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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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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เมื่อปี ราวต้นปี พ.ศ. 2559 ได้มีการเผยแพร่ บทความและภาพเขียนลายเส้นซึ่ งอ้างว่าเป็ น
ภาพกระบวนแห่ พระบรมศพพระเพทราชาโดย Barend J. Terwiel ในวารสารสยามสมาคม โดย
Terwiel กล่าวว่าภาพเขียนลายเส้นนี้ ได้พบในห้องคลังของ Dresden State Art Collections ประเทศ
เยอรมนี เลขทะเบียน Ca 129 ระบุวา่ มีที่มาจากสยาม ลักษณะเป็ นภาพลายเส้นเขียนด้วยหมึกบน
กระดาษชนิดบางยาวต่อกันสิ บแผ่น กรุ ติดกับผ้าลินิน ยาว 370.30 ซม. สู งราว 50 - 52 ซม.
ลักษณะของภาพเขียนสามารถแบ่งได้เป็ นสองส่ วนคือส่ วนพระเมรุ กบั ส่ วนที่เป็ นกระบวน
แห่ ซ่ ึ งกิ นพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพ ส่ วนพระเมรุ เป็ นพระเมรุ ห้ายอด มีเมรุ ทิศ เมรุ แทรก มีราชวัติ
ล้อมรอบ ถัดมาเป็ นกระบวนแห่ นาด้วยรู ปสัตว์หิมพานต์ 9 ตัวหลังเทินบุษบก มีคนชักลาก ต่อมา
เป็ นราชรถน้อย 3 องค์ดว้ ยเทียมราชสี ห์ แล้วจึงถึ งราชรถใหญ่ทรงพระโกศ สุ ดท้ายเป็ นหุ่ นรู ปช้าง
เทิ นบุ ษ บก กระบวนทั้งนั้นมี คนเชิ ญเครื่ องสู งคัน่ เป็ นระยะ ด้านล่ า งของภาพกระบวนแห่ มีภาพ
การละเล่นต่างๆ มีศาลาและระทาดอกไม้ไฟ 16 ระทา ด้านบนของภาพมีศาลาและต้นกัลปพฤกษ์ 8
ต้น กับทั้งมีศาลาที่ภายในมีสังเค็ด เตียงสวด เก้าอี้ต่างๆ
จากการค้นคว้าของ Terwiel เกี่ยวกับที่มาของภาพพบว่าในช่วงปี ค.ศ. 1704 Aernout Cleur
ซึ่ งประจาอยูท่ ี่สถานีการค้าของบริ ษทั อินเดียตะวันออกของดัตช์ ในอยุธยา ได้เขียนรายงานเกี่ยวกับ
การชิ งบัลลังก์ในปลายรัชกาลพระเพทราชาและการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ส่งไปยังสานักงาน
ใหญ่ที่ปัตตาเวีย จากนั้นก็ได้วา่ จ้างช่างชาวไทยให้เขียนภาพกระบวนแห่พระบรมศพไปพระเมรุ ของ
พระเพทราชา เขายังเขียนคาอธิ บายกากับใต้ภาพแต่ละภาพสั้นๆเป็ นภาษาดัตช์และบางส่ วนทับศัพท์
ภาษาไทยด้วยลายมือ เพื่อที่จะส่ งไปเนเธอร์ แลนด์แต่ยงั ไม่ทนั ดาเนินการเขาก็ได้เสี ยชี วิตลงที่อยุธยา
ในปี ค.ศ. 1712 หลังจากนั้นภาพเขียนชิ้นนี้ ได้ถูกส่ งกลับไปอัมสเตอร์ ดมั พร้ อมกับของส่ วนตัวของ
เขา ในปี ค.ศ. 1716 ภาพนี้ ได้ถูกขายต่อให้กบั ผูแ้ ทนของออกัสตุส เฟรเดอริ ก ผูซ้ ่ ึ งเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่ ง
โปแลนด์ ภาพเขียนได้ถูกเก็บรักษาลงกล่องในห้องคลังโดยติดชื่ อว่าภาพเขียนจีน จนกระทัง่ ปี ค.ศ.
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1918 คอลเลกชันของออกัสตุส เฟรเดอริ ก จึงได้ตกอยู่ในครอบครองของ Dresden State Art
Collections1
รู ปแบบศิลปะที่ปรากฏในภาพเขียนลายเส้นคล้ายกับศิลปะอยุธยาตอนปลายอย่างมาก แม้
จะมีขอ้ มูลที่มาว่าทาในรัชกาลพระเจ้าเสื อโดยช่างชาวอยุธยา แต่ก็ควรใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ศิลปะในการศึ กษารู ปแบบทางศิ ลปะว่ามี ความสัมพันธ์ สอดคล้องกับความเป็ นมาดังที่ กล่ าวอ้าง
หรื อไม่ ซึ่ งหากเป็ นจริ งดังนั้นภาพเขียนชิ้ นนี้ จะเป็ นหลักฐานทางศิลปกรรมที่สาคัญที่อาจช่ วยใน
การกาหนดอายุศิลปกรรมอื่นๆในช่ วงอยุธยาตอนปลายให้สามารถกาหนดอายุได้แคบลงและลง
ความเห็นได้อย่างแน่ใจ ทั้งยังใช้เป็ นตัวอย่างงานศิลปกรรมที่ทาในรัชกาลพระเจ้าเสื อได้
จากการที่ เป็ นภาพเขี ย นที่ บนั ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ทางประวัติศ าสตร์ จึ ง อาจใช้ศึ ก ษารู ปแบบ
เทียบเคียงกับข้อมูลทางเอกสารเกี่ยวกับกระบวนแห่และพระเมรุ วา่ ในภาพลายเส้นเป็ นพระเมรุ ชนิ ด
ใด ควรเป็ นพระเมรุ ของกษัตริ ยไ์ ด้หรื อไม่ รวมทั้งเป็ นตัวอย่างงานศิลปะเพื่อการค้าไม่ใช่ศิลปะเพื่อ
ศาสนา
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากภาพลายเส้นชิ้นนี้ เป็ นภาพที่ถูกค้นพบและมีการเผยแพร่ ได้ไม่นาน
นัก จึงยังทาให้มีการกล่าวถึงในงานเขียนทางวิชาการค่อนข้างน้อยจึงควรทาการศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูล
ส าหรั บ ผู ้ส นใจสามารถน าไปต่ อ ยอดองค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปะอยุ ธ ยาตอนปลายและ
ขนบธรรมเนียมพิธีกรรมสมัยอยุธยา
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. ศึกษาลักษณะของภาพเขียนลายเส้นกระบวนแห่ พระศพและพระเมรุ โดยเปรี ยบเทียบ
กับจิตรกรรมฝาผนังที่มีการกาหนดอายุไว้ในช่ วงสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น วัดใหญ่สุวรรณาราม
เพชรบุรี วัดปราสาท นนทบุรี วัดช่ องนนทรี กรุ งเทพฯ วัดเกาะแก้วสุ ทธาราม เพชรบุรี ตลอดจน
จิตรกรรมบนสมุดไทยและหลักฐานศิลปกรรมอื่นๆประกอบตามสมควรเพื่อกาหนดอายุ
2. ศึกษาความหมายเชิ งสัญลักษณ์ที่แสดงออกในภาพลายเส้น กระบวนแห่ พระศพและพระ
เมรุ
3. หากการกาหนดอายุตรงตามสมมติฐานอาจใช้ภาพเขียนลายเส้นชิ้นนี้ ช่วยสนับสนุนและ
กาหนดอายุศิลปกรรมอยุธยาตอนปลายชิ้นอื่นๆได้
1

Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting Phra Phetracha's Funeral Procession in 1704, " Journal
of siam society, Vol. 104, 2016, 79 - 94.
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สมมติฐานของการศึกษา
ภาพลายเส้นกระบวนแห่พระศพและพระเมรุ น้ ีน่าจะถูกเขียนขึ้นในช่วงอยุธยาตอนปลายซึ่ ง
เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ศิ ล ปกรรมสมัย อยุธ ยาตอนปลายอื่ นๆแล้วสามารถจัด ล าดับ วิวฒั นาการได้
สอดคล้องกับที่มาคือน่าจะมีอายุในช่วงรัชกาลพระเจ้าเสื อ และสามารถใช้เป็ นตัวอย่างศิลปกรรมใน
รัชกาลพระเจ้าเสื อหรื อช่วงต้นราชวงศ์บา้ นพลูหลวงได้
ขอบเขตการศึกษา
เนื่องจากต้นฉบับของภาพเขียนลายเส้นกระบวนแห่ พระศพและพระเมรุ ที่จะศึกษาถูกเก็บ
รักษาอยูใ่ นต่างประเทศ การศึกษาครั้งนี้จึงใช้สาเนาภาพเขียนลายเส้นที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แล้วแทน โดย
การเปรี ยบเที ยบรู ปแบบทางศิ ลปะกับจิ ตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาในกรุ งเทพมหานคร จังหวัด
พระนครศรี อ ยุธ ยา นนทบุ รี เพชรบุ รี และจิ ต รกรรมจากสมุ ด ไทย รวมทั้ง สถาปั ต ยกรรมและ
ประติ ม ากรรมอื่ นๆประกอบตามสมควรเพื่ อศึ ก ษาวิเคราะห์ และก าหนดอายุภาพเขี ย นลายเส้ น
กระบวนแห่พระศพและพระเมรุ และจะไม่ใช้ขอ้ มูลทางกายภาพของภาพลายเส้นร่ วมในการศึกษา
ดังข้อจากัดข้างต้น
ขั้นตอนการศึกษา
1. เก็บข้อมูลเอกสารโดยรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
2. เก็บข้อมูลภาคสนาม สารวจและถ่ายภาพจิตรกรรมจากวัดต่างๆรวมถึงโบราณสถานและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
3. ดาเนิ นการวิจยั โดยศึ ก ษาวิเคราะห์ รูปแบบทางศิ ล ปกรรมเพื่อก าหนดอายุภาพเขี ย น
ลายเส้ นกระบวนแห่ พระศพและพระเมรุ และตีความภาพเขี ยน รวมถึ ง ใช้ภาพลายเส้ นชิ้ นนี้ เป็ น
ตัวอย่างหลักฐานศิลปกรรมในรัชกาลพระเจ้าเสื อเพื่อกาหนดอายุศิลปกรรมอยุธยาตอนปลายชิ้นอื่น
ในกรณี ที่ผลการศึกษาเป็ นไปตามสมมติฐาน
4. สรุ ปและเสนอผลการศึกษา
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทราบถึงลักษณะของจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย
2. สามารถกาหนดอายุภาพลายเส้นและตีความร่ วมกับข้อมูลเอกสารได้
3. จากการกาหนดอายุภาพลายเส้นทาให้พบข้อสังเกตเกี่ยวกับจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอน
ปลายในที่อื่นๆที่มีการกาหนดอายุไว้แล้วนั้นอาจมีปัญหาและต้องมีการทบทวนใหม่

บทที่ 2
ธรรมเนียมการจัดการพระศพและพระเมรุสมัยอยุธยา2
ส่ วนหนึ่ งของการศึกษาภาพลายเส้นกระบวนแห่ พระศพและพระเมรุ น้ นั มีความจาเป็ นที่
จะต้อ งเข้า ใจเกี่ ย วกับ ธรรมเนี ย มในการจัด การพระศพและพระเมรุ ส มัย อยุธ ยาเพื่ อการศึ ก ษา
วิเคราะห์ ในบทนี้ จึงจะศึกษาธรรมเนี ยมการจัดการพระศพและพระเมรุ สมัยอยุธยาจากหลักฐาน
เอกสารพระราชพงศาวดารและคาให้การฉบับ ต่ างๆ ทั้ง ที่ แต่ ง หรื อชาระในสมัย อยุธยาและต้น
รัตนโกสิ นทร์ โดยในที่น้ ี จะยึดฉบับที่แต่งหรื อชาระในสมัยอยุธยาเป็ นหลักรวมทั้งเอกสารบันทึก
ของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยนั้นประกอบกับเอกสารในชั้นหลังและงานเขียนอื่น
จากการตรวจสอบตามการจาแนกของ นิ ธิ เอียวศรี วงศ์ ซึ่ งวิเคราะห์แ ละจาแนกอายุของ
เอกสารพระราชพงศาวดารไว้3 พบว่าเอกสารที่กล่าวถึ งการจัดการพระศพและพระเมรุ ที่แต่งหรื อ
ชาระในสมัยอยุธยานั้น มีอยูใ่ นพระราชพงศาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงศ์และฉบับพันจันทนุ มาศ
ส่ วนที่ชาระหรื อแต่งในชั้นหลังเสี ยกรุ งแล้วมีคาให้การชาวกรุ งเก่า คาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรง
ธรรม เอกสารจากหอหลวง คาให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ตาราแบบธรรมเนียมในราชสานัก
ครั้ งกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา พระราชพงศาวดารฉบับ พระพนรั ต น์ ฉบับ กรมราชบัณ ฑิ ต และฉบับ พระ
ราชหัตถเลขา
อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการพระศพและพระเมรุ สมัยอยุธยาอย่างละเอียด
นั้นดี ว่ายัง มี เหลื อมาจนปั จจุ บนั คื อเรื่ องสมเด็จพระบรมศพซึ่ งเป็ นจดหมายเหตุ งานพระศพกรม
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เพื่อความสะดวกงานเขียนชิ้นนี้ จะกาหนดเรี ยกเป็ นคากลางว่า "พระศพและพระเมรุ " ซึ่ งหมายรวมว่า
เป็ นการเกี่ยวกับชนชั้นสูงทั้งพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์
3
ดู การวิเ คราะห์ ใ น นิ ธิ เอี ย วศรี ว งศ์ , ประวั ติศ าสตร์ รั ต นโกสิ น ทร์ ใ นพระราชพงศาวดารอยุ ธ ยา,
(กรุ งเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2523), 5 - 15.
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หลวงโยธาเทพ สมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุ ภาพมีพระวินิจฉัยว่าคงเป็ นเจ้าพนักงานที่รู้เห็นใน
การนั้นบันทึกไว้4
ในบทนี้จึงจะกล่าวถึงความหมายและคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องในการจัดการพระศพและพระ
เมรุ ซ่ ึ งเป็ นพื้นฐานแนวคิดการจัดการกับศพของชนชั้นสู งก่อนแล้วจึงกล่าวถึงรายละเอียดการจัดการ
พระศพและพระเมรุ ในสมัยอยุธยาซึ่ งได้แบ่งเป็ น 2 ช่วงคือตั้งแต่สถาปนากรุ งศรี อยุธยาถึงก่อนเสี ย
กรุ งครั้ งแรก และตั้งแต่หลังเสี ยกรุ งครั้ งแรกถึ งเสี ยกรุ งครั้ งหลัง ที่ แบ่งดังนี้ เพราะเมื่ อตรวจสอบ
เอกสารพระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับต่างๆพบว่ามีการกล่าวถึ ง "พระเมรุ " ครั้งแรกในการ
พระเมรุ พระนเรศวรซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ ในช่ วงหลังจากเสี ยกรุ งครั้งแรกขณะที่ ก่อนหน้านี้ ไม่มีการ
กล่าวถึงพระเมรุ เลย และเมื่อทราบธรรมเนี ยมการจัดการพระศพและพระเมรุ สมัยอยุธยาแล้วส่ วน
สุ ดท้ า ยของบทนี้ จะเป็ นการศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บขนบธรรมเนี ย มบางประการของสมัย ต้ น
รัตนโกสิ นทร์ ที่ต่างออกไปจากสมัยอยุธยา

1. คติความเชื่ อและความหมายเกีย่ วกับการจัดการพระศพและพระเมรุ
1.1 พระศพ
การจัด การศพที่ มี ก ารแบ่ ง ชนชั้น สถานะได้พ บหลัก ฐานตั้ง แต่ ยุ ค ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์
เนื่องจากคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เชื่ อว่าวิญญาณจะยังคงอยูใ่ นโลกเดียวกับผูท้ ี่มีชีวิตแม้ร่างกาย
จะแปรสภาพไปแล้ว ไม่มีการแบ่งโลกนี้โลกหน้า ทั้งยังสามารถให้คุณให้โทษได้และสามารถติดต่อ
กับคนตายได้โดยผ่านพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง5 ความแตกต่างของการจัดการศพของบุคคลที่ต่าง
สถานะกันก็เพื่อให้เกียรติและความพึงใจแก่ผตู ้ าย
จากหลักฐานทางโบราณคดีได้พบการจัดการกับศพในรู ปแบบที่หลากหลายแบ่งเป็ นการฝัง
และการเผา โดยการฝั งพบมากในช่ วงก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนการเผาพบในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออัน
4

เรื่ อ งสมเด็ จ พระบรมศพ คื อ จดหมายเหตุ ง านพระเมรุ ค รั้ งกรุ ง เก่ า กั บ พระราชวิ จ ารณ์ ของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ. สุ ธาสิ โนทัย เทวกุล 28 ก.พ.
2509, (พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2509), ก - ข.
5

ปรานี วงษ์เทศ, พิธีกรรมเกีย่ วกับการตายในประเทศไทย, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 6 -

7.

7
เป็ นช่วงที่รับวัฒนธรรมจากอินเดีย โดยการฝังแบ่งเป็ นการฝังครั้งแรกและครั้งที่สอง การฝังครั้งแรก
แบ่งเป็ นการฝังในหลุมที่จดั เตรี ยมไว้แล้วโดยมีเครื่ องมือเครื่ องใช้และเครื่ องประดับเป็ นของอุทิศ
สาหรับที่ผตู ้ ายจะนาไปใช้ ข้าวของเหล่านี้ เป็ นสิ่ งแสดงสถานะทางสังคมของผูต้ ายเป็ นอย่างดี อีก
แบบเป็ นการฝั งในภาชนะจาพวกไหหรื อโกศ โดยจัดศพนั่งใส่ ในภาชนะมี ฝาซึ่ งมักไม่พบเครื่ อง
อุทิศอาจเพราะถือว่าภาชนะบรรจุศพเป็ นเครื่ องอุทิศแล้วก็ได้ ส่ วนใหญ่ศพที่พบในภาชนะมักเป็ น
ศพเด็ก การบรรจุศพในลักษณะนี้เชื่อว่าเป็ นการจาลองสภาวะครรภ์และอาจเป็ นต้นเค้าการบรรจุศพ
ในโกศของชนชั้นสู ง
ส่ วนการฝังศพครั้งที่สองคือการนากระดูกผูต้ ายที่ถูกนาไปฝังจนเนื้ อหนังย่อยสลายแล้วมา
ประกอบพิธีกรรมอีกครั้ง แบ่งเป็ นการเก็บกระดูกบางส่ วนที่ได้จากการฝังครั้งแรกมาฝั งใหม่และ
การเก็บกระดูกบางส่ วนมาฝังใหม่ในภาชนะ
เมื่อเวลาผ่านไปสังคม การปกครอง ระบบชนชั้นมีความซับซ้อนตามลาดับและมีการรับ
วัฒนธรรมอิ นเดี ย จนเข้า สู่ ก ารมี ก ษัตริ ย ์ป กครอง มี ศ าสนาและตัวอัก ษรใช้ กิ นระยะเวลาตั้ง แต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลายถึงสมัยประวัติศาสตร์ การจัดการศพด้วยการเผาได้มีมากขึ้นโดย
เผาศพแล้วเก็บอัฐิในภาชนะดินเผาขนาดเล็กรู ปทรงต่างๆแล้วนาไปไว้ตามศาสนสถานซึ่ งก็ได้พบ
ตั้งแต่ในวัฒนธรรมทวารวดี เรื่ อยมาจนถึ งปั จจุ บนั การเผาเองก็แบ่งได้อีกโดยดู จากลักษณะของ
กระดูก กระดูกที่แตกตามแนวยาวเป็ นการเผาแห้งซึ่ งคงเผาหลังจากฝังศพไว้ระยะหนึ่ งจนเหลือแต่
กระดูก แบบนี้ มีการตีความกันว่าเป็ นการแสดงให้เห็ นถึ งการเปลี่ ยนมารับรู ปแบบพิธีกรรมแบบ
ใหม่ โดยการขุดกระดูกศพที่ฝังแล้วมาเผา ส่ วนกระดูกที่แตกตามแนวขวางเป็ นการเผาสดซึ่ งคงทา
เมื่อสังคมยอมรับวิธีการจัดการกับศพแบบใหม่แล้ว จนถึงยุคประวัติศาสตร์ จึงพบการจัดการศพด้วย
การฝังลดน้อยลง ส่ วนการเผาก็มีรูปแบบและพัฒนาการที่มากขึ้น6
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศพของบุคคลที่มีสถานะหรื อชนชั้นที่แตกต่างกันก็ได้พฒั นาให้
ซับซ้อนและห่ างไกลกันอีกเมื่อได้รับอิทธิ พลวัฒนธรรมเขมรสมัยพระนครที่ได้ยกสถานะกษัตริ ย ์
ขึ้นเป็ นดังเทพเจ้า7เพื่อให้สิทธิ ธรรมในอานาจปกครอง เมื่อกษัตริ ยส์ ิ้ นพระชนม์จึงมี สถานะเป็ น
6

เรี ยบเรี ยงจาก ประพิศ พงศ์มาศ, "พัฒนาการการปลงศพ : ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึ งสมัย

ประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางโบราณคดี," ใน ศิลปากร ปี ที่ 51 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2551),9 - 19.
7

ดู เ พิ่ ม ใน อุ ไ รศรี วรศะริ น ,"ลัท ธิ เ ทวราชา," ประชุ ม อรรถบทเขมร : รวมบทความวิช าการของ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน, เนื่ องในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อุไร

8
เทวดาหรื อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังถือว่าเป็ นผีบรรพบุรุษที่ได้รับการบูชาอีกด้วย8 ซึ่ งแนวคิดนี้ ได้ตกทอด
มาสมัยอยุธยาแม้กษัตริ ยอ์ ยุธยาจะนับถือพุทธศาสนาเป็ นหลักแต่เราก็เห็นแนวคิดนี้ ได้อย่างง่ายที่สุด
ในการใช้พระนามของพระเป็ นเจ้ามาเป็ นพระนามของกษัตริ ย ์และสื บต่อมาถึ งในปั จจุบนั แม้จะ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการปกครองไปแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามลักษณะแนวคิดที่ตกทอดมานี้ คงเป็ น
เพื่อการเฉลิมพระเกียรติยศมากกว่าจะเชื่อถือว่าทรงเป็ นเทพเจ้าจริ งๆและเจือจางลงมาเรื่ อยๆ
การจัดการกับพระศพหรื อศพชนชั้นสู งโดยการจัดศพนัง่ แล้วบรรจุลงโกศนั้นดังกล่าวมา
พอจะเห็นเค้าว่าคงมีมาตั้งแต่ช่วงก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อค้นดูการปลงศพของทางเขมรยุคพระนครก็
ได้พบหลักฐานจากบันทึกของโจวต๋ ากวาน ซึ่งเข้ามาในปี พ.ศ. 1839 อันเป็ นช่วงปลายสมัยเมืองพระ
นครได้กล่าวถึงการจัดการกับศพของคนในยุคนั้นว่ามีการใช้เสื่ อหรื อผ้าห่ อหุ ้มศพแล้วเคลื่อนศพไป
นอกเมืองเพื่อปลงศพโดยให้สัตว์กิน การเคลื่ อนศพมีธงทิวและดนตรี มีโปรยข้าวตอกไปตามทาง
ส่ วนพระศพหรื อพระอัฐิของกษัตริ ยจ์ ะฝังไว้ในปราสาท9
อย่างไรก็ดี ได้มีการค้นพบโลงหิ นหรื อหี บหิ นมีรูหลายใบตามปราสาทหิ นใหญ่ๆหลายแห่ ง
เชื่ อว่าคงเป็ นภาชนะสาหรับใส่ พระศพเพื่อให้พระศพแห้งนัยว่าเป็ นการฝัง(เก็บ)ครั้งแรกแล้วอาจมี
การเผาเป็ นการจัดการกับศพเป็ นครั้งที่สองแล้วนาพระอัฐิหรื ออย่างใดอย่างหนึ่ งอันเป็ นสาระของ
ผูต้ ายใส่ ใต้รูปเคารพเพื่อทาเป็ นรู ปสนองพระองค์ประจาศาสนสถานที่ผตู ้ ายสร้างไว้ การทาดังนี้ คง
เพื่อเป็ นการเปลี่ยนสถานะจากวิญญาณให้เป็ นเทพเจ้าหรื อการเข้าไปรวมกับเทพเจ้า ส่ วนกษัตริ ยท์ ี่
ไม่ ไ ด้ส ร้ า งปราสาทอันเป็ นศาสนสถานส าหรั บ พระองค์ไ ว้ กษัตริ ย ์องค์ต่ อมาคงสร้ า งสถานที่
สาหรับไว้พระศพในที่เคยประทับหรื อพระเมรุ ถวายพระเพลิ งต่างหากนอกพระราชวัง10 ลักษณะ

ศรี วรศะริ น วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545,(กรุ งเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545),
41 - 45.
8
ดู รุ่ งโรจน์ ภิรมย์อนุกลู , "เสื้ อเมืองทรงเมือง : จากผีบรรพบุรุษสู่ เชษฐบิดร," ใน พิพฒั น์ กระแจะจันทร์
(บรรณาธิการ), ผีในหลักฐานของคนเป็ นและคนตาย, (ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2557), 179
- 181.
9

โจวต๋ ากวาน, เฉลิม ยงบุญเกิด (แปล), บันทึกว่ าด้ วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ, (กรุ งเทพฯ :

มติชน, 2557), 29.
10

ยอร์ ช เซเดส์, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรทัย ทรงเรี ยบเรี ยง, "ปราสาทหิ นเขมรสร้างเพื่อ

อะไร," ใน จิตร ภูมิศกั ดิ์, ประวัติศาสตร์ สนทนาตานานแห่ งนครวัด , (กรุ งเทพฯ : แม่คาผาง, 2557), 220 - 261.

9
ขนบนี้ จะเห็ นได้ว่ามีเค้าตกทอดมาถึ งช่ วงอยุธยาตอนต้นที่มีการสร้ างศาสนสถานบนที่ ที่ใช้ถวาย
พระเพลิงพระศพและคงหมดไปเมื่อมีการกาหนดที่สาหรับทาพระเมรุ แล้วเรายังไม่พบหลักฐานวัตถุ
ทรงโกศ หรื อทรงโถ หรื ออะไรก็ตามที่น่าเชื่ อว่าใช้บรรจุพระศพที่เก่าถึงสมัยพระนครเลยนอกจาก
หี บหิ นดังกล่าว จึงอาจสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าสมัยนี้คงบรรจุพระศพในโลง
ยังมีปัญหาต่อมาอีกว่าในเมื่อการบรรจุศพในโกศนั้นไม่พบในเขมรสมัยพระนครแล้ว หาก
จะบอกว่า การบรรจุ พ ระศพลงโกศเป็ นธรรมเนี ย มเดิ ม สื บ มาแต่ ก่ อนประวัติศ าสตร์ ก็ ย งั ไม่ พ บ
หลักฐานช่วยสนับสนุนความสื บเนื่องเท่าใดนักอย่างไรก็ดีได้มีผสู ้ ันนิษฐานว่าในสมัยสุ โขทัยนั้นคง
มีการใช้โกศสาหรับใส่ ศพแล้วโดยอ้างถึงการจัดการพระศพพระเจ้าจักรพรรดิในไตรภูมิพระร่ วง11
สมัยอยุธยาจากการตรวจสอบเอกสารพระราชพงศาวดารพบว่ามีการกล่าวถึ ง "พระโกศ" สาหรับ
ทรงพระศพครั้งแรกในการพระศพพระนารายณ์ 12ขณะที่ก่อนหน้านี้ มกั จะกล่าวแต่เพียง "พระศพ"
เท่านั้นซึ่ งพบอยูแ่ ต่ในระยะหลังเสี ยกรุ งครั้งแรกถึงเสี ยกรุ งครั้งหลัง ทว่าช่วงระยะก่อนหน้าไม่มีการ
กล่าวถึงหรื อให้รายละเอียดไว้เลยส่ วนพระโกศทรงพระศพเก่าสุ ดที่เหลืออยูเ่ ป็ นของที่สร้างขึ้นใน
สมัยธนบุรีเท่านั้น13แต่พระโกศพระศพที่เก่าถึงสมัยอยุธยานั้นไม่มีหลงเหลืออยูเ่ ลยนอกจากโกศอัฐิ
ที่จดั แสดงอยูใ่ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

1.2 พระเมรุ
"เมรุ " หมายถึงสถานที่เผาศพ ปลงศพ เมื่อเติมคาว่า "พระ" เข้าไปกลายเป็ นราชาศัพท์ คือที่
ปลงพระศพของกษัตริ ยห์ รื อพระบรมวงศ์ มีการจาแนกแยกย่อยไปตามศักดิ์ของผูต้ าย โดยมีชื่อเรี ยก
และรู ปแบบที่แตกต่างกันเป็ นต้นว่า พระเมรุ มาศ เป็ นเมรุ ใหญ่คลุมอาคารประกอบพิธีท้ งั หมดไว้ ใช้
เกี่ยวกับรู ปสนองพระองค์และการบูชาบุคคล ดูเพิ่มใน ยอร์ ช เซเดส์,ปรานี วงษ์เทศ แปล, เมืองพระนคร นครวัด
นครธม Angkor : an introduction, (กรุ งเทพฯ : ดรี มแคทเชอร์ , 2556), 121 - 135.
11

สมภพ ภิรมย์, พระเมรุมาศ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ , (กรุ งเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2521), 22.

12

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), (พระ
นคร : คลังวิทยา, 2507), 410, 936.
13
กรมพระสมมตอมรพันธุ์, สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์
(ทรงเรี ยงเรี ยง), "ตานานพระโกศ," ใน ประชุ มพงศาวดาร ภาคที่ 8, พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นาง
เปลื้อง อินทรทูต 7 ก.พ. 2507, (พระนคร : กรมศิลปากร, 2507), 113.

10
สาหรับผูท้ ี่ "สวรรคต" พระเมรุ ทอง เป็ นที่ต้ งั เบญจารองพระโกศในพระเมรุ มาศ พระเมรุ สาหรับผู ้
"ทิ วงคตหรื อสิ้ นพระชนม์" พระเมรุ พิ ม าน เป็ นอาคารถาวรส าหรั บตั้ง ศพใกล้พ ระเมรุ พระเมรุ
บรรพต เป็ นเมรุ ที่สร้างบนภูเขาจาลอง และยังมีเมรุ พระบุพโพ เมรุ ผา้ ขาว14
ที่เรี ยกเมรุ น้ นั เชื่ อว่ามาจากเขาพระสุ เมรุ อนั เป็ นศูนย์กลางจักรวาลมีเขาสัตตบริ ภณ
ั ฑ์และ
มหาสมุทรล้อมรอบเป็ นชั้นในความเชื่อทางศาสนาจากอินเดียอาคารศาสนสถานก็ลว้ นแต่สร้างตาม
แนวคิ ดนี้ ท้ งั สิ้ น เป็ นต้นว่า การสร้ างเจดี ย ์หรื ออาคารตรงกลางอันเป็ นตาแหน่ งประธานแล้วชัก
ระเบียงล้อมรอบเป็ นชั้นซึ่ งเห็ นได้ชดั ในศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรและไทยในสมัยอยุธยา รัตนโกสิ นทร์ ส่ วนเมรุ สาหรับทาศพชนชั้นสู งแต่เดิมก็มีลกั ษณะเป็ นปราสาทมีร้ ัวหรื อระเบียงล้อม
ตามแนวคิดการจาลองเขาพระสุ เมรุ เช่นเดียวกันเพื่อแสดงสถานะของผูต้ ายที่เป็ นสมมติเทพหรื ออยู่
ในวงศ์เทวัญตามแนวคิดเทวราชาแม้ในชั้นหลังรู ปแบบจะลดทอนย่นย่อลงไปและใช้สาหรับสามัญ
ชนแล้วก็ยงั คงใช้คาเรี ยกว่าเมรุ อยู15่
ได้มีผเู ้ สนอว่าพระเมรุ น้ นั จาลองเขาพระสุ เมรุ โดยตีความว่าชั้นซ้อนของมณฑปยอดพระ
เมรุ ที่ซ้อนกัน 7 ชั้นมีความหมายแทนเขาสัตตบริ ภณ
ั ฑ์ ส่ วนยอดที่แหลมขึ้นไปตรงกลางนั้นคือเขา
พระสุ เมรุ หรื อชั้นซ้อนทั้ง 7 อาจหมายถึงภูมิในกามภูมิก็ได้16แนวคิดนี้ ดูเป็ นการพยายามเอาคติเข้า
ไปจับอยูม่ ากเพราะชั้นซ้อนของส่ วนยอดนั้นแสดงลักษณะของปราสาทอันเป็ นอาคารที่มีฐานันดร
สู งซึ่ งอาคารนี้ ต้ งั อยูบ่ นยอดเขาพระสุ เมรุ อีกทอดหนึ่ งส่ วนจะซ้อนกี่ช้ นั ก็ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดอาคารและ
สัดส่ วนที่ ช่างจะกาหนด ชั้นฐานของอาคารพระเมรุ และส่ วนประกอบถัดออกไปจึ งเขาพระสุ เมรุ
โดยมีอาคารประกอบทั้งเมรุ ทิศเมรุ แทรก รั้วราชวัติต่างๆเป็ นสัญลักษณ์แทนเขาสัตตบริ ภณ
ั ฑ์ พื้นที่
ระหว่างช่วงชั้นต่างๆคือนทีสีทนั ดรในเชิงสัญลักษณ์

14

สมภพ ภิรมย์, พระเมรุ มาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ , (กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์ พริ้ นติ้ง

แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2539), 42 - 45.
15

สมเด็ จ เจ้า ฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุ ว ดั ติ ว งศ์ ,

"สาส์ น สมเด็ จ ," ใน ศิ ริ พ จน์ เหล่ า มานะเจริ ญ

(บรรณาธิการ), อันเนื่องด้ วยความตาย : สู จบิ ัตเิ นื่องในงานสัปดาห์ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ระหว่ าง
วันที่ 21-27 มิถุนายน 2551, (กรุ งเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551),59.
16

โชติ กัลยาณมิตร, ทฤษฎีการกาหนดองค์ ประกอบในงานศิ ลปและสถาปั ตยกรรมไทย, (กรุ งเทพฯ :
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, มปพ), 29 - 30, 25 - 26.

11
พระเมรุ อนั เป็ นที่ปลงพระศพนั้นพบว่ากล่าวถึงครั้งแรกในสมัยอยุธยาคือการพระเมรุ พระ
นเรศวรขณะที่สมัยก่อนหน้านี้ไม่พบหลักฐานกล่าวถึงพระเมรุ เลย แม้คราวปลงพระศพพระชัยราชา
ที่มีกล่าวถึ งในเอกสารต่างชาติอย่างค่อนข้างละเอียดก็ไม่มีระบุถึงอาคารคลุ มที่ควรเป็ นพระเมรุ สุ
จิตต์ วงษ์เทศ ได้ให้ค วามเห็ น ว่า พระเมรุ น้ ันเริ่ ม มี ใ นรั ช กาลพระเจ้า ปราสาททองเนื่ องจากเป็ น
อิทธิ พลวัฒนธรรมเขมรที่กลับมานิยมอีกครั้งในรัชกาลนี้17 รุ่ งโรจน์ ภิรมย์อนุ กูล ก็ได้ให้ความเห็นที่
ดูจะสอดคล้องกับสุ จิตต์ว่าจากหลักฐานที่ มีพระเมรุ ควรเป็ นอาคารทรงปราสาทยอดปรางค์และ
อาคารลักษณะนี้ เกิดมีข้ ึนในช่ วงรัชกาลพระเจ้าปราสาททองเพราะพบการเรี ยกอาคารทรงปราสาท
ยอดปรางค์วา่ เมรุ ที่วดั ไชยวัฒนารามเป็ นครั้งแรก18
เมื่อพระเมรุ หมายจาลองเขาพระสุ เมรุ อนั เป็ นศูนย์กลางจักรวาล สัญลักษณ์ที่ปรากฏในรู ป
สถาปั ตยกรรม เครื่ องใช้ ตลอดจนพิธีการและรายละเอียดต่างๆก็ทาโดยสนองแนวคิดนี้ ท้ งั สิ้ นรู ป
สัตว์ที่ประดับตกแต่งพระเมรุ น้ นั จึงทาเป็ นสัตว์หิมพานต์อนั เชื่ อว่าอาศัยอยูเ่ ชิ งเขาพระสุ เมรุ รู ปสัตว์
นี้ เข้าแห่ มากับกระบวนแห่ พระศพเมื่อถึ งพระเมรุ แล้วจึงนามาประดับโดยรอบ การประดับนี้ ก็เป็ น
การเสริ มสัญลักษณ์ความเป็ นเขาพระสุ เมรุ ให้กบั พระเมรุ เข้าไปอีก ส่ วนที่วา่ ทาไมต้องเข้าแห่ มาด้วย
ไม่ประดับไว้ที่พระเมรุ แต่แรกนั้นยังไม่ทราบความหมายที่แน่ชดั สันนิ ษฐานว่าคงเพื่อเป็ นการถวาย
พระเกี ยรติ ยศแก่ พระศพโดยการให้สัตว์หิมพานต์เชิ ญเครื่ องใช้ในการถวายพระเพลิ งและเครื่ อง
สังเค็ดนาเสด็จพระศพไปพระเมรุ ซ่ ึ งก็คือเขาพระสุ เมรุ และเป็ นการเสริ มสถานะพระศพในฐานะ
สมมติเทพ
สาหรับราชรถได้มีผอู ้ ธิ บายและนิ ยมเชื่ อกันว่าเป็ นการสร้างขึ้นตามคติจกั รวาลโดยจาลอง
เขาพระสุ เมรุ ในรู ปบุษบกซึ่ งมีช้ นั เทวดาประดับ19 นี่ อาจเป็ นไปได้หากจะดูแต่เพียงบุษบกอย่างเดียว
แต่ราชรถยังมีส่วนฐานรองรับบุษบกและมีการใช้งานเป็ นพาหนะ ราชรถจึงไม่ควรจะตีความว่าเป็ น
เขาพระสุ เมรุ อนั เป็ นศูนย์กลางจักรวาลได้เนื่องจากศูนย์กลางจักรวาลเป็ นสัญลักษณ์ของความมัน่ คง
17

สุ จิตต์ วงษ์เทศ (บรรณาธิ การ), พระเมรุ ทาไม? มาจากไหน, (กรุ งเทพฯ : กองทุนเผยแพร่ ความรู ้สู่

สาธารณะ ,2551), 35.
18

รุ่ งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ที่มาของสมุดภาพไตรภูมิ, ดุษฎีนิพนธ์ปริ ญญาปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552, 398 -400.
19
ณัฏฐภัทร จันทวิช, "พระมหาพิชยั ราชรถและเวชยันตราชรถ ราชพาหนะสาคัญในงานพระเมรุ ," ใน
ศิลปากร ปี ที่ 51 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - ก.พ. 2551), 118.

12
ไม่ควรเป็ นของเคลื่อนที่ได้โดยการใช้งาน ความหมายของราชรถดูจะเป็ นไปได้มากว่ามีที่มาจากเรื อ
นาคดังจะกล่าวถึงต่อไป
ส่ วนประกอบสาคัญอีกอย่างของกลุ่มอาคารพระเมรุ คือการจาลองต้นกัลปพฤกษ์ซ่ ึ งทาไว้
สาหรับทิ้งทาน ต้นไม้น้ ี เป็ นต้นไม้วิเศษที่มีในอุตรกุรุทวีป ผูใ้ ดต้องการสิ่ งใดก็ไปนึ กอธิ ษฐานเอาที่
ใต้ตน้ นั้นสิ่ งของต้องประสงค์ก็จะบังเกิ ดขึ้ นเอง เมื่ อเป็ นต้นไม้ตามแนวคิ ดโลกสัณฐานอุดมคติ
เหมือนกับพระเมรุ จึงใช้ประดับในงานพระเมรุ ในส่ วนที่เป็ นบาเพ็ญทานพระราชกุศล20 นอกจากนี้
ในงานพระเมรุ ย งั มี ก ารละเล่ น รื่ น เริ ง มหรสพและดอกไม้ไ ฟต่ า ง คงถื อ ว่า เป็ นการส่ ง เสด็ จ สู่
สวรรคาลัยจึงไม่ใช่การเศร้าโศก และอาจเป็ นการบูชาพระศพด้วยอย่างหนึ่ง21

2. การแบ่ งยุคการจัดการพระศพและงานพระเมรุ สมัยอยุธยา
ดังกล่าวมาแล้วว่าจากการตรวจสอบพระราชพงศาวดารและเอกสารฉบับต่างๆมีจุดต่างที่
น่าสนใจในส่ วนที่มีการกล่าวถึงการจัดการพระศพและพระเมรุ สมัยอยุธยา กล่าวคือในช่วงก่อนเสี ย
กรุ งครั้ งแรกมีการกล่าวถึ งเรื่ องดังกล่าวไว้น้อยมากหรื อกล่าวไว้อย่างสังเขปและไม่มีคาว่า "พระ
เมรุ " อยู่เลย กระทัง่ หลังเสี ยกรุ งครั้งแรกจึงเอ่ยถึ ง "พระเมรุ " ครั้งแรกและมีการจดบันทึกเรื่ องการ
จัดการพระศพและพระเมรุ ที่ให้รายละเอียดมากขึ้น
อาจเพราะช่วงเวลาก่อนเสี ยกรุ งมีศึกมาประชิ ดถึงพระนครบ่อยครั้งจนกระทัง่ นาไปสู่ การ
เสี ย กรุ ง ครั้ ง แรกนั้นเป็ นเหตุ ก ารณ์ ใ หญ่ที่ ก ระทบต่อความรู ้ สึ ก จึ ง เริ่ ม มี ก ารจดบันทึ ก หรื อช าระ
เรื่ องราวไว้อย่างค่อนข้างละเอียดในช่วงเวลาที่สาคัญนี้ พระเมรุ ที่กล่าวถึงในพระราชพงศาวดารเป็ น
ครั้งแรกคือพระเมรุ ของพระนเรศวรผูเ้ ป็ นวีรบุรุษในทรรศนะชนชั้นนาไทย และหลังจากนี้ ก็มีการ
กล่าวถึงการจัดการพระศพและพระเมรุ ที่ให้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงจะแบ่งการศึกษาเป็ น
20

ดูเพิ่มใน จุ ลทรรศน์ พยาฆรานนท์, "ต้นกัลปพฤกษ์," ใน คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ และ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี สานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , ประชุมหมายรับสั่งภาคที่ 4
ตอนที่ 2 สมัยกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ รั ชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว จ.ศ. 1203-1205, (กรุ งเทพฯ :
สานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 2537), 264 - 272.
21
สมภพ ภิ รมย์, พระเมรุ มาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุ ง รั ต นโกสิ นทร์ , 352. และเสฐี ย รโกเศศ
(นามแฝง), "อัคนีกรี ฑา," ใน ศิลปากร ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 2490), 55.
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สองยุคคือ "ตั้งแต่สถาปนากรุ งศรี อยุธยาถึงเสี ยกรุ งครั้งแรก" และ "ตั้งแต่หลังเสี ยกรุ งครั้งแรกถึงเสี ย
กรุ งครั้งหลัง"โดยจะกล่าวถึ งเฉพาะการพระศพที่ สิ้นพระชนม์อย่างปกติและได้รับการถวายพระ
เกียรติยศ

2.1 ตั้งแต่ สถาปนากรุ งศรี อยุธยาถึงเสี ยกรุ งครั้ งแรก
ดังได้กล่าวไปแล้วว่าในช่วงระยะนี้ จากหลักฐานทางเอกสารไม่ปรากฏคาว่าพระเมรุ หรื อ
เมรุ เลย จากการตรวจสอบเอกสารพระราชพงศาวดารทั้ง ๕ ฉบับ มีการกล่าวถึงการจัดการพระศพ
อยูอ่ ย่างสั้นๆแต่มีขอ้ ความในส่ วนนี้ตรงกันทุกฉบับ จะมีคา สานวนหรื อศักราชที่แผกจากกันไปบ้าง
แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสาคัญนักสาหรับงานเขียนชิ้นนี้
2.1.1 ว่าด้วยการจัดการพระศพ
แม้หลักฐานเอกสารที่กล่ าวถึ งในระยะนี้ จะไม่ได้ให้ขอ้ มูลรายละเอียดมากนักแต่ก็พอจะ
จาแนกรู ปแบบลักษณะการจัดการกับพระศพได้ ดังนี้
2.1.1.1 การตั้งพระศพ
หมายถึงการตั้งพระศพไว้ในสถานที่หนึ่ งอันกาหนดไว้ต่างหากโดยอาจมีการบาเพ็ญพระ
ราชกุ ศ ลด้วยแม้จะไม่ พ บรายละเอี ย ดในหลัก ฐานเอกสารอยู่เลยแต่ ก็ พ บว่า ในรั ช กาลพระมหา
จักรพรรดิโปรดฯให้ต้ งั พระศพพระสุ ริโยทัยไว้ที่ตาบลสวนหลวง เสร็ จศึกแล้วให้ถวายพระเพลิง ณ
ที่น้ นั ให้สร้ างวัดเรี ยกวัดสบสวรรค์22 ดังนี้ จะเห็ นว่าไม่ได้ต้ งั พระศพไว้ในพระราชวังแต่ต้ งั พระศพ
ไว้ในที่หนึ่ งต่างหากนอกพระราชวังแล้วใช้ที่น้ นั เป็ นที่สาหรั บถวายพระเพลิ งด้วย ชวนให้นึกถึ ง
ธรรมเนียมในวัฒนธรรมเขมรยุคเมืองพระนครพอควร
2.1.1.2 การปลงพระศพด้วยการเผา
เป็ นรู ปแบบการปลงศพที่ กระทากันเป็ นปกติ ดงั พบในหลักฐานเอกสารอยู่บ่อยครั้ ง แต่
เกื อบทั้งหมดกล่าวถึงเพียงว่ามีการถวายพระเพลิงกษัตริ ยอ์ งค์ก่อนที่สวรรคตแล้วกษัตริ ยอ์ งค์ใหม่
เสวยราชย์เท่านั้น จะมีบางรัชกาลที่ระบุเพิ่มเติมถึงการสถาปนาวัดตรงที่ถวายพระเพลิงด้วย เป็ นต้น
ว่า เมื่ อ พระนคริ น ทราธิ ร าชสวรรคต เจ้า อ้า ยเจ้า ยี่ พ ระโอรสทั้ง สองยกทัพ สู ้ ก ัน ชิ ง ราชสมบัติ
22

พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 46, 60,
549, 564. วัดศพสวรรค์ก็เรี ยก
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สิ้ นพระชนม์ที่สะพานป่ าถ่านทั้งสองพระองค์ ราชสมบัติตกที่เจ้าสามผูน้ อ้ งได้ครองกรุ งศรี อยุธยา
แล้วโปรดให้ขุดพระศพพระเชษฐาทั้งสอง ขึ้นมาถวายพระเพลิง ณ ที่น้ นั สถาปนาวัดราชบูรณะขึ้น
ส่ วนที่ที่พระเชษฐาทั้งสองสิ้ นพระชนม์ให้สถาปนาพระเจดียไ์ ว้สององค์23
กรณี พ ระศพเจ้า อ้า ยเจ้า ยี่ จ ะเห็ น ว่ า มี ก ารให้ ขุ ด พระศพขึ้ น มาเผาคงเนื่ อ งจากเป็ นการ
สิ้ นพระชนม์แบบผิดธรรมชาติจึงต้องฝั งไว้ระยะหนึ่ งก่อน และ/หรื อ อาจเพื่อทาพิธีกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งก่อนจะนาขึ้นมาเผา
จากบันทึกของ เมนเดส ปิ นโต ชาวต่างชาติที่เดิ นทางเข้ามาในอยุธยาสมัยพระชัยราชาได้
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการถวายพระเพลิงพระศพพระชัยราชาไว้วา่ การถวายพระเพลิงเป็ นไปตามธรรม
เนียมของประเทศนี้ มีการตั้งกองฟื นใหญ่ประกอบด้วยไม้กฤษณา ไม้จนั ทน์ ไม้กะลาพักและกายาน
นาพระศพพระเจ้าแผ่นดิ นขึ้ นวางเหนื อกองฟื นแล้วจุดไฟด้วยวิธีแปลก ระหว่างที่ ไฟไหม้อยู่น้ นั
ประชาชนก็เอาแต่ร้องไห้ เมื่อพระศพเผาหมดแล้วก็เก็บพระอัฐิ24 ดังนี้ จะเห็นว่าเป็ นการเผาบนกอง
ฟื นที่ ท าเป็ นจิ ต กาธานตามธรรมเนี ย มสื บ มาเท่ า นั้น แต่ ไ ม่ มี ก ารเอ่ ย ถึ ง อาคารคลุ ม หรื ออาคาร
ประกอบอื่นใดเลยซึ่ งควรเป็ นสิ่ งที่กล่าวถึงก่อนพระจิตกาธานอันเป็ นของอยูข่ า้ งใน แต่อาคารคลุม
หรื อพระเมรุ เป็ นของอยูข่ า้ งนอก
2.1.1.3 การจัดการกับพระอัฐิ
จากหลักฐานพงศาวดารพบว่าระยะนี้คงนิยมเก็บพระอัฐิไว้ในเจดีย ์ ดังจะเห็นได้วา่ เมื่อพระ
บรมไตรโลกนาถสวรรคตแล้วได้มีการนาพระอัฐิของพระองค์บรรจุไว้ในมหาสถูป25 ต่างจากใน
ระยะหลังที่เมื่อสร้างพระพุทธรู ปพระศรี สรรเพชญแล้วเอกสารจึงระบุวา่ เก็บพระอัฐิไว้ทา้ ยจระนา
วิหารพระศรี สรรเพชญ
หลังเหตุการณ์ การเสี ยกรุ งครั้งแรกพระมหิ นทราธิ ราชถูกนาพระองค์ไปหงสาวดีดว้ ยแต่ก็
มาสิ้ นพระชนม์เสี ยกลางทาง พระเจ้าหงสาวดีโปรดให้ถวายพระเพลิงแล้วส่ งพระอัฐิ พระสนมและ

23

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 11, 511.

24

แฟร์ นังด์ มังเดซ ปิ นโต, นันทา วรเนติ วงศ์ (แปลและเรี ยบเรี ยง), รวมผลงานแปลเรื่ องบันทึกการ

เดินทางของเมนเดสปิ นโต, (กรุ งเทพฯ : สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2548), 76.
25

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 17, 517.
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เครื่ องราชูปโภคต่างๆลงมายังกรุ งศรี อยุธยา26 แต่เราไม่ทราบว่ามีการจัดการอย่างไรกับพระอัฐิของ
พระองค์ อาจเป็ นไปได้วา่ บรรจุพระอัฐิไว้ในพระเจดียท์ ี่ใดที่หนึ่ งหรื อบรรจุไว้ทา้ ยจระนาวิหารพระ
ศรี สรรเพชญ
อย่างไรก็ดี เมนเดส ปิ นโต ให้ขอ้ มูลว่ามีการเก็บพระอัฐิของพระชัยราชาในพระโกศเงิ น
แล้วจัดลงเรื อเข้ากระบวนแห่ อนั ประกอบไปด้วยเรื อ 40 ลาสาหรับพระสงฆ์ซ่ ึ งมีสมณศักดิ์ จากนั้น
เป็ นขบวนเรื อเล็กๆ กว่าร้อยลาบรรทุกรู ปปั้ นสัตว์ต่างๆ เป็ นต้นว่ารู ปงู เสื อ สิ งโต คางคก ค้างคาว งู
ใหญ่ ช้าง สุ นขั ห่ าน เป็ ด กา แร้ง แมว และสัตว์อื่นๆ รู ปสัตว์เหล่านี้ ดูมีชีวิตชี วาราวกับมีชีวิต ที่เรื อ
ใหญ่อีกลามีเจ้าแห่ งรู ปปั้ น เข้าใจว่าเป็ นรู ปพญานาค และเขายังบรรยายอีกว่านาคนี้ พ่นไฟออกมา
ทางตา ลาคอและอก ดู น่ากลัวและมี ก ารปิ ดทองอย่างหรู หรา มี เด็ กชายเล็ กๆแต่งกายด้วยไข่มุ ก
สายสร้อยและกาไลเพชรพลอยอย่างสวยงามมากนัง่ อยูด่ ว้ ย มีปีกและกลุ่มผมเป็ นทองระยับ ปิ นโต
เชื่อว่าเป็ นเทวดาที่มารับดวงพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดิน
เรื อ ทุ ก ล าในขบวนนี้ เ ที ย บท่ า ขึ้ น บกที่ ว ดั Quiaypoutor เพื่ อ ประดิ ษ ฐานพระอัฐิ ก ับ พระ
อังคารในพระโกศเงิ นที่นี่ แล้วจุดไฟเผารู ปสัตว์บนเรื อที่เต็มไปด้วยน้ ามันดิ นและชันหรื อยางสน
เปลวไฟพวยพุง่ น่ากลัว ขณะเดียวกันก็มีเสี ยงที่น่ากลัวดังไม่หยุดทั้งเสี ยงปื นใหญ่ กลอง ระฆัง แตร
และเสี ยงน่ าหนวกหู อื่นอีก เมื่อบรรดาสิ่ งต่างๆมอดไหม้หมดประชาชนที่มาชุ มนุ มออกันอยู่ก็คืน
กลับบ้านเรื อนของตน27
สุ จิตต์ วงศ์เทศ ได้ให้ความเห็นว่า การเชิ ญพระอัฐิและพระอังคารใส่ โกศเงินแห่ ทางเรื อนี้
คงต้องนาไปเก็ บ ไว้ที่ วดั แห่ งใดแห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ต้องไปโดยทางเรื อ ส่ วนขบวนเรื อบรรทุ ก รู ปสัตว์
มากมายนั้นเป็ นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และเรื อสาคัญที่เข้าใจว่าเป็ นรู ปนาคนั้นคงเป็ นเรื อ
เชิ ญพระโกศเงิ น ซึ่ งในงานศพสมัยโบราณต้องมีเรื อนาคเพื่อส่ งวิญญาณกลับสู่ โลกเดิ มคือบาดาล
โดยมีนาคเป็ นผูน้ าพาไป ลักษณะแนวคิดธรรมเนียมนี้ยงั มีอยูใ่ นกลุ่มชนที่อาศัยตามหมู่เกาะต่างๆใน
เอเชียอาคเนย์ ต่อเมื่อภายหลังมีการออกพระเมรุ แล้วจึงไม่ตอ้ งใช้เรื ออีกด้วยพระเมรุ จดั ที่สนามใกล้
พระราชวัง พาหนะเชิ ญพระศพหรื อพระโกศจึงได้แปลงจากเรื อนาคเป็ นราชรถ ดังจะเห็นได้จาก

26

อ้ างแล้ ว, 121, 629.

27

แฟร์ นังด์ มังเดซ ปิ นโต, นันทา วรเนติ วงศ์ (แปลและเรี ยบเรี ยง), รวมผลงานแปลเรื่ องบันทึกการ
เดินทางของเมนเดสปิ นโต, 76 - 77.
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ลวดลายของราชรถทั้งทางหัวทางท้ายประกอบเป็ นรู ปนาคทั้งสิ้ น ในเขมรก็ยงั มี การออกพระเมรุ
ด้วยรถที่ทาเป็ นรู ปนาครวมทั้งทางอีสานของไทยในปั จจุบนั นี้ก็ยงั พบอยู28่
ขณะเดียวกันเรื อนาคที่ใช้เชิญพระโกศนี้ก็อาจมองได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของอนันตนาคราชที่
ถูกใช้เป็ นพาหนะของกษัตริ ยแ์ ห่งอยุธยาผูซ้ ่ ึ งเป็ นรามาวตารแห่งพระนารายณ์ก็ได้29
2.1.2 ว่าด้วยสถานที่อนั เกี่ยวเนื่องด้วยพระศพ
ระยะนี้ จากหลักฐานเอกสารที่ มีการกล่ าวถึ งการจัดการพระศพมักจะกล่ าวถึ งสถานที่ ที่
เกี่ยวเนื่องอยูด่ ว้ ยเสมอ แบ่งได้เป็ นวัดที่สร้างบนที่ถวายพระเพลิงและสถานที่เก็บพระอัฐิ
2.1.2.1 วัดที่สร้างพื้นบนที่ที่ใช้ถวายพระเพลิงพระศพ
ดังได้กล่าวมาแล้วว่าช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นนั้นมีแนวคิดที่น่าจะสื บทอดมาจากวัฒนธรรม
เขมรอย่างหนึ่ งคือการสร้ างศาสนสถานบนพื้นที่ที่ใช้ทาพิธีกรรมและปลงพระศพกษัตริ ยแ์ ละชน
ชั้นสู ง หากเป็ นศาสนสถานในศาสนาฮินดูก็เพื่อให้ผตู ้ ายได้กลับไปอยูร่ วมกันเทพเจ้า และได้รับการ
เคารพบูชาในฐานะเทพเจ้า ส่ วนในสมัยอยุธยานั้นพบว่าเป็ นการสร้ างศาสนสถานในศาสนาพุทธ
ทั้งสิ้ น คงเพื่อเป็ นเกียรติและอุทิศส่ วนกุศลให้แก่ผตู ้ าย โดยระยะนี้ มีการกล่าวถึงไว้อยู่ 4 วัดด้วยกัน
คือวัดป่ าแก้ว ปรากฏในพระราชพงศาวดารเมื่อคราวพระเจ้าอู่ทองโปรดฯให้ขุดพระศพเจ้าแก้วเจ้า
ไทที่สิ้นด้วยอหิ วาขึ้นมาเผาแล้วสร้างวัดนี้ข้ ึน30 ต่อมาเรี ยกกันว่าวัดเจ้าพญาไท หรื อวัดใหญ่ชยั มงคล
ที่รู้จกั กันในปั จจุบนั 31
วัดพระรามพระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับหลวงประเสริ ฐว่าสร้ างในปี เดี ยวกับที่
พระรามาธิ บดี เจ้า(พระเจ้าอู่ทอง)เสด็จนฤพาน และพระราชกุมารท่านพระราเมศวรเจ้าเสวยราช
สมบัติ32 ส่ วนพระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับอื่นกล่าวเหมือนกันว่าสร้ างในรัชกาลพระบรม
ไตรโลกนาถตรงที่ถวายพระเพลิ งพระศพพระเจ้าอู่ทอง สันติ เล็กสุ ขุม สันนิ ษฐานว่าคงสร้ างใน
28

สุจิตต์ วงษ์เทศ (บรรณาธิการ), พระเมรุ ทาไม? มาจากไหน, 27 - 28.

29

ข้อสังเกตของศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชยั สายสิ งห์ แสดงต่อผูว้ จิ ยั เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2560.

30

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 3, 503.

31

ดู เ พิ่ ม ใน พิ เ ศษ เจี ย จัน ทร์ พ งษ์ , "ไม่ มี ว ดั ใหญ่ ชัย มงคลในสมัย อยุธ ยา," ใน ฟื้ นฝอยหาตะเข็ บ ,
(กรุ งเทพฯ : มติชน, 2553), 56 - 67.
32
พระราชพงศาวดารกรุงเก่ า (ฉะบับหลวงประเสริฐ), พิมพ์ในการฌาปนกิจศพ นางช่วง โกมลวัจนะ 4
เม.ย.2483, (พระนคร : กรมศิลปากร, 2483), 1.
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รั ช กาลพระราเมศวรและมี ก ารบู ร ณะใหญ่ ใ นรั ช กาลพระบรมไตรโลกนาถจึ ง ท าให้ พ ระราช
พงศาวดารจดลงไปว่าสร้างในรัชกาลพระบรมไตรโลกนาถ33 วัดราชบูรณะ เจ้าสามพระยาโปรดฯ
ให้สร้ างขึ้ นตรงที่ถวายพระเพลิ งพระศพพระเชษฐาทั้งสองของพระองค์ และสร้ างเจดี ยส์ ององค์
ตรงที่สิ้นพระชนม์34
วัดทั้ง 3 แห่ งมีรูปแบบทางศิลปกรรมที่ กาหนดอายุในสมัยอยุธยาตอนต้นสอดคล้องกับ
พงศาวดาร แม้จะไม่มีหลักฐานอื่นช่วยยืนยันว่าได้เคยใช้พ้ืนที่เป็ นที่ถวายพระเพลิงจริ งหรื อไม่ และ
เมื่ อ สร้ า งวัด แล้ว จะใช้ เ ป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานพระอัฐิ ด้ว ยหรื อ ไม่ แต่ เ มื่ อ ได้มี ก ารสร้ า งวัด พระศรี
สรรเพชญในพระราชวังหลวงแล้วก็ดูเหมือนว่าการสร้างวัดบนที่ถวายพระเพลิงจะไม่ได้นิยมทาอีก
ต่อไป จะมีปรากฏในพงศาวดารอีกครั้งหลังจากทาวัดพระศรี สรรเพชญแล้วคือในคราวรัชกาลพระ
มหาจักรพรรดิโปรดฯให้สร้างวัดสบสวรรค์ตรงที่ต้ งั พระศพและถวายพระเพลิ งพระศพพระสุ ริโย
ทัยจึงอาจเป็ นไปได้วา่ วัดที่สร้างตรงที่ถวายพระเพลิงอาจใช้เป็ นที่บรรจุพระอัฐิหรื อพระอังคารด้วย
ต่อเมื่อสร้างวัดพระศรี สรรเพชญแล้วจึงบรรจุพระอัฐิไว้ที่วดั พระศรี สรรเพชญแทน
อนึ่ ง ที่วดั สบสวรรค์น้ นั หลวงบริ บาลบุรีภณ
ั ฑ์กล่าวว่า ก่อนที่จะรื้ อวัดเพื่อสร้างกรมทหาร
นั้นได้พบเจดียท์ รงกลม 2 องค์สมัยอยุธยาตอนกลาง อาจเป็ นเจดียบ์ รรจุพระอัฐิพระสุ ริโยทัยองค์
หนึ่งและพระอัฐิพระราชบุตรี องค์หนึ่งก็ได้ ส่ วนในพระเจดียอ์ งค์ใหญ่ได้พบผอบพระธาตุแต่ไม่พบ
พระอัฐิ35
จากข้อมูลที่มีการสร้ างวัดตรงที่ถวายพระเพลิ งนั้นจะเห็ นได้วา่ ระยะนี้ ยงั ไม่มีการกาหนด
พื้นที่สาหรับถวายพระเพลิงโดยเฉพาะ คงกาหนดเพียงว่าให้อยูใ่ นกาแพงเมืองสาหรับกษัตริ ยแ์ ละ
เชื้ อพระวงศ์ระดับ สู ง ส่ วนกรณี เจ้า แก้วเจ้าไทเข้าใจว่า สิ้ นพระชนม์ก่ อนที่ พ ระเจ้า อู่ ท องจะย้า ย
ศูนย์กลางข้ามมาอยูใ่ นเกาะเมืองปั จจุบนั

33

สั น ติ เล็ ก สุ ขุ ม , "โบราณสถานพระนครศรี อยุ ธ ยา," ใน คณิ ตา เลขะกุ ล (บรรณาธิ ก าร),

พระนครศรีอยุธยา : มรดกโลก, (กรุ งเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543), 102.
34

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 11, 511.

35

หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล,"ข้อเท็จจริ ง : พระเจดียศ์ รี สุริโยทัย," ใน ศิลปวัฒนธรรม ปี ที่ 22 ฉบับที่ 10

(ส.ค. 2544), 32-33.
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อย่างไรก็ตาม ประภัสสร์ ชูวเิ ชียร ได้เสนอว่าการที่เอกสารพงศาวดารระบุการสร้างวัดบนที่
ถวายพระเพลิงนั้นอาจเป็ นอิทธิ พลคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่มีต่องานเขียนเอกสารทางประวัติศาสตร์
และอาจเกิดขึ้นจริ งโดยเป็ นไปเพื่อเสริ มสถานะหรื อเกียรติยศแก่ผสู ้ ร้างและผูต้ ายให้เสมอด้วยบุคคล
ในคัม ภี ร์ พุ ท ธศาสนา และจากข้อ มู ล ทางโบราณคดี ที่ ไ ด้มี ก ารขุ ด ค้น พบหลุ ม ฝั ง ศพ ยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ เป็ นต้นว่าที่ปราสาทหิ นพนมวัน นครราชสี มา วัดช้างล้อมและวัดชมชื่ น สุ โขทัย ซึ่ ง
ซ้อนอยู่ในพื้นที่ศาสนสถานยังอาจสะท้อนแนวคิดการนับถื อผีบรรพบุรุษโดยแปลงพื้นที่ที่ใช้ทา
กิจกรรมเกี่ยวกับผูต้ ายคือที่ถวายพระเพลิ งหรื อที่ปลงศพให้เป็ นพื้นที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ คือเป็ นศาสนสถาน
ทั้งศาสนสถานตามความเชื่ อท้องถิ่ น ศาสนาฮินดูและพุทธ 36ซึ่ งนี่ ก็เป็ นการแสดงถึ งสถานะทาง
สังคมของผูต้ ายที่เป็ นพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่นกัน
2.1.2.2 ที่เก็บพระอัฐิ
ระยะนี้ มีการกล่าวถึงที่เก็บพระอัฐิอยูส่ องครั้งด้วยกันครั้งแรกในรัชกาลพระรามาธิ บดีที่ 2
สร้างมหาสถูปประดิษฐานพระอัฐิพระบรมไตรโลกนาถและพระบรมราชาธิ ราช 37 และอีกครั้งใน
งานเขียนของ เมนเดสปิ นโต เมื่อคราวเชิ ญพระอัฐิพระชัยราชาเข้าแห่ โดยกระบวนเรื อไปยังวัดแห่ ง
หนึ่งซึ่ งควรจะต้องเป็ นที่ที่ไปได้โดยทางน้ า
มหาสถูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระบรมราชวินิจฉัยว่าเป็ นพระเจดีย ์
องค์ใหญ่หนึ่งในสามองค์ในวัดพระศรี สรรเพชญโดยอาจเป็ นองค์กลางหรื อองค์ตะวันออก และทรง
สันนิ ษฐานต่อไปว่าเจดี ยอ์ ี กสององค์ที่เหลื อคงใช้บรรจุพระอัฐิพระรามาธิ บดี ที่ 2 และพระบรม
ราชาธิ ราชหน่ อพุ ท ธางกูร แต่ ไ ม่ ไ ด้พ ระราชทานค าอธิ บ ายเหตุ ผ ลไว้38 ประภัส สร์ ชู วิเชี ย ร ให้
ความเห็นว่าเจดี ยท์ ้ งั สามองค์น้ นั ไม่น่าจะสร้ างขึ้นพร้ อมกัน โดยเจดี ยอ์ งค์ตะวันออกควรสร้ างขึ้น
ก่อนในรัชกาลพระบรมไตรโลกนาถพร้อมกับวิหารหลวงและพระระเบียงล้อม ต่อมาเมื่อสร้างเจดีย ์
36

ดูรายละเอียดเพิม่ ใน ประภัสสร์ ชูวเิ ชียร, " ธรรมเนียมสร้างวัดบนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพในสมัย
อยุธยา เรื่ องจริ งหรื อเรื่ องแต่ง?," ใน พิพฒั น์ กระแจะจันทร์ (บรรณาธิ การ), เสด็จสู่ แดนสรวง : ศิลปะ ประเพณี
และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ, (กรุ งเทพฯ : ศูนย์สื่อและสิ่ งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนนั ทา : 2560), 283 - 298.
37
พระราชพงศาวดารกรุงเก่ า (ฉะบับหลวงประเสริฐ), 8.
38

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , " พระราชกระแสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
เรื่ องพระราชมณเฑียรในกรุ งเก่า," ใน เรื่องสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุ ครั้งกรุ งเก่ า กับพระ
ราชวิจารณ์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, 30.
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เพิ่มจึงค่อยขยายแนวระเบียงออกไป เนื่ องจากเจดี ยอ์ งค์ตะวันออกตั้งอยู่ในแนวแกนเดี ยวกับมหา
ปราสาททั้งสามองค์ในพระราชวังหลวงซึ่ งต้องเกิดจากการวางผังให้สมมาตรกัน ถ้าหากสร้างพร้อม
กันทั้งสามองค์ แนวแกนสมมาตรควรจะตกที่เจดียอ์ งค์กลาง ประกอบกับเจดียอ์ งค์ตะวันตกมีขนาด
ที่เล็กกว่าอี กสององค์จึงควรสร้ างหลังสุ ด เจดี ยส์ ององค์หลังนี้ จึงควรสร้ างต่อเติมในรัชกาลพระ
รามาธิบดีที่ 239
วัดแห่ งหนึ่งที่ต้องไปทางน้า แม้จะไม่ทราบว่าเป็ นสถานที่ใดแน่ แต่อย่างน้อยก็อนุ มานใน
เบื้ องต้นได้ว่าต้องเป็ นพระอารามหลวงที่ ต้ งั อยู่ริมน้ าและควรอยู่ในเขตเมืองของอยุธยา จากการ
ตรวจสอบพบว่ามีความเป็ นไปได้ 2 แห่งคือวัดไชยวัฒนารามและวัดพุทไธสวรรย์ วัดไชยวัฒนาราม
นั้นสถาปนาในรัชกาลพระเจ้าปราสาททองจึงตัดไปได้เหลือเพียงวัดพุทไธสวรรย์ที่น่าจะเป็ นไปได้
เนื่ องจากเป็ นวัดที่มีความเกี่ ยวข้องกับพระเจ้าอู่ทองปฐมวงศ์กรุ งศรี อยุธยาโปรดฯให้สร้างขึ้นบนที่
ประทับเดิ มก่อนย้ายข้ามไปเกาะเมือง และสถานที่ต้ งั ที่อยูต่ ิดริ มน้ าเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามเกาะเมือง
ทางทิศใต้ จากลักษณะแผนผังและศิลปกรรมที่พบมีลกั ษณะของงานในสมัยอยุธยาตอนต้นและมี
การใช้งานอย่างต่อเนื่ องจนถึ งอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสิ นทร์ 40 วัดนี้ จึงมีอยู่แล้วก่ อนรัชกาล
พระชัยราชา แม้ในรัชกาลพระบรมโกศก็ได้มีการเชิ ญพระอังคารพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระและพระ
อังคารกรมหลวงโยธาเทพไปลอยที่วดั พุทไธสวรรย์41 จึ งมีความเป็ นไปได้มากที่วดั นี้ จะเป็ นวัดที่
กล่ าวถึ งในงานเขียนของ เมนเดส ปิ นโต แต่จะประดิ ษฐานพระอัฐิพระชัยราชาไว้ที่ใดในวัดนั้น
เหลือวิสัยที่จะเดาอาจเป็ นเจดียร์ ายองค์ใดองค์หนึ่งในวัดก็ได้

39

ประภัสสร์ ชูวเิ ชียร, " เจดียป์ ระธานวัดพระศรี สรรเพชญ อยุธยา ข้อสันนิ ษฐานใหม่จากหลักฐานเก่า,"
ใน สรรพศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ ศิลป์ : เอกสารประกอบโครงการประชุมวิชาการด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะเนื่องใน
โอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิยาลัยศิ ลปากร, (กรุ งเทพฯ : ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 194 - 220.
40
สั น ติ เล็ ก สุ ขุ ม , "โบราณสถานพระนครศรี อยุ ธ ยา," คณิ ตา เลขะกุ ล (บรรณาธิ การ),
พระนครศรีอยุธยา : มรดกโลก, 98 - 99.
41
"งานพระบรมศพ ปี ฉลูเบญจศก," ใน คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์วฒั นธรรมและ
โบราณคดี สานักนายกรัฐมนตรี , ประชุ มจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1, (พระนคร : โรงพิมพ์สานักทาเนี ยบ
นายกรัฐมนตรี , 2510), 118.และ เรื่องสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุ ครั้งกรุ งเก่ า กับพระราช
วิจารณ์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, 23.
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2.2 ตั้งแต่ หลังเสี ยกรุ งครั้งแรกถึงเสี ยกรุ งครั้งหลัง
ระยะนี้ ปรากฏหลัก ฐานที่ ใ ห้ ข ้อ มู ล รายละเอี ย ดค่ อ นข้า งมาก ทั้ง พระราชพงศาวดาร
คาให้การฉบับต่างๆและจดหมายเหตุ อย่างไรก็ตามแม้พระราชพงศาวดารหลายๆฉบับจะให้ขอ้ มูล
ที่ตรงกันเป็ นส่ วนใหญ่แต่ก็มีบา้ งที่มีรายละเอียดบางประการที่ต่างกันออกไป และในระยะนี้ เองที่มี
ข้อมูลเกี่ ยวกับพระเมรุ ของกษัตริ ยห์ รื อพระบรมวงศ์ต่างจากช่ วงก่ อนเสี ยกรุ งครั้ งแรก ดังนั้นใน
ระยะนี้จึงมีขอ้ มูลทั้งการจัดการพระศพ การออกพระเมรุ และพระเมรุ ที่ให้ภาพค่อนข้างชัดเจนดี
2.2.1 ว่าด้วยการจัดการพระศพ
โดยส่ วนใหญ่แล้วการจัดการพระศพในระยะนี้ยงั คงมีรูปแบบตามที่ปรากฏในช่วงก่อนเสี ย
กรุ งครั้งแรก แต่ได้ให้รายละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะมีการกล่าวถึงการเชิ ญพระศพลงพระโกศ และ
การสรงพระศพรวมถึงพิธีการบางประการซึ่ งในระยะก่อนเสี ยกรุ งครั้งแรกไม่มีกล่าวถึง
2.2.1.1 การสรงน้ าพระศพและพิธีการ
มีปรากฏหลักฐานในการพระศพพระเจ้าบรมโกศ พระราชพงศาวดารระบุวา่ ให้มีการสรง
น้ า พระศพที่ พ ระที่ นั่ ง ทรงปื นอัน เป็ นที่ ส วรรคต ให้ เ ชิ ญ พระศพลงพระโกศแล้ว เชิ ญ มาตั้ง
ประดิ ษ ฐานที่ ใ นพระที่ น่ัง บรรยงรั ต นาสน์ 42 ขณะที่ ค าให้ ก ารชาวกรุ ง เก่ า ให้ ข ้อมู ล เพิ่ ม เติ ม อี ก
เล็กน้อยว่า การจัดการกับพระศพนั้นเป็ นไปตามประเพณี เมื่อสรงน้ าชาระพระศพสะอาดแล้ว ถวาย
พระสุ คนธ์สรง เอาผ้าคลุมบรรทมมีลายริ มเงินคลุมพระศพไว้ พระเจ้าแผ่นดินใหม่เสด็จมาสรงพระ
ศพ เสร็ จ แล้ว ถวายภู ษ าอาภรณ์ สั ง วาล และชฎาทรงพระศพ เชิ ญ ลงพระโกศแล้ว เชิ ญ ขึ้ น ตั้ง
ประดิษฐานบนพระแท่นในปราสาท43
อย่างไรก็ตาม จากคาให้การขุนหลวงหาวัดและคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมได้ให้
ข้อมูลพิธีการนี้ ไว้ค่อนข้างละเอียดโดยทั้งสองฉบับมีเนื้ อความตรงกันว่า ให้มีการสรงพระศพด้วย
น้ าหอมน้ ากุหลาบน้ าดอกไม้เทศต่างๆ ทรงสุ คนธรสกระแจะจวงจันทน์ท้ งั ปวงแล้ว พระศพทรง
42

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 476.

43

"คาให้การชาวกรุ งเก่ า," ใน ประชุ มคาให้ การกรุ งศรี อยุธยา รวม 3 เรื่ อง : คาให้ การชาวกรุ งเก่ า
คาให้ การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คาให้ การขุนหลวงหาวัด, (กรุ งเทพฯ : แสงดาว, 2553), 207. กล่าวถึงไว้ใน
หัวข้อประเพณี สรงสะการพระบรมศพสมเด็จพระเจ้ามหาธรรมราชา เมื่ อสอบทานเรื่ องราวในเอกสารฉบับ
เดียวกันนี้แล้วพบว่าเนื้ อความเป็ นเรื่ องราวในรัชกาลพระบรมโกศทั้งสิ้ น จึงเชื่อได้วา่ เอกสารฉบับนี้ เอ่ยพระนาม
พระบรมโกศว่าพระเจ้ามหาธรรมราชา ไม่ได้หมายถึงพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาพระนเรศวรแต่อย่างใด.
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สนับเพลาเชิ งงอนทองชั้นใน ทรงภูษาพื้นขาวปั กทองชั้นนอก ทรงเครื่ องต้นเครื่ องทรงแล้วทรง
ฉลองพระองค์อย่างใหญ่กรองทองสังเวียนหยัก ชายไหวชายแครง ตาบทิศตาบหน้าสังวาลเพชร
ทรงทองต้นพระกรทองปลายพระกรประดับเพชร ทรงชฎาเดินหนห้ ายอด ประดับเพชรอยูเ่ พลิงทั้ง
10 นิ้วพระหัตถ์และพระบาทรวมเป็ น 20 เอาไม้ง่ามหรื อไม้กาจับหลักหุ ้มทองค้ าพระหนุ ไว้ ประนม
กรแล้วเอาซองหมากทองปากประดับใส่ พระหัตถ์ เอาผ้าเนื้ ออ่อนเข้าพันเป็ นอันมาก แล้วเอาผ้าขาว
เนื้อดีสี่เหลี่ยมเข้าห่อเรี ยกว่าผ้าห่อเมี่ยงตามธรรมเนียมมา เสร็ จแล้วเชิญพระศพลงพระโกศ 44ดังนี้ จึง
เชื่ อได้ว่าน่าจะเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบตั ิอยู่ก่อนแล้วที่จะต้องมีการชาระล้างพระศพแล้วจึงแต่งเครื่ อง
ทรงเต็มสาหรับพระศพก่อนที่จะเชิญลงพระโกศ
2.2.1.2 การประดิษฐานพระโกศ
ระยะนี้ ได้มีการกล่ าวถึ งการประดิ ษฐานพระศพในพระโกศเพิ่มเติ มจากช่ วงก่ อนหน้าที่
ไม่ได้ให้ขอ้ มูลไว้เลย จากข้อมูลเอกสารมีการกล่าวถึงไว้หลายครั้งเป็ นต้นว่ารัชกาลพระเอกาทศรถ
รับสั่งเอาพระโกศทองสองใบใส่ พระศพพระนเรศวรแล้วเชิญขึ้นราชรถแห่ อย่างใหญ่ลงมากรุ งศรี
อยุธยา45ที่วา่ พระโกศทองสองใบใส่ พระศพคงจะหมายถึงสองใบซ้อนกันอย่างพระลองในในพระ
โกศ ส่ วนการแห่ พระศพโดยราชรถลงมากรุ งศรี อยุธยาเป็ นไปได้มากว่าคงจดเป็ นพระเกี ยรติ ยศ
มากกว่าจะเกิดขึ้นจริ ง
เมื่ อพระนารายณ์ สวรรคตที่ใ นพระราชวังเมื องลพบุรี พระเพทราชาปราบดาภิ เษกแล้ว
โปรดฯให้เชิ ญพระศพลงพระโกศทองแล้ว46 7 วัน เชิ ญพระโกศลงเรื อพระที่ นั่ง ศรี ส มรรถชัย
ประดับเศวตมยุรฉัตร บังสู ร บังแทรก เรื อพระที่ น่ังทรงตามกระบวนแห่ จากลพบุ รีลงมากรุ งศรี
อยุธยา47 พระราชพงศาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื อเชิญพระโกศคือเรื อพระที่
นัง่ สุ วรรณหงส์ และเมื่อถึงกรุ งแล้วให้สนมเชิญเครื่ อง เชิญพระแสง เชิญเครื่ องสู ง หามราชยานเป็ น

44

"คาให้การขุนหลวงหาวัด," ใน ประชุ มคาให้ การกรุ งศรี อยุธยา รวม 3 เรื่ อง : คาให้ การชาวกรุ งเก่ า
คาให้ การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คาให้ การขุนหลวงหาวัด, 386.
45
อ้ างแล้ ว,334.
46

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 410.

47

พระราชพงศาวดารกรุ งศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, (พระนคร : คลังวิทยา,
2505), 488.
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ผูห้ ญิงทั้งสิ้ น เชิ ญพระโกศพระศพขึ้นพระที่นงั่ สุ ริยาอามริ นทร์ 48 รัชกาลพระเจ้าเสื อโปรดฯให้ต้ งั
พระโกศพระศพพระเพทราชาที่ พระที่นงั่ บรรยงรัตนาสน์อนั เป็ นที่สวรรคต49 รัชกาลพระเจ้าท้าย
สระโปรดฯให้เชิญพระศพพระเจ้าเสื อลงพระโกศทองประดับเนาวรัตน์ต้ งั ที่พระที่นงั่ สุ ริยามริ นทร์ 50
อนึ่ง มีเอกสารที่ให้ขอ้ มูลเพิ่มขึ้นคือคราวกรมหลวงโยธาเทพ พระธิ ดาในพระนารายณ์และ
พระมเหสี ซา้ ยในพระเพทราชาสิ้ นพระชนม์ พระเจ้าบรมโกศโปรดฯให้เชิญพระศพจากตาหนักที่วดั
พุทไธสวรรย์ ขึ้นประดิษฐานบนพระที่นงั่ จักรวรรดิไพชยนต์ เมื่อตั้งแต่งพระที่นงั่ เสร็ จแล้วให้ชาวที่
เชิ ญพระเสลี่ยงเงินรับพระโกศไปที่พระยานมาศสามลาคานซึ่ งตั้งอยูบ่ นเรื อพระที่นงั่ แล้วแห่ มาถึ ง
ท่าเรื อประจาพระราชวังหลวง เชิญขึ้นพระที่นง่ั จักรวรรดิไพชยนต์ต้ งั พระโกศบนพระเบญจา มีพระ
อภิรุม 5 ชั้น 4 คู่ ตั้งทั้งสามด้านพระเบญจา51
ครั้งการพระศพพระบรมโกศมี ขอ้ มูลอย่างละเอียดว่า เมื่อเชิ ญศพลงพระโกศลองในที่ทา
ด้วยทองหนัก 12 ชัง่ แล้วเอาพระโกศลองในใส่ ในพระโกศทองใหญ่ซ่ ึ งมี ลกั ษณะเป็ นเฟื่ องกลี บ
จงกลประดับพลอย มี 9 ยอด เชิ งมีครุ ฑและสิ งห์ทาด้วยทองหนัก 25 ชัง่ เอาพระโกศขึ้นเตียงหุ ้ม
ทองตั้ง บนพระแท่ น แว่นฟ้ าแล้วกั้น ราชวัติ ตาข่ า ยปะวะหล่ า แดงและแก้ว เครื่ องสู ง ต่ า งๆ เชิ ญ
พระพุทธรู ปตั้งในที่สูงเป็ นประธาน ตั้งเครื่ องราชูปโภค พานพระสุ พรรณบัฏถมยาใส่ บนพานทอง
สองชั้น ตั้งพานพระสาอาง พระสุ พรรณศรี พระสุ พรรณราช พระเต้าครอบทอง พระคณฑีทองและ
พระพานทองประดับ เครื่ องอุปโภคบริ โภคนานาตั้งลดหลัน่ กันซ้ายขวาตามลาดับ ข้างชั้นแว่นฟ้ า
ซ้ายขวาตั้งมยุรฉัตรยอดหุ ้มทองและระบายทอง คันหุ ้มทองประดับ ตั้งแปดคันแปดทิศ มี บงั สู รย์
และอภิรุม บังแทรก จามร ทานตะวัน พัดโบกตั้งซ้ายขวาเป็ นชั้นหลัน่ กันมา
แล้วจึ ง ตั้ง พระสุ จหนี่ ยี่ภู่ ตั้ง พระแท่ นแว่นฟ้ าในพระยี่ภู่แล้วลาดที่ บ รรทม ตั้ง พระเขนย
กามะหยี่ปักทอง ตั้งซ้ายขวาสองสารับสาหรับพระเจ้าอุทุมพรและพระเจ้าเอกทัศน์เฝ้ าพระศพ แล้ว
48

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 936.

49

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, 551.

50

พระราชพงศาวดารกรุ งเก่ า (ตามต้ นฉะบับของกรมราชบัณฑิต), พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
มหาเสวกเอกเจ้าพระยาพิพฒั น์รัตนราชโกษาธิ บดี (ม.ร.ว.มูล ดารากร) 10 ส.ค.2501, (พระนคร : โรงพิมพ์ไทย
เขษม, 2501), 345.
51
เรื่ อ งสมเด็ จ พระบรมศพ คื อ จดหมายเหตุ ง านพระเมรุ ค รั้ ง กรุ ง เก่ า กั บ พระราชวิ จ ารณ์ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, 6 - 7.
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เกณฑ์สนมทั้งปวงห้อมล้อมพระศพแล้วร้องไห้ มีมโหรี ประโคมฆ้องกลองแตรสังข์ พิณพาทย์ ตั้ง
อาสนสงฆ์นิมนต์พระทั้งในนอกกรุ งเข้ามาสดับปกรณ์และสวดพระอภิธรรม เช้าถวายพรพระฉัน
เพลมี เทศนาแล้วถวายไทยทาน ไตรจี วร เตี ยบ สังเค็ด มี ทิ้งทานต้นกัลปพฤกษ์ส่ิ งของต่างๆครบ
พระสงฆ์วนั ละร้อยไม่ขาด ตั้งโรงมหรสพทั้งปวงมีหนัง โขน ละคร หุ่ น มอญรา ระบาเทพทอง โมง
คลุ่ม ผาลา กุลาตีไม้ แจกเสื้ อผ้าเงินทองให้ทานราษฎรทั้งปวง ต่อมากรมพระเทพามาตย์ ผูเ้ ป็ นพระ
พันวสาใหญ่ พระชนนี ในพระเจ้าอุทุมพรและพระเจ้าเอกทัศน์ประชวรสวรรคตลง โปรดฯให้สรง
น้ าพระศพแล้วเชิ ญลงพระโกศทองสองชั้น เชิ ญขึ้นพระแท่นแว่นฟ้ าข้างซ้ายของพระโกศพระเจ้า
บรมโกศ52
นอกจากนี้ ยงั มีกรณี ขุนนางผูใ้ หญ่ได้รับพระราชทานโกศใส่ ศพด้วย ดังในรัชกาลพระเจ้า
บรมโกศเมื่อเจ้าพระยาชานาญบริ รักษ์ถึงแก่กรรมโปรดฯให้เรี ยกว่า พระศพ แล้วพระราชทานชฎา
และโกศศพเป็ นเกี ยรติยศ ให้เผาที่ วดั ไชยวัฒนาราม 53 พระราชพงศาวดารฉบับพระหัต ถเลขาให้
ข้อมูลเพิม่ เติมว่า ตาแหน่งเจ้าพระยาชานาญบริ รักษ์น้ นั เป็ นว่าที่โกษาธิ บดีและงานศพครั้งนี้ แต่งศพ
อย่างเจ้าต่างกรม54
ดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็ นธรรมเนี ยมและพิธีการในการจัดการพระศพกษัตริ ย ์ พระบรมวงศ์
และขุนนาง ขณะที่ คาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมในตอนที่ว่าด้วยเครื่ องยศสาหรับศพให้
ข้อมูลรายละเอียดตามลาดับศักดิ์โดยสาหรับพระศพพระเจ้าแผ่นดินจะใช้พระโกศจาหลักลายกุ ดน่ั
กาบรู ปกลี บ บัว ยอดทรงบุษบกมี พุ่ม ข้าวบิ ณฑ์ เทพพนม พรหมพักตร์ ท าด้วยทองลงยาประดับ
เนาวรัตน์ ตั้งบนพระเบญจาใต้พระมหาเศวตฉัตร 9 ชั้น มีเครื่ องสู งสารับหนึ่ งประกอบด้วย เศวตร
ฉัตร อภิรุมชุมสาย พัดโบก จามร ชอนตะวัน บังแทรก บังสู รย์ เครื่ องประโคมมี สังข์ แตรงอน แตร
ลาโพง มโหระทึก กลองชนะทอง 50 กลองชนะเงิน 50 กลองแดง 100 จ่าปี่ จ่ากลอง ฆ้อง
พระศพเจ้าฟ้ า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า เชื้ อพระวงศ์ใ ห้ชัก เศวตรฉัตร อภิ รุมชุ ม สาย สัง ข์
มโหระทึก กลองชนะทองเงินออก เหลือไว้แต่เครื่ องสู งตามสมควรกับบรรดาศักดิ์ โดยกาหนดให้
พระโกศไม้สิบสองสาหรับศพเอกคือพระมหาอุปราช พระอรรคมเหสี พระชนนี พระบรมวงศ์ พระ
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"คาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม," ใน ประชุ มคาให้ การกรุ งศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง : คาให้ การ
ชาวกรุงเก่ า คาให้ การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คาให้ การขุนหลวงหาวัด, 299 - 301.
53
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 469.
54

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ ม 2, (กรุ งเทพฯ : คลังวิทยา, 2516), 235.
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เจ้าลูกยาเธอ พระโกศยอดทรงมณฑปสาหรับพระศพโท พระโกศแปดเหลี่ยมสาหรับพระศพตรี ทั้ง
สามโกศนี้ สาหรับเจ้าวังหลวงเท่านั้น การประดิษฐานทาโดยตั้งบนแท่นแว่นฟ้ าสองชั้น มีเครื่ องสู ง
9 คัน กลองชนะแดง 5 คู่ แตรงอน 1 คู่ แตรลาโพง 1 คู่ จ่าปี่ 1 จ่ากลอง 1
ถ้าพระราชบุตรพระมหาอุปราชสิ้ นพระชนม์ ให้พระโกศหลังเจียดย่อเหลี่ ยม ตั้งบนแท่น
แว่นฟ้ าสองชั้น เครื่ องสู ง 4 คัน กลองชนะแดง 5 คู่ แตรงอน 1 คู่ แตรลาโพง 1 คู่ จ่าปี่ 1 จ่ากลอง 1
สาหรับพระองค์เจ้าที่ไม่ใช่ ลูกหลวงหลานหลวง เจ้าประเทศราช เสนาบดี สมุหนายก สมุ
หกลาโหม พระสังฆราช ให้โกศผลุงสี่ เหลี่ยมตั้งบนแท่นแว่นฟ้ าสองชั้น เครื่ องสู งอย่างน้อย 7 คัน
กลองชนะ 4 คู่ แตรงอน 1 คู่ แตรลาโพง 1 คู่ จ่าปี่ 1 จ่ากลอง 155
2.2.1.3 การปลงพระศพด้วยการเผา
เป็ นรู ป แบบการปลงพระศพแบบปกติ ที่ ท าในสมัย นี้ เหมื อ นกับ ช่ ว งก่ อ นเสี ย กรุ ง แต่
หลักฐานส่ วนใหญ่ไม่ได้ให้ขอ้ มูลมากไปกว่ามีการสร้างพระเมรุ และพระจิตกาธานสาหรับเผาพระ
ศพ จากคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมได้ให้ขอ้ มูลว่าในการพระศพพระเจ้าบรมโกศนั้นเมื่อ
พระเจ้าอยูห่ วั พระบรมวงศ์และสนมกานัลพร้อมกันแล้วมีการถวายพระเพลิงด้วยไฟฟ้ าคือไฟที่ได้
จากฟ้ า เอาท่อนกฤษณา กะลาพัก ท่อนจันทน์ปิดทองและเครื่ องหอมต่างๆใส่ ใต้พระโกศทองแล้ว
จุดเพลิง สาดน้ ามันหอม น้ าหอม น้ ากุหลาบ น้ าดอกไม้เทศทั้งปวงหอมคลุม้ ไปทั้งพระเมรุ ทอง แล้ว
โปรยข้าวตอกดอกไม้บูชาพระศพ เสร็ จแล้วดับไฟด้วยน้ าหอมและน้ ากุหลาบ56
เอกสารเรื่ องสมเด็จพระบรมศพได้ให้รายละเอียดอย่างมากคือเมื่อจะพระราชทานเพลิงพระ
ศพกรมหลวงโยธาเทพโปรดฯให้ร้ื อดอกไม้ ราชวัติ ฉัตรดอกไม้และเครื่ องสู งต่างๆออกจากพระเมรุ
เชิญพระลองออกจากพระโกศ ลดม่านผูกพระเมรุ ท้ งั สี่ ทิศลง เชิ ญพระศพลงจากพระแท่นเบญจาตั้ง
ไว้บนเตียงแว่นฟ้ า แล้วลดเพดานกามะหยี่ปักทองลงเอาเพดานหยวกขึ้นผูกแทน ม้วนเก็บเสื่ อและ
พรมปูพ้ืนพระเมรุ พนักงานชาวน้ าสรงเชิ ญพระสาครทองคาใส่ น้ าตั้งไว้ที่เตียงแว่นฟ้ าริ มเสาทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สนมเอาสาครทองเหลื องใส่ น้ าตั้งทิ ศใต้ 3 ใบ เอาเสาพระเชิ งตะกอนและ
ตารางเหล็กตั้งบนพระเบญจาแล้วจึงเชิ ญพระศพขึ้นตั้ง ถวายฉลองพระหัตถ์และเทียนทอง ถึงฤกษ์
55

"คาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม," ใน ประชุ มคาให้ การกรุ งศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง : คาให้ การ
ชาวกรุงเก่ า คาให้ การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คาให้ การขุนหลวงหาวัด, 261 - 262.
56
อ้ างแล้ ว, 303 - 304.
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แล้วประโคม แล้วพระราชทานเพลิ งด้วยเพลิงฟ้ าซึ่ งได้จากการเอาแก้วสุ รกาญจน์ส่องเอาเพลิงจาก
พระอาทิตย์แล้วเลี้ยงใส่ โคมเงินเหลี่ยมเป็ นมณฑปตั้งรอไว้ในพระเมรุ 57
ตาราหน้าที่มหาดเล็ก ซึ่ งเชื่ อว่าเขียนขึ้นโดยข้าราชการที่เคยรู ้ เห็ นการในราชสานักอยุธยา
ร่ วมกันแต่งไว้ได้ให้ขอ้ มูลพิธีการเมื่อจะพระราชทานเพลิ งในส่ วนงานหน้าที่มหาดเล็กว่า ถ้าพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จถึ งพระเมรุ แล้วประทับในพลับพลา ให้มหาดเล็กอยู่เฝ้ าเผื่อทรงใช้และให้ดูจานวน
พระสงค์ที่ ส ดับ ปกรณ์ ไ ว้เผื่อตรั ส ถาม ถ้าจะเสด็จถวายพระเพลิ ง เมื่ อเปิ ดพระโกศออกแล้วให้
มหาดเล็กถวายเครื่ องชาระ(เข้าใจว่าหมายถึงสาหรับชาระพระศพ) มีมะพร้ าวแก้ว สี พระทนต์ น้ า
ขมิ้น มะกรู ด ส้ มป่ อย เครื่ องชาระเหล่านี้ ให้พนักงานสนมรับมาจากข้างในมาส่ งต่อให้มหาดเล็ก
สาหรับทูลเกล้าฯถวาย และเครื่ องชาระพระหัตถ์(เข้าใจว่าเป็ นของสาหรับพระเจ้าอยูห่ วั ทรงใช้) ให้
เถ้าแก่ส่งต่อให้มหาดเล็กทูลเกล้าฯถวาย จากนั้นมหาดเล็กถวายหน้าเพลิง เหล็กเพลิงและเทียนฉลอง
พระหัตถ์ ครั้นถวายเหล็กเพลิงแล้ว พนักงานสนมถวายไม้เชื้ อเพลิงชุ มน้ ามันพิมเสน สาหรับทรงใช้
จุ ดเพลิ งท่ อนจันทน์และธู ป เพลิ งนี้ โปรดฯให้เลี้ ยงไว้ส าหรั บ เวลาค่ า พระสั งฆราชใช้จุดดอกไม้
เพลิง58 จะเห็ นได้ว่าก่อนจะพระราชทานเพลิ งมี การชาระพระศพอีกครั้งหนึ่ งพอเป็ นพิธี กับมีการ
กล่าวถึงหน้าเพลิง เหล็กเพลิงสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ ภาพทรงอธิ บายว่าเป็ นเครื่ องมือจุดไฟ
หน้าเพลิ ง และเหล็ก เพลิ งใช้ในกรณี การพระราชทานเพลิ งที่ อยู่ห่างไกล ส่ ง เพลิ ง ไปไม่ได้จึงส่ ง
เครื่ องมือจุดไฟไปแทน รวมกับเครื่ องขมาศพจึงเรี ยกว่า หี บศิลาหน้าเพลิง59
ข้อมูลในตาราหน้าที่มหาดเล็กนี้จึงขัดกับข้อมูลอื่นที่มีการใช้เพลิงฟ้ าในการถวายพระเพลิง
หรื อพระราชทานเพลิงพระศพ อนึ่ ง ตาราหน้าที่มหาดเล็กส่ วนที่กล่าวถึ งการพระราชทานเพลิงนี้ ก็
ไม่ได้ระบุวา่ พระราชทานเพลิงบุคคลระดับใด จึงไม่อาจทราบได้แน่ชดั ว่าแบบแผนการใช้เพลิงฟ้ า
กับหน้าเพลิ ง เหล็กเพลิ งนั้นมี ธรรมเนี ยมการใช้ที่ต่างกันอย่างไร แต่อาจสันนิ ษฐานได้ว่าการใช้
57

เรื่ อ งสมเด็ จ พระบรมศพ คื อ จดหมายเหตุ ง านพระเมรุ ค รั้ ง กรุ ง เก่ า กั บ พระราชวิ จ ารณ์ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, 18 - 19.
58
ตาราแบบธรรมเนียมในราชสานักครั้งกรุงศรีอยุธยากับพระวิจารณ์ ของสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ
ภาพ, พิมพ์พระราชทานในงานพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไล พ.ศ. 2493, (พระนคร :
กรมศิลปากร, 2493), 37.
59
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, "สาส์นสมเด็จ ," ใน ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริ ญ(บรรณาธิ การ), อัน
เนื่องด้ วยความตาย : สู จิบัติเนื่องในงานสั ปดาห์ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ ระหว่ างวันที่ 21-27
มิถุนายน 2551, 73.
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เพลิงฟ้ าคงมีศกั ดิ์สูงกว่าการใช้เหล็กเพลิง และน่าจะใช้เพลิงฟ้ าสาหรับพระศพพระมหากษัตริ ยห์ รื อ
เชื้ อพระวงศ์อนั เป็ นสมมติ เทพซึ่ งสั มพันธ์ กบั ฟ้ าและสวรรค์ ส่ วนเพลิ ง ที่ จุดจากเหล็กเพลิ ง หรื อ
เครื่ องมือจุดไฟอย่างอื่นใช้กบั ศพขุนนางหรื อต่าลงมา
2.2.1.4 การจัดการพระอัฐิ
ระยะนี้ ขอ้ มูลที่ ได้จากพงศาวดารมี กล่ าวถึ งขั้นตอนพิธีการเกี่ ยวกับการจัดการพระอัฐิไว้
อย่างสังเขปมากคือกล่าวเพียงว่าถวายพระเพลิงแล้วเก็บพระอัฐิ มีสดับปกรณ์ เชิ ญพระอัฐิเข้าแห่ ไป
ประดิ ษฐานท้ายวิหารพระศรี สรรเพชญ แต่จากเอกสารเรื่ องสมเด็จพระบรมศพและคาให้การขุน
หลวงวัดประดู่ได้ให้รายละเอียดมากขึ้น
เอกสารเรื่ องสมเด็จพระบรมศพกล่ าวว่าเมื่ อถวายพระเพลิ งอยู่น้ นั มี การเตรี ยมเครื่ องแห่
ต่างๆไว้พร้ อมสาหรับแห่ พระอัฐิในวันรุ่ งขึ้น ถวายพระเพลิงเสร็ จแล้วพนักงานลดเพดานหยวกลง
แล้วเอาเพดานกามะหยี่และม่านขึ้นผูกเหมือนเดิม พนักงานภูษามาลาอยูง่ านสุ มพระอัฐิ ตั้งฉากบัง
เพลิ งทั้งสี่ ด้าน ชาวเครื่ องเชิ ญเครื่ องสู งทั้งหลายกลับเข้าตั้งแต่งในพระเมรุ เวลารุ่ งพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จฯสรงพระอัฐิบนพระเมรุ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ร้อยรู ป เชิ ญพระอัฐิเข้าพระโกศแล้วขึ้นตั้งบน
พานทองสองชั้นมีครุ ฑอัด พระราชโกษาเชิ ญขึ้นพระมหาพิไชยราชรถ พระอังคารขุนพิพิธสมบัติ
ชาวภูษามาลาเอาผ้าขาวห่ อใส่ พานทองตั้งบนพระยานุ มาศสามลาคานแล้วแห่ พระอัฐิแห่ เข้าวิหาร
หลวงประดิษฐานที่ทา้ ยวิหาร พระอังคารแห่ เลยไปออกท่าน้ าลงกระบวนเรื อแห่ ลอยพระอังคารที่
หน้าวัดพุทไธสวรรย์60 ตาราหน้าที่มหาดเล็กให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่าการสรงพระอัฐิน้ นั ใช้เครื่ องพระ
สุ คนธ์ น้ าหอม น้ ามะกรู ดส้มป่ อยซึ่ งพนักงานสนมรั บต่อมาจากเถ้าแก่ ส่งต่อมหาดเล็กทูลเกล้าฯ
ถวาย สรงแล้วจึงแจงพระรู ปพระอัฐิและสดับปกรณ์ 61
คราวงานพระเมรุ พระเจ้าบรมโกศในคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมให้ขอ้ มูลว่าเมื่อ
ถวายเพลิงสิ้ นเสร็ จแล้วดับด้วยน้ าหอมและน้ ากุหลาบ แล้วจึงแจงพระรู ป พระสงฆ์สดับปกรณ์ เชิ ญ
พระอัฐิลงผอบทองแล้วเชิญขึ้นเสลี่ยงทองแห่ลงเรื อเข้าแห่ ถึงวัดไชยวัฒนารามแล้วนาห่ อพระอัฐิท้ งั
ของพระเจ้าบรมโกศและของกรมพระเทพามาตย์ลงถ่วงน้ า เรี ยกการนี้ ว่า จรดพระอังคาร ซึ่ งเป็ น
60

เรื่ อ งสมเด็ จ พระบรมศพ คื อ จดหมายเหตุ ง านพระเมรุ ค รั้ ง กรุ ง เก่ า กั บ พระราชวิ จ ารณ์ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, 20 - 23.
61
ตาราแบบธรรมเนียมในราชสานักครั้งกรุงศรีอยุธยากับพระวิจารณ์ ของสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ
ภาพ, 37.
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การทาตามอย่ างธรรมเนียมแต่ ก่อน และยังให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมอีกว่าการครั้งนี้ เกิ นที่เกิ นทางแต่ก่อน
ด้วยต้องการจะสนองพระเดชพระคุณ62
เกี่ยวกับการแจงพระรู ปนี้ สมเด็จฯกรมพระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์มีพระอธิ บายว่า ในราชการ
เรี ยกเป็ นสองอย่าง เมื่อทาเถ้าเป็ นรู ปครั้งแรกหันหัวไปทางตะวันตกเรี ยก แจงรู ป แล้วโกยกลับไปทา
รู ปใหม่ให้หนั หัวไปทางตะวันออกเรี ยก แปรรู ป ส่ วนที่เป็ นกระดูกคัดเอาออกไว้จะให้ลูกหลานเก็บ
เมื่อแปรรู ปจึงเอากระดูกนั้นประดับลงไปตามที่ เช่นกระดูกหัวก็เอาไว้ที่หวั ส่ วนการลอยพระอังคาร
นั้นคงมีคติพราหมณ์เข้ามาปนโดยสมมติแม่น้ านั้นเป็ นแม่น้ าคงคา63
2.2.2 ว่าด้วยสถานที่อนั เกี่ยวเนื่องกับพระศพและพระเมรุ
ระยะนี้การใช้พ้นื ที่ต่างๆในการจัดการกับพระศพและพระเมรุ มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นจาก
ตอนก่อนเสี ยกรุ งครั้งแรก แต่โดยทัว่ ไปแล้วก็ยงั คงมีการใช้พ้นื ที่เดิมที่เคยใช้ในช่วงก่อนเสี ยกรุ งครั้ง
แรกอยู่ ขณะเดียวกันก็มีการกล่าวถึงสถานที่อื่นเพิ่มเติมขึ้นพอจะแบ่งได้ดงั นี้
2.2.2.1 สถานที่ต้ งั พระศพ
ทั้ง หมดที่ มี หลัก ฐานเอกสารกล่ า วถึ ง ล้วนเป็ นพระที่ นั่ง ในพระราชวัง หลวงทั้ง สิ้ น ซึ่ ง
เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนเสี ยกรุ งครั้งแรกที่มีการตั้งพระศพไว้นอกพระราชวังดังกรณี พระสุ ริโย
ทัย
พระที่นั่งสุ ริยามริ นทร์ เป็ นที่ใช้ต้ งั พระโกศพระศพพระนารายณ์และพระเจ้าเสื อ ตั้งอยูใ่ น
กาแพงพระราชวังริ มทางทิศเหนื อ ยกพื้นสู งห้าศอกคืบ ปั จจุบนั ยังเหลื อซากผนังอยู่ส่วนหนึ่ ง มีรู
สาหรับสอดพื้นชั้นบนอีกชั้นหนึ่ง พระที่นง่ั องค์น้ ีคงสร้างขึ้นในรัชกาลพระนารายณ์ ด้วยปรากฏชื่ อ
ในโคลงยอพระเกียรติพระนารายณ์ เข้าใจว่าเพราะเหตุน้ ี พระเพทราชาจึงโปรดฯให้ใช้เป็ นที่ต้ งั พระ
ศพพระนารายณ์ 64 พรรณาภูมิสถานพระนครศรี อยุธยา เอกสารจากหอหลวง ให้ข้ อมูลว่าพระที่นงั่
62

"คาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม," ใน ประชุ มคาให้ การกรุ งศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง : คาให้ การ
ชาวกรุงเก่ า คาให้ การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คาให้ การขุนหลวงหาวัด, 304 - 306.
63
สมเด็ จ กรมพระยานริ ศ รานุ ว ดั ติ ว งศ์ , "บัน ทึ ก ความรู ้ เ รื่ อ งต่ า งๆ," ใน ศิ ริ พ จน์ เหล่ า มานะเจริ ญ
(บรรณาธิการ), อันเนื่องด้ วยความตาย : สู จบิ ัตเิ นื่องในงานสัปดาห์ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ระหว่ าง
วันที่ 21-27 มิถุนายน 2551, 59.
64
พระยาโบราณราชธานิ น ทร์ , "ต านานกรุ ง เก่ า ," ใน วรรณศิ ริ เดชะคุ ป ต์ แ ละปรี ดี พิ ศ ภู มิ วิ ถี
(บรรณาธิการ), กรุงเก่ า เล่ าเรื่อง, (กรุ งเทพฯ : มติชน, 2554), 93 -94.
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องค์น้ ีลกั ษณะเป็ นมหาปราสาทยอดมณฑปห้ายอด ทางทิศเหนือเป็ นพระที่นงั่ เย็นมีบุษบกแว่นฟ้ าตั้ง
ในมุขโถง ริ มชาลามหาปราสาทมีพระตาหนักใหญ่ห้าห้อง ฝากระดานหลังเจียด พื้นทาแดงเขียน
ลายทองเป็ นลายพุ่มข้าวบิณฑ์เทพพนมพรหมภักตร เป็ นพระตาหนักของฝ่ ายใน ทางทิศใต้มีพระ
ตาหนักตึกไว้พระรู ปพระนเรศวรเจ้ากับเครื่ องพระแสง หลังคามีช่อฟ้ าหางหงส์ ฝาปิ ดทอง มีเกย
หน้ามุขพระตาหนัก ถัดไปด้านใต้เป็ นพระที่นง่ั วิหารสมเด็จ65
พระทีน่ ั่งบรรยงรัตนาสน์ เป็ นที่ใช้ต้ งั พระศพพระเพทราชาและพระบรมโกศ พระที่นงั่ องค์
นี้สร้างในรัชกาลพระเพทราชา ตั้งอยูใ่ นพระราชวังด้านหลังทางตะวันตก เป็ นปราสาทจตุรมุขยอด
มณฑปยอดเดียว มีมุขโถงยาวออกจากมุขใหญ่ท้ งั สี่ ดา้ น มีพระแท่นแว่นฟ้ าบุษบกตั้งในมุขโถงทั้งสี่
มีเกย หน้ามุขโถงมีบนั ใดนาค บนเกาะมีสระน้ าล้อมกว้างด้านละ 6 วา พระที่นง่ั นี้ ก่ออิฐสลับศิลา
แลงเหมือนอย่างพระที่นง่ั สุ ริยามริ นทร์ ซ้ายขวามหาปราสาทก่อเขามอและอ่างแก้ว มีท่อน้ าไหลลง
สระแก้ว ฝังระหัดให้น้ าผุดเข้าอ่างแก้ว มุขด้านหลังปราสาทก่อเป็ นแท่นอิฐมีช้ นั ลด เชิ งแท่นมีลาย
บัวคว่าข้างในทาเป็ นที่ขงั น้ า ขุดไปพบหิ นก่อเขาหลายสิ บก้อน คงเป็ นอ่างแก้วเขามอเลี้ยงปลาทอง
ขอบสระด้านเหนือมีตาหนักปั กเสาลงสระขนาดห้าห้อง ฝากระดานเขียนลายรดน้ า มีช่อฟ้ าหางหงส์
มุขซ้อนสองชั้น มีบญั ชรลูกกรงเหล็ก ระเบียงเฉลียงมีมะหวดกลึงล้อมรอบ มีสะพานลูกกรงทอดสู่
มหาปราสาท พระตาหนักนี้ ใช้เป็ นที่เทศนามหาชาติ ด้านตะวันออกปลูกพระที่นง่ั ดูดาว ปั กเสาลง
สระไม่มีหลังคามี แต่ลูกมะหวดรอบ สาหรั บดู ดาวและสุ ริยุปราคาจันทรุ ปราคามี พราหมณ์ ทาพิธี
ถวายน้ า ในสระด้านทิศใต้ปลูกพระที่นง่ั โปรยข้าวตอก หลังคามีช่อฟ้ าหางหงส์ มุขซ้อนสองชั้นไม่
มีฝา มีลูกกรงมะหวดรอบเฉลียง เสาทารักเขียนทองทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ มีกาบพรหมศรต้นเสาปลาย
เสา พระที่นงั่ นี้สาหรับเสด็จประทับโปรยข้าวตอกเลี้ยงปลา ริ มขอบสระด้านใต้นอกเกาะปราสาทมี
ตาหนักตึก เข้าใจว่าเป็ นของกรมหลวงโยธาทิพ กรมหลวงโยธาเทพ ท้ายสระด้านตะวันตกมีสะพาน
ฉนวนมีเสาห่างพอเรื อลอด สะพานนี้ขา้ มไปพระที่นง่ั ทรงปื น มีช่อฟ้ าหางหงส์ สาหรับเสด็จออกขุน
นาง มีศาลาลูกขุนในซ้ายขวา66
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วินยั พงศ์ศรี เพียร (บรรณาธิ การ), "พรรณนาภูมิสถานพระนครศรี อยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับ
ความสมบูรณ์)," ใน มรดกความทรงจาแห่ งพระนครศรีอยุธยา, (กรุ งเทพฯ : อุษาคเนย์, 2551), 48.
66
พระยาโบราณราชธานิ น ทร์ , "ต านานกรุ ง เก่ า ," ใน วรรณศิ ริ เดชะคุ ป ต์ แ ละปรี ดี พิ ศ ภู มิ วิ ถี
(บรรณาธิ การ), กรุ งเก่ า เล่ า เรื่ อ ง, 95 - 96. และ วินัย พงศ์ศ รี เพี ยร (บรรณาธิ การ), "พรรณนาภูมิสถาน
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พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ เป็ นที่ใช้ต้ งั พระศพกรมหลวงโยธาเทพ พระที่นงั่ องค์น้ ี สร้าง
ในรัชกาลพระเจ้าปราสาททอง ตั้งอยู่บนกาแพงพระราชวังชั้นในด้านตะวันออกถัดจากวัดพระศรี
สรรเพชญ เดิ มชื่ อพระที่น่ังศรี ยโสธรมหาพิมานบรรยงก์ต่อมาจึ งเปลี่ ยนเป็ นจักรวรรดิ ไพชยนต์
ลักษณะเป็ นมหาปราสาทจัตุรมุข ยอดมณฑปยอดเดียว ไม่มีบราลี มุขด้านตะวันออกหลังคาลดสอง
ชั้น มุขเหนือใต้หลังคาลดสี่ ช้ นั เป็ นปราสาทโถง ชั้นล่างสาหรับฝ่ ายหน้าเฝ้ า ชั้นกลางสาหรับฝ่ ายใน
ดูแห่ ชั้นบนเป็ นที่ประทับ กลางปราสาทตั้งพระแท่นที่ประทับ ด้านหลังเป็ นตาหนักใหญ่องค์หนึ่ ง
และตาหนักเล็กอีกสอง มีชาลาเดินได้รอบ ชานมหาปราสาททางตะวันตกมีทิมดาบสองหลัง พระที่
นัง่ องค์น้ ี เป็ นที่สาหรับทอดพระเนตรกระบวนแห่ หน้าพระที่นง่ั เป็ นสนามหลวงเรี ยกว่าสนามหน้า
จักรวรรดิ67 เหตุที่ต้ งั พระศพที่พระที่นง่ั องค์น้ ีคงเพราะกรมหลวงโยธาเทพเป็ นเชื้ อพระวงศ์ที่สืบสาย
มาแต่พระเจ้าปราสาททองผูโ้ ปรดฯให้สร้างพระที่นง่ั องค์น้ ี และพระที่นง่ั องค์น้ ี ต้ งั อยูด่ า้ นนอกสุ ดก็
คงมีศกั ดิ์รองจากพระมหาปราสาทองค์อื่นซึ่ งใช้เป็ นที่ต้ งั พระศพพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อน
2.2.2.2 สถานที่สร้างพระเมรุ และถวายพระเพลิง
การสร้ างพระเมรุ สาหรับกษัตริ ยด์ งั ได้กล่าวมาแล้วว่าเริ่ มมีข้ ึนในระยะนี้ แต่เอกสารกลับ
ไม่ได้บอกถึงสถานที่ไว้ อย่างไรก็ดีเหมือนจะมีการเข้าใจผิดอยูเ่ กี่ยวกับสถานที่ถวายพระเพลิงที่มกั
อ้างถึงกันบ่อยๆ คือกล่าวถึงพระเอกาทศรถให้สร้างวัดวรเชษฐ์ บนที่ถวายพระเพลิงพระนเรศวรบ้าง
หรื อใช้เป็ นที่ประดิษฐานพระอัฐิบา้ ง จากการตรวจสอบพระราชพงศาวดารแล้วพบว่ามีการกล่าวถึง
การสร้างวัดวรเชษฐ์ในรัชกาลพระเอกาทศรถ แล้วจึงกล่าวถึงการสร้างพระเมรุ และถวายพระเพลิ ง
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าทาที่บริ เวณวัดนี้68 ทว่าคาให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงการพระเมรุ พระนเรศวรว่า
เป็ นงานใหญ่เกิ นที่เกิ นทางแต่ก่อนและมีการแห่ พระศพไปถวายพระเพลิงที่วดั สบสวรรค์69 ดังนั้น

พระนครศรี อยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ์)," ใน มรดกความทรงจาแห่ งพระนครศรี อยุธยา,
52.
67
พระยาโบราณราชธานิ น ทร์ , "ต านานกรุ ง เก่ า ," ใน วรรณศิ ริ เดชะคุ ป ต์ แ ละปรี ดี พิ ศ ภู มิ วิ ถี
(บรรณาธิการ), กรุงเก่ า เล่ าเรื่อง, 92. และ วินยั พงศ์ศรี เพียร (บรรณาธิการ), "พรรณนาภูมิสถานพระนครศรี อยุธยา
เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ์)," ใน มรดกความทรงจาแห่ งพระนครศรีอยุธยา, 53.
68
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 314 - 315.
69

"คาให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง)," ใน ประชุ มคาให้ การกรุ งศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง : คาให้ การ

ชาวกรุงเก่ า คาให้ การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คาให้ การขุนหลวงหาวัด, 334 - 335.
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วัดวรเชษฐ์จึงอาจไม่ได้สร้างตรงที่ถวายพระเพลิง แต่อาจสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล และ/
หรื ออาจใช้เป็ นที่ประดิษฐานพระอัฐิดว้ ยก็ได้
จากพระราชพงศาวดารได้ให้ขอ้ มูลพื้นที่สาหรับทาพระเมรุ กลางเมืองว่าในรัชกาลพระเจ้า
ทรงธรรมโปรดฯให้พูนดินพระวิหารแกลบไว้สาหรับเป็ นที่ปลูกพระเมรุ ถวายพระเพลิง70พระยา
โบราณราชธานิ นทร์ ได้อธิ บายว่าเป็ นวิหารแกลบที่อยู่นอกกาแพงพระราชวังทางทิศใต้ ครั้งถวาย
พระเพลิ งพระเจ้าอู่ทองนั้นทาตรงวัดพระรามซึ่ งอยู่ทางตะวันออกของวิหารแกลบนี้ เมื่อสร้ างวัด
พระรามแล้วจึงเขยิบร่ นที่ ปลู กพระเมรุ ถวายพระเพลิ งออกมาแถบนี้ 71 ประกอบกับในพรรณาภูมิ
สถานพระนครศรี อยุ ธ ยากล่ า วถึ ง ชื่ อประตู หนึ่ ง ซึ่ ง อยู่ด้า นใต้ข องพระราชวัง ตรงมุ ม วัด พระศรี
สรรเพชญว่าเป็ นทางสาหรับฝ่ ายในออกถวายพระเพลิ ง ซึ่ งทางประตูน้ ี ตอ้ งเป็ นทางฉนวน72 ดังนั้น
จึงไม่ควรอยูห่ ่างจากที่ทาพระเมรุ ถวายพระเพลิงมากนัก ที่ปลูกพระเมรุ กลางเมืองจึงกาหนดได้วา่ อยู่
ระหว่า งด้า นใต้พ ระราชวัง ตรงวิหารแกลบถึ ง ท้า ยวัดพระราม อย่า งไรก็ ดี พิ ช ญา สุ่ ม จิ นดา ได้
ตรวจสอบแผนที่กรุ งศรี อยุธยาที่วาดโดยชาวต่างชาติพบว่ามีอาคารอยู่หน้าวิหารพระมงคลบพิตร
ประกอบกับขนาดของพื้นที่ทาพระเมรุ อาคารนี้ คงเป็ นวิหารแกลบในพงศาวดารมากกว่าตาแหน่ ง
เดิมที่เคยเชื่อกัน73
2.2.2.3 สถานที่ประดิษฐานพระอัฐิ
ระยะนี้พระราชพงศาวดารมีการกล่าวถึงที่ประดิษฐานพระอัฐิไว้ครั้งแรกสุ ดเมื่อรัชกาลพระ
นารายณ์ถวายพระเพลิงพระเจ้าปราสาททองแล้วให้บรรจุพระอัฐิในวัดพระศรี สรรเพชญ ทว่าพระ
ราชพงศาวดารฉบับ พระพนรั ต น์ ไ ด้ล งรายละเอี ย ดว่า พระอัฐิ ป ระดิ ษ ฐานที่ ท ้า ยวิ ห ารพระศรี
สรรเพชญ หลังจากรั ชกาลนี้ เมื่ อมี การกล่ าวถึ งการประดิ ษฐานพระอัฐิก็มกั จะประดิ ษฐานที่ ทา้ ย
70

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 331, 855.

71

พระยาโบราณราชธานิ น ทร์ , "ต านานกรุ ง เก่ า ," ใน วรรณศิ ริ เดชะคุ ป ต์ แ ละปรี ดี พิ ศ ภู มิ วิ ถี
(บรรณาธิการ), กรุงเก่ า เล่ าเรื่อง, 104 - 105.
72
อธิบายแผนทีพ่ ระนครศรีอยุธยากับคาวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์ ฉบับชาระครั้งที่ 2 และ
ภูมสิ ถานกรุงศรีอยุธยา, (นนทบุรี : สานักพิมพ์ตน้ ฉบับ, 2550), 57, 60.
73
พิชญา สุ่มจินดา, "ข้อวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพงานพระเมรุ สมเด็จพระเพทราชาที่คน้ พบใหม่," ใน
เอกสารประกอบงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เรื่องเล่ าขานจากงานพระเมรุ : พัฒนาการจากกรุง
ศรีอยุธยาสู่ กรุ งรัตนโกสิ นทร์ จัดโดยสถาบันอยุธยาศึกษา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา,
22 มิถุนายน 2560, 6 - 8.
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วิหารพระศรี สรรเพชญเสมอ สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ ภาพมีพระอธิ บายว่าการประดิ ษฐาน
พระอัฐิที่ในท้ายวิหารพระศรี สรรเพชญนั้นเป็ นการประดิษฐานชัว่ คราวมากกว่า เพื่อรอเมื่อสร้างที่
บรรจุพระอัฐิเป็ นการถาวรเสร็ จแล้วจึงเชิญออกไปบรรจุที่น้ นั ซึ่ งควรเป็ นพุทธสถานอันเป็ นที่นบั ถือ
ว่าเป็ นเจดียว์ ตั ถุสาหรับพระนครตามธรรมเนี ยมโบราณ74 ขณะที่พระยาโบราณราชธานิ นทร์ ได้ให้
คาอธิ บายเพิ่มเติมว่าเจดียร์ ายที่อยูโ่ ดยรอบวัดพระศรี สรรเพชญคงเป็ นที่สาหรับบรรจุพระอัฐิเจ้านาย
เนื่ องจากมีเจดียอ์ งค์เล็กในวัดด้านตะวันตกได้พงั ทลายลงมาถึงฐาน เมื่อลองขุดดูก็พบโกศดีบุกปิ ด
ทองบรรจุอฐั ิเล็กๆ คงเป็ นของเจ้านายที่ทรงพระเยาว์ นอกจากนี้ ยงั พบเบี้ยจัน่ วางเรี ยงรายอยู่หลาย
สิ บอัน จนต่อมาเมื่อหมดที่จะสร้างเจดียแ์ ล้วจึงสร้างปราสาทจัตุรมุขทางแนวแกนตะวันตกของพระ
เจดียใ์ หญ่ ภายในมีพระเจดียก์ ่อช่องตามชั้นซึ่ งคงใช้บรรจุพระอัฐิ75
ธรรมเนี ย มการบรรจุ อฐั ิ ใ นเจดี ย ์น้ ี ก็ พ บกล่ า วถึ ง ในจดหมายเหตุ ข องโยส เซาเต็น ชาว
ฮอลันดาซึ่งเข้ามายังกรุ งศรี อยุธยาในรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมและพระเจ้าปราสาททองว่าเป็ นธรรม
เนี ยมสาหรับผูม้ ี ฐานะในอยุธยาที่เมื่ อปลงศพแล้วจะเก็บอัฐิไว้ในเจดี ยใ์ นวัด76 นิ โกลาส์ แชรแวส
ชาวฝรั่งเศสซึ่ งเข้ามาในสมัยพระนารายณ์ก็กล่าวในทานองเดียวกันนี้ สาหรับอัฐิของสามัญชน ส่ วน
พระอัฐิของกษัต ริ ยห์ รื อพระวงศ์ช้ นั สู ง แชรแวส กล่ าวว่าจะเชิ ญลงถ่วงน้ าทั้งหมดเป็ นการลับใน
ตอนกลางคืน แล้วก่อเจดียข์ ้ ึนเพื่อสมมติเป็ นพระเกี ยรติวา่ ได้บรรจุพระอัฐิไว้ภายในเจดียน์ ้ นั แล้ว77

74

สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, "สาส์นสมเด็จ," ใน ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริ ญ(บรรณาธิ การ), อัน
เนื่องด้ วยความตาย : สู จิบัติเนื่องในงานสั ปดาห์ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ ระหว่ างวันที่ 21-27
มิถุนายน 2551, 74.
75
พระยาโบราณราชธานิ น ทร์ , "ต านานกรุ ง เก่ า ," ใน วรรณศิ ริ เดชะคุ ป ต์ แ ละปรี ดี พิ ศ ภู มิ วิ ถี
(บรรณาธิการ), กรุงเก่ า เล่ าเรื่อง, 118. เกี่ยวกับเจดียร์ ายในวัดพระศรี สรรเพชญ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชยั สายสิ งห์
ได้ให้ขอ้ คิดเห็ นกับผูว้ ิจยั เมื่อ 9 พฤศจิ กายน 2560 ว่าเจดียร์ ายในวัดพระศรี สรรเพชญมีจานวน 28 องค์อาจ
เกี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ งของอดี ต พุท ธ ส่ ว นพระอัฐิ ข องกษัตริ ย ์ที่ อ าจบรรจุ ใ นพระเจดี ย ์ป ระธานร่ ว มกับ พระบรม
สารี ริกธาตุอาจเกี่ยวกับแนวคิดพุทธราชาหรื อกษัตริ ยใ์ นฐานะโพธิสตั ว์ซ่ ึงจะเป็ นอนาคตพุทธเจ้า.
76
ประชุ มพงศาวดาร ภาคที่ 76 : จดหมายเหตุของ โยส เซาเต็น พ่ อค้ าชาวฮอลันดาในสมัยพระเจ้ าทรง
ธรรม และพระเจ้ าปราสาททอง, พิมพ์เป็ นอนุ สรณ์ในงานฌาปนกิ จศพ นางอาหงัน แซ่ฟู่ 30 พฤษภาคม 2507,
(กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2507), 23.
77
นิ โ กลาส์ แซรแวส, สั น ต์ ท.โกมลบุ ต ร (แปล), ประวั ติ ศ าสตร์ ธรรมชาติ แ ละการเมื อ งแห่ ง
ราชอาณาจักรสยาม : ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช, (พระนคร : ก้าวหน้า, 2506), 204 - 207.
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เรื่ องนี้ แชรแวส อาจได้ฟังคาบอกเล่าที่ผดิ มาก็ได้ ที่ถูกควรเป็ นกระบวนแห่ พระอัฐิไปบรรจุในเจดีย ์
และกระบวนแห่พระอังคารไปถ่วงน้ าอย่างใหญ่เต็มพระเกียรติยศมากกว่าจะเป็ นการลับ
วิหารพระศรี สรรเพชญที่เชื่อว่าเป็ นที่เก็บพระอัฐิสร้างขึ้นในรัชกาลพระรามาธิ บดีที่ 2 มีการ
บูรณะใหญ่สองครั้งในรัชกาลพระเจ้าปราสาททองและพระบรมโกศ เมื่อแรกสร้างเป็ นวิหารขนาด
11 ห้อง มี มุขหน้าหลัง มุ ขหน้าเป็ นมุ ขเด็จ สกัดหลังเจาะช่ องแสง หลังคาลดด้านหน้าสามชั้น มี
พาไลรับชายคา การบูรณะในรัชกาลพระเจ้าปราสาททองมีการขยับผนังสกัดหลังพระวิหารออกไป
ทาให้มุขหลังเดิมกลายเป็ นทางเดินท้ายวิหารและมีทางลงไประเบียงคด รัชกาลพระบรมโกศได้ซ่อม
ท้ายจระนาขยับแนวของมุขออกไปจากผนังเดิ มแล้วต่อเป็ นห้องยาวชนฐานพระเจดี ย ์ มีตอม่อเว้น
ระยะเพื่อวางตงปูพ้ืนไม้78 ส่ วนที่เป็ นตอม่อนี้ อาจใช้เป็ นที่ต้ งั วิมานหรื อแท่นประดิ ษฐานพระอัฐิก็
ได้79 ดังนี้ จะเห็นว่าห้องท้ายวิหารพระศรี สรรเพชญเริ่ มมีข้ ึนในรัชกาลพระเจ้าปราสาททองและก่อ
ฐานเสริ มในรัชกาลพระบรมโกศ ที่พระราชพงศาวดารกล่าวถึ งพระนารายณ์บรรจุพระอัฐิพระเจ้า
ปราสาททองที่ทา้ ยวิหารนั้นจึงมีความเป็ นไปได้
ส่ วนพระอังคารที่เหลือนั้นมีการนาไปลอยน้ าเรี ยก จรดพระอังคาร โดยลงเรื อเข้ากระบวน
แห่ไปลอยที่หน้าวัดไชยวัฒนารามและหน้าวัดพุทไธสวรรย์ตามธรรมเนียม
2.2.3 ว่าด้วยกระบวนแห่พระศพและพระอัฐิ
ระยะนี้ขอ้ มูลที่ได้จากเอกสารพระราชพงศาวดารส่ วนใหญ่มกั กล่าวเพียงสั้นๆเป็ นต้นว่า ให้
เชิ ญพระศพขึ้นเหนื อมหากฤษฎาธารอันประดับด้วยอภิรมกลิ้งกลดรจนา แห่ ไปยังพระเมรุ พร้ อม
เครื่ องยศบริ วารและเครื่ องสักการะในการพระศพพระนเรศวร80หรื อให้เชิ ญพระโกศทองขึ้นราชรถ
ทองแกมแก้ว เทียมม้าต้น2 คู่ประดับพูข่ นจามรี สีขาวประกอบกุดนั่ ผูกผ้าทองประดับพลอย มีเครื่ อง
สู งฉัตร จามรประกอบเต็ม ขุนนางทหารฝ่ ายหน้าฝ่ ายในเข้ากระบวนแห่ ถึ งฤกษ์มีประโคมแล้ว
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ดูเพิ่มใน เสนอ นิ ลเดช, วัดพระศรี สรรเพชญ์ , (กรุ งเทพฯ : อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา

สานักงานศิลปากรที่ 3 กรมศิลปากร, 2546), 26 - 28,36 - 37.
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ม.ร.ว. แน่ งน้อย ศักดิ์ ศรี และคณะ, สถาปั ตยกรรมพระเมรุ ในสยาม เล่ ม 1, (กรุ งเทพฯ : โรงพิม พ์

กรุ งเทพฯ (1984), 2555), 107.
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พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 315 - 316,
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เคลื่อนราชรถไปพระเมรุ ในการพระเมรุ พระนารายณ์ 81ขณะที่เอกสารที่ ชาระในชั้นรัตนโกสิ นทร์
กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนแห่พระศพพระนารายณ์เพิ่มขึ้นอีกว่าถึงฤกษ์แล้วให้เชิญพระโกศ
ขึ้นบุษบกมหาพิชยั ราชรถ แวดล้อมด้วยเศวตรบวรฉัตร อภิรุมชุ มสาย บังสู รบังแทรก แตรงอนแตร
ฝรั่งสังข์ดนตรี ปี่กลองชนะ รถพระสวดอภิธรรมนา รถโปรยข้าวตอกดอกไม้ตาม รถโยง รถท่อน
จันทน์ รู ปสัตว์นานาชนิดบนหลังมีสังเค็ดใส่ จีวรเป็ นคู่ๆ พลแห่แน่นขนัดทั้งซ้ายขวาหน้าหลัง ข้าทูล
ละอองฯแต่งผ้าท้องขาวกรวยเชิ ง ใส่ ลอมพอกเสื้ อครุ ย ล้อมราชรถ ตามประเพณีแต่ ก่อน พื้นทาง
ปรั บ ทรายเรี ย บ ขบวนถึ งหน้าพระที่ นงั่ จักรวรรดิ ตีฆอ้ งหยุดรถแล้วทรงพัชนี ฝัก ขามโบกสามที
พนักงานประจาต้นกัลปพฤกษ์บงั คมสามลาแล้วทิ้งทาน เสร็ จแล้วตีฆอ้ งเคลื่ อนขบวนไปพระเมรุ
เมื่อเชิญพระโกศขึ้นพระเมรุ แล้วมีสมโภชดอกไม้เพลิง82
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีเอกสารอื่นที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับขบวนแห่ ต่างๆค่อนข้างละเอียดพอใช้
จึงได้แยกมาเป็ นอีกหัวข้อหนึ่งต่างหาก โดยแบ่งเป็ นกระบวนแห่พระศพและกระบวนแห่พระอัฐิ
2.2.3.1 กระบวนแห่พระศพ
ค าให้ ก ารขุ น หลวงวัด ประดู่ ท รงธรรมได้ใ ห้ ข ้อ มู ล แบบแผนกระบวนแห่ พ ระศพว่ า
กระบวนมีมา้ นา 1 คู่ มีธงต่างๆและเครื่ องไทยธรรม ถัดมามีรูปสัตว์ แรดรับบุษบกไฟมีคนั ชิ งหน้า
แรด 1 คู่ ถัดมาเป็ นรู ปสัตว์จตุบาททวิบาทรับบุษบกสังเค็ด แล้วจึงเป็ นเทวดาถือดอกบัว ต่อมาเป็ น
รถพระสังฆราชแสดงพระอภิธรรม หน้ารถพระสังฆราชมีมหาดเล็กนุ่งสมปั กทองขาว สวมเสื้ อครุ ย
ลอมพอกเกี้ยว เชิญพระแสงดาบคู่ 1 พระแสงหอก 1 พระแสงง้าว 1 พระแสงตรี 1 เดินนาหน้ารถ มี
เครื่ องสู ง แตรสังข์ กลองชนะประโคมข้างรถพระ มี ขุนนางนุ่ งสมปั กลายทองขาวสวมเสื้ อครุ ย
ลอมพอกเกี้ยว เดินเป็ นคู่เคียงซ้าย 4 ขวา 4
ถัดมาเป็ นรถโปรยข้าวตอกดอกไม้ และรถโยงพระภูษา มีแตร สังข์ กลองชนะเป็ นคู่เคียง
เหมือนรถพระนา ต่อมาจึงเป็ นพระมหาพิชยั ราชรถทรงพระศพ มีมหาดเล็กเชิ ญพระแสงนามีขุน
นางเป็ นคู่เคียง มีเครื่ องสู ง แตร สังข์ กลองชนะทอง 50 เงิน 50 แดง 100 มโหระทึก 2 คู่ หลังราชรถ
มีเจ้าพนักงานเชิ ญเครื่ องราชูปโภคอิสริ ยยศสาหรับพระเจ้าแผ่นดิ น ถัดมาเป็ นราชรถเชิ ญพระโกศ
จันทน์เป็ นรถพระที่นง่ั รอง ตามมาด้วยรถพานทองใส่ ท่อนจันทน์ รถสองคันนี้ มีคู่เคียงและเครื่ องสู ง
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อ้ างแล้ ว, 410 - 412.
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พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, 495 - 497.

34
เหมือนรถพระศพ ราชรถทั้งนั้นเทียมด้วยม้า 4 ม้าและรถมีบุษบกยอดมณฑปทุกรถ ถัดมาจึงเป็ นรถ
พระประเทียบหลังคาช่อฟ้ า 12 รถ เป็ นรถสาหรับเจ้าจอมพระสนมฝ่ ายในนุ่งขาวนัง่ ตามรถพระศพ
ต่อด้วยนางกานัลนางในเดินตาม แล้วจึงเป็ นขบวนพระราชวงศ์ฝ่ายหน้าทรงม้าพร้อมเครื่ องต้นตาม
พระศพเป็ นคู่ๆ ตามทางกระบวนแห่ รายทางประดับราชวัติ ฉัตรเบญจรงค์83 แบบแผนดังกล่าวนี้ คง
เป็ นกระบวนสาหรับพระศพพระเจ้าแผ่นดิน
อนึ่ ง ตาราหน้า ที่ ม หาดเล็ ก ได้ใ ห้ข ้อมู ล เพิ่ ม เติ ม ว่า ในการนี้ มหาดเล็ ก เชิ ญ พระแสงแห่
นาหน้ารถ มีพระแสงหอกนารายณ์ ขี่ครุ ฑ พระแสงหอกด้ามแก้ว พระแสงดาบเชลย พระแสงดาบ
เขน ส่ วนพระแสงหอกง่ามและพระแสงของ้าวแห่ ตามหลัง ขบวนพระเจ้าแผ่นดิ นมหาดเล็กเชิ ญ
พระแสงหอกชวา 2 พระแสงเขน 1 พระแสงดาบเชลย1 นาเสด็จ ตามมาด้วยพระแสงง้าวและพระ
แสงหอกง่าม พระล่วมกุดน่ั พระสุ พรรณศรี ประดับพลอยและเครื่ องอื่นๆตามเสด็จ84
การออกพระเมรุ พระศพพระเจ้าบรมโกศและพระพันวสาใหญ่น้ นั ในคาให้การขุนหลวงหา
วัดกล่าวไว้อย่างละเอียดว่า ทุกคนแต่งขาวเข้ากระบวน คนเกณฑ์แห่ แต่งเครื่ องขาวใส่ ลอมพอกถื อ
พัดทั้งซ้า ยขวา มี ฆ้องกลอง แตรสั งข์ แตรงอน พิณพาทย์แห่ ครื้ นเครงดังทั้งวัง หน้าพิ ณพาทย์มี
เครื่ องไทยทานมาก เชิ ญพิชยั ราชรถทั้งสองเข้าเทียบแล้วเชิ ญพระโกศทองทั้งสองขึ้ น ราชรถนั้น
เทียมม้า4 คู่ ม้าผูกประกอบรู ปราชสี ห์สวมครอบลงบนตัวม้า มีสารถีแต่งตัวอย่างเทวดาข้างละ4คน
มีรถพระสังฆราชอ่านหนังสื อนา รถพระวงศ์ถือจงกลโปรยข้าวตอกดอกไม้ รถพระวงศ์ถือผ้ากา
สามีปลอกทองประดับเป็ นเปลาะๆห่างกัน3 วา แล้วถือซองหมากทองโยงไปหน้า ถัดมาเป็ นรถพระ
ศพ รถท่อนจันทน์กฤษณากระลาพักปิ ดทอง รู ปเทวดาถือกฤษณากะลาพัก ท่อนจันทน์ถือชูไปบน
รถพร้อมกัน ตามด้วยรู ปสัตว์10อย่างๆละคู่ มีชา้ ง ม้า คชสี ห์ ราชสี ห์ สิ งโต มังกร ทักกะทอ นรสิ งห์
เหม หงส์ สู ง4ศอก รู ปสัตว์น้ นั มีมณฑปบนหลังใส่ ธูปน้ ามันพิมเสนและเครื่ องหอมต่างๆ
มีคนชักรถพระศพแซงซ้ายขวาแต่งตัวอย่างเทวดา ใส่ กาไลต้นแขน กาไลมื อ สังวาลทับ
ทรวง เทริ ด แล้วเข้าชักรถซ้ายขวาเป็ นอันมาก โดยชักด้วยเชือกหุ ้มสักหลาดแดง4 แถว สองข้างทาง
ประดับราชวัติ ฉัตรธงทอง นาก เงิน เบญจรงค์ท้ งั หน้าหลังซ้ายขวา มีเครื่ องสู งกระบวนใหญ่และถือ
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ตาราแบบธรรมเนียมในราชสานักครั้งกรุงศรีอยุธยากับพระวิจารณ์ ของสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ
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35
เครื่ องราชู ปโภคครบ เสนาบดี ใส่ เสื้ อครุ ย ขาวใส่ ลอมพอกขาวถื อพัดเข้า แห่ ซ้า ยขวา ถัดไปเป็ น
ปุโรหิ ตราชครู ถือพัดแห่ซา้ ยขวา ราชนิกุลถือพัดแห่ ซ้ายขวา คนกลองชนะ กลองโยน แตรสังข์ แตร
งอนเป็ นอันมาก มหาดเล็กถื อดาบทองซ้ายขวา ตารวจในนอกพนมมื อเดิ นแห่ ซ้ายขวา หัวหมื่ น
มหาดเล็กพนมมือ มหาดเล็กเกณฑ์ถือสุ พรรณศรี สุพรรณราช พระเต้าครอบทอง พานทอง เครื่ อง
ทองทั้งปวงเป็ นอันมาก มหาดเล็กเหล่าถือพระแสงปื น พระแสงหอก พระแสงง้าว พระแสงกั้นหยัน
พระแสงประดับพลอย พระแสงดาบฝั กทอง พระแสงต่างๆ เดิ นแห่ ตามเสด็จซ้ายขวา มีมหาดเล็ก
นอกใน มหาดไทยถือกระสุ นเดินแห่ ดูสูงต่าดูหา้ มแหนไปตามทาง
เมื่อกระบวนพร้ อมแล้วพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่ องขาวล้วนขึ้ นเสลี่ ยงทองประดับกระจก มี
กลดขาวยอดทองระบายทองคันหุ ้มทอง มหาดเล็ก 4คนเดินกั้นซ้ายขวา พระบุตรี แต่งองค์อนั งามนัง่
เสลี่ยงทอง2หลัง หลังละ2องค์แห่ ตามกระบวนพยุหยาตร หลังรถศพทั้ง2มีพระญาติวงศ์สนมกานัล
ในตามเสด็จ ผูอ้ ื่นพร้อมกันตามเสด็จเป็ นอันมาก แล้วทลายกาแพงวังระหว่างประตูมงคลสุ นทรกับ
ประตูพรหมสุ คต เมื่ อกระบวนแห่ ถึงพระเมรุ แล้ว ชักรถพระศพทั้งสองเข้าเมรุ ทิศเมรุ แทรกเวียน
ประทักษิณพระเมรุ ใหญ่สามรอบ แล้วจึงเชิ ญพระโกศทั้งสองขึ้นตั้งในพระเมรุ ใหญ่ตามอย่ างธรรม
เนียม ตั้งพระศพไว้ 7วัน พระสังฆราชและราชาคณะทั้งในกรุ งนอกกรุ งสดับปกรณ์ ท้ งั 7วัน แล้ว
ถวายไตรจีวรไทยทานสังเค็ดและเตียบ ต้นกัลปพฤกษ์แขวนเงินใส่ ในลูกมะพร้าว(มะนาว?) ต้นหนึ่ง
ใส่ เงิ น3ชัง่ มีท้ งั 8ทิศพระเมรุ ทิ้งทานวันละ8ต้น7วัน เป็ นเงิน 168ชัง่ มีมหรสพทั้ง 7วัน เครื่ องแต่ง
พระศพมีรูปสัตว์ประดับพระเมรุ มีระทาดอกไม้เพลิงรายรอบเป็ นอันมาก85
สาหรับกระบวนแห่ พระศพพระราชวงศ์ช้ นั สู งอันมี ศกั ดิ์ รองจากกษัตริ ยน์ ้ นั เอกสารเรื่ อง
สมเด็จพระบรมศพได้ให้ขอ้ มูลว่า เวลาเช้าชาวที่ เอาเสลี่ ยงเงิ นเข้ารั บพระลองในลงจากพระที่นั่ง
จักรวรรดิ เป่ าแตรสัญญาณแล้วมีประโคม ข้าหลวงเข้าแห่ตาม 5 คู่ ถึงพระยานมาศสามคานแล้วเชิ ญ
พระลองลงจากเสลี่ยงแล้ว พระราชโกษา ภูษามาลาเชิ ญพระลองเข้าประกับพระโกศ เจ้ากรมหมื่น
อินทรภักดีทรงพระยานุมาศโยง กรมหมื่นจิตรสุ นทรทรงพระยานุมาศโปรย พระสังฆราชขี่เสลี่ยงงา
อ่านหนังสื อ ชาวพระคลังเอาผ้าขาวโยงส่ งให้พระราชโกษาผูกแล้วจึงเชิ ญพระยานุ มาศสามคานกับ
คู่แห่ 25 คู่ รวม 30 คู่ แห่มาตามกระบวน พระเจ้าบรมโกศเสด็จฯลงพระราชยานทองตามพระศพถึง
พระมหาพิไชยราชรถกฤษฎาธาร ภูษามาลาเชิ ญเสลี่ ยงเงิ นเข้ารับพระโกศลงจากพระยานุ มาศขึ้ น
85

"คาให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง)," ใน ประชุ มคาให้ การกรุ งศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง : คาให้ การ
ชาวกรุงเก่ า คาให้ การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คาให้ การขุนหลวงหาวัด, 388 - 390.
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พระมหาพิไชยราชรถกฤษฎาธาร แล้วจึงรับเอาสายไหมซึ่ งสนมเบิกมาผูกระยางพระโกศไว้ พระ
ราชโกษาและภูษามาลานัง่ ประคองพระโกศ เกณฑ์คู่แห่ 25 คู่ ที่แห่ มานัน่ บรรจบกับเกณฑ์แห่ ท้ งั
ปวงซึ่ งมหาดไทยและกลาโหมเกณฑ์เตรี ยมตั้งกระบวนอยูห่ น้ารถแล้ว โปรดฯให้พระท้ายน้ าเป็ นเจ้า
พนักงานตีกลองสัญญาณ แล้วจึงแห่พระโกศพระศพตามกระบวน
ถึ งต้นกัลปพฤกษ์สองต้นหน้าพระคลังพิเศษหลวงไชยมนตรี ตีฆอ้ งให้หยุดรถ เกณฑ์แห่
ทั้งหลายถวายบังคม มหาดเล็กเชิญพระแสงและอินทร์ พรหมถือเครื่ องสู งยืนพนมมือ ทรงพระกรุ ณา
โบกพัชนีให้ทิ้งทาน พระท้ายน้ าตีกลองให้เคลื่อนกระบวนต่อมาถึงต้นกัลปพฤกษ์ตรงพระคลังในตี
ฆ้องหยุดรถแล้วทิ้งทาน เสร็ จแล้วตีกลองเคลื่อนกระบวนแห่ มาถึงพระเมรุ ตีฆอ้ งหยุดรถหน้าประตู
พระเมรุ ทางทิศตะวันออก พระราชโกษาเปลื้องพระโกศออกจากพระลอง ชาวที่และภูษามาลาเชิ ญ
เสลี่ยงเงินเข้ารับพระศพไปในพระเมรุ แล้วเวียนนอกเสาแฝดสามรอบแล้วจึงเชิ ญขึ้นพระจิตกาธาน
แล้วเชิญพระโกศประกับไว้86
2.2.3.2 กระบวนแห่พระอัฐิ
มีกระบวนแห่ทางบกและกระบวนแห่ ทางน้ า กระบวนแห่ ทางบกนั้นสาหรับแห่ พระอัฐิเข้า
วัดพระศรี สรรเพชญ ส่ วนกระบวนแห่ ทางน้ าสาหรับลอยพระอังคาร เอกสารงานพระบรมศพปี ฉลู
กล่าวว่ากระบวนแห่ พระอัฐิน้ นั แห่ กลับตามกระบวนที่แห่ มา เมื่อถึงวัดพระศรี สรรเพชญแล้วเชิ ญ
พระยานุ มาศสองคานรั บพระโกศพระอัฐิเข้าวัด ส่ วนพระอังคารแห่ ต่อลงไปถึ งฉนวนน้ าประจา
พระราชวัง แล้วเอาเรื อพระที่นง่ั สุ วรรณหงส์ รับเข้าแห่ ไปลอยที่วดั พุทไธสวรรย์87 กระบวนแห่ กลับ
นี้ ค งมี ราชรถและเครื่ อ งสู ง เหมื อนกับ เมื่ อคราวแห่ ม า แต่ ก าลัง พลหรื อคู่ แห่ จะมากน้อยกว่า กัน
อย่างไรไม่ทราบ
เอกสารเรื่ องสมเด็จพระบรมศพให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า เมื่อเชิ ญพระอัฐิข้ ึนพระมหาพิไชยราช
รถแล้ว พระอังคารเชิ ญขึ้นพระยานุ มาศสามคานมีภูษามาลาประคอง ถึงฤกษ์ตีฆอ้ งเคลื่อนกระบวน
แห่ พระเจ้าบรมโกศประทับรอที่ทา้ ยจระนาวิหารพระศรี สรรเพชญซึ่ งแต่งไว้สาหรับบรรจุพระอัฐิ
ถึงประตูหน้าวัดแล้วหยุดรถเชิ ญพระโกศพระอัฐิข้ ึนพระยานุ มาศสาหรับโสกันต์ พระราชโกษาขึ้น
86

เรื่ อ งสมเด็ จ พระบรมศพ คื อ จดหมายเหตุ ง านพระเมรุ ค รั้ ง กรุ ง เก่ า กั บ พระราชวิ จ ารณ์ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, 11 - 14.
87
"งานพระบรมศพ ปี ฉลูเบญจศก," ใน คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์วฒั นธรรมและ
โบราณคดี สานักนายกรัฐมนตรี , ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1, 118.
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ประคองพร้อมคู่แห่ 25 คู่ แห่เข้าไปถึงหน้าพระวิหาร วางพระยานุ มาศลงแล้วเชิ ญพานทองรองพระ
โกศพระอัฐิเข้าวิหารไปท้ายจระนา พระสงฆ์ 60 รู ป สดับปกรณ์ ส่ วนเครื่ องสู งทั้งหลายนั้นหยุดอยูท่ ี่
ประตูวดั ตั้งรอไว้สาหรับแห่ พระอังคารต่อลงเรื อพระที่นง่ั อินทร์ พรหม 16 คนลงเรื อแห่ พระอังคาร
ไปลอยหน้าวัดพุทไธสวรรย์ เรื อคู่แห่น้ นั มหาดไทยและกลาโหมเกณฑ์88
ส่ วนกระบวนแห่ ทางน้ านั้นมีปรากฏในคราวแห่ พระอัฐิพระเจ้าบรมโกศและพระพันวสา
ใหญ่ ทว่าเอกสารไม่ได้กล่าวถึ งการเก็บพระอัฐิเข้าท้ายจระนาในพระวิหารเลย แต่เมื่อเก็บพระอัฐิ
แล้วเข้าแห่ไปออกฉนวนน้ าทีเดียว อาจมีการตกหล่นหรื อละไว้อย่างไรไม่ทราบ เมื่อเชิญอัฐิลงผอบ
ทองแล้วเชิ ญขึ้นเสลี่ ยงทองแห่ ตามประตูมนาภิรมย์ ตีกลองฆ้องแตรลาโพง แตรงอน กลองชนะ
กลองโยน พิณพาทย์ ตั้งกระบวนมหาพยุหยาตรกั้นราชวัติฉตั รธงตามทางประชาชนโปรยข้าวตอก
ดอกไม้ กระบวนแห่ ถึงริ มคงคาเชิ ญขึ้นเรื อพระที่นง่ั กิ่งแก้วจักรรัตน2ลา หน้าหลังเครื่ องสู งพร้อม
พระเจ้าเอกทัศน์ทรงเรื อพระที่นง่ั เอกไชย มหาดเล็กกั้นพระกลดขาวซ้าย4ขวา4พระเจ้าอุทุมพรทรง
เรื อพระที่นงั่ ทองขวานฟ้ าตาม มีเรื อนาเรื อตามตามที่ เรื อพระที่นงั่ ครุ ฑ เรื อพระที่นงั่ หงส์ซ้ายขวา
ตามด้วยเรื อนาคเหรา นาควาสุ กรี มังกรมหรรณพ มังกรจบสายสิ นธุ์ โตมหรรณพ โตจบไตรภพ โต
จบสายสิ นธุ์ เหิ นหาว หลาวทอง สิ งหรั ตนาวาสิ งหาศนาวา นรสิ งห์วิสุทธิ สายสิ นธุ์ นรสิ งห์ถวิล
อากาศ ไกรสรมุขมณฑป ไกรสรมุขนาวา อังสระพิมาน นพเสกล่อกา เรื อดั้งซ้ายขวานาร่ อง เรื อคช
สี ห์ราชสี ห์ เรื อม้าเลียงผา เรื อเสื อ เรื อรู ปสัตว์ต่างๆ เรื อดั้ง เรื อทั้งหลายพร้อมเครื่ องสู งแห่ มีสัปทน
ฉัตรขาว อภิรุม ชุมสาย พัดโบก จามร ทานตะวัน บังแทรก บังสู รและอื่นๆ
เหล่ามหาดเล็กเกณฑ์ลงเรื อพระที่นงั่ เชิ ญเครื่ องทอง พานพระสุ พรรณศรี พระสุ พรรณราช
พระเต้าน้ าครอบทอง และเครื่ องราชู ปโภค พระแสงรายตีนตอง พระราชบุตรพระราชธิ ดาลงเรื อ
พระที่นง่ั ศรี สักหลาดหลังเรื อพระที่นง่ั สนมกานัลขี่เรื อศรี ผา้ แดง ตามด้วยเรื อพระยาจักรี พระยา
กลาโหม และเรื อขุนนางตามบรรดาศักดิ์เข้าแห่ เป็ นอันมาก การนี้ ฝีพายเรื อพระที่นง่ั พายนกบินและ
พายกราย มีร้องเห่ เรื อและฆ้อง กลอง ปี่ พาทย์ ถึ งวัดชัยวัฒนารามแล้วเชิ ญพระอัฐิลงถ่วงน้ า เสร็ จ
แล้วแห่เสด็จฯกลับ89
88

เรื่ อ งสมเด็ จ พระบรมศพ คื อ จดหมายเหตุ ง านพระเมรุ ค รั้ ง กรุ ง เก่ า กั บ พระราชวิ จ ารณ์ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, 21 - 23.
89
"คาให้การขุนหลวงวัดประดู่," ใน ประชุ มคาให้ การกรุ งศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง : คาให้ การชาวกรุ งเก่ า
คาให้ การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คาให้ การขุนหลวงหาวัด, 304 - 305.
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2.2.4 ว่าด้วยพระเมรุ
ระยะนี้ พบข้อมูลเอกสารกล่ าวถึ งพระเมรุ เป็ นครั้ ง แรกในการพระเมรุ พระนเรศวร และ
เอกสารที่กล่าวถึงแบบแผนของพระเมรุ สมัยอยุธยามีอยูใ่ นคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม จึง
อาจใช้เป็ นฐานในการจาแนกลาดับชั้นและศักดิ์ของพระเมรุ ที่มีกล่าวถึงในพงศาวดารได้
2.2.4.1 แบบแผนพระเมรุ เอก โท ตรี
พระเมรุ เอกขื่อยาว 7 วา เสายาว 20 วา ตั้งแต่ฐานถึ งยอด 40 วา ยอดเป็ นปรางค์ใหญ่ ฐาน
ปรางค์มีแว่นฟ้ ารอบ 2 ชั้น ถัดชั้นแว่นฟ้ าลงมามีพรหมภักตร์ ประดับ ถัดมาเป็ นเทพพนมและรู ป
อสู รแบก ตามช่วงซุ ม้ คฤหกุฎาคารน้อยตั้งรู ปเทวดา ทุกช่วงซุ ้มคฤหกุฎาคารใหญ่เป็ นมุขซ้อน 2 ชั้น
ทั้ง 4 มุ ข เมรุ ทิ ศที่ ระหว่า งมุ ข ใหญ่ ร่วมมณฑปย่อเก็จมี ปรางค์ย่อมๆตั้งตามระหว่างมุ ข ทั้ง 4 ทิ ศ
เรี ยกว่าเมรุ แทรก พระเมรุ ออกมุขยืน่ ยาวทั้งสี่ ทิศ หลังคาซ้อนสองชั้น อกไก่บนหลังคามีบราลีต้ งั ห่ าง
กันศอกหนึ่ งเป็ นแถวไป ใต้หน้าบันเป็ นซุ ้มคูหา ตามอกไก่และเชิ งกลอนมีครี บสิ งห์ ครี บครุ ฑทับ
หลังคา ตามเชิ งกลอนน้ าตกมีพวงมโหตรโคมเพชรห้อยตามมุขเล็กใหญ่ มณฑปมีช่อฟ้ า ใบระกา
หางหงส์ นาคสะดุ ้ง พระเมรุ มีช่องหน้าต่างซุ ้มยอดมณฑปทุ กห้อง ระหว่างหน้าต่างมี เสาย่อเก็จ
ประกอบนอกฝาต้นเสามีกาบพรหมศร กลางเสามีประจายาม ปลายเสาเป็ นกลีบบัวทรงเครื่ อง มีทวย
นาครับเชิงกลอนยอดปรางค์และหลังคาหน้ามุข ช่อฟ้ า ใบระกา บราลี หน้าต่าง จระนา ลายองล้วน
ทาด้วยดีบุกหุ ม้ ทองน้ าตะโก ภายในพระเมรุ ผนังพื้นขาวเขียนลายเทพพนมพุ่มข้าวบิณฑ์ เพดานดาษ
ผ้าขาวเขียนลายดาวทองเป็ นระยะ บานหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดน้ าทองน้ าตะโก ด้านในเขียน
ลายเทพบุตรเทพธิดา
กลางพระเมรุ มีพระเมรุ ทองยอดมณฑป สู ง ๑๐ วา มีรวงผึ้งครี บสิ งห์ยอ้ ยลงมาตามเสา ซุ ้ม
คูหามุขใหญ่ท้ งั สี่ มีม่านแดงรอยทองปิ ดบังแดดไว้ ระหว่างพระเมรุ ทองตั้งพระเบญจาทองคารองรับ
พระโกศ เพดานพระเมรุ ทองแขวนนภปฎลเศวตรฉัตร ตามชั้นพระเบญจาตั้งเครื่ องสักการะล้วนเป็ น
พานทองรองพุ่มข้าวตอกดอกไม้ รอบฐานพระเบญจามีรูปเทวดานัง่ ถื อเครื่ องสู ง ภายนอกพระเมรุ
ตามมุมระหว่างมุขมีซุม้ มณฑปกินนรและเทพยาดามุมละสองซุ ้ม ตามชานพระเมรุ ตีแตะเรื อกไม้ไผ่
รอบพระเมรุ ที่สุดชานมีราชวัติทึบแผงเขียนเรื่ องรามเกียรติ์ ปั กฉัตรทอง นาก เงิน อย่างละเก้าชั้นปั ก
รอบรอบราชวัติทึบนี้ หลังราชวัติทึบมีสามสร้างทั้งสี่ ทิศ เมรุ ทิศยอดปรางค์หลังคา 4 มุขทั้ง4 ด้าน
พระเมรุ เป็ นประตูตรงกับมุขพระเมรุ ใหญ่ ด้านนอกมีรูปอสู รกุมภัณฑ์ยืนถื อกระบองรั กษาประตู
ประตูละคู่

39
นอกสามสร้ างมีรูปสัตว์รับบุษบกสังเค็ดตั้งเรี ยงราย หน้าโรงรู ปสัตว์มีราชวัติทรงเครื่ อง
ล้อมรอบท าด้วยไม้จริ ง ถัดมาเป็ นรั้ วราชวัติไ ม้ไ ผ่ล้อมอี ก ชั้นหนึ่ ง ปั ก ฉัต รเบญจรงค์เป็ นระยะ
ล้อมรอบพระเมรุ หน้าราชวัติไม้ไผ่มีร้านตั้งตุ่มน้ าให้ทาน มีตน้ พุม่ ปั กดอกไม้เพลิงล้อมรอบพระเมรุ
ชั้นนอก ถัดออกมาเป็ นต้นกัลปพฤกษ์ต้ งั ทั้ง 8 ทิศ มีระทาใหญ่ยอดมณฑปสาหรับดอกไม้เพลิงสู ง
12 วา 16 ระทา ระหว่างระทามีโรงระบา 15 โรง หน้าระทาใหญ่มีเสาไม้สามต่อ 12 ต้น เป็ นเสาไต่
ลวด 4 ต้น เสาหกคะเมน 4 ต้น เสายืนลาแพน 4 ต้น หน้าเสาไม้สามต่อมีไม้ลอยลวด เลอลวดลังกา
มีคมดาบค้อนนอนหอกดาบลอดบ่วงเพลิง กระอั้วแทงควาย กุลาตีไม้ โมงคลุ่ม มีโขน หุ่ น งิ้ว ละคร
อย่างละ 2 โรง ละครชาตรี เทพทอง มอญรา เพลงปรบไก่ เสภาอย่างละโรง
พระเมรุ โทขื่อ 5 วา เสายาว 17 วา ระทาใหญ่ยอดป้ อมสู ง 10 วา 14 ระทาเมรุ แทรกไม่มียอด
ปรางค์สี่มุขหลังคาไม่มีบราลี ปรางค์ใหญ่ไม่มีพรหมภักตร์ ภายในพระเมรุ มีเมรุ ทองสู ง 7 วา
พระเมรุ ตรีขื่อ 4 วา เสายาว 15 วา ระทาใหญ่ยอดป้ อมสู ง 8 วา 12 ระทา เมรุ แทรกไม่มียอด
ปรางค์ไม่มีพรหมภักตร์ รู ปสัตว์และยักษ์เฝ้ าประตู ภายในพระเมรุ ไม่มีเมรุ ทอง เมรุ ทิศและซุ ้มประตู
ยอดนพสู รย์และไม่มีซุม้ เทวดา90(ดูตารางสรุ ป)

ตารางสรุ ปลักษณะองค์ ประกอบหลักของพระเมรุ ทรี่ ะบุในคาให้ การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม
ศักดิ์ของพระเมรุ ขนาดพระเมรุ
อาคารประกอบพระเมรุ
อาคารประกอบอื่นๆ
พระเมรุ เอก

90

- สู ง 40 วา
- ยอดพรหมพักตร์
- เสายาว 20 วา - หลังคามีเมรุ แทรก
- ขื่อยาว 7 วา - มีพระเมรุ ทองสู ง 10 วา
- สามสร้าง
- เมรุ ทิ ศ ทรงจตุ ร มุ ข ยอด
ปรางค์ มี รู ปอสู รยื น รั ก ษา
ประตูละคู่
- มีรูปสัตว์

- ต้นกัลปพฤกษ์ 8 ต้น
- ระทายอดมณฑปสู ง 12
วา 16 หลัง
- โรงระบา 15 โรง

"คาให้การขุนหลวงวัดประดู่," ใน ประชุมคาให้ การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง : คาให้ การชาวกรุงเก่ า
คาให้ การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คาให้ การขุนหลวงหาวัด, 264 - 266.
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พระเมรุ โท

- เสายาว 17วา - - ไม่มียอดพรหมพักตร์
ขื่อยาว 5 วา
- ไม่มีเมรุ แทรก
- มีพระเมรุ ทองสู ง 7 วา

- ระทายอดป้ อมสู ง 10 วา
14 หลัง

พระเมรุ ตรี

- เสายาว 15 วา - ไม่มียอดพรหมพักตร์
- ขื่อยาว 4 วา - ไม่มีเมรุ แทรก
- ไม่มีพระเมรุ ทอง
- ไม่มีรูปสัตว์และยักษ์

- ระทายอดป้ อมสู ง 8 วา
12 หลัง

2.2.4.2 พระเมรุ จากหลักฐานเอกสาร
ในพระราชพงศาวดารกล่าวถึงขนาดและข้อมูลของพระเมรุ ไว้ต่างกัน โดยแบ่งได้เป็ นพระ
เมรุ ที่บอกเฉพาะความสู งกับพระเมรุ ที่บอกขนาดและความสู ง
พระเมรุ ที่บอกเฉพาะความสู งพบในพงศาวดารเมื่ อกล่ าวถึ งพระเมรุ สองครั้ งแรกคื อใน
คราวพระเมรุ พระนเรศวร พระเมรุ พระเจ้าปราสาททองและครั้งสุ ดท้ายในพระเมรุ พระเจ้าบรมโกศ
กล่าวถึงลักษณะพระเมรุ และความสู ง ไม่ได้กล่าวถึงขนาดของขื่อซึ่ งเป็ นตัวบอกขนาดพระเมรุ
พระเมรุ พระนเรศวรพระเอกาทศรถโปรดฯให้ทาถวาย สู งเส้น 17วา มีเมรุ ทิศเมรุ รายราชวัติ
ฉัตรทอง นาก เบญจรงค์91และพระนารายณ์โปรดฯให้ทาพระเมรุ ถวายพระเจ้าปราสาททอง สู ง2เส้น
11 วา ศอกคืบ มีเมรุ ทิศเมรุ ราย ราชวัติ ฉัตรทอง นาก เบญจรงค์และธงต่างๆ92หากลองคานวณความ
สู งโดยใช้มาตรา 1 เส้น เท่ากับ 40 เมตร9340 เมตร เท่ากับ 20 วา ดังนั้น 1 เส้น จึงเท่ากับ 20 วา เมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับขนาดของพระเมรุ เอกตามแบบแผนที่ สูงจากฐานถึ งยอด 40 วา ซึ่ งเท่ากับ 2 เส้น
โดยประมาณ พระเมรุ สององค์น้ ี จึงมีขนาดเดียวกันหรื อไล่เลี่ยกันกับพระเมรุ เอกตามอิสริ ยยศพระ
เจ้าแผ่นดิน
91

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 315.

92

ฉบับพันจันทนุมาศว่าสูง 2 เส้น ส่วนฉบับพระจักรพรรดิพงศ์วา่ สูง 1 เส้น อ้ างแล้ ว, 369, 893.

93

"พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช 2466," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 40, (27 ธันวาคม
2466), 191.
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ส่ วนพระเมรุ พระเจ้าบรมโกศนั้นเป็ นพระเมรุ ทองสู งใหญ่ปิดทองประดับกระจกยกเป็ นลาย
ต่างๆ มี เพดานรองสามชั้นเป็ นหลัน่ ๆลงมาตามที่ พระเมรุ ใหญ่สูงถึงยอด 45 วา แผงฝาหุ ้มผ้าปิ ด
กระดาษปูพ้นื แดงเขียนเป็ นชั้นนาค ครุ ฑ อสู ร เทวดา อินทร์ พรหมตามอย่างเขาพระสุ เมรุ ฝาข้างใน
เขียนลายดอกมณฑาทองและเงินแกมกัน เครื่ องพระเมรุ มีบนั มีมุข 11 ชั้น เครื่ องบนจาหลักปิ ดทอง
ประดับกระจก ขุนสุ เมรุ ทิพราชเป็ นนางช่างอานวยการ พระเมรุ ใหญ่มีประตู 4 ทิศ ตั้งรู ปกินนรอสู ร
ทั้ง 4 ประตู พระเมรุ ใหญ่น้ นั ปิ ดทองทึบจนเชิ งเสา กลางพระเมรุ ทองก่อแท่นรับเชิ งตะกอน เสาเชิ ง
ตะกอนปิ ดทองประดับกระจก มีเมรุ ทิศ 4 เมรุ แทรก 4 ปิ ดทองประดับกระจก มีรูปเทวดา วิทยาธร
คนธรรพ์ ครุ ฑ กิ นนร คชสี ห์ ราชสี ห์ เหมหงส์ นรสิ งห์ สิ งโต มังกร เหรา นาค ทักกะทอ ช้าง ม้า
เลี ยงผา อื่นๆ ตั้งรอบเมรุ เป็ นชั้น ตั้งราชวัติสามชั้นปิ ดทอง นาก เงิ น ตีเรื อกทาทางเดิ นสาหรับเชิ ญ
พระศพ ตั้งกระถางต้นไม้ ประดับฉัตร ธงต่างๆ94เมื่อดูความสู งขนาด 45 วา มีเมรุ ทิศเป็ นประตูมี
อสู รเฝ้ า กับมี ราชวัติล้อมถึ ง สามชั้นละมี รูปสัตว์ต้ งั ประดับ พระเมรุ พระเจ้า บรมโกศนี้ จึงมี ศกั ดิ์
เท่ากับพระเมรุ เอก
พระเมรุ ที่บอกขนาดและความสู งพบในพงศาวดารเมื่อกล่าวถึ งพระเมรุ ครั้งหลังจากพระ
เมรุ พระเจ้าปราสาททองคือตั้งแต่พระเมรุ พระนารายณ์ลงมา มีดงั นี้ พระเพทราชาโปรดฯให้ทาพระ
เมรุ ถวายพระนารายณ์ สู ง 3 เส้ น ขื่ อ 8 วา เมรุ ทิ ศ เมรุ แ ทรกขื่ อ 5 วา ประดับ ทองแกมแก้ ว95
พงศาวดารฉบับพระพนรัตน์วา่ พระเมรุ สูง 2 เส้น 11 วา ศอกคืบ ขื่อ 7 วา 2 ศอก มี 5 ยอด มีเมรุ ทิศ
เมรุ แทรก สามสร้าง ทา 8 เดือนเสร็ จ96 ดังนี้ แล้วพระเมรุ พระนารายณ์จึงมีขนาดสู งใหญ่กว่าพระเมรุ
เอกตามแบบแผน
พระเจ้าเสื อโปรดฯให้ทาพระเมรุ ถวายพระเพทราชา พระเมรุ ใหญ่ ขื่อ 7 วา 2 ศอก มีเมรุ ทิศ
เมรุ แทรก สามสร้าง ทา 11 เดือนเสร็ จ มีมหรสพ ค่ าจุดดอกไม้เพลิ งระทาใหญ่ 16 ระทา บูชาพระ
ศพ97 จากขนาดขื่อและจานวนระทาพระเมรุ น้ ีจึงมีศกั ดิ์เป็ นพระเมรุ เอก

94

"คาให้การขุนหลวงหาวัด ," ใน ประชุ มคาให้ การกรุ งศรี อยุธยา รวม 3 เรื่ อง : คาให้ การชาวกรุ งเก่ า
คาให้ การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คาให้ การขุนหลวงหาวัด, 387 - 388.
95
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 410 - 411.
96

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, 488 - 489.

97

อ้ างแล้ ว, 551 - 552.
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พระเจ้าท้ายสระโปรดฯให้ทาพระเมรุ ถวายพระเจ้าเสื อสู ง 2 เส้น 11 วา ศอกคืบ ขื่อ 7 วา 2
ศอก ทา1 ปี เสร็ จ98 เป็ นพระเมรุ เอก ในรัชกาลเดียวกันมีการสร้ างพระเมรุ ถวายกรมหลวงโยธาทิพ
ขื่อ 5 วา 2 ศอก99 พงศาวดารฉบับพระพนรัตน์ให้ขอ้ มูลเพิ่มว่าพระเมรุ สูง 20 วา 2 ศอก มีพระเมรุ
ทองกลางพระเมรุ ใหญ่และเมรุ อื่นๆทา 6 เดือนเศษเสร็ จ100 ลักษณะดังนี้ พระเมรุ กรมหลวงโยธาทิพ
จึงมีศกั ดิ์เป็ นพระเมรุ โท
พระเจ้าบรมโกศทรงกริ้ วพระเจ้าท้ายสระกรณี เวนราชสมบัติ จะเอาพระศพทิ้งน้ าเสี ยไม่เผา
พระยาราชนายกกราบทูลขอหลายครั้งจึงโปรดฯให้ทาพระเมรุ ถวายพระเจ้าท้ายสระเป็ นพระเมรุ
อย่างน้อย ขื่อ 5 วา 2 ศอก ลดจานวนพระสงฆ์สดับปกรณ์จากปกติ10,000 เหลือ 5000 พระเมรุ ทา 10
เดือนเสร็ จถึงฤกษ์แห่ ไปพระเมรุ ตรัสว่าทาบุญน้อยไปให้เพิ่มพระสงฆ์สดับปกรณ์อีก 1000 ตั้งพระ
ศพบนพระเมรุ 3 วัน จากปกติ 7 วัน จึงถวายพระเพลิ ง101 พระเมรุ อย่างน้อยนี้ เมื่ อดูจากที่บรรยาย
ลักษณะจึงตกที่พระเมรุ โทซึ่งเป็ นพระเมรุ สาหรับพระบรมวงศ์ช้ นั สู งเท่านั้น ต่อมาเมื่อคราวพระเมรุ
กรมหลวงโยธาเทพและกรมหลวงอภัยนุ ชิต พระมเหสี ก็โปรดให้ทาพระเมรุ ขนาดน้อยทั้งสองครั้ง
และให้ยดึ แบบแผนตามอย่างงานพระเจ้าท้ายสระ มีขื่อขนาด 5 วา 2 ศอก102
เมื่อหลังจากเสี ยกรุ งแล้ว พระเจ้ากรุ ง ธนบุ รีทรงตี ค่ายโพธิ์ สามต้นได้ เข้าเมืองแล้วให้ขุด
พระศพพระเจ้าเอกทัศน์แล้วทาพระโกศอย่างสังเขปใส่ พระศพแล้วตั้งเครื่ องทาพระเมรุ หุ้มผ้าขาว
เชิ ญพระศพขึ้นบูชาพอควร นิ มนต์พระที่พอเหลื ออยู่ข้ ึนสดับปกรณ์ แล้วถวายพระเพลิง103 พระเมรุ
ครั้งสุ ดท้ายนี้จึงเป็ นพระเมรุ อย่างเรี ยบง่ายและย่นย่อที่สุดสาหรับพระเจ้าแผ่นดิน

98

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 445.

99

อ้ างแล้ ว, 449.

100

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, 590.

101

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 455.

102

อ้ างแล้ ว, 460 - 461. และ เรื่องสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุ ครั้งกรุ งเก่ า กับพระ
ราชวิจารณ์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, 9.
103
พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ ม2, 324.
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2.2.4.3 การตั้งแต่งในพระเมรุ
พบข้อมูลรายละเอียดในเรื่ องสมเด็จพระบรมศพ ทว่าเอกสารนี้ ให้ขอ้ มูลการพระเมรุ อนั มี
ศักดิ์เป็ นพระเมรุ โทเท่านั้น การตั้งแต่งในพระเมรุ เอกกับพระเมรุ ตรี น้ นั ไม่มีขอ้ มูล อาจอนุ มานได้วา่
การตั้งแต่งประดับประดาต่างๆคงปรับเพิ่มหรื อลดจากแบบแผนนี้
ในพระเมรุ ประดับด้วยฉัตรแก้ว ฉัตรปะวะหล่ า ฉัตรทองอังกฤษ มีเครื่ องสู งเข้าตั้ง 28 องค์
เครื่ องชุมสาย 4 มุมพระเบญจา ทิศอาคเนย์และหรดีสีแดง ทิศพายัพและอีสานสี ใบตอง ทิศบูรพาตั้ง
พระอภิรุมสี เขียว 5 ชั้น 1 คู่ บังแทรกสี เหลืองปูทอง 1 คู่ สี ดาปูทอง 1 คู่ พระอภิรุมสี เหลืองปูทอง 1
คู่ ชุมสายสี แดง 1 คู่ สี ใบตอง 1 คู่ รวมเป็ น 6 คู่ ทิศทักษิณตั้งพระอภิรุมสี ใบตอง 5 ชั้น 1 คู่ บังแทรก
แพรเหลืองปูทอง 1 คู่ ชุมสายสี เหลืองปูทอง 1 คู่ รวม 3 คู่ ทิศประจิมตั้งพระอภิรุมสี เหลืองปูทอง 5
ชั้น 1 คู่ สี น้ าเงิน 1 คู่ รวม 2 คู่ ทิศอุดรตั้งพระอภิรุมสี แพรเขียวน้ าเงิน 5 ชั้น 1 คู่ ฐานเครื่ องสู งทั้งนั้น
จาหลักลายกลีบบัวปิ ดทอง
มีราวเทียนจงกล เตียงแว่นฟ้ า เตียงสาหรับเทศนา และฉากสาหรับบังเพลิง พระเมรุ แขวน
โคมเขาแพะ พื้นปูเสื่ อและพรม เมื่อจะถวายพระเพลิ งให้เอาเครื่ องสู ง ม่านและพรมออก เอาเครื่ อง
หยวกเข้าตั้งแต่งที่พระจิตกาธาน เมื่อดับเพลิงแล้วเอาเครื่ องหยวกออกแล้วตั้งแต่งเครื่ องสู งดังเก่า104
2.2.5 ว่าด้วยธรรมเนียมการอุทิศพระราชกุศลถวายพระศพ
นอกจากการสร้างศาสนสถานบนที่เผาพระศพที่พบเฉพาะในช่วงก่อนเสี ยกรุ งครั้งแรกเพื่อ
อุทิศกุศลแก่ผตู ้ ายแล้ว ระยะหลังเสี ยกรุ งครั้งแรกถึงเสี ยกรุ งครั้งหลังนี้ ยงั มีการบาเพ็ญพระราชกุศล
ถวายพระศพทั้งในรู ปพิธีกรรมทางศาสนาคือมี พระสงฆ์สดับปกรณ์ มีการเครื่ องถวายไทยทาน
สังเค็ดต่างๆ เสฐียรโกเศศได้ให้คาอธิ บายเกี่ยวกับสังเค็ดว่าคงมาจากสังคีตแปลว่าการสวดต่อมาจึง
เพี้ยนเป็ น สังเค็ด ในการสวดคราวหนึ่ งจะใช้พระสงฆ์ 4 รู ป เรี ยกเป็ นหนึ่ งสารับ ที่นงั่ สวดจึงเป็ น
เตี ยงเพื่อให้นั่งได้ครบสารั บ ประกอบกับมี ธรรมเนี ยมอุทิ ศสิ่ งของเครื่ องใช้หรื อแม้แต่เรื อนของ
ผูต้ ายให้แก่วดั เพื่อเป็ นกุศลสาหรับผูต้ ายเองและไม่ให้ผตู ้ ายมารบกวนผูท้ ี่ยงั อยูแ่ ล้วใช้ของของผูต้ าย
อาจท าของอื่ นๆเข้า สมทบเพิ่ ม เติ ม ตามก าลัง ด้ว ยก็ ไ ด้ ต่ อมาจึ ง ได้ท าของใหม่ ท้ งั ส ารั บ อย่า งใน
ปัจจุบนั สังเค็ดจึงมักเป็ นเตียงนอนที่ถูกนามาถวายวัด พระจึงใช้เป็ นที่นงั่ สวด ในกระบวนแห่ ศพจะ
นาสังเค็ดเข้าแห่ ดว้ ยโดยใช้เป็ นที่วางผ้าไตร เตียงนี้ อาจประดับประดาให้ประณี ตหรื อทาเป็ นยอด
104

ดูเพิ่มใน เรื่ องสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุ ครั้งกรุ งเก่ า กับพระราชวิจารณ์ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, 9 - 11, 14 - 16.
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ปราสาทด้วยก็ได้105 เมื่อมีการอุทิศข้าวของถวายพระสงฆ์แล้วยังมีการทาทานกับราษฎรโดยการทิ้ง
ทานต้นกัลปพฤกษ์ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีการกล่าวถึ งการอุทิศพระราชกุศลถวายด้วยวิธีการอื่น
อีก
จากข้อมูลเอกสารพระราชพงศาวดารพบว่าในรัชกาลพระเจ้าเสื อ มีรับสั่งให้ทาพระโกศ
ทองคาฉลองใหม่สาหรับใส่ พระอัฐิพระเพทราชาแทนพระโกศทององค์เก่า ส่ วนพระโกศทององค์
เก่าให้พระคลังยุบทาเป็ นรู ปเงินสองไพ สาหรับไปบริ จาคทานที่พระพุทธบาทสระบุรี โดยทองพระ
โกศที่ทาเป็ นเงินสองไพนี้ ให้ใส่ ลูกมะนาวแขวนต้นกัลปพฤกษ์ 4 ต้น หน้าลานพระบาทนั้น เมื่อ
เสด็ จถึ ง ทรงเปลี่ ยนเครื่ องทรงแล้ว เสด็จขึ้ นบันไดนาคขั้นบนสุ ดจึ ง โบกพระหัตถ์ทิ้ง ทาน 106 แม้
เอกสารจะไม่ได้ระบุเหตุที่โปรดฯให้ทาดังนี้แต่ก็สันนิษฐานได้วา่ คงเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระ
เพทราชา เนื่ องจากใช้ทองจากพระโกศเดิมสาหรับไว้ใส่ พระอัฐิ(?)พระเพทราชาเป็ นส่ วนผสมทา
เป็ นเงินสาหรับทิง้ ทาน และก็คงเป็ นการพิเศษเพราะไม่พบข้อมูลว่ามีทาดังนี้ในสมัยอื่นๆ
กับอีกครั้งในคราวงานพระศพพระเจ้าบรมโกศและพระพันวสาใหญ่ คาให้การขุนหลวงวัด
ประดู่ทรงธรรมให้ขอ้ มูลว่า เมื่อเสร็ จการจรดพระอังคารแล้ว ให้เรี ยกเอาพระโกศทองทั้งสองและ
เครื่ องราชูปโภคเครื่ องประดับพระศพทั้งปวงมายุบทาพระพุทธรู ปทรงเครื่ องประดับอัญมณี เป็ นรู ป
ฉลองพระองค์ 2 องค์ แล้วให้เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระพุทธรู ปที่พระที่นง่ั สุ ริยามริ นทร์ มี
มหรสพครบ 7 วันแล้วเชิญไว้ในวัดพระศรี สรรเพชญตามธรรมเนียม107ที่กล่าวว่าตามธรรมเนี ยมนั้น
จะหมายความว่าเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิในราชสานักอยุธยาเป็ นปกติหรื อจะหมายถึงมีแนวคิดใหม่จึง
ได้ทาตามนั้นไม่อาจทราบ เพราะได้พบกล่าวถึงในเอกสารคาให้การเพียงครั้งเดียวซึ่ งเป็ นงานพระ
เมรุ ครั้งสุ ดท้ายก่อนเสี ยกรุ ง อีกทั้งงานครั้ งนี้ เอกสารระบุว่าเป็ นการทาเกิ นที่เกิ นทางแต่ก่อน ด้วย
ทรงทาสนองพระเดชพระคุณ การทาพระพุทธรู ปฉลองพระองค์น้ ีจึงอาจเป็ นการพิเศษกว่าปกติก็ได้
นิ โกลาส์ แชรแวส กล่ าวถึ งการจัดการกับศพของชาวเมืองอยุธยาสมัยพระนารายณ์ ตอน
หนึ่ งว่า มี การนาแผ่นโลหะอาจเป็ นทอง เงิ นหรื อทองเหลื องแล้วแต่ฐานะ นามาปิ ดปาก ตาและหู
105

เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), ดอกไม้ ธูปเทียนและสั งเค็ด, พิมพ์ในการฌาปนกิจศพ นายสง่า สุ นทรวิภาต
19 พ.ย. 2504, (พระนคร : กรมศิลปากร, 2504), 31 - 33.
106
พระราชพงศาวดารกรุ งศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 417 418, 423 - 424.
107
"คาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม," ใน ประชุมคาให้ การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง : คาให้ การ
ชาวกรุงเก่ า คาให้ การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คาให้ การขุนหลวงหาวัด, 305 - 306.
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ของศพ แล้วจึงนาแผ่นโลหะนั้นมาทาเป็ นแหวนสาหรับเป็ นที่ระลึกถึงผูต้ าย108 ดังนี้ ก็ดูจะใกล้เคียง
กับการยุบเครื่ องประดับพระศพมาทาพระพุทธรู ปทรงเครื่ องของราชสานักอยุธยา แม้จะไม่ทราบว่า
แชรแวส ได้ขอ้ มูลมาอย่างไร
การยุ บ ทองประดับ พระโกศและเครื่ องราชู ป โภค เครื่ องประดับ พระศพมาท าเป็ น
พระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ องนั้นในสมัย รั ตนโกสิ นทร์ มี เอกสารกล่ า วอ้า งว่า มี ก ารท าดัง นี้ อยู่ด้วยคื อ
เอกสารว่าด้วยพระพุทธปฏิ มากรฉลองพระองค์109ขณะที่ เอกสารอื่ นทั้งพระราชพงศาวดารหรื อ
หมายรับสั่งกลับไม่พบข้อมูลที่กล่าวถึงการยุบทองประดับพระโกศกับเครื่ องประดับพระศพมาทา
พระพุทธรู ปทรงเครื่ องเลย พบแต่เพียงกล่าวถึงการลอกทองประดับพระโกศหนึ่ งมาประดับอีกพระ
โกศหนึ่งเท่านั้น110 และการสร้างพระพุทธรู ปทรงเครื่ องสมัยนี้เป็ นการใช้วสั ดุที่เบิกจากคลังจึงยังไม่
อาจเชื่อได้แน่วา่ ธรรมเนียมนี้จะมีการทาสื บมาถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ หรื อไม่
อย่างไรก็ดี ธรรมเนี ยมการยุบทองเครื่ องประดับพระศพมาทาพระพุทธรู ปก็มีอยู่ในราช
สานักกัมพูชาดังในคราวพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระศรี สวัสดิ์ เครื่ องแต่งพระศพซึ่ งเป็ นพระ
ราชทรัพย์ท้ งั นั้นจะถูกเรี ยกคืนเมื่อจะเชิ ญไปพระเมรุ แล้วนาไปหลอมสร้ างเป็ นพระพุทธรู ปถวาย
เป็ นพระราชกุศล111
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นิ โ กลาส์ แ ซรแวส, สั น ต์ ท.โกมลบุ ต ร (แปล), ประวั ติ ศ าสตร์ ธรรมชาติ แ ละการเมื อ งแห่ ง
ราชอาณาจักรสยาม : ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช, 203.
109
ดู ก ารวิ เ คราะห์ เ อกสารใน พิ ช ญา สุ่ มจิ น ดา, "พระพุ ท ธรู ปทรงเครื่ องฉลองพระองค์ ใ น
พระบรมมหาราชวังความรู ้ที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งที่ตอ้ งวิเคราะห์," ใน วารุ ณี โอสถารมย์ (บรรณาธิการ),
ประวัติศาสตร์ ศิลปะที่ต้องจารึ ก : รวมบทความทางวิชาการด้ านศิ ลปะเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการรอง
ศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ , (กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2550), 54 - 57.
110

ดู เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับโรงเรียน

สวนกุหลาบ, (กรุ งเทพฯ : แสงไทยการพิมพ์, 2538), 148, 167. และดูพระราชวิจารณ์ ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวเกี่ยวกับการบันทึกที่คลาดเคลื่อนของพงศาวดารเกี่ยวกับการลอกทองพระโกศ ในพระราช
วิจารณ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวเรื่ องจดหมายความทรงจาของกรมหลวงนริ นทรเทวี (เจ้ า
ครอกวัดโพธิ์) ตั้งแต่ จ.ศ. 1129 ถึง 1182 เป็ นเวลา 35 ปี , (กรุ งเทพฯ : ศรี ปัญญา, 2552), 239.
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ลัทธิธรรมเนียมต่ าง ๆ เล่มจบ, (พระนคร : คลังวิทยา, 2515), 581.
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3. ธรรมเนียมพระศพและพระเมรุ ทเี่ ปลีย่ นไปสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น
สมัยรัตนโกสิ นทร์ น้ ีมีช่วงเวลาห่างจากสมัยอยุธยาเพียง 15 ปี ขนบธรรมเนียมต่างๆยังคงทา
ตามหรื อพยายามสื บตามแบบที่เคยกระทาครั้งกรุ งศรี อยุธยา เป็ นต้นว่าการพระเมรุ พระปฐมบรม
มหาชนก โปรดฯให้ทาพระเมรุ ใหญ่อย่างพระเมรุ พระเจ้าบรมโกศ112การพยายามทาตามอย่างราช
สานักครั้งกรุ งศรี อยุธยาก็เพื่อสร้างความรู ้สึกมัน่ คงเหมือนอย่างครั้งบ้านเมืองยังดีให้กบั ประชาชน
หลังจากบ้านเมืองผ่านภาวะสงครามและอาจเป็ นการแสดงสิ ทธิ ธรรมและสถานะอันเท่าเทียมของ
ราชสานักรัตนโกสิ นทร์ กบั ราชสานักอยุธยา แม้ราชวงศ์ใหม่จะไม่ได้สืบพระวงศ์เดียวกันกับกษัตริ ย ์
กรุ ง ศรี อยุ ธ ยา สิ่ ง ที่ ส นับ สนุ น แนวคิ ด นี้ ได้ดี ก็ คื อ คติ อิ น ทราชาที่ เ กิ ด ขึ้ นและนิ ย มในช่ ว งต้น
รัตนโกสิ นทร์
ในการพระศพและพระเมรุ สมัยรัตนโกสิ นทร์ พบว่ายังคงพยายามทาสื บอย่างครั้งกรุ งศรี
อยุธยา แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการไปตามยุคสมัยเป็ นต้นว่าจานวนสัตว์หิมพานต์
ที่เข้าแห่มีจานวนเพิ่มขึ้นและให้เจ้านายขี่เข้าแห่ เพลิงที่ใช้ในการถวายพระเพลิงพระศพสมัยอยุธยา
เจ้า พนัก งานจะส่ อ งไฟจากพระอาทิ ต ย์เ มื่ อ ได้ไ ฟแล้ว จึ ง เลี้ ย งรอไว้ส าหรั บ ถวาย ขณะที่ ส มัย
รัตนโกสิ นทร์ กษัตริ ยห์ รื อประธานในพิธีการจะเป็ นผูส้ ่ องไฟเอง
อย่างไรก็ตาม พระราชพงศาวดารทั้งหลายได้ให้ขอ้ มูลธรรมเนี ยมเกี่ยวกับพระเมรุ ประการ
สาคัญที่ต่างออกไปจากครั้งกรุ งศรี อยุธยาคือสมัยนี้เมื่อสร้างพระเมรุ เสร็ จแล้วมีการสมโภชพระบรม
ธาตุก่อนดังจะเห็ นได้ในพระราชพงศาวดาร แต่ก็ไม่ใช่ การพระเมรุ ทุกครั้งไปที่มีการสมโภชพระ
บรมธาตุ ก่อน การพระเมรุ ที่มีการสมโภชพระบรมธาตุ ก่อนเท่าที่ตรวจพบเป็ นการพระเมรุ ขนาด
ใหญ่ช้ นั "พระบรมศพ"แทบทั้งสิ้ น โดยสมโภชพระบรมธาตุที่พระเมรุ 1 คืนแล้วเชิญพระบรมธาตุ
กลับ วันต่อมาจึงแห่พระศพมาพระเมรุ 113
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อ้ างแล้ ว, 191 - 192.
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ดู เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับโรงเรียน
สวนกุหลาบ, 153. กัณฐิกา ศรี อุดม และคณะ (บรรณาธิ การ), พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 2
ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค) จากต้ นฉบับตัวเขียนของสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาเทวะ
วงศ์ วโรปการ พร้ อมคาอธิบายเพิ่มเติม , (กรุ งเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2553), 2 - 3, 98. และพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิ บดี , พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2538), 9, 30, 75.
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การสมโภชพระบรมธาตุบนพระเมรุ น้ ีเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไรนั้น พระราชพงศาวดารรัชกาล
ที่ 1 ฉบับโรงเรี ยนสวนกุหลาบ ให้ขอ้ มูลว่า เมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุ รสิ งหนาทสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯทรงกริ้ วจะไม่เผาพระศพเหล่าขุนนางทูลขอจึงทรงยอม รับสั่งว่า
จะทาพระเมรุ เพื่อบูชาพระบรมธาตุเสร็ จแล้วจึงจะใช้พระเมรุ น้ ี เผาพระศพทีหลัง เมื่อถึงกาหนดจึง
เชิ ญพระธาตุ ระย้ากิ นนรออกเวียนเที ยนสมโภชที่ พระเมรุ แต่น้ ันมาการพระเมรุ ใหญ่ๆ จึ ง มี ก าร
สมโภชพระบรมธาตุก่อนทุกครั้ง114 ข้อที่ว่าการพระเมรุ ใหญ่ๆจึงมีสมโภชพระบรมธาตุน้ นั เห็ นจะ
จริ งอยูด่ งั ได้กล่าวมาแล้ว
ส่ วนการพระเมรุ ส มเด็ จกรมพระราชวัง บวรมหาสุ รสิ ง หนาทนี้ จะเป็ นครั้ งแรกที่ มี ก าร
สมโภชพระบรมธาตุ บนพระเมรุ ก่อนหรื อไม่ โคลงถวายพระเพลิ งพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวงได้
กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯโปรดให้สร้างพระเมรุ สาหรับถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิ
พระปฐมบรมมหาชนกโดยสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุ รสิ งหนาทสมทบด้วย เมื่อพระเมรุ เสร็ จ
แล้วให้เชิ ญพระบรมธาตุออกแห่ พร้อมพระบรมอัฐิท้ งั สองสมโภชที่พระเมรุ 7 วัน จึงเชิญพระบรม
ธาตุกลับแล้วถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิ115
ดังนี้ จะเห็ นว่าการสมโภชพระบรมธาตุบนพระเมรุ มีอยู่ก่อนงานพระเมรุ กรมพระราชวัง
บวรฯและครั้งนี้ ควรจะเป็ นครั้งแรกที่มีการสมโภชพระบรมธาตุบนพระเมรุ ดว้ ยนอกจากงานครั้งนี้
จะเป็ นงานพระเมรุ แรกของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ แล้วยังอาจอาศัยเหตุว่าเป็ นการถวายพระเพลิง "พระ
บรมอัฐิ" มิใช่ พระบรมศพจึงเชิ ญ "พระบรมธาตุ" ออกด้วยเพื่อความเป็ นสวัสดิมงคลหรื อมิฉะนั้น
พระราชพงศาวดารอาจหมายถึงพระเมรุ สาหรับถวายพระเพลิงพระศพที่มีการสมโภชน์พระบรม
ธาตุก่อนเป็ นครั้งแรกก็ได้
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้วา่ การจัดการพระศพและพระเมรุ สมัยอยุธยามีข้ นั ตอนและ
ธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ไม่แผกไปจากสมัยรัตนโกสิ นทร์ ในเค้าโครงหลักแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
ไปบ้างตามแต่ละสมัย
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เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับโรงเรียน
สวนกุหลาบ, 153.
115
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรี สุเรนทร์, โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้ าหลวงและตาหนัก
แพ, (พระนคร : ศิลปากร, 2512), 4, 24, 36.

บทที่ 3
การวิเคราะห์ ภาพลายเส้ นร่ วมกับหลักฐานทางศิลปกรรมและหลักฐานทางเอกสาร
ในบทนี้ จะเป็ นการวิเคราะห์ภาพลายเส้ นกระบวนแห่ พระศพและพระเมรุ ฉบับ Dresden
State Art Collections โดยการเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมและงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาเพื่อพยายาม
กาหนดอายุภาพลายเส้นชิ้นนี้ ประกอบกับการวิเคราะห์ภาพลายเส้นโดยใช้ขอ้ มูลเอกสารที่กล่าวถึง
พระเมรุ และกระบวนแห่พระศพสมัยอยุธยาซึ่ งได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2

1.ความเป็ นมาของภาพเขียนลายเส้ นกระบวนแห่ พระศพและพระเมรุ ฉบับ Dresden State Art
Collections
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 ได้มีการเผยแพร่ ภาพเขียนลายเส้นซึ่ งอ้างว่าเป็ นภาพกระบวนแห่ พระ
บรมศพพระเพทราชาและบทความของผูพ้ บภาพชิ้ นนี้ คือ Barend J. Terwiel ในวารสารสยาม
สมาคมTerwielกล่าวว่าภาพเขียนลายเส้ นนี้ พบในห้องคลังของ Dresden State Art Collections
ประเทศเยอรมนี เลขทะเบียน Ca 129 ระบุวา่ มีที่มาจากสยาม ลักษณะเป็ นภาพลายเส้นเขียนด้วย
หมึกบนกระดาษชนิ ดบางต่อกันยาวสิ บแผ่น กรุ ติดกับผ้าลินิน ยาว 370.30 ซม. สู งราว 50 - 52ซม.
นอกจากภาพนี้ก็ยงั พบเอกสารอีกหลายชิ้นร่ วมด้วย
ลักษณะของภาพเขียนสามารถแบ่งได้เป็ นสองส่ วนคือส่ วนพระเมรุ กบั ส่ วนที่เป็ นกระบวน
แห่ซ่ ึ งกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพ ส่ วนพระเมรุ ลกั ษณะเป็ นปราสาทจตุรมุข 5 ยอด (9 ยอด) มีเมรุ ทิศ
เมรุ แทรก มีราชวัติลอ้ มรอบ ด้านหน้ามีรูปบุคคลคู่หนึ่งยืนแต่งกายต่างจากผูค้ นในกระบวนแห่ ส่ วน
ถัดมาเป็ นส่ วนกระบวนแห่ นาด้วยรู ปสัตว์หิมพานต์ 9 ตัวที่หลังเทินบุษบก มีคนชักลาก ต่อมาเป็ น
ราชรถน้อย 3 องค์เทียมด้วยราชสี ห์ แล้วจึงถึ งราชรถใหญ่ทรงพระโกศ สุ ดท้ายเป็ นหุ่ นรู ปช้างเทิน
บุ ษ บก กระบวนมี ค นเชิ ญ เครื่ อ งสู ง คั่น เป็ นระยะ แนวระดับ ล่ า งของภาพกระบวนแห่ มี ภ าพ
การละเล่ น ต่ า งๆ มี ศ าลาและระทาดอกไม้ไ ฟ 16 ระทา แนวระดับ บนของภาพมี ศ าลาและต้น
กัลปพฤกษ์ 8 ต้น กับทั้งมีศาลาที่ภายในมีสังเค็ด เตียงสวดและเก้าอี้ต่างๆ (รู ปที่ 1)
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รู ปที่ 1 : ภาพเขียนลายเส้ นกระบวนแห่ พระศพและพระเมรุ ฉบับ Dresden State Art Collections
ที่มา : 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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จากการค้นคว้าของ Terwiel พบว่าในช่วงปี ค.ศ. 1704 Aernout Cleur ซึ่ งประจาอยูท่ ี่สถานี
การค้าของบริ ษทั อินเดี ยตะวันออกของดัตช์ ในอยุธยา ได้เขียนรายงานเกี่ ยวกับการชิ งบัลลังก์ใน
ปลายรัชกาลพระเพทราชาและการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ส่งไปยังสานักงานใหญ่ที่ปัตตาเวีย
หลังจากนั้นเพื่อให้แน่ใจว่างานของเขาจะได้รับการตอบรับที่ดี เขาจึงได้วา่ จ้างช่างชาวไทยให้เขียน
ภาพขบวนแห่พระบรมศพของพระเพทราชาไปยังพระเมรุ และเขาได้เขียนคาอธิ บายกากับใต้ภาพแต่
ละภาพสั้นๆเป็ นภาษาดัตช์และบางส่ วนทับศัพท์ภาษาไทยด้วยลายมือเพื่อที่จะส่ งไปเนเธอร์ แลนด์
แต่ยงั ไม่ทนั ดาเนิ นการเขาก็เสี ยชี วิตลงที่อยุธยาในปี ค.ศ. 1712 หลังจากนั้นภาพเขียนชิ้ นนี้ ได้ถูก
ส่ งกลับไปอัมสเตอร์ ดมั พร้ อมกับของส่ วนตัวของเขา ในปี ค.ศ. 1716 ภาพนี้ ได้ถูกขายต่อให้กบั
ผูแ้ ทนของ Augustus Frederick ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเจ้าชายแห่ งแซกโซนี่ (Prince-Elector of Saxony) และ
กษัตริ ย ์แห่ ง โปแลนด์ ภาพเขี ย นได้ถูก เก็ บ รั ก ษาลงกล่ องในห้องคลัง โดยติ ดชื่ อว่า ภาพเขี ย นจี น
จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1918 คอลเลกชันของ Augustus Frederick จึงได้ตกอยูใ่ นครอบครองของ Dresden
State Art Collections116

2. ปัญหาเกีย่ วกับการศึกษาภาพลายเส้ นร่ วมกับจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย
ก่อนที่ จะวิเคราะห์ ภาพลายเส้นเพื่อการกาหนดอายุโดยเปรี ยบเที ยบกับจิตรกรรมที่ มีการ
กาหนดอายุอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายจาเป็ นต้องเข้าใจก่อนว่าจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอน
ปลายส่ วนใหญ่ยงั มีปัญหาเรื่ องอายุสมัย แม้จะมีการพยายามกาหนดอายุแต่ก็เป็ นการใช้ลกั ษณะทาง
สถาปั ตยกรรมเข้ามาเป็ นหลักพอสมควร การใช้รูปแบบสถาปั ตยกรรมกาหนดอายุจิตรกรรมอาจ
ใช้ได้ในกลุ่มภาพจิตรกรรมในกรุ พระปรางค์หรื อพระเจดียซ์ ่ ึ งเป็ นจิตรกรรมในพื้นที่ปิดอันเป็ นส่ วน
ที่สร้างขึ้นพร้อมกับโครงสร้างหลัก ขณะที่จิตรกรรมในอาคารโบสถ์วิหารเป็ นจิตรกรรมในอาคารที่
มีการใช้งานพื้นที่ภายใน เมื่อชารุ ดหลุ ดลอกก็คงมีการซ่ อมบารุ งอยู่เสมอตลอดช่ วงที่ยงั ใช้งานอยู่
การใช้ลกั ษณะสถาปั ตยกรรมซึ่ งเป็ นงานสมัยแรกสร้ างเป็ นส่ วนใหญ่เพียงอย่างเดี ยวจึงไม่อาจใช้
กาหนดอายุได้มากไปกว่าเวลาประมาณอายุของภาพที่ ไม่เก่าไปกว่าตัวอาคารแน่ นอน และแม้ตวั
อาคารเองก็ยงั มีความเห็นไม่ตรงกันของนักวิชาการในการกาหนดอายุ
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เรี ยบเรี ยงจาก 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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จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายที่ นอกจากที่วดั เกาะแก้วสุ ทธาราม เพชรบุรี ซึ่ งมี
จารึ กบอกศักราชไว้อยู่ในรัชกาลพระเจ้าบรมโกศแล้วยังมีจิตรกรรมฝาผนังอี กหลายแห่ งที่ มีการ
กาหนดอายุไว้ในช่วงอยุธยาตอนปลายคือที่วดั ใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี เชื่ อว่ามีอายุอยูใ่ นรัชกาล
พระเจ้าเสื อ117ที่นี่อุโบสถหย่อนท้องช้าง ไม่มีหน้าต่าง สกัดหน้ามีประตู 3 บาน บานกลางมีขนาด
ใหญ่สุดสู งกว่าระดับประตูเล็กน้อย สกัดหลังประตู2 บาน นี่เป็ นแบบที่พบเสมอในงานสมัยราชวงศ์
บ้านพลูหลวงขณะที่ก่อนหน้านั้นไม่มีแต่อุโบสถมีทรวดทรงค่อนข้างป้ อม มีเสาพาไลรอบซึ่ งดูเป็ น
แบบที่เก่ากว่า ประกอบกับเสมาคู่ทาจากหิ นทรายแดงหนาจาหลักลายอันเป็ นแบบที่นิยมในสมัย
อยุธยาตอนต้นอุโบสถที่นี่หรื อวัดนี้ อาจมีอยูก่ ่อนหน้าแล้วถูกซ่ อมแปลงในช่วงบ้านพลูหลวงก็ได้
ตามหลัก แล้วจิ ตรกรรมที่ นี่ค วรมีล ักษณะที่ ใ กล้เคี ย งกับภาพลายเส้ นด้วยเป็ นงานที่ เชื่ อว่า ทาใน
รัชกาลพระเจ้าเสื อเช่นเดียวกัน แต่มงกุฎเทวดาที่นี่ยืดสู งและมีรายละเอียดกว่าในภาพลายเส้นที่เชื่ อ
ว่าเป็ นงานในรัชกาลเดี ยวกันอย่างเห็ นได้ชัด จากข้อจากัดหลายอย่างทาให้ตอ้ งใช้จิตรกรรมจาก
แหล่งอื่นเข้ามาช่วย
วัดปราสาท นนทบุรี จิตรกรรมรู ปเทวดาที่นี่แสดงความเกี่ยวข้องกับวัดใหญ่สุวรรณาราม
อย่างไม่ตอ้ งสงสัยและอุโบสถมี ลกั ษณะคลี่ คลายจากที่วดั ใหญ่สุวรรณาราม ประตูสกัดหน้าทั้ง 3
บาน อยูใ่ นระดับเดียวกันและไม่ยกสู งมากนักขณะที่สกัดหลังไม่มีประตูแต่ทาเป็ นช่องแสงแทนจึง
อาจกาหนดให้มีอายุร่วมสมัยหรื อหลังวัดใหญ่สุวรรณารามลงมาทว่าที่วดั พระยาแมนอันเป็ นงานใน
รัชกาลพระเพทราชาประตูสกัดหน้าทั้ง 3 บานก็อยูใ่ นระดับเดียวกันเช่นกันแต่ประตูน้ นั ยกสู งกว่าที่
วัดปราสาท
วัดช่ องนนทรี กรุ งเทพฯ ภาพบุ คคลแสดงความเกี่ ยวข้องกับลักษณะจิตรกรรมที่ วดั ใหญ่
สุ วรรณารามเช่ นกัน ลักษณะการแบ่งช่องจิตรกรรมด้วยแถบแนวตั้งลายรักร้ อยเชื่ อว่าพัฒนาต่อไป
จากการแบ่งช่องด้วยรู ปเทวดายื่นขนาดใหญ่ในอุโบสถวัดปราสาท118 อุโบสถนี้ มีขนาดไม่ใหญ่นกั
สกัดหน้า - หลัง มีประตูดา้ นละบาน ด้านข้างเจาะช่องหน้าต่างข้างละ 2 บาน เป็ นกรอบโค้งแหลม
หรื อทรงกลี บบัวจึ งกาหนดอายุกนั ว่าเป็ นงานสมัยพระนารายณ์ 119แต่หน้าต่างทรงกลี บบัวนี้ ก็พบ
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สันติ เล็กสุขมุ , ศิลปะอยุธยา : งานช่ างหลวงแห่ งแผ่นดิน, (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), 195.
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สันติ เล็กสุ ขุม, กมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, (กรุ งเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524), 63.
119
อ้ างแล้ ว, 52 - 54.
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ต่อมาในอาคารสมัยบ้านพลูหลวงและการหย่อนท้องช้างก็เป็ นลักษณะของสมัยบ้านพลูหลวงจึ ง
ควรกาหนดอายุจิตรกรรมในอุโบสถวัดช่องนนทรี ไว้ไม่เกินสมัยบ้านพลูหลวงตอนกลาง120
ลักษณะจิตรกรรมที่แสดงความเกี่ยวเนื่ องกันของทั้ง 3 แห่ ง เมื่อพิจารณาตาแหน่งที่ต้ งั ที่อยู่
ค่อนข้างไกลกันจึงอาจเป็ นแบบศิลปะของยุคสมัยมากกว่าลักษณะเฉพาะของกลุ่มช่างที่เกี่ยวข้องกัน
จิตรกรรมที่ตาหนักพระพุทธโฆษาจารย์วดั พุทไธสวรรย์ อยุธยา เชื่ อว่าเป็ นงานครั้งพระ
เพทราชาหรื อราวครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษที่ 23121 แต่ลกั ษณะจิตรกรรมที่ลบเลื อนไปมากจึงอาจ
กาหนดอายุได้กว้างๆเพียงสมัยอยุธยาตอนปลายและบางส่ วนมีลกั ษณะการเขียนที่เกี่ยวข้องกับงาน
จิตรกรรมชั้นรัตนโกสิ นทร์ เมื่อเทียบเคียงกับจิตรกรรมในวิหารวัดใหม่ประชุ มพล อยุธยา กาหนด
อายุในช่ วงรั ชกาลพระเจ้าปราสาททองโดยอิ งกับการสร้ างปราสาทนครหลวง122รู ปเทพชุ มนุ มที่
วิหารวัดใหม่ประชุ มพลทรงมงกุฎทรงสู ง กรรเจียกมีขนาดที่เท่ากันและเป็ นระเบียบปลายกรรเจียก
ยาวงอนออกกระหนกเหมื อนกับทวารบาลหน้าต่างตาหนักพระพุทธโฆษาจารย์และเทวดาในสมุด
ข่อยวัดศีรษะกระบือซึ่ งบานแพนกระบุพ.ศ. 2286 รัชกาลพระเจ้าบรมโกศ123จิตรกรรมในวิหารวัด
ใหม่ประชุมพล และตาหนักพระพุทธโฆษาจารย์จึงอาจมีอายุอยูใ่ นรัชกาลพระเจ้าบรมโกศก็ได้ (รู ป
ที่ 2) ลักษณะกรรเจียกที่มีปลายยาวงอนออกกระหนกก็ได้พบอยูเ่ สมอในจิตรกรรมวัดใหญ่สุวรรณา
ราม เพชรบุรี ขณะที่ในภาพลายเส้นพบอยูเ่ พียงตาแหน่งเดียว
ที่ภาพลายรดน้ าที่ตาหนักทองวัดไทรกล่าวกันว่าเป็ นงานครั้งพระเจ้าเสื อ124เช่นเดียวกับภาพ
ลายเส้น แต่หากพิจารณาลายรดน้ าที่ตาหนักทองแห่ งนี้ จะพบว่าจังหวะช่องไฟและตัวลายไม่เก่าไป
กว่ารัชกาลที่ 3 จึงไม่อาจใช้ภาพที่นี่ร่วมในการศึกษาภาพลายเส้น
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รุ่ งโรจน์ ภิรมย์อนุกลู , การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ทมี่ าของสมุดภาพไตรภูม,ิ 335.
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สันติ เล็กสุขมุ ,ศิลปะอยุธยา : งานช่ างหลวงแห่ งแผ่นดิน, 187.
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สันติ เล็กสุขมุ , กมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, 49.
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บุญเตือน ศรี วรพจน์, ประสิ ทธิ์ แสงทับ, สมุดข่ อย, (กรุ งเทพฯ : โครงการสื บสานมรดกวัฒนธรรม

ไทย, 2542), 321.
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น. ณ ปากน้ า (นามแฝง), วิวฒ
ั นาการลายไทย, (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 200.
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รูปที่ 2 : ภาพเทวดาในวิหารวัดใหม่ ประชุมพล (ซ้ าย) ตาหนักพระพุทธโฆษาจารย์ (กลาง) และสมุด
ข่ อยวัดศีรษะกระบือ (ขวา)
ที่มาภาพขวา : น. ณ ปากน้ า (นามแฝง), แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชยั , จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่ อย,
(กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2528), 72.
3. การวิเคราะห์ ภาพลายเส้ นกระบวนแห่ พระศพและพระเมรุ ฉบับ Dresden State Art Collections
ร่ วมกับหลักฐานทางศิลปกรรมและเอกสาร
3.1 เทคนิคและวิธีการ
ภาพลายเส้นชิ้ นนี้ เขียนบนกระดาษชนิ ดบางซึ่ งต้องนามาต่อกันให้ได้ขนาดต่างจากสมุ ด
ไทยที่เป็ นพับยาวต่อเนื่ องกัน กระดาษบางนี้ เข้าใจว่าคงเป็ นกระดาษของต่างชาติ คือไม่ใช่กระดาษ
ของท้องถิ่ นที่ใช้เปลือกข่อยซึ่ งมีเนื้ อหนา อาจเป็ นกระดาษฝรั่งหรื อกระดาษจีนก็ได้ ในส่ วนนี้ เป็ น
ข้อมูลทางกายภาพของภาพเขียนที่ยงั ไม่อาจเข้าถึงได้เนื่ องจากภาพเขียนเก็บรักษาอยูใ่ นต่างประเทศ
จึ ง จ าเป็ นต้อ งละไว้อ ย่ า งไรก็ ดี กระดาษฝรั่ ง มี ใ ช้แ พร่ ห ลายในสมัย อยุ ธ ยาอย่ า งน้ อ ยในกลุ่ ม
มิชชันนารี สมัยพระนารายณ์ 125แต่ก็ยงั ไม่อาจทราบได้เลยว่าช่างเขียนไทยมีความชานาญเพียงใดใน
การเขียนภาพบนกระดาษอย่างบางนี้ดว้ ยเนื้อกระดาษและการดูดซึ มหมึก/สี แตกต่างกันกับสมุดไทย
125

กาธร สถิรกุล, "การพิมพ์สมัยอยุธยา,"ใน สารานุกรมไทยสาหรั บเยาวชนโดยพระราชประสงค์ ใน
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว 18 (2537), เข้า ถึ ง เมื่ อ 17 มิ ถุ น ายน 2560, เข้า ถึ ง ได้ จ าก
(http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=18&chap=5&page=t18-5-infodetail02.html).
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จิตรกรรมบนกระดาษหรื อสมุดไทยนัน่ คงมีมานานแล้วแม้หลักฐานสมุดไทยเท่าที่เหลืออยู่
จะเป็ นงานในช่ วงอยุธยาตอนปลายและมี ลกั ษณะที่เป็ นงานคัดลอกจากฉบับที่ เก่ากว่าต่อๆกันมา
จิตร ภูมิศกั ดิ์ เชื่อว่าสมุดไทยนั้นมีใช้อย่างค่อนข้างแพร่ หลายในลุ่มเจ้าพระยามาตั้งแต่ครั้งต้นกรุ งศรี
อยุธยาหรื อก่อนหน้านั้นแล้วโดยอ้างถึงกฎหมายโบราณต่างๆ126จึงอาจสันนิ ษฐานต่อไปได้วา่ ช่ วง
ต้นสมัยอยุธยาคงมีจิตรกรรมบนสมุดไทยแล้ว
ลักษณะลายเส้นในภาพเขียนด้วยเส้นคมบางสม่าเสมอกันเหมือนใช้ปากกาอันเป็ นลักษณะ
ของจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย 127นักวิชาการได้ต้ งั ข้อสังเกตว่าจิ ตรกรรมที่เขียนเส้นบางนิ่ ง
สม่ าเสมอกันเป็ นงานช่ างเมืองหลวงส่ วนการวาดเส้นบางๆที่มีอิสระลงน้ าหนักอ่อนแก่ไม่เท่ากัน
เป็ นงานช่ า งนอกเมื อ งหลวง 128ตัว อย่ า งจิ ต รกรรมฝาผนั ง สมัย อยุ ธ ยาตอนปลายในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาเหลืออยูเ่ พียงไม่กี่แห่ งทั้งยังมีสภาพชารุ ดมากจนอาจยืนยันข้อสันนิ ษฐานข้างต้น
ได้อย่างไม่แน่ใจนัก ทว่าหากใช้ขอ้ สันนิ ษฐานนี้ ภาพลายเส้นก็ดูจะจัดเป็ นงานช่างเมืองหลวงได้สม
กับประวัติที่มีการกล่าวอ้าง
ภาพลายเส้นนี้บางส่ วนมีการถมสี ดาและระบายสี น้ าตาลเหลืองซึ่ งสังเกตได้วา่ มีสีเข้มกว่าสี
พื้นของกระดาษ ภาพนี้ แต่เดิมอาจกะการลงสี ไว้ดว้ ยก็ได้ ลักษณะแบบนี้ ได้พบอยู่ในสมุดภาพไตร
ภูมิหมายเลข 91 ที่ยงั วาดไม่เสร็ จซึ่ งในหน้าเดียวกันจะเห็นตั้งแต่เส้นร่ าง การตัดเส้นและระบายสี ใน
บางส่ วนซึ่ งแสดงถึงอิสระในการเขียนของช่ างที่จะวาดหรื อแต่งไปตามที่ตอ้ งการโดยไม่จาเป็ นว่า
จะต้องทาให้เสร็ จทีละขั้นตอน

3.2 การจัดองค์ ประกอบในภาพลายเส้ น
ภาพลายเส้นนี้ แสดงความสาคัญของส่ วนกระบวนแห่ มากกว่าส่ วนที่เป็ นพระเมรุ เห็ นได้
จากภาพกระบวนแห่ พระศพที่กินพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพ อาจพิจารณาโดยแบ่งภาพเป็ นสองส่ วน
คือส่ วนพระเมรุ กบั ส่ วนกระบวนแห่ (รู ปที่ 1)
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จิตร ภูมิศกั ดิ์, สังคมไทยลุ่มแม่ นา้ เจ้ าพระยาก่ อนสมัยศรีอยุธยา, (กรุ งเทพฯ : ฟ้ าเดียวกัน, 2547), 11 -

14.
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คณะจิ ตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่ างนนทบุรี, (พระ
นคร : ศิวพร, 2506), 12.
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สันติ เล็กสุขมุ , กมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, 50.
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ส่ วนพระเมรุ มีภาพพระเมรุ ตรงกลางเขี ยนระเบี ยงล้อมเชื่ อมเมรุ ทิศเมรุ แทรกทั้ง 8 ไว้มี
ลักษณะคล้ายการมองจากที่สูงคือแสดงลักษณะของการใช้เส้นเฉียงนาสายตาอันพบได้ในจิตรกรรม
สมัยอยุธยาตอนปลายทว่าลักษณะของระเบียงส่ วนที่เฉี ยงนั้นดูเหมือนเป็ นระเบียงล้ม(รู ปที่ 3) ซึ่ ง
แปลกไปจากจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายที่มกั ทากาแพงหรื ออาคารให้หักเบี่ยงในแนว
เฉี ยงเพื่อให้ภาพเกิ ดมิ ติเป็ นต้นว่าที่วดั ช่ องนนทรี กรุ งเทพ (รู ปที่ 4) และวัดปราสาท นนทบุรีเมื่อ
ลองตรวจดูจิตรกรรมในสมุดภาพก็พบลักษณะที่ใกล้เคียงอยูใ่ นสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7 (รู ปที่5)
มีการกาหนดอายุราวครึ่ งหลังของพุทธศตวรรษที่ 23 - ครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษที่ 24129

รูปที่ 3 : ระเบียงล้ อมพระเมรุ
ที่มา : 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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รุ่ งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ที่มาของสมุดภาพไตรภูมิ,110. ดูบทวิเคราะห์ใน เรื่อง
เดียวกัน, 108 - 110.
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รูปที่ 4: ภาพอาคารเฉียงทีว่ ัดช่ องนนทรี กรุ งเทพฯ

รูปที่ 5 : ภาพกาแพงเบี่ยงแบบกาแพงล้ มในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7
ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอมภาษาไทย, (กรุ งเทพฯ :
กรมศิลปากร, 2552), 65.

57
ส่ วนกระบวนแห่ พระโกศพระศพขนาดยาวแสดงมุมมองจากด้านข้าง มีการตีเส้นบรรทัด
ตั้งแต่ราชรถคันแรกจนสุ ดขบวนที่หุ่นรู ปช้างท้ายราชรถทรงพระศพเพื่อให้อยู่ในระนาบเดี ยวกัน
รู ป บุ ค คลคั่น ระหว่า งรู ป สั ต ว์หิ ม พานต์ท้ งั หลายที่ เ ข้า กระบวนแห่ แ ละราชรถทั้ง สี่ แ สดงความ
ต่อเนื่ องกันของกระบวนแห่ จึงดูเหมือนเป็ นกระบวนเดินเรี ยงการแสดงความต่อเนื่ องในลักษณะนี้
ไม่พบในจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาที่ใด เนื่ องจากภาพกระบวนแห่ ที่พบในจิตรกรรมฝาผนังจะ
แสดงออกโดยกลุ่ มบุ คคลเรี ยงแถวยาวซ้อนกันระยะหนึ่ งสลับกับอีกกลุ่ มที่เรี ยงแถวสั้นกว่าตาม
ความยาวของพื้นที่
ภาพกระบวนแห่ ในสมุดไทยเป็ นต้นว่าสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 แสดงรู ปบุคคลเรี ยง
แถวกันโดยมีระยะห่างกันเล็กน้อยต่อเนื่องกันไปแต่ก็ยงั จัดวางให้ขนาบไปกับช้างทรงหรื อราชยาน
ในกระบวนการจัดวางแบบนี้ยงั พบในจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายทัว่ ไปด้วยจึงไม่พบว่า
มีจิตรกรรมที่ใดแสดงการจัดวางองค์ประกอบกระบวนแห่ ดงั ในภาพลายเส้นชิ้นนี้ อาจเป็ นเรื่ องการ
ออกแบบของช่างให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ตอ้ งการจะสร้างงานเพื่อแสดงภาพกระบวนแห่ ในการออก
พระเมรุ
การจัดวางบุคคลในภาพลายเส้นส่ วนที่เป็ นกระบวนแห่ ใช้รูปบุคคลคู่หนึ่ งคัน่ ระหว่างรู ป
สัตว์แต่ละตัวและราชรถเป็ นระยะ การใช้บุคคลเป็ นคู่แล้วเว้นแล้วจึงทาเป็ นรู ปบุคคลคู่อีกต่อๆกัน
ไปได้พบอยูบ่ างช่วงในสมุดภาพวัดยม และวัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา(รู ปที่ 6) แม้วา่ ที่วดั ประดู่ทรง
ธรรมจะเป็ นงานเขียนซ่ อมครั้งรัตนโกสิ นทร์ แต่เชื่ อว่าคงซ่ อมตามเค้าโครงเดิมที่น่าจะเขียนขึ้นใน
สมัยอยุธยา130
เมื่อลองเปรี ยบเทียบการจัดองค์ประกอบกระบวนแห่ ในภาพลายเส้นกับภาพกระบวนแห่
ในการออกพระเมรุ ครั้ งรัตนโกสิ นทร์ ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็ นคนละอย่างกันโดยสิ้ นเชิ ง ภาพในชั้น
รัตนโกสิ นทร์ เป็ นต้นว่าภาพกระบวนแห่ ในการออกพระเมรุ รัชกาลที่ 1 - 3 และงานกรมพระราชวัง
บวรสถานพิมุข ลักษณะเป็ นอย่างเดียวกันคือแสดงการระบุตาแหน่งตามลาดับในกระบวนแห่ อย่าง
เป็ นแบบแผนอย่า งค่ อ นข้า งละเอี ย ดและไม่ มี ภาพบุ ค คลเลยแต่ จ ะใช้เ ครื่ อ งสู ง และจุ ด ด าแทน
ตาแหน่งคนในกระบวน (รู ปที่ 7)
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น.ณ ปากน้ า (นามแฝง) และแสงอรุ ณ กนกพงศ์ชยั , วัดประดู่ทรงธรรม, (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ,

2528), 7.
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อาคารประกอบอื่นๆเช่นศาลา ระทาและต้นกัลปพฤกษ์ และภาพการละเล่นจัดวางตามแนว
บนและล่างของภาพขนาบส่ วนที่เป็ นกระบวนแห่ โดยแคบเข้าเมื่อใกล้ส่วนพระเมรุ นาสายตาให้
เห็นว่ากระบวนแห่กาลังเคลื่อนเข้าสู่ พระเมรุ พิชญา สุ่ มจินดา ได้ให้ความเห็นว่าตาแหน่งอาคารที่ต้ งั
ตามรายทางกระบวนแห่ พระศพในภาพลายเส้นนี้ ตรงกับที่กล่าวถึงในเรื่ องสมเด็จพระบรมศพซึ่ ง
น่ าจะเป็ นความจริ งมากกว่าในคาให้การชาวกรุ งเก่ าที่ว่าอาคารประกอบเหล่านี้ ต้ งั รายรอบอาคาร
พระเมรุ 131

รูปที่ 6 : การจัดวางรูปบุคคลในกระบวนแห่ ในสมุดภาพวัดยม (รูปบน) และวัดประดู่ทรง
ธรรม อยุธยา (รูปล่ าง)
ที่มารู ปบน : กระบวนพยุหยาตราสถลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช, (กรุ งเทพฯ :
กรมศิลปากร, 2544), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
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พิชญา สุ่มจินดา, "ข้อวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพงานพระเมรุ สมเด็จพระเพทราชาที่คน้ พบใหม่," ใน
เอกสารประกอบงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เรื่องเล่ าขานจากงานพระเมรุ : พัฒนาการจากกรุง
ศรีอยุธยาสู่ กรุงรัตนโกสินทร์ ชุดที่ 2, 51.

รูปที่ 7 : แผนผังกระบวนแห่ พระศพกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
ที่มา : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราช
รถ และพระเมรุ มาศ, (กรุ งเทพฯ : กอง, 2539), ไม่ปรากฏเลขหน้า.

3.3 กลุ่มภาพอาคารพระเมรุ
3.3.1 พระเมรุ
อยูก่ ่ ึงกลางพื้นที่มีเมรุ ทิศเมรุ รายล้อมรอบ พระเมรุ ลกั ษณะเป็ นปราสาทจตุรมุขยอดปรางค์5
ยอด (9 ยอด) มีมุขยื่นยาวซ้อนลดหลัน่ กันไป อาจแบ่งเป็ น 3 ส่ วนสาหรับอาคารนี้ (รู ปที่ 8) ส่ วน
ฐานปราสาทตรงกลางมีสัดส่ วนสู งที่สุดประกอบด้วยฐานเขียงถัดขึ้นไปเป็ นชุ ดฐานสิ งห์ยอ่ มุมสิ บ
สองแล้วจึงเป็ นเอวขันหรื อรัดประคดมีกระจังปิ ดส่ วนคอด ส่ วนมุขยื่นยาวมีฐานลดชั้นลงมาจาก
กลางปราสาทประกอบด้วยฐานเขี ยงถัดขึ้ นไปมี ชุดฐานบัวคว่า - บัวหงาย ท้องไม้ลึกไม่มีลวดบัว
คาด
ส่ วนกลางของปราสาทคล้ายเรื อนธาตุเจดี ยท์ รงปราสาท มุมทั้งสิ บสองประดับกาบบน กาบล่างอย่างกาบไผ่และประจายามจึงดูเหมือนเป็ นเสาประดับมุม ส่ วนกลางของมุขที่ยื่นยาวเขียน
ลายพุม่ ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง มีเสาขนาดเล็กรองรับหลังคาที่โค้งเชิดขึ้น
ส่ วนเครื่ องบนปราสาทหลังกลางทาเป็ นเรื อนชั้นซ้อนคื อชั้นซ้อนแต่ละชั้นยืดสู งจาลอง
เรื อนมีเสาตั้งคานทับมีหน้าบันซ้อนลดหลัน่ กันขึ้นไป 5 ชั้น ต่อยอดด้วยปรางค์ซ่ ึ งดูคล้ายชุ ดเหม
ยอดสุ ดมีนภศูลปั กฉัตร 9 ชั้น ต่อธงชาย สันหลังคาหน้าบันชั้นซ้อนปั กฉัตร 5 ชั้น 7 ชั้น ชุ ดหลังคา
มุขทาลด 2 ชั้น แต่ละชั้นซ้อน 2 ตับ หลังคาชั้นแรกมีปีกนก มุงกระเบื้องลอนมีเชิ งชาย บราลี กลาง
สันหลังคาทั้งสองฝั่งทายอดปราสาทอย่างยอดกลางแต่ขนาดย่อมลงมามีช้ นั ซ้อน 3 ชั้น ยอดปั กฉัตร
7 ชั้น ชุ ดหลังคานอกสุ ดลดชั้นลงมาลักษณะอย่างชั้นก่ อนหน้าและสันหลังคาทายอดปราสาท

60
อาคารพระเมรุ ลอ้ มรอบด้วยราชวัติมีประตูดา้ นหน้า ที่ลานพระเมรุ มีรูปกินนรหรื อกินรี 3 รู ป และ
รู ปอสู ร 1 รู ป ซึ่ งวาดอย่างง่ายและไม่มีรายละเอียดอันใดนัก

รูปที่ 8 : พระเมรุในภาพลายเส้ น
ที่มา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.

จะเห็ นว่าพระเมรุ ในภาพเน้นที่ส่วนกลางซึ่ งมีความสาคัญที่สุดโดยใช้ฐานสิ งห์เพิ่มความ
สู งขึ้น มุขแต่ละด้านลดชั้นลงไปลักษณะนี้เป็ นรู ปแบบที่พบได้ทวั่ ไปตามจิตรกรรมในสมุดภาพไตร
ภูมิและจิตรกรรมฝาผนัง ส่ วนลักษณะของแผนผังที่เป็ นอาคารจตุรมุขย่อมุม เป็ นผังแบบเดี ยวกับ
ภาพผังพระเมรุ กรมหลวงโยธาเทพ (รู ปที่ 9) ต่างเพียงจานวนมุมเท่านั้นและอาจเทียบเคียงได้กบั ผัง
ของเมรุ ทิศ เมรุ รายที่วดั ไชยวัฒนาราม การทาชั้นซ้อนของเรื อนยอดก็คล้ายกับเมรุ ทิศ เมรุ รายและ
ปูนปั้ นรู ปปราสาทที่วดั ไชยวัฒนาราม (รู ปที่ 10 - 11) ซึ่ งทาในรัชกาลพระเจ้าปราสาททอง และยัง
พบที่ปูนปั้ นผนังวัดไผ่ลอ้ ม เพชรบุรี (รู ปที่ 12) ที่กาหนดอายุราวรัชกาลพระเจ้าบรมโกศ132

132

สันติ เล็กสุ ขุม, ลวดลายปูนปั้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), (กรุ งเทพฯ : มูลนิ ธิเจมส์ท
อมป์ สัน, 2532), 92.
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รูปที่ 9 : ผังพระเมรุกรมหลวงโยธาเทพ
ที่มา : เรื่องสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุ ครั้งกรุ งเก่ า กับพระราชวิจารณ์ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, (พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2509), ไม่ปรากฏเลขหน้า.

รูปที่ 10 : เมรุทิศวัดไชยวัฒนาราม อยุธยา
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รูปที่ 11 : ปูนปั้นรู ปปราสาททีว่ ัดไชยวัฒนาราม อยุธยา
ที่มา : ประทีป เพ็งตะโก, วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, (กรุ งเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2559), 92.

รูปที่ 12: ภาพปูนปั้นทีว่ ัดไผ่ ล้อม เพชรบุรี
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ลายรดน้ าฉากถวายพระเพลิงพุทธสรี ระในหอเขียนวังสวนผักกาด กรุ งเทพ พระเมรุ แสดง
ลักษณะการซ้อนชั้นอย่างเดี ยวกันและมีการประดับฉัตรที่หลังคามุขชั้นซ้อนแต่ละชั้นอย่างในภาพ
ลายเส้น รวมถึ งลายประดับในพระเมรุ เป็ นลายพุ่มข้าวบิ ณฑ์กา้ นแย่งเช่ นเดี ยวกัน (รู ปที่ 13) ที่หอ
เขี ย นนี้ เ ชื่ อกันว่า เป็ นงานครั้ งพระนารายณ์ ม.จ.สุ ภทั รดิ ศ ดิ ศ กุ ล ทรงให้ค วามเห็ นว่า ควรมี อายุ
ระหว่างอยุธยาตอนปลายถึ งต้นรัตนโกสิ นทร์ แต่ไม่ได้ให้เหตุผลไว้133ทว่าหากพิจารณาจากจังหวะ
ลายและรู ปแบบภาพส่ วนใหญ่พบว่าน่าจะเป็ นงานชั้นรัตนโกสิ นทร์ แล้ว แม้จะอ้างว่าเป็ นงานซ่ อม
ตามเค้าโครงเดิมแต่เส้นที่แข็งและจังหวะที่เท่ากันทาให้ดูเป็ นงานชั้นหลังลงมาแต่คงก็ไม่ใช่ท้ งั หมด
เพราะภาพบางส่ วนได้แสดงลักษณะร่ วมกับจิตรกรรมสมัยอยุธยาอยูด่ ว้ ย

รูปที่ 13 : ภาพลายรดน้าฉากถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระทีห่ อเขียนวังสวนผักกาด กรุงเทพฯ

133

พันธุ์ทิพย์ บริ พตั ร (บรรณาธิการ), หอเขียนวังสวนผักกาด, พิมพ์เป็ นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิง
พระศพ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศกั ดิพินิต ณ เมรุ วดั เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 23 ธ.ค.
2502, (พระนคร : ศิวพร, 2502), 42.
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ดังกล่าวมานี้ ภาพส่ วนพระเมรุ มีลกั ษณะของงานจิ ตรกรรมที่พบในช่ วงอยุธยาตอนปลาย
หรื ออาจล่วงลงมาถึงต้นรัตนโกสิ นทร์ จึงไม่อาจกาหนดอายุได้แคบไปกว่าช่วงตั้งแต่รัชกาลพระเจ้า
ปราสาททองลงมา อย่างไรก็ดี ฐานสิ งห์ กลางปราสาทเป็ นฐานสิ งห์แบบสองตอนอย่างที่ พบที่วงั
นารายณ์ ลพบุรี และวัดบรมพุทธาราม อยุธยา134ส่ วนลายกาบบน - กาบล่างในภาพลายเส้นเป็ นอย่าง
กาบไผ่ไม่มีลายประดับภายในซึ่ งก็ได้พบในอาคารสมัยพระนารายณ์ที่ลพบุรีและพบต่อมาถึงรัชกาล
พระเจ้าท้ายสระ135จึงอาจกาหนดอายุภาพลายเส้นจากส่ วนพระเมรุ น้ ี ได้แคบลงเล็กน้อยให้อยูใ่ นช่วง
รัชกาลพระนารายณ์ถึงพระเจ้าท้ายสระ ในภาพลายเส้นลักษณะของฐานสิ งห์และกาบประดับก็เขียน
อย่างเรี ยบง่ายและอาจไม่ใช่ส่วนหลักที่จะใช้กาหนดอายุได้จึงต้องดูส่วนอื่นต่อไป
แบบแผนพระเมรุ เอกในคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมให้ขอ้ มูลพระเมรุ เอกสาหรับ
พระเจ้าแผ่นดิ นว่าเป็ นอาคารยอดปรางค์ใหญ่ตรงกลางมีเมรุ ทิศเมรุ แทรกเป็ นปรางค์เล็กๆอยู่ที่ช้ นั
หลังคาระหว่างมุขและด้านมุ ขของพระเมรุ จึงทาให้พระเมรุ เป็ นปราสาทยอดปรางค์ 9 ยอด ซึ่ ง
ลักษณะนี้ ก็ตรงภาพลายเส้นที่มี 9 ยอด แม้ภาพจะแสดงให้เห็นเพียง 5 ยอด เนื่ องจากเป็ นภาพตัด
แบบสองมิติอนั เป็ นลักษณะสถาปั ตยกรรมในจิตรกรรมที่จะไม่แสดงโครงสร้ างเหมือนจริ งแต่จะ
ออกแบบให้มีลกั ษณะกึ่งอุดมคติ136ส่ วนในพระราชพงศาวดารให้ขอ้ มูลพระเมรุ พระเพทราชาเพียง
ว่าเป็ นพระเมรุ ใหญ่ขื่อ 7 วา 2 ศอก มีเมรุ ทิศเมรุ แทรกสามสร้างลักษณะเท่านี้ พอจะเทียบได้กบั พระ
เมรุ เอกตามแบบแผนเท่านั้นจึงไม่มีขอ้ มูลเอกสารมากพอจะชี้ ได้วา่ ภาพนี้ เป็ นพระเมรุ พระเพทราชา
แต่ก็อาจอนุมานได้วา่ การพระเมรุ พระเจ้าแผ่นดินอยุธยาอนุ โลมตามแบบแผนนี้
ลักษณะพระเมรุ ที่มีมากกว่าหนึ่งยอดคือมียอดประธานและยอดเล็กๆประดับในสมัยอยุธยา
พบในพระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับพระพนรัตน์และฉบับอื่นที่มีพ้ืนฐานการชาระจากพระ
ราชพงศาวดารฉบับนี้ กล่าวถึ งงานพระเมรุ พระนารายณ์ ว่าเป็ นพระเมรุ 5 ยอด137 และไม่พบการ
กล่าวถึ งจานวนยอดพระเมรุ อีกเลย จนมาในสมัยรัตนโกสิ นทร์ มีหลักฐานเป็ นภาพถ่ายเก่าพระเมรุ
มาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็ นปราสาทจตุรมุขยอดปรางค์5ยอด และไม่มีพรหม
134

สันติ เล็กสุขมุ , ลวดลายปูนปั้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), 62.

135

อ้ างแล้ ว, 72 - 74.

136

สั น ติ เล็ ก สุ ขุ ม , จิ ต รกรรมไทย แบบประเพณี แ ละแบบสากล ,
(กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535), 175.
137
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, 488, 495.
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พักตร์ ลักษณะนี้ เป็ นลักษณะของพระเมรุ โทถ้าเทียบกับแบบแผนในคาให้การขุนหลวงวัดประดู่
ทรงธรรม จึ ง ท าให้มี ผูส้ ั นนิ ษ ฐานว่า อาจเป็ นการท าสื บ ต่ อจากพระเมรุ ที่ ท ากันก่ อนหน้า ในชั้น
รัตนโกสิ นทร์ ซ่ ึ งได้ขาดการเชื่อมต่อองค์ความรู ้ทางรู ปแบบคติสัญลักษณ์กบั สมัยอยุธยา138
พระเมรุ กษัตริ ยท์ ี่เป็ นพระเมรุ 5 ยอด มีหลักฐานปรากฏในสมัยรัตนโกสิ นทร์ คือพระเมรุ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าฯ139และปรากฏอีกในงานพระเมรุ พระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้าฯและ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ (รู ปที่ 14 - 15) ประเด็นนี้ ยงั ไม่มีขอ้ มูลสาเหตุแห่ งการเปลี่ยนแปลง
แบบแผน สันนิษฐานว่าอาจเป็ นพระราชดาริ ของรัชกาลที่ 4 เพื่อให้ตรงกับเนื้ อความตามคัมภีร์พุทธ
ศาสนาเถรวาทแทนแบบแผนเดิ ม ซึ่ งคัมภี ร์ได้กล่าวถึ งยอดเขาพระสุ เมรุ เป็ นสวรรค์ช้ นั ดาวดึ งส์
ส่ วนยอดเขายุคนั ธรเป็ นสวรรค์ช้ นั จาตุมหาราชิ กาทั้งสี่ ทิศนั้นเป็ นวิมานท้าวจตุโลกบาล140จึงทาพระ
เมรุ เป็ นปราสาทยอดปรางค์ใหญ่เป็ นประธานแทนเขาพระสุ เมรุ มีปรางค์เล็กหรื อเมรุ ทิศแทนยอด
ยุคนั ธร นี่ ก็จะย้อนกลับมาสู่ การที่มีคนตีความว่าชั้นซ้อนของหลังคาปราสาทคือเขาพระสุ เมรุ และ
สั ตตบริ ภณ
ั ฑ์ซ่ ึ ง ได้ก ล่ า วถึ ง และแสดงความเห็ นในบทที่ 2 นั้นแล้ว ข้อนี้ อาจกล่ า วได้ว่า เป็ น
ความหมายที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมหรื อการตีความสัญลักษณ์ใหม่ในชั้นหลัง

138

วริ นทร์ รวมสาราญ, "กระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์สถาปั ตยกรรมเฉพาะกิจ : พระ
เมรุ จ ากอยุธยาถึ ง รั ต นโกสิ นทร์ ," ใน เกรี ยงไกร เกิ ด ศิ ริ (บรรณาธิ การ), งานพระเมรุ : ศิ ลปสถาปั ตยกรรม
ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมเกีย่ วเนื่อง, (กรุ งเทพฯ : อุษาคเนย์, 2552), 221.
139
พระราชพงศาวดารกรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ รั ช กาลที่ 4 ของเจ้ า พระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิ บ ดี ,
คณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวจัดพิมพ์เป็ นที่ ระลึกใน
โอกาสที่วนั พระบรมราชสมภพครบ 200 ปี , (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 63.
140
พระสัทธรรมโฆษเถระ, แย้ม ประพัฒน์ทอง (แปล), โลกบัญญัติ, (กรุ งเทพฯ : หอสมุดแห่ งชาติ 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., พระยาธรรมปรี ชา (แก้ว), ไตรภูมโิ ลกวินิจฉยกถา ฉบับที่ 2 (ไตรภูมิฉบับหลวง) เล่ ม 3, (กรุ งเทพฯ :
กรมศิลปากร, 2520), 79 - 83, 115.
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รูปที่ 14 : พระเมรุห้ายอดของพระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
ที่มา : ไพศาลย์ เปี่ ยมเมตตาวัฒน์, สยาม : ผ่ านมุมกล้ อง จอห์ น ทอมสั น 2408-9 รวมทั้งนครวัด
และเมืองชายฝั่งประเทศจีน, (กรุ งเทพฯ : ริ เวอร์บุค๊ ส์ , 2558), 78.

รูปที่ 15 : พระเมรุห้ายอดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
ที่มา : พิพฒั น์ พงศ์รพีพร, สมุดภาพรัชกาลที่ 4, (กรุ งเทพฯ : พิพิธภัณฑ์ภาพมุมกว้าง
กรุ งเทพมหานคร, 2547), 285.
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การพระเมรุ ครั้งก่อนหน้านี้ ที่มีหลักฐานชัดเจนอยูค่ ือการพระเมรุ สมเด็จพระปฐมบรมมหา
ชนก พระเมรุ เป็ นพระเมรุ เอกอย่างใหญ่ 9 ยอด ตามแบบแผนมีเมรุ ทิศเมรุ แทรก พรหมภักตร์ 141ส่ วน
พระเมรุ รัชกาลที่ 1และรัชกาลที่ 2 ไม่มีหลักฐานรายละเอียดแต่สันนิ ษฐานว่าคงทาตามแบบแผน
เดิม142 ส่ วนการพระเมรุ พระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้าฯแม้จะมีศกั ดิ์เทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์
ที่สองแต่ก็ยงั เป็ นรองพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่หนึ่ งอยูเ่ อง เครื่ องประกอบพระเกียรติยศจึงต้องเป็ น
รองลงมาเทียบที่พระเมรุ 5ยอดอย่างของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าฯไม่ถึง 9 ยอด อย่างพระเจ้า
แผ่นดินพระองค์ก่อนๆ จนพระเมรุ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯเองก็คงทาตามอย่างแบบของ
พระเมรุ สาหรับกษัตริ ยท์ ี่เคยทาครั้งก่อนหน้าเป็ นพื้นจึงได้ทาเป็ นพระเมรุ 5 ยอด
อย่างไรก็ดี หากกล่าวอย่างตรงไปตรงมาตามที่ภาพลายเส้นแสดงพระเมรุ ที่มี 5 ยอดแล้ว ก็
มี ค วามเป็ นไปได้ห ากอิ ง ตามพระราชพงศาวดารฉบับ พระพนรั ต น์ ที่ เ ขี ย นในสมัย รั ช กาลที่ 1
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
3.3.2 เมรุ ทิศ เมรุ รายและระเบียง
อยูล่ อ้ มรอบพระเมรุ กลางด้านและที่มุมมีเมรุ ทิศ เมรุ รายลักษณะคล้ายพระเมรุ แต่ยอ่ มกว่า
และมีลกั ษณะเรี ยบง่ายกว่าแสดงถึงความสาคัญที่เป็ นรองลงมา ชั้นฐานของเมรุ ทิศเมรุ รายเป็ นฐาน
บัวคว่าบัวหงายแบบเดียวกับมุขพระเมรุ ส่ วนกลางประดับแต่กาบล่าง ชั้นซ้อนซ้อนกัน 4 ชั้นต่อด้วย
ชุดเหม ยอดปรางค์ นภศูลและฉัตร 5 ชั้นต่อธงชาย (รู ปที่ 16)
เมรุ ทิศซึ่ งตรงกับมุขทั้งสี่ ของพระเมรุ คงเป็ นทางเข้าออกตามที่มีกล่าวถึ งในคาให้การขุน
หลวงวัดประดู่ทรงธรรม การทาเมรุ ทิศเมรุ รายยอดปรางค์ยงั เป็ นลักษณะพระเมรุ เอกตามแบบแผน
ด้วยระเบียงเชื่อมเมรุ แต่ละหลังเข้าด้วยกันลักษณะยกพื้นสู งซึ่ งแสดงด้วยเส้นตั้งมีประตูช่วงละประตู
ส่ วนบนแบ่งเป็ นห้องๆ ฝาไม้ปะกนมีหน้าต่างทุกห้อง หลังคาสองชั้นมุงกระเบื้องลอนมีบราลี (รู ปที่
16)ลักษณะแผงฝาเป็ นแบบที่พบทัว่ ไปในจิตรกรรมสมัยอยุธยาเป็ นต้นว่าสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข
6 (รู ปที่ 17) และระเบียงที่คล้ายระเบียงล้มได้กล่าวไปแล้วว่าพบอยูใ่ นสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7
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ดู พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่ นศรี สุเรนทร์ , โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้ าหลวงและ
ตาหนักแพ, 7.
142
ม.ร.ว. แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, สถาปัตยกรรมพระเมรุในสยาม, 133.
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ส่ วนระเบียงนี้ พิชญา สุ่ มจินดา ได้ให้ความเห็นว่าคงเป็ นสามส้างสาหรับพระสวดโดยเทียบเคียงกับ
ข้อมูลเอกสารและภาพที่หอเขียนวังสวนผักกาด143

รูปที่ 16 : ภาพลายเส้ นส่ วนเมรุทิศ
ที่มา : 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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พิชญา สุ่มจินดา, "ข้อวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพงานพระเมรุ สมเด็จพระเพทราชาที่คน้ พบใหม่," ใน
เอกสารประกอบงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เรื่องเล่ าขานจากงานพระเมรุ : พัฒนาการจากกรุง
ศรีอยุธยาสู่ กรุงรัตนโกสินทร์ ชุดที่ 2, 14 - 15.
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รูปที่ 17 : เรื อนในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6
ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุ งศรีอยุธยา-ฉบับกรุ งธนบุรี
เล่ม 1, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 69.

วงรอบถัดจากระเบียงออกไปมีร้ ัวราชวัติลอ้ มอีกชั้นหนึ่ งปั กฉัตรรายไป ด้านขวาของภาพ
ราชวัติพระเมรุ ต่อแนวราชวัติลอ้ มยื่นออกมาเป็ นทางเข้าของกระบวนแห่ ปลายราชวัติเป็ นเสากลม
หัวเม็ด และแนวล่างของภาพใต้กระบวนแห่เป็ นราชวัติรายทางประดับฉัตรธง
ด้านซ้ายสุ ดของภาพเป็ นแนวกาแพงอิฐซึ่ งน่าจะเป็ นแนวกาแพงแก้ววิหารแกลบ144 กึ่งกลาง
ตรงกับ เมรุ ทิ ศเป็ นประตู หูช้า งวาดอย่า งเรี ย บๆไม่ มี ล ายภายใน (รู ป ที่ 3) ประตูหูช้างที่ พ บใน
จิตรกรรมเป็ นประตูประกอบกาแพงเตี้ยๆหรื อกาแพงแก้วทานองเดี ยวกับประตูหูช้างไม้แกะสลัก
อย่างงามที่หน้าพระชิ นราช พิษณุ โลกและประตูสังเค็ดหรื อธรรมาสน์สวดวัดใหญ่สุวรรณารามใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
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อ้ างแล้ ว, 8.
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3.4 กลุ่มอาคารประกอบ
3.4.1 ศาลาและธรรมาสน์สังเค็ด
ภาพศาลาหรื ออาคารทรงโรงปรากฏในภาพลายเส้นทั้งส่ วนบนและล่างของภาพ เข้าใจว่า
เป็ นโรงมหรสพต่างๆและโรงทานในงานพระเมรุ จากภาพลายเส้นจาแนกศาลาได้เป็ น 3 แบบ
แบบแรกดู เ รี ย บง่ า ยที่ สุ ด จากต าแหน่ ง ที่ ต้ ัง ที่ แ ทรกตามช่ อ งระหว่า งระทาคงเป็ นโรง
มหรสพตามที่กล่าวถึ งในเอกสารหลายฉบับ145จานวน15หลัง ตรงตามจานวนโรงมหรสพสาหรับ
พระเมรุ เอกที่ระบุในคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม (รู ปที่ 18) ลักษณะแสดงการยกพื้นด้วย
เส้นตั้งอย่างที่พบทัว่ ไปในจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายเป็ นต้นว่าในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข
5(รู ปที่ 19) เส้นตั้งแบบนี้ บางทีก็ใช้เป็ นพนักหรื อรั้วล้อมด้วยดังในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7(รู ป
ที่ 20) หลังคารองรับด้วยเสาบอบบางมุ มละเสาภาพวาดหลังคาเป็ นเส้นตั้งชวนให้คิดว่ามุ งด้วย
กระเบื้องแบบลอนอย่างกระเบื้องกาบูมีเชิงชายแตกต่างไปจากความเข้าใจที่มีต่ออาคารประเภทนี้ วา่
เป็ นอาคารชัว่ คราวที่ควรมุงด้วยจากหรื อวัสดุอื่นที่สะดวกต่อการสร้างและรื้ อถอนหากเป็ นจริ งดังนี้
ก็อาจเป็ นข้อมูลให้เราทราบว่าโรงมหรสพในงานพระเมรุ สมัยอยุธยานั้นไม่ได้มุงหลังคาด้วยจาก
อย่างชั้นรัตนโกสิ นทร์ แต่ก็ไม่ควรลืมว่านี่อาจเป็ นลักษณะทางจิตรกรรมก็ได้

รูปที่ 18 : ลายเส้ นระทาและโรงมหรสพ
ที่มา : 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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"บุณโณวาทคาฉันท์," ใน กรมศิ ลปากร, ประชุ มวรรณคดีเรื่ องพระพุทธบาท, (กรุ งเทพฯ : สานัก
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556), 37. และเสฐียรโกเศศ (นามแฝง), "อัคนีกรี ฑา," ศิลปากร, 61.
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รูปที่ 19 : การแสดงพืน้ ยกในรูปเส้ นตั้ง สมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5
ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอมภาษาไทย,
(กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552), 182.

รูปที่ 20 : การแสดงรั้ วในรูปเส้ นตั้ง สมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7
ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอมภาษาไทย,
(กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552), 109.
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แม้ภ าพจะไม่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่า ภายในโรงมหรสพเหล่ า นี้ มี ก ารแสดงอะไรบ้า ง แต่ จ าก
คาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมพบว่าโรงมหรสพทั้ง 15 โรงสาหรับพระเมรุ เอกนี้ มีการแสดง
ประกอบไปด้วยโขน หุ่ น งิ้ว ละครอย่างละ 2 โรง ละครชาตรี เทพทอง มอญรา เพลงปรบไก่ เสภา
อย่างละโรง รวม 13 โรงซึ่ งไม่ครบจานวน ทว่าหากนาการแสดงที่กล่าวถึงก่อนหน้าโขนละครอันมี
กระอั้วแทงควาย กุลาตีไม้และโมงคลุ่มมานับรวมด้วยเนื่องจากไม่ใช่การแสดงอย่างกายกรรมที่ตอ้ ง
ใช้พ้นื ที่กลางแจ้งก็จะครบจานวน 15 โรง พอดีโดยให้กุลาตีไม้กบั โมงคลุ่มอยูโ่ รงเดียวกัน
แบบที่สองเป็ นอาคารแบบมุขประเจิด 8 หลัง 7 หลังอยูใ่ นแนวบนของภาพมีตน้ กัลปพฤกษ์
คัน่ และอีก 1 หลังซึ่ งมีขนาดและลายละเอียดมากกว่าหลังอื่นอยูแ่ นวล่างของภาพถัดจากระทาหลัง
สุ ดท้าย อาคารมุขประเจิด 7 หลังมีรูปแบบโดยรวมคล้ายกลุ่มอาคารโรงมหรสพ แต่ผิดกันที่หลังคา
เป็ นมุขประเจิดกับมีพนักลูกฟั กรอบอาคารเท่านั้น หลังคาไม่แสดงเส้นที่ทาให้ทราบว่ามุงด้วยวัสดุ
ใดแต่การปรากฏของรู ปสามเหลี่ ยมหยักฟั นปลาที่ ชายหลังคาคงเป็ นเชิ งชายหรื อกระจังประดับ
อาคารนี้จึงอาจมุงกระเบื้อง(รู ปที่ 21)

รูปที่ 21 : ลายเส้ นอาคารทีอ่ าจเป็ นศาลาฉ้ อทาน
ที่มา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.

อาคารหลังสุ ดท้ายมีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งบนฐานเขียงยกเตี้ยๆหลายชั้นถัดมาเป็ นแถบหน้า
กระดานท้องไม้เจาะช่ องลู กฟั กคงเป็ นพนักอาคารมากกว่าชุ ดฐาน เสา 8 ต้น รองรับหลังคามุข
ประเจิด หลังคามุงกระเบื้องแบบแผ่นคล้ายเกล็ดปลามีเชิ งชาย กระเบื้องเกล็ดปลานี้ ก็ได้พบอยู่ใน
จิตรกรรมสมัยอยุธยาทัว่ ไป (รู ปที่ 22)
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ภาพลายเส้นแสดงให้เห็ นการประดับหลังคาที่มุงกระเบื้องทั้งสองแบบด้วยเชิ งชายคล้าย
กับศาสนสถานในสมัยอยุธยาที่มีการประดับหลังคาด้วยเชิ งชายทั้งการมุงกระเบื้องแบบลอนและ
แบบแผ่นโดยมี รูปแบบบางประการที่ แตกต่า งกัน 146ภาพลายเส้ นอาคารประกอบพระเมรุ แม้จะ
ไม่ใช่ศาสนสถานแต่ก็คงแสดงฐานะที่สูงกว่าเรื อนที่อยูอ่ าศัยของสามัญชนด้วยเรื อนที่อยูอ่ าศัยสมัย
อยุธยาตอนปลายนั้นแม้จะมุงกระเบื้องก็ไม่พบว่ามีการประดับเชิ งชาย147อาคารกลุ่มนี้ คงเป็ นศาลา
ฉ้อทานและพลับพลาที่ประทับของเจ้านาย148

รูปที่ 22 : ลายเส้ นศาลาขนาดใหญ่ ทสี่ ุ ด อาจเป็ นพลับพลาเจ้ านายประทับ
ที่มา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.

146

ประทีป เพ็งตะโก, กระเบือ้ งเชิงชายสมัยอยุธยา, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์

ศิลปะ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540, 116. ดูเพิ่ม เรื่องเดียวกัน, 300 - 339.
147

น. ณ ปากน้ า (นามแฝง), แบบแผนบ้ านเรือนในสยาม, (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 12.

148

พิชญา สุ่ มจินดา, " ข้อวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพงานพระเมรุ สมเด็จพระเพทราชาที่คน้ พบใหม่,"
ใน เอกสารประกอบงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เรื่องเล่ าขานจากงานพระเมรุ : พัฒนาการจาก
กรุงศรีอยุธยาสู่ กรุงรัตนโกสินทร์ ชุดที่ 2, 20.
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ส่ วนการทามุขประเจิดนั้นเป็ นความนิ ยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย อาคารไม้ที่ยงั เหลื ออยู่
เก่าที่สุดคือศาลาการเปรี ยญวัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี การทามุขประเจิดยังพบในกลุ่มธรรมาสน์
สวดซึ่ งเป็ นเครื่ องไม้ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ก็คงมีการทาอาคารลักษณะนี้อยูแ่ ล้วดังพบในภาพปูน
ปั้ นที่ผนังอุโบสถวัดไลย์ ลพบุรี ซึ่ งกาหนดอายุในช่วงอยุธยากลาง149และการทาหลังคาเชิ ดขึ้นก็เป็ น
ลักษณะทางจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายทัว่ ไปและสื บต่อมาถึงช่วงรัตนโกสิ นทร์
แบบสุ ดท้ายเป็ นโรงสังเค็ด 14 หลัง (รู ปที่ 23) ลักษณะเป็ นอาคารทรงโรง เสาสู งจากพื้น
รองรับหลังคามุงกระเบื้องกาบูมีเชิงชาย ทุกหลังมีกนั สาดที่ดา้ นสกัดหน้า - หลัง มีทวยรับตับหลังคา
กันสาด ทวยประกอบด้วยวงโค้งสองวงบรรจบกันตรงกลางเป็ นมุ มแหลมออกด้านนอก หัวท้าย
ออกคล้ายตัวเหงา ทวยลักษณะนี้เหมือนกับลายรดน้ าบนตูพ้ ระธรรมสมัยอยุธยาจากวัดระฆังโฆสิ ตา
ราม หมายเลข อย.10 (เลขเดิม 120)150ซึ่ ง น. ณ ปากน้ า ได้ให้ความเห็นว่าเป็ นลักษณะของทวยรุ่ น
ปลายของสมัยอยุธยากลาง 151เพราะได้พบทวยไม้แกะสลักที่มีลกั ษณะนี้ ที่อุโบสถวัดกษัตราธิ ราช
อยุธยา ซึ่ งกาหนดอายุไว้ในช่ วงอยุธยาตอนกลาง152ทว่าทวยลักษณะนี้ ก็ได้พบในจิ ตรกรรมสมัย
อยุธ ยาตอนปลายหลายแห่ ง จึ ง อาจเป็ นงานในสมัย อยุธ ยาตอนปลายหรื อเป็ นแบบที่ นิย มอยู่ใ น
จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายด้วยก็ได้153ทวยลักษณะนี้ ก็ยงั พบต่อมาถึ งต้นรัตนโกสิ นทร์ (รู ปที่
24)

149

สันติ เล็กสุขมุ , ศิลปะอยุธยา : งานช่ างหลวงแห่ งแผ่นดิน, 167 - 170.

150

ก่องแก้ว วีระประจักษ์, นิยะดา ทาสุคนธ์, ตู้ลายทอง ภาค 1, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 71.

151

น. ณ ปากน้ า (นามแฝง), ตู้พระไตรปิ ฎก : สุ ดยอดแห่ งศิลปะลายรดน้า, (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ,

2544), 35.
152

สุดารา สุจฉายา, " ความรู ้เรื่ องศิลปกรรมไทย : คันทวย," ใน เมืองโบราณ ปี ที่ 10 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.

2527), 139. และ น. ณ ปากน้ า (นามแฝง), งานจาหลักไม้ : ศิลปะและสถาปั ตยกรรมไทย, (กรุ งเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2537), 17.
153

ขวัญภูมิ วิไลวัลย์, " ลาดับวิวฒั นาการของทวยรู ปคดกริ ชในงานศิ ลปกรรมสมัยกรุ งศรี อยุธยา," ใน

เมืองโบราณ ปี ที่ 35 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย. 2552), 137 - 138.
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รูปที่ 23 : ลายเส้ นสังเค็ดและโรงสังเค็ด
ที่มา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.

รูปที่ 24 : ทวยในภาพลายเส้ นและทวยบนตู้พระธรรมวัดระฆังโฆษิตาราม
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปขวา : น. ณ ปากน้ า (นามแฝง), ตู้พระไตรปิ ฎก : สุ ดยอดแห่ งศิลปะลายรดนา้ , (กรุ งเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2544), 35.
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ในโรงสังเค็ดมีเครื่ องสังเค็ดแบ่งได้สองกลุ่มคือธรรมาสน์สวดและเครื่ องเรื อนธรรมาสน์
สวดหรื อธรรมาสน์ยาวเป็ นที่สาหรับพระไม่เกิ น 4 รู ปขึ้นเทศแบบปุจฉาวิสัชนากัน รู ปร่ างจึงต้อง
ยาวกว่าธรรมาสน์ปกติที่ใช้สาหรับพระรู ปเดียวขึ้นแสดงธรรม154 หรื ออาจใช้สาหรับการสวดพระ
อภิธรรมในงานพระศพก็ได้ในภาพลายเส้นสามารถจาแนกธรรมาสน์สวดได้ 2 แบบคือแบบหลังคา
ยอดปราสาทกับแบบหลังคายาวอย่างทรงคฤหหรื อทรงโรง
ธรรมาสน์สวดแบบหลังคายอดมี 3 หลัง (รู ปที่ 23) ลักษณะที่ปรากฏบนภาพลายเส้นมี
ขนาดเล็กและเรี ยบง่ายแต่ก็แสดงองค์ประกอบไว้อย่างครบครั นเริ่ มที่ ฐานเขียงสองชั้นแถบบนมี
กระจังประดับ ถัดมาเป็ นร่ องถุนโปร่ งมีไม้ตีไขว้ทแยงแบบแผงราชวัติซ่ ึ งเป็ นลักษณะที่พบเสมอใน
ธรรมาสน์สวดและธรรมาสน์บุษบกบางหลังกับในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 แถบหน้ากระดาน
ซึ่ งเป็ นตาแหน่งพื้นของธรรมาสน์ที่ขอบทั้งบนล่างประดับกระจังเช่นเดียวกัน มีพนักรอบ เสา 8 ต้น
รองรับหลังคาที่ดา้ นแปยื่นยาวออกมาเป็ นมุขประเจิด หลังคาประดับกระจังเชิงชายและบราลี ยอด
ปราสาทซ้อน 3 ชั้น มีตวั อย่างอยูค่ ือธรรมาสน์สวดวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ พิษณุ โลก(รู ปที่ 25) แต่
ต่างกันที่ธรรมาสน์สวดวัดพระศรี รัตนมหาธาตุหลังคาเป็ นอย่างจัตุรมุขและขอบแอ่นรับหลังคา

รูปที่ 25 : ธรรมาสน์ สวดหลังคายอดปราสาทจตุรมุข วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ พิษณุโลก

154

น. ณ ปากน้ า (นามแฝง), ธรรมาสน์ : ศักดิ์และศรีแห่ งศิลปะไทย, (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544),

20.
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ธรรมาสน์สวดแบบหลังคาทรงโรงหรื อทรงคฤหมีรูปแบบโดยรวมเหมือนกับแบบหลังคา
ยอดปราสาทต่างกันที่ทรงหลังคาเท่านั้น (รู ปที่ 23) โดยธรรมาสน์สวดหลังคาทางโรงทั้งหมด 7
หลังแบ่งเป็ นมุขประเจิดมีบราลี 3 หลังซึ่ งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับธรรมาสน์สวดวัดเชิ งท่า อยุธยา (รู ป
ที่ 26) ส่ วนอีก 4 หลังมี 2 หลังทาหลังคาซ้อนชั้นซุ ม้ หน้าบันเชิ ดยื่นชวนให้นึกถึงธรรมาสน์สวดจาก
วัดรวกบางบาหรุ กรุ งเทพฯ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร(รู ปที่ 27) ซึ่ งน่าจะเป็ นงานชั้นต้น
รั ตนโกสิ นทร์ ก ับอี ก 2 หลัง เป็ นแบบหลัง คาชั้นเดี ย วมี ปีกนกอย่า งธรรมาสน์ส วดวัดบางขนุ น
นนทบุรี (รู ปที่ 28)

รูปที่ 26 : ธรรมาสน์ สวดวัดเชิ งท่ า อยุธยา
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รูปที่ 27 : ธรรมาสน์ สวดวัดรวกสุ ทธาราม จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พระนคร
ที่มา : ปลาทองสยองเมือง (นามแฝง), ลิสต์ รายชื่ อธรรมาสน์ สมัยอยุธยา,
(http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=patisonii&group=45&page=1)

รูปที่ 28 : ธรรมาสน์ สวดวัดบางขนุน นนทบุรี
ที่มา : ปลาทองสยองเมือง (นามแฝง), ลิสต์ รายชื่ อธรรมาสน์ สมัยอยุธยา,
(http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=patisonii&group=45&page=1)
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ธรรมาสน์ ส วดหรื อธรรมาสน์ ย าวทั้ง หมดในภาพลายเส้ นมี ล ัก ษณะร่ วมกันคื อตัวขอบ
ธรรมาสน์เป็ นเส้นตรง แข็ง ใกล้เคียงกับธรรมาสน์สวดในการเปรี ยญวัดเชิ งท่า อยุธยา และต่างจาก
ธรรมาสน์สวดวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ พิษณุ โลก และธรรมาสน์สวดวัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครที่ทาฐานแอ่นโค้ง
เรื่ องอายุของธรรมาสน์เหล่านี้ อาจจัดให้ธรรมาสน์สวดวัดเชิ งท่า อยุธยา ซึ่ งมีกระจังที่ลาย
ประกอบไม่ประดิษฐ์มากนัก เสาเล็กประดับกาบไผ่ออกปลายสะบัดเล็กน้อยใกล้จะกลายเป็ นกาบ
พรหมศรที่นิยมในรัชกาลพระเจ้าบรมโกศ พนักทาลายก้านขดและตัวลายช่อคล้ายหน้าบันที่วดั ป่ า
โมก อ่างทอง อย่างมากจึงอาจเป็ นงานในรัชกาลพระเจ้าท้ายสระที่ทาโดยกลุ่มช่างเดียวกันหรื อเป็ น
สังเค็ดงานพระเมรุ พระเจ้าเสื อก็ได้ (รู ปที่ 29)
ธรรมาสน์สวดวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ พิษณุ โลก แม้จะมีลวดลายบางส่ วนที่ดูเป็ นแบบเก่า
คือลวดลายประดับส่ วนพนักประกอบด้วยลายก้านใบเล็กๆลายแบบนี้ พบอยู่ก่อนในภาพปูนปั้ น
วิหารวัดไลย์ ลพบุรีและพบมากในธรรมาสน์รุ่นเก่าเป็ นต้นว่าธรรมาสน์วดั ครุ ฑ อยุธยา ธรรมาสน์
วัดศาลาปูน อยุธยา ธรรมาสน์วดั บางยี่ขนั กรุ งเทพฯ ธรรมาสน์วดั เสาธงทองในพิพิธภัณฑสถาน
แห่ ง ชาติ สมเด็ จพระนารายณ์ แ ละธรรมาสน์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ รามค าแหง แต่ เ มื่ อ
เปรี ยบเทียบดูจะเห็ นว่าลายก้านที่ขดไขว้สอดสานกันของธรรมาสน์สวดวัดพระศรี รัตนมหาธาตุมี
ตัวลายที่หนากว่าลายรุ่ นเก่าและกระจังมีรายละเอียดที่ประดิษฐ์มากขึ้น ยอดกระจังปลายเรี ยวสะบัด
แสดงว่าเป็ นงานชั้นหลังลงมา(รู ปที่ 30) กระจังปลายสะบัดนี้ก็เจอในบุษบกธรรมาสน์ที่วดั นี้ เช่นกัน
ซึ่ งลักษณะเป็ นธรรมาสน์ทรงสู งฐานแอ่นโค้ง ร่ องถุ นประดับรู ปครุ ฑและสิ งห์ เสาบุษบกมุมละ 3
เสาจึงอาจเป็ นงานเลียนแบบลายเก่าช่วงอยุธยาตอนปลายสมัยพระเจ้าบรมโกศก็ได้ช่วงเดียวกับบาน
ประตูประดับมุกหน้าวิหารหลวง
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รูปที่ 29 : ลายพนักธรรมาสน์ สวดวัดเชิ งท่ า อยุธยา (บน) และหน้ าบันวัดป่ าโมก อ่ างทอง (ล่ าง)

รูปที่ 30 : กระจังธรรมาสน์ สวดวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ พิษณุโลก

81
ส่ วนธรรมาสน์สวดวัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี(รู ปที่ 31) เข้าใจว่ากระจังหักหายไปหมด
กาบเสาเป็ นแบบเดียวกับธรรมาสน์ในศาลาการเปรี ยญวัดเดียวกัน หน้าบันธรรมาสน์สวดเป็ นลาย
ก้านขดออกช่อใบเทศมีเทพพนมลักษณะเหมือนจะล้อลายก้านขดที่หน้าบันการเปรี ยญจึงควรมีอายุ
ไม่หนี กนั นักอย่างไรก็ดีเราไม่ทราบว่าลักษณะที่ แต่งต่างกันของธรรมาสน์สวดเหล่ านี้ เป็ นความ
นิยมที่ต่างกันตามยุคสมัยหรื อเป็ นความหลากหลายที่นิยมในช่วงเวลาเดียวกัน

รูปที่ 31 : ธรรมาสน์ สวดวัดใหญ่ สุวรรณารามในพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ พระนคร
ที่มา : ปลาทองสยองเมือง (นามแฝง), ลิสต์ รายชื่ อธรรมาสน์ สมัยอยุธยา,
(http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=patisonii&group=45&page=1)

ภาพเครื่ องเรื อนเป็ นเก้าอี้พนักมีเท้าแขน 2 ตัว กับเตียงสี่ เสาหลังคาระบาย มีพนักสามด้าน 2
หลัง (รู ปที่ 23) ฝี มือดูแปลกตาอาจเพราะยังไม่พบการวาดเครื่ องเรื อนในงานจิตรกรรมที่มีอายุเก่า
กว่าสมัยรัตนโกสิ นทร์ เลยจึ งไม่คุน้ เคย (รู ปที่ 32) เครื่ องเรื อนที่ ดูคล้ายแบบตะวันตกเหล่านี้ ก็มี
ลักษณะบางประการที่ ต่างออกไปเครื่ องเรื อนตะวันตกคื อเก้าอี้พนักมี กรอบสามเหลี่ ยมคล้ายซุ ้ม
ประดับซึ่ งเป็ นลักษณะซุ ม้ อย่างไทยกับพนักเตียงที่ประดับลายซุ ม้ ในทานองเดียวกัน ยังไม่อาจทราบ
ได้ว่า เครื่ องเรื อนลัก ษณะที่ ป รากฏนี้ จะเป็ นลัก ษณะที่ มี อยู่จริ ง ในสมัย อยุธ ยาได้หรื อไม่ ด้วยไม่
ปรากฏหลักฐานอยู่เลย อย่างไรก็ดี จากข้อมูลเอกสารต่างชาติที่เข้ามาสมัยพระนารายณ์ก็ได้มีการ
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กล่าวถึงการใช้เครื่ องเรื อนแบบตะวันตกอยูบ่ ่อยครั้งรวมถึ งเก้าอี้พนักมีเท้าแขนด้วย155 เครื่ องเรื อน
เหล่ านี้ จึง อาจมี ก ารใช้กนั ในสมัย อยุธ ยาและถู กใช้ถวายเป็ นเครื่ องสั งเค็ดด้วยก็ไ ด้แต่ บางท่ านก็
สั นนิ ษ ฐานว่า ในภาพลายเส้ น นี้ อ าจเป็ นเก้า อี้ ส าหรั บ ให้เ จ้า นายฟั ง ธรรมจากพระที่ ข้ ึ น สวดบน
สังเค็ด156
เนื่ องจากภาพให้รายละเอี ย ดที่ ไม่ เพี ย งพอทั้ง ศาลาและเครื่ องสั งเค็ดต่ างๆเราจึ ง ไม่ อาจ
กาหนดอายุให้แคบไปกว่าสมัยอยุธยาตอนปลายช่วงราชวงศ์บา้ นพลูหลวงได้ในหัวข้อนี้

รูปที่ 32 : เก้ าอี้ในสมุดไทยวัดสุ วรรณภูมิ จารึ กศักราช 1145 ตรงกับพ.ศ.2326
ที่มา : บุญเตือน ศรี วรพจน์, ประสิ ทธิ์ แสงทับ, สมุดข่ อย, (กรุ งเทพฯ : โครงการสื บสาน
มรดกวัฒนธรรมไทย, 2542), 390.

155

สัน ต์ ท. โกมลบุ ต ร (แปล), จดหมายเหตุ ก ารเดิน ทางสู่ ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ ด ,
(กรุ งเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, 2519), 58.
156
พิชญา สุ่ มจินดา, " ข้อวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพงานพระเมรุ สมเด็จพระเพทราชาที่คน้ พบใหม่,"
ใน เอกสารประกอบงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เรื่องเล่ าขานจากงานพระเมรุ : พัฒนาการจาก
กรุงศรีอยุธยาสู่ กรุงรัตนโกสินทร์ ชุดที่ 2, 25.
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3.4.2 ระทาดอกไม้ไฟและต้นกัลปพฤกษ์
ทั้งสองอย่างนี้ มกั ปรากฏอยูเ่ สมอในงานฉลองสมโภชหรื องานพระเมรุ ของราชสานักโดย
ใช้ระทาเป็ นที่ติดดอกไม้ไฟสาหรับจุดบูชาและต้นกัลปพฤกษ์สาหรับติดลูกมะนาวที่มีเงินอยูภ่ ายใน
นัยว่าเป็ นลูกไม้น้ นั มีพนักงานอยูป่ ระจาเมื่อถึงกาหนดก็โยนลูกไม้น้ นั ลงมาให้ราษฎรเบื้องล่างเก็บ
เป็ นทาน
ภาพลายเส้นวาดระทาสลับกับโรงมหรสพไว้ 16 ระทา ลักษณะเป็ นโครงไม้สูงบนฐานเขียง
และชุ ดฐานที่ดูเหมือนฐานบัวลูกแก้ว ด้านบนสุ ดคล้ายหอมีหลังคาคลุ มยอดมณฑป ที่เอวประดับ
กระจังใหญ่ที่ดา้ นและมุมทานองราวกันตก จากจานวนและลักษณะดังนี้ ตรงกับที่ระบุในคาให้การ
ขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมว่าเป็ นระทาสาหรับพระเมรุ เอก(รู ปที่ 18)
ภาพระทาที่ต้ งั บนฐานนี้ ก็พบอยูท่ ี่จิตรกรรมสมัยพระเจ้าบรมโกศในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุ
ทธาราม เพชรบุรี แต่ของที่วดั เกาะฯนั้นเป็ นฐานอย่างเรี ยบๆกับทั้งไม่มียอดหลังคา คงเป็ นเรื่ องของ
พื้นที่ ที่เขียนมี จากัด ภาพที่นี่ยงั แสดงโรงมหรสพตั้งแทรกระหว่างระทาและมี กายกรรมแสดงอยู่
ใกล้ๆด้วย เป็ นการยืนยันความน่ าเชื่ อถื อของหลักฐานเอกสารที่มีได้เป็ นอย่างดี ระทานี้ คงจุดตอน
กลางคื นหลังจากจุ ดไฟถวายพระเพลิ งพระศพแล้วด้วยมี กล่ าวอยู่ในตาราแบบธรรมเนี ยมในราช
สานักครั้งกรุ งศรี อยุธยา(รู ปที่ 33)
ต้นกัลปพฤกษ์ต้ งั สลับศาลาในแนวระดับบนของภาพจานวน 8 ต้นตรงกับ จานวนต้น
กัลปพฤกษ์สาหรับพระเมรุ เอกในคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม ลักษณะร่ วมที่เหมือนกัน
ของต้นกัลปพฤกษ์ในภาพลายเส้นคือเป็ นเสาเดี่ยวตั้งบนฐานบัวคว่าบัวหงาย มีช้ นั ชาลารอบปลาย
เสาที่เป็ นโครงประดับลายทรงพุม่ ต่อยอดฉัตร 3 ชั้นและธงชาย ใต้โครงทรงพุม่ แขวนลูกกลมคงเป็ น
มะนาวข้างละ 4 ลูกบ้าง 5 ลูกบ้างลายประดับที่พนักชาลากับพุม่ ต้นแตกต่างยักเยื้องกันไปไม่ซ้ า (รู ป
ที่ 34)
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รูปที่ 33 : จิตรกรรมระทาและการละเล่ นในอุโบสถวัดเกาะแก้ วสุ ทธาราม เพชรบุรี
ที่มา : วัดเกาะแก้ วสุ ทธาราม WatKoKaeoSuttharam, (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529), 46.

รูปที่ 34 : ลายเส้ นต้ นกัลปพฤกษ์
ที่มา : 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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ตัวอย่างของต้นกัลปพฤกษ์ในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยายังมีอยู่ที่จิตรกรรมวัดช่ องนนทรี
กรุ งเทพฯ (รู ปที่ 35) แม้ภาพครึ่ งจะล่างลบเลือนไปแล้วแต่ก็อาจเห็นภาพที่สมบูรณ์ได้ในจิตรกรรม
วัดเกาะแก้วสุ ทธาราม เพชรบุรี (รู ปที่ 36) ที่นี่ตน้ กัลปพฤกษ์อยูบ่ นเสาเดียว มีพนักงานคอยโยนลูก
มะนาวลงมา ทรงพุ่มเป็ นลายสานไขว้ป ระดับ ดอกสี่ ก ลี บ ที่ จุดตัด มี ลูก มะนาวแขวน ลัก ษณะที่
แตกต่ า งคื อที่ วดั ช่ องนนทรี ไ ม่ มี ป ระจายามประดับ พุ่ม กับ มี ฉัตร 3 ชั้นประดับ ก่ อนถึ ง ธงชาย
องค์ประกอบนี้ คล้ายกับที่ปรากฏในภาพลายเส้น ลักษณะต้นกัลปพฤกษ์ที่ต้ งั อยู่บนฐานเสาเดียวก็
พบในแบบลายเส้นต้นกัลปพฤกษ์สมัยกรุ งศรี อยุธยาซึ่ งได้มีการคัดลอกในรัชกาลที่ 3 (รู ปที่ 37) จึง
อาจสรุ ปได้วา่ เป็ นลักษณะเฉพาะของต้นกัลปพฤกษ์สมัยอยุธยาได้และยังพบต้นกัลปพฤกษ์บนฐาน
เสาเดียวในจิตรกรรมวัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา (รู ปที่ 38) ซึ่ งอาจเป็ นเค้าโครงเดิมในสมัยอยุธยา
ก่ อนจะได้รับ การเขี ยนซ่ อมเติ มในรั ช กาลที่ 4 ส่ วนในชั้นรั ตนโกสิ นทร์ น้ นั ต้นกัล ปพฤกษ์ใ น
จิตรกรรมจะอยูบ่ นฐาน 4 เสาหรื อฐานคล้ายหอเครื่ องก่อเป็ นต้นว่าจิตรกรรมที่วดั ชมพูเวก นนทบุรี
(รู ปที่ 39)

รูปที่ 35 : ภาพต้ นกัลปพฤกษ์ ในอุโบสถวัดช่ องนนทรี กรุงเทพฯ
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รูปที่ 36 : ภาพต้ นกัลปพฤกษ์ ในอุโบสถวัดเกาะแก้ วสุ ทธาราม เพชรบุรี
ที่มา : virain(นามแฝง), สั มมนาวัดเกาะแก้ วสุ ทธารามกันบ้ างครับ,
(http://www.reurnthai.com/index.php?topic=3114.60)

รูปที่ 37 : ภาพคัดลอกลายเส้ นต้ นกัลปพฤกษ์ สมัยอยุธยา
ที่มา : ม.ร.ว. แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, สถาปัตยกรรมพระเมรุ ในสยาม,
(กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์กรุ งเทพฯ (1984), 2555), 96.
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รูปที่ 38 : ภาพต้ นกัลปพฤกษ์ ทวี่ ัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา

รูปที่ 39 : ภาพต้ นกัลปพฤกษ์ ทวี่ ัดชมพูเวก นนทบุรี
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ส่ วนประดับพนักชาลาประจุ ลายประเภทลายหน้ากระดานเป็ นต้นว่าลายช่ องลู กฟั ก ลาย
ประจายามในกรอบสี่ เหลี่ยม ลายประจายามก้ามปู ลายประจายามก้ามปูสลับลูกฟั ก ลายประจายาม
ก้ามปูสลับรู ปรี มีประจายามอยูภ่ ายใน ทรงพุม่ ของต้นกัลปพฤกษ์มี 5 ต้นที่ประดับทรงพุ่มด้วยใบไม้
ที่ดูคล้ายดอกไม้ 5 กลี บ ในแบบต่างๆซึ่ งดูไม่น่าสนใจเท่าใดนักด้วยเป็ นแบบของต้นไม้ที่พบได้
ทัว่ ไปในจิตรกรรมอยุธยาตอนปลาย จึงเป็ นการแสดงลักษณะของต้นไม้จริ งในต้นไม้ประดิษฐ์ต่าง
จากอีก 3ต้นที่ เหลื อที่ ป ระดับด้วยลายดอกไม้ป ระดิ ษฐ์ที่ แตกต่า งกันและมี รายละเอี ยดที่ ควรจะ
กล่าวถึง
ต้นแรกคือต้นที่ 5 นับจากซ้ายทรงพุ่มประดับดอกไม้ประดิ ษฐ์ทาให้ดูคล้ายลายช่ อ กลี บ
ดอกไม้อยูต่ รงกลางซ้อนด้วยกลีบดอกที่ดูคล้ายใบไม้ 5 กลีบกรี ดเส้นขนานในกลีบ สองข้างต่อกลีบ
ยาวตามกรอบทรงพุม่ เค้าโครงแบบนี้ชวนให้นึกถึงลายช่อที่วดั บรมพุทธาราม อยุธยา สมัยพระเพท
ราชาอยูไ่ ม่นอ้ ยแม้จะเป็ นงานปูนปั้ น ในภาพลายเส้นส่ วนนี้ ลายประดิษฐ์คลี่คลายมากกว่าแต่ไม่มาก
เท่าลายช่ อที่ วดั ป่ าโมก อ่างทอง อันเป็ นงานบูรณะสมัยพระเจ้าท้ายสระ157(รู ปที่ 40) ที่วดั ป่ าโมก
ดังกล่าวมาแล้วว่ามีเค้าโครงลายและรายละเอียดบางส่ วนใกล้เคียงอย่างมากกับลายพนักธรรมาสน์
สวดวัดเชิ ง ท่ า อยุธ ยา (รู ป ที่ 29) เมื่ อตรวจดู ล ายพนัก ธรรมาสน์ พ บว่า มี ส่ วนที่ ค ล้า ยกับ ลายต้น
กัลปพฤกษ์ตน้ นี้อย่างมาก (รู ปที่ 41 ) จึงอาจจัดให้ลายประดับของต้นนี้อยูห่ ลังจากวัดบรมพุทธาราม
- วัดป่ าโมกซึ่ งก็คือสมัยหลังพระเพทราชา - พระเจ้าท้ายสระได้

157

สันติ เล็กสุขมุ , ลวดลายปูนปั้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), 25.
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รูปที่ 40 : ลายช่ อทีว่ ัดบรมพุทธาราม อยุธยา (ซ้ าย) ลายเส้ นต้ นกัลปพฤกษ์ ต้นที่ 5 (กลาง) และลายช่ อทีว่ ัดป่ า
โมก อ่ างทอง (ขวา)
ที่มารู ปซ้าย - ขวา : สันติ เล็กสุ ขมุ , ลวดลายปูนปั้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), (กรุ งเทพฯ :
มูลนิธิเจมส์ทอมป์ สัน, 2532), 99.
ที่มารู ปกลาง : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.

รูปที่ 41 : ลายพนักธรรมาสน์ สวดวัดเชิ งท่ า อยุธยา ทีม่ ีเค้ าโครงใกล้ เคียงกับต้ นกัลปพฤกษ์
ในภาพลายเส้ น
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อีกสองต้นถัดมาคือต้นที่ 6 และ 7 ประดับพุ่มด้วยลายดอกไม้ซ่ ึ งประกอบด้วยกลี บแบบ
เดียวกับต้นที่ 5 โดยต้นที่ 6 ประดับด้วยดอกสี่ กลีบ 4 ดอก ส่ วนต้นที่ 7 ดูจะคลายจากต้นที่ 5 โดย
ด้านล่ างประดับดอกห้ากลี บ กับกลี บขนาบ ด้า นบนเป็ นดอกสามกลี บ แม้จะมี รูปแบบของดอก
ต่างกันแต่ลกั ษณะกลีบที่เหมือนกันและพบในที่เดียวกันจึงเป็ นการแสดงความหลากหลายของแบบ
ที่ช่างคิด (รู ปที่ 42) กลีบลักษณะนี้ อาจมองว่าเป็ นใบไม้ก็ได้ซ่ ึ งพบอยู่ในจิตรกรรมที่วดั ไชยวัฒนา
ราม พระนครศรี อยุธยา วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี และที่เป็ นปูนปั้ นที่วดั ไลย์ ลพบุรี รวมถึงบาน
ประตูไม้ที่ได้จากวัดพระศรี สรรเพชญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จึงอาจกล่าวได้วา่
เป็ นลักษณะทัว่ ไปในสมัยอยุธยาซึ่ งอาจได้รับอิทธิ พลศิลปะจีนหรื อเปอร์ เซี ย ในหัวข้อนี้ จึงกาหนด
อายุภาพลายเส้นให้แคบลงได้อีกคืออยูใ่ นช่วงหลังรัชกาลพระเพทราชา - พระเจ้าท้ายสระ

รูปที่ 42 : ลายเส้ นต้ นกัลปพฤกษ์ต้นที่ 6 (ซ้ าย) และต้ นที่ 7(ขวา)
ที่มา : 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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3.5 ภาพการละเล่น
ภาพการละเล่ น หรื อ กายกรรมบนเสาสู ง ปรากฏอยู่ใ นแนวบนของภาพระทาและโรง
มหรสพ (รู ปที่ 43) ดูจะสอดคล้องกันดี กบั ข้อมูลพระเมรุ เอกในคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรง
ธรรม ภาพบุคคลทั้งนั้นไม่สวมเสื้ อ ผ้านุ่งเป็ นแบบเดียวกับบุคคลที่ปรากฏในขบวนแห่ จึงจะยกไป
กล่าวถึงในส่ วนนั้นทรงผมของบุคคลเป็ นอย่างเดียวกันทั้งหมดอย่างทรงมหาดไทยซึ่ งพบได้ทว่ั ไป
ในจิตรกรรมฝาผนังและสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา
เนื่ องจากภาพการแสดงมี อยู่อย่า งหลากหลายและยัง ไม่ อาจจาแนกการแสดงแต่ ล ะชุ ด
เรี ยกว่าอย่างไรแน่ ในที่น้ ี จึงอาศัยอากัปกิ ริยาสันนิ ษฐานร่ วมกับคาอธิ บายการแสดงเหล่ านี้ เท่าที่ มี
และด้วยภาพสลับคละปนกันอยูจ่ ึงอาจแบ่งการแสดงเพื่อการอธิ บายได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มไต่ลวดและ
กลุ่มการแสดงบนเสาสู ง ไต่ลวดในภาพลายเส้นปรากฏอยู่ 3 ภาพโดยภาพแรกจากซ้ายเป็ นเสาไม้
ขัดกันตั้งสองฝั่งขึงเชือกหรื อลวดมีบุคคลเดินบนเชื อกมือหนึ่ งถือโล่ มือหนึ่ งถือดาบ ภาพต่อมาเป็ น
เสาเชื อกในลักษณะเดียวกันแต่บุคคลที่ทาการแสดงเอาขาเกี่ยวเชื อกแล้วห้อยหัวลงทาท่าทางต่างๆ
ภาพสุ ดท้ายบุคคลหาบของมือหนึ่งถือร่ มเดินบนเชือก การแสดงนี้อาจเป็ นไต่เชือกหนังที่กล่าวถึงใน
กฎมณเฑียรบาลก็ได้158
กลุ่มภาพการแสดงบนเสาสู งก็พอจะจาแนกได้อีกคือกลุ่มลอดห่ วง มีอยู่ 2 ภาพเป็ นเสาสู ง
ปลายเสามีห่วงกลมใหญ่ ผูเ้ ล่นเลื้ อยไหลเกี่ ยวลอดกับห่ วงดังในบุณโณวาทคาฉันท์วา่ ผูแ้ สดงเลื้อย
ลอดว่องไวราวกับงู159 กลุ่มราแพนคงหมายถึงราแพนหางนกยูงมี 2 ภาพเป็ นเสาสู งปลายเสามีบุคคล
ยืนร่ ายราสองมือถือช่อหางนกยูง กลุ่มราทวนบนเสาสู งมี 2 ภาพ กลุ่มนอนบนลวดมี 2 ภาพและกลุ่ม
ไต่ราวดาบมี 4 ภาพ

158

วินัย พงศ์ศรี เพียร (บรรณาธิ การ), กฎมณเฑียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ, (กรุ งเทพฯ : สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2548), 157.
159
"บุณโณวาทคาฉันท์," ใน กรมศิลปากร, ประชุมวรรณคดีเรื่องพระพุทธบาท, 37.
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รูปที่ 43 : ลายเส้ นการละเล่ นในงานพระเมรุ
ที่มา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.

แม้จะพบภาพจิ ตรกรรมการละเล่นสมัยอยุธยาตอนปลายในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6
(รู ปที่ 44) ซึ่ งกาหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 - กลางพุทธศตวรรษที่ 23160 และที่วดั เกาะแก้ว
สุ ทธาราม เพชรบุรี (รู ปที่ 33) แต่ก็ไม่อาจใช้เปรี ยบเทียบลักษณะทางศิลปะได้เลยแม้วา่ ภาพเหล่านี้
จะมีลกั ษณะของการแสดงหลายแบบที่คล้ายคลึงกันกับที่พบในภาพลายเส้น อนึ่ง ภาพจากที่วดั เกาะ
แก้วฯ และหอเขียนวังสวนผักกาด เสาการละเล่นอยูส่ ู งในระดับเดียวกับระทาจึงอาจประมาณได้วา่
เสาเหล่านี้สูงเท่ากับระทา ระทาในพระเมรุ เอกนั้นคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมว่าสู ง 12 วา

160

รุ่ งโรจน์ ภิรมย์อนุกลู , การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ทมี่ าของสมุดภาพไตรภูม,ิ 104 - 105.
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รูปที่ 44 : ภาพการละเล่ นในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6
ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุ งศรีอยุธยา-ฉบับกรุ งธนบุรี
เล่ม 1, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 86.

3.6 สั ตว์หิมพานต์
ภาพลายเส้นแสดงกระบวนรู ปสัตว์ 9 รู ปนากระบวนราชรถและรู ปช้าง 2 รู ปตามหลังราช
รถทรงพระโกศแต่ ล ะรู ป มี ตวั อักษรก ากับ ซึ่ ง สามารถอ่ า นได้ ส่ วนราชสี ห์เที ย มราชรถลัก ษณะ
เหมือนอย่างราชสี ห์ในกระบวนรู ปสัตว์จึงจะกล่าวรวมกันในที่น้ ี
ดังได้กล่าวไปแล้วว่ารู ปสัตว์ถูกใช้ประกอบกระบวนแห่ พระศพมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เข้าใจ
ว่าอย่างน้อยในการพระศพพระชัยราชาดังในเอกสารของเมนเดส ปิ นโตภาพลายเส้นแสดงกระบวน
รู ปสัตว์นาและตามราชรถต่างจากเอกสารที่กล่าวถึ งการพระเมรุ สมัยอยุธยาเป็ นต้นว่าเอกสารงาน
พระบรมศพปี ฉลูเบญจศก คาให้การขุนหลวงหาวัด คาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมและพระ
ราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับพระพนรัตน์ซ่ ึ งกล่าวถึงกระบวนรู ปสัตว์หลังจากกล่าวถึงราชรถ
เสมอ ขณะที่เอกสารเกี่ยวกับการพระเมรุ ช้ นั รัตนโกสิ นทร์ มกั จะกล่าวถึ งกระบวนรู ปสัตว์ก่อนราช
รถ
รู ปสัตว์ท้ งั หมดตั้งอยูบ่ นฐานบัวคว่า - บัวหงายบนรางสาหรับชักลาก ลวดลายบัวและหน้า
กระดานที่ ฐ านแตกต่ า งยัก เยื้ อ งกัน ไป บนหลัง สั ต ว์เ ทิ น บุ ษ บกที่ ว าดอย่ า งเรี ยบง่ า ย บุ ษ บก
ประกอบด้วยฐานเขียงรองรับชุดฐานสิ งห์ตอนเดียว ส่ วนกลางประดับกระจัง ผูกม่านประดับ มีทวย
และเสารับหลังคาแบบลาดซ้อนชั้นต่อด้วยชุดเหมและปลี ทรวดทรงบุษบกเป็ นอย่างบุษบกราชรถ
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นกอินทรี รูปแรกลักษณะเป็ นรู ปนกหัวมีครี บหงอน/ขนเอนออกปลายด้านหลัง ปากจงอยมี
เขี้ ย ว คอถึ ง ท้อ งวาดเป็ นปล้อ ง ขนวาดอย่า งเกล็ ด หางไหลเหมื อ นหางไก่ เท้า เป็ นกรงเล็ บ มี
เครื่ องประดับคอแถบใหญ่มีดอกประจายามใหญ่ตรงกลาง สัดส่ วนอ้วนป้ อมเมื่อเทียบกับภาพนก
อินทรี ในสมุดภาพสัตว์หิมพานต์อนั เป็ นงานชั้นรัตนโกสิ นทร์ และส่ วนเครื่ องประดับนกอินทรี ใน
ภาพลายเส้นเป็ นแถบเล็กประดับกลีบกระจัง ไม่มีประจายามประดับอย่างไรก็ดี ลักษณะหางของนก
อินทรี ในภาพลายเส้นกลับคล้ายกับรู ปนกเทดในภาพลายเส้นรู ปสัตว์ในงานพระเมรุ สมัยอยุธยา (รู ป
ที่ 45)
ระมาดหรื อแรดผูกเครื่ องไม่มีผา้ คลุ มหลัง หัวมีงวงและมีนอ/เขากลางกระหม่อมอาจเป็ น
การวาดเติ ม ในภายหลัง ด้วยลัก ษณะนอต่ า งกับ ภาพลายเส้ นแรดในงานพระเมรุ ส มัย อยุ ธ ยาแต่
สัดส่ วนนับว่าใกล้เคี ยงกัน แรดในภาพลายเส้นตัวเป็ นเกล็ด หางยาวปลายเป็ นพุ่มขน มี เท้าคล้าย
เท้าช้าง เมื่ อเทียบกับแรดในสมุดภาพสัตว์หิมพานต์พบว่าแรดในสมุ ดภาพอ้วนกว่ามีการประดับ
อินทรธนูหรื อกระหนกที่บ่าและงวงยาวกว่าในภาพลายเส้น (รู ปที่ 46) แรดในวัฒนธรรมเขมรถือว่า
เป็ นพาหนะพระอัคนี จึงใช้แรดเชิ ญบุษบกไฟสาหรับถวายพระเพลิงพระศพเข้ากระบวนแห่ การทา
แรดมีงวงนี้ น่าจะเข้าใจผิดมาตั้งแต่วฒั นธรรมเขมรแล้ว ดังรู ปแรดจากปราสาทพนมรุ ้ ง บุรีรัมย์จดั
แสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย แรดขนาดใหญ่ส่วนนอหักหายแต่ก็แสดงลักษณะใกล้เคียง
กับแรดจริ งๆ ขณะที่รูปพระอัคนี ทรงแรดที่ได้จากปราสาทพนมรุ ้ งเช่นเดี ยวกันกลับแสดงลักษณะ
คล้ายงวงแล้ว
รู ปที่สามคล้ายเสื อ (รู ปที่ 47) มีลายพาดทัว่ ตัวมีหนวด เท้าเป็ นกรงเล็บ ตัวอักษรข้างใต้ไม่
สามารถจับความได้และตัวอย่างไม่มีในสมุดภาพสัตว์หิมพานต์ การไม่วาดปุยขนตั้งแต่แนวอกถึ ง
ท้องต่างจากรู ปเสื อที่พบในสมุดภาพไตรภูมิและสมุดข่อยสมัยอยุธยาหรื อสมัยหลังลงมา
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รูปที่ 45 : นกอินทรีในภาพลายเส้ น (ซ้ าย) และในสมุดภาพสั ตว์ หิมพานต์ (กลาง) กับลายเส้ นนกเทดในงาน
พระเมรุสมัยอยุธยา (ขวา)
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปกลาง : ภาพสั ตว์หิมพานต์ จากสมุดไทยคาของหอสมุดแห่ งชาติ, (กรุ งเทพฯ : สานัก, 2525), 19.
ที่มารู ปขวา : เกรี ยงไกร เกิดศิริ และคนอื่นๆ, งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมเกีย่ วเนื่อง, (กรุ งเทพฯ : อุษาคเนย์, 2552), 124.

รูปที่ 46 : รูปแรดในภาพลายเส้ นกับในสมุดภาพสั ตว์ หิมพานต์
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปกลาง : ภาพสั ตว์หิมพานต์ จากสมุดไทยคาของหอสมุดแห่ งชาติ, (กรุ งเทพฯ : สานัก, 2525), 15.
ที่มารู ปขวา : เกรี ยงไกร เกิดศิริ และคนอื่นๆ, งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมเกีย่ วเนื่อง, (กรุ งเทพฯ : อุษาคเนย์, 2552), 124.
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รูปที่ 47 : รูปเสื อในภาพลายเส้ น
ที่มา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
สิ งห์หวั มีขนประกอบด้วยเส้นตั้งเอนมาทางด้านหน้า คอถึงท้องวาดเป็ นปล้อง ขนหลังหัว
ยาวถึงบั้นท้ายเป็ นแผงแนวกลางวาดเป็ นลายรักร้อย รอบโคนหางวาดรู ปกลีบดอกไม้ หางยาวปลาย
เป็ นพุ่มขน เท้าเป็ นกรงเล็ บมี ครี บน่ องสิ งห์ บ่าและข้อพับประดับกระหนก ลักษณะขนที่ เอนมา
ข้า งหน้า กับ ตัว เนื้ อ ที่ ไ ม่ มี ล ายวนของขนท าให้แ ตกต่ า งจากราชสี ห์ ซ่ ึ ง ยัง เห็ น ความต่ า งนี้ ได้ใ น
จิตรกรรมสมัยอยุธยาเป็ นต้นว่าสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 ขณะที่สมัยรัตนโกสิ นทร์ จะเหลือเพียง
ลักษณะของขน/หงอนเพียงอย่างเดียวที่ทาให้สามารถเแยกสิ งห์กบั ราชสี ห์ได้ (รู ปที่ 48)
กิเลนหัวหัวมีขน/หงอนเป็ นลายกระหนกเปลวตั้งเอนมาด้านหน้า คอถึงท้องวาดเป็ นปล้อง
ขนหลังหัวยาวถึ งบั้นท้ายเป็ นแผง แนวกลางวาดลายรักร้ อย รอบโคนหางวาดรู ปกลีบดอกไม้ หาง
สั้นปลายเป็ นพุ่มพวงใหญ่ ตัวเป็ นเกล็ด ขากีบคู่ บ่าและโคนขาหลังประดับลายกระหนก แต่ไม่วาด
เขาอันเป็ นลักษณะเด่นของกิเลนลักษณะนี้ ใกล้เคียงกับกิเลนในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7 พอใช้
และต่างจากกิ เลนในสมุดภาพสัตว์หิมพานต์ที่กิเลนแสดงเขาและขนหลังเป็ นวงๆ หางยาวซึ่ งคงมี
ลักษณะกิเลนจีนเข้ามาปนมากขึ้นในชั้นหลัง (รู ปที่ 49)
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รูปที่ 48 : สิ งห์ ในภาพลายเส้ น (ซ้ าย) สิ งห์ ในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 (กลาง) และสิ งห์ ในสมุดภาพสั ตว์ หิม
พานต์ (ขวา)
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปกลาง : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอมภาษาไทย, (กรุ งเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2552), 168.
ที่มารู ปขวา : ภาพสั ตว์ หิมพานต์ จากสมุดไทยคาของหอสมุดแห่ งชาติ, (กรุ งเทพฯ : สานัก, 2525), 29.

รูปที่ 49 : กิเลนในภาพลายเส้ น (ซ้ าย) กิเลนในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7 (กลาง) และในสมุดภาพสั ตว์ หิม
พานต์ (ซ้ าย)
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปกลาง : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอมภาษาไทย, (กรุ งเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2552), 113.
ที่มารู ปขวา : ภาพสั ตว์ หิมพานต์ จากสมุดไทยคาของหอสมุดแห่ งชาติ, (กรุ งเทพฯ : สานัก, 2525), 38.
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สิ งโตหัวค่อนข้างกลมหน้ามี ขนสั้นๆมีเขา คอถึ งท้องวาดเป็ นปล้องใหญ่ ขนหลังหัวเป็ น
แผงยาวถึ งบั้นท้าย ขนแบ่งปอยใหญ่ปรกหลัง แนวกลางวาดเป็ นลายเกล็ดรักร้ อยขนาดใหญ่ รอบ
โคนหางวาดรู ปกลี บดอกไม้ หางสั้นปลายเป็ นพุ่มใหญ่ออกเปลว เท้าเป็ นกรงเล็บมีขนครี บน่อง มี
กระหนกสามตัวประดับที่บ่าและโคนขาหลัง บริ เวณไหล่และน่ องประดับใบเทศ สิ งโตลักษณะนี้
ไม่พบในสมุดภาพสัตว์หิมพานต์สมัยรัชกาลที่ 3 แต่พบบ้างในในลายรดน้ าตามตูพ้ ระธรรมและหี บ
พระธรรม แต่สัดส่ วนเป็ นคนละอย่างกันกับในภาพลายเส้นจึงไม่อาจเปรี ยบเทียบได้ (รู ปที่ 50)

รูปที่ 50 : สิงโตในภาพลายเส้ น
ที่มา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag
ราชสี ห์เทินบุษบกและราชสี ห์เทียมราชรถมีขนสั้นเอนไปข้างหลังปลายยาวสะบัด คอถึ ง
ท้องวาดเป็ นปล้อง ขนหลังหัวยาวถึงบั้นท้ายเป็ นแผง แนวกลางวาดลายรักร้อย รอบโคนหางวาดรู ป
กลี บดอกไม้ หางยาวปลายประดิ ษฐ์คล้ายกระจังมุม ตัวมีขดแนวขนเป็ นวงหยักคล้ายลายเมฆ บ่า
และโคนขาหลังประดับลายกระหนก เท้าเป็ นกรงเล็บมีขนครี บน่อง บริ เวณไหล่และน่องประดับใบ
เทศ ลักษณะโดยรวมค่อนข้างใกล้เคียงกับราชสี ห์ในจิตรกรรมวัดช่องนนทรี และสมุดภาพไตรภูมิ
หมายเลข 5 (รู ปที่ 51) โดยเฉพาะที่วดั ช่องนนทรี น้ นั นอกจากลักษณะหน้าของราชสี ห์และการไม่ใส่
เครื่ องประดับคอจะคล้ายกับราชสี ห์เทิ นบุษบกและราชสี ห์เที ยมราชรถน้อยในภาพลายเส้ นแล้ว
กระหนกที่ประดับตัวราชสี ห์ที่วดั ช่องนนทรี ดูจะเพรี ยวเบาและมีรายละเอียดมากกว่า ส่ วนประกอบ
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ลายคล้ายกระหนกประกอบราชสี ห์เที ยมราชรถทรงพระโกศอย่างมาก ราชสี ห์ตวั นี้ มีขนาดและ
รายละเอี ยดมากกว่าราชสี ห์ในส่ วนอื่ นของภาพคือมีกระหนกประกอบที่มีรายละเอียดและสวม
เครื่ องประดับคอเป็ นแถบมีประจายามคัน่ (รู ปที่ 52)

รูปที่ 51 : ราชสีห์ในภาพลายเส้ น (ซ้ าย) และราชสี ห์ในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5(ขวา)
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.

ที่มารู ปขวา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอมภาษาไทย, (กรุ งเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2552), 168.

รูปที่ 52 : ลายเส้ นราชสีห์เทียมราชรถทรงพระโกศ (ซ้ าย) และภาพราชสีห์ทวี่ ัดช่ องนนทรี (ขวา)
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปขวา : วัดช่องนนทรี กบั ของดีที่กาลังจะหายไป, (https://pantip.com/topic/35381004)

100
คชสี ห์รูปร่ างอย่างราชสี ห์แต่หวั เป็ นหัวช้างมีงวงมีงา กระพองสู งใหญ่ สวมมงกุฎทรงเทริ ด
ต่างจากรู ปสัตว์ท้ งั หลายก่ อนหน้า คชสี ห์ที่สวมเครื่ องประดับศีรษะอย่างนี้ ไม่พบในที่ ใดทั้งสมัย
อยุธยาและรัตนโกสิ นทร์ แต่หากตัดมงกุฎออกแล้วคชสี ห์ในภายลายเส้นนี้ ก็ดูคล้ายภาพคชสี ห์ใน
สมุดข่อยฉบับร้านค้าของเก่าซึ่ งดูมีฝืมือหลังลงมาพอควร โดยสมุดข่อยฉบับนี้ มีการกาหนดอายุร่วม
สมัยกับสมุดข่อยวัดศีรษะกระบือ161 (รู ปที่ 53)

รูปที่ 53 : คชสี ห์ในภาพลายเส้ น (ซ้ าย) และคชสี ห์ในสมุดข่ อยฉบับร้ านค้ าของเก่ า (ขวา)
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปขวา : น. ณ ปากน้ า (นามแฝง), แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชยั , จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่ อย, (กรุ งเทพฯ
: เมืองโบราณ, 2528), 44.
กินนรพนมมือ ครึ่ งบนเป็ นมนุ ษย์สวมมงกุฎแบบเดียวกับคชสี ห์และบุคคลในกระบวนแห่
มีกรองศอ ทับทรวง พาหุ รัด ทองกร ปั้ นเหน่ ง รัดองค์ครบ ใบหน้าเป็ นอย่างเดียวกับภาพบุคคลใน
ภาพลายเส้น ทั้งสองส่ วนนี้จึงจะขอยกไปกล่าวรวมถึงในส่ วนภาพบุคคล ครึ่ งล่างของกินนรเป็ นนก
ปี กมีการแบ่งส่ วนบนกับส่ วนปลายด้วยแนวลูกประคา หางเป็ นกระหนกหางกิ นรี อย่างแท้จริ ง ขา
เป็ นกรงเล็บมี ขนครี บน่ อง มี กระหนกที่ ดูคล้ายท่องพวงมาลัยห้อยลงมาจากปั้ นเหน่ งถึ งเท้าปลาย
ตวัดขึ้นเป็ นกระหนกสามตัวต่างจากสมัยรัตนโกสิ นทร์ ที่จะออกเป็ นเศียรนาคเสมอ ลักษณะกินรี ใน
ภาพลายเส้นค่อนข้างใกล้เคียงกับสมุดข่อยวัดศีรษะกระบือ (รู ปที่ 54)
161

น. ณ ปากน้ า (นามแฝง), แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชยั , จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่ อย, 13.
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รูปที่ 54 : กินนรในภาพลายเส้ น (ซ้ าย) กินนรในสมุดข่ อยวัดศีรษะกระบือ (กลาง) และในสมุดภาพสั ตว์ หิม
พานต์ (ขวา)
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปกลาง : น. ณ ปากน้ า (นามแฝง), แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชยั , จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่ อย, (กรุ งเทพฯ :
เมืองโบราณ, 2528), 78.
ที่มารู ปขวา : ภาพสั ตว์ หิมพานต์ จากสมุดไทยคาของหอสมุดแห่ งชาติ, (กรุ งเทพฯ : สานัก, 2525), 49.

ท้ายราชรถทรงพระโกศตามด้วยรู ปช้างสองรู ป ลักษณะเหมือนกันคือเป็ นช้างทรงผูกเครื่ อง
พร้อมนอกจากจะเทินบุษบกแล้วยังมีบุคคลนัง่ คอช้างถือของ้าวและท้ายช้างอีกคนหนึ่ ง ทั้งสองแต่ง
กายอย่างบุคคลในกระบวนแห่จึงจะกล่าวในหัวข้อนั้น รู ปช้างนี้ เขียนใบหู คล้ายหางปลาเทียบได้กบั
รู ปช้างในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7 อย่างน่าสนใจ(รู ปที่ 55) ตัวอักษรที่เขียนกากับแปลได้วา่ ช้าง
แดงรับหมาก และช้างเผือกรับน้ า162

162

พิชญา สุ่มจินดา, "ข้อวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพงานพระเมรุ สมเด็จพระเพทราชาที่คน้ พบใหม่," ใน
เอกสารประกอบงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เรื่องเล่ าขานจากงานพระเมรุ : พัฒนาการจากกรุง
ศรีอยุธยาสู่ กรุงรัตนโกสินทร์ ชุดที่ 2, 42.
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รูปที่ 55 : ช้ างในภาพลายเส้ น (ซ้ าย) และช้ างในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7(ขวา)
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปขวา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอมภาษาไทย, (กรุ งเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2552), 109.
รู ปสัตว์เหล่ านี้ เกื อบทั้งหมดอยู่ในท่าทางยืนตรงหรื อพนมมื อ ต่างจากที่พบในจิ ตรกรรม
แห่ งอื่น คงเนื่ องจากเป็ นรู ปสัตว์ในกระบวนแห่ พระศพอันเป็ นพระราชพิธีใหญ่และมีบรรยากาศที่
เคร่ งขรึ มจึงไม่แสดงกิ ริยาอาการมากดังที่พบในจิตรกรรมแห่ งอื่นซึ่ งมักวาดภาพสัตว์เหล่านี้ ในป่ า
อันเป็ นที่อยูอ่ าศัย
รายชื่อรู ปสัตว์ในกระบวนแห่มีอยูใ่ นคาให้การขุนหลวงหาวัดเมื่อกล่าวถึงงานพระเมรุ พระ
เจ้าบรมโกศมีรูปสัตว์ 10 อย่างๆละคู่ มีช้าง ม้า คชสี ห์ ราชสี ห์ สิ งโต มังกร ทักกะทอ นรสิ งห์ เหม
หงส์ สู ง4ศอก รู ปสัตว์น้ นั มีมณฑปบนหลังใส่ ธูปน้ ามันพิมเสนและเครื่ องหอมต่างๆข้อมูลนี้ ไม่ตรง
กับภาพลายเส้นทั้งหมดและภาพลายเส้นก็ไม่อาจแสดงข้อมูลทั้งหมดได้ การจัดรู ปสัตว์น้ ี คงไม่มี
แบบแผนตายตัวว่าต้องมี สั ตว์อะไรอยู่ตาแหน่ ง ใดนอกจากแรดที่ ตอ้ งเชิ ญบุ ษ บกไฟแต่ คงมี ก าร
ปรับเปลี่ ยนยักเยื้องไปได้พอสมควรและการกาหนดอายุจากรู ปสัตว์ไม่อาจกาหนดอายุได้แคบไป
กว่าสมัยอยุธยาตอนปลาย
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3.7 ราชรถ
อยูใ่ นส่ วนกระบวนแห่หลังขบวนรู ปสัตว์ ราชรถนี้ มี 4 คันเป็ นราชรถน้อย 3 คันคงเป็ นราช
รถพระนา ราชรถโปรย ราชรถโยงกับคันสุ ดท้ายเป็ นราชรถใหญ่สาหรับทรงพระโกศพระศพหรื อที่
ในเรื่ องสมเด็จพระบรมศพเรี ยกว่ารถอ่านหนังสื อ รถปรายข้าวตอก พระพิไชยราชรถโยง และพระ
มหาพิไชยราชรถกฤษฎาธาร163
ราชรถน้อย (รู ปที่ 56) ลักษณะโดยรวมเหมือนกันเป็ นราชรถเทียมราชสี ห์คู่หนึ่ ง มีสารถีรถ
ละคนนัง่ พนมมืออยู่ มีฉตั ร 5 ชั้น ปั กหน้ารถ - หลังรถ ปลายงอนรถเป็ นรู ปนาค 3 เศียร ใต้ราชรถมี
ตัวอักษรกากับแต่มีขนาดเล็กและเลือนจนไม่อาจจับความได้ อาจแบ่งราชรถได้สองส่ วนคือส่ วนตัว
รถกับส่ วนบุษบก ส่ วนตัวรถควรเป็ นส่ วนหลักยืนพื้น ส่ วนบนที่เพิ่มขึ้นมาคงมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ไปตามศักดิ์ของผูใ้ ช้งานอาจเป็ นรถอย่างเดียวไม่มีหลังคาคลุมหรื อมีหลังคาคลุมซึ่ งมีแบบแตกต่าง
กันไปอีก ดังในภาพลายเส้นราชรถเทินบุษบกอีกชั้นอันแสดงศักดิ์สูงดังวิมานเคลื่อนที่และสามารถ
เทียบเคียงได้กบั ข้อมูลในคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมที่กล่าวถึงราชรถที่ใช้ในกระบวนแห่
พระศพเป็ นราชรถบุษบกยอดมณฑป
ส่ วนตัวรถมี ลอ้ คู่หนึ่ ง ดุ มล้อล้อมด้วยลายลูกประคา ซี่ ล้อ ทั้ง 8 ไม่มีลายประดับ กงล้อ
ประดับลายลูกประคาและลายกลีบดอกรู ปรี มีกลีบซ้อนกลีบแทรก ล้อนี้ ประกับแปรกออกหัว - ท้าย
เป็ นกระกนกสามตัว แถบหน้ากระดานแปรกประดับลายคล้ายรั กร้ อยกาบปลี ตัวรถยกชั้นเขี ย ง
แสดงด้วยเส้นตั้งสู งระดับกงล้อ ขอบยกเป็ นแถวหน้ากระดานเรี ยบๆมีรูปสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนคัน่
เป็ นจังหวะ ส่ วนล่างของหน้ากระดานประดับกระจังรวน ส่ วนบนประดับแถวกระจังเจิมหัวท้าย
ออกเป็ นกระหนกคล้ายกระจังมุม ส่ วนนี้ มีขนาดใหญ่กว่ากระจังเจิมและยื่นออกมาจากแนวพอใช้
ราชรถน้อยคันหลังสุ ดมีลายแผกไปจากสองคันหน้าคือกระหนกหัวท้ายแปรกออกคล้ายหัว - หาง
นาคแถบหน้ากระดานแปรกก็ทาเป็ นลายรักร้อยเกล็ด
บุษบกตั้งอยู่บนรถซึ่ งปรากฏท้องไม้สูงทาเป็ นตารางอย่างราชวัติแต่ถี่กว่าอาจหมายถึงการ
ประดับกระจก แถบหน้ากระดานประดับลายประจายามก้ามปูสลับลูกฟั ก ขอบบนประดับกระจัง
เจิมทานองเดี ยวกับส่ วนประดับเดี ยวกันที่ตวั รถ ถัดขั้นไปจึงเป็ นเชิ งบาตรหรื อเอวขันบุษบก หน้า
กระดานบนเกลี้ ยงมีลายสี่ เหลี่ ยมขนมเปี ยกปูนคัน่ เป็ นระยะมีกระจังประดับขอบบน มี แผงพนัก
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เรื่ อ งสมเด็ จ พระบรมศพ คื อ จดหมายเหตุ ง านพระเมรุ ค รั้ ง กรุ ง เก่ า กั บ พระราชวิ จ ารณ์ ข อง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, 11.
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เรี ยบๆ เสาขนาดเล็กรับหลังคาลาดของบุษบก 4 ชั้น ต่อด้วยบัวคอเสื้ อ ชุ ดเหม ปลี และพุ่ม ชั้น
หลังคาแต่ละชั้นที่ดา้ นประดับบันแถลง บราลี ที่มุมประดับตัวเหงาปลายตวัดเข้าทวยประดับเป็ น
อย่างทวยศาลาสังเค็ด ราชรถผูกม่านปล่อยชายทิ้งเล่นลม

รูปที่ 56 : ราชรถพระนา ราชรถโปรยและราชรถโยงในภาพลายเส้ น
ที่มา: Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ราชรถใหญ่ทรงพระโกศ (รู ปที่ 57) มีขนาดและชั้นประดับมากกว่าราชรถน้อยตามศักดิ์ ที่
สู งกว่ามีลอ้ 2 คู่ แปรกรถทาเป็ นรู ปนาค 5 เศียร กงล้อประดับลายกลีบบัวมีกลีบซ้อนกลีบแทรก
งอนรถนาค 5 เศียร ตัวรถยกพื้นสู งเหนือระดับล้อ ทาโปร่ งประดับตาข่ายมีไม้ตีทแยงประดับประจา
ยามอย่างสังเค็ด ด้านหน้ารถมีช้ นั ลดจากระดับพื้นมีบุคคลนัง่ พนมมือเข้าหาพระโกศ ท่านัง่ เป็ นการ
นัง่ ชันเข่าข้างหนึ่ง น. ณ ปากน้ า กล่าวว่าท่านัง่ แบบนี้ เป็ นท่านัง่ แบบเก่าซึ่ งพบในใบเสมาสมัยอโยธ
ยา164 รถมีบงั แทรกคู่หนึ่งปั กอยู่ ขอบพื้นยกแถบหน้ากระดานอย่างที่มีประดับในราชรถน้อยแต่หน้า
กระดานทาเป็ นลายประจายามก้ามปูสลับรู ปรี ชั้นนี้ปักฉัตร 5 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็ นชั้นเชิงบาตรหรื อเอว
ขันประดับกระจังมีฉตั ร 7 ชั้นปั ก
ฐานบุ ษ บกเป็ นท้องไม้สูง ลายตาข่ าย แถบหน้า กระดานลายดอกสี่ เหลี่ ยมก้า นแบ่ง สลับ
ประจายาม ขอบบนล่ างประดับกระจังและกระจังรวน เอวขัน 2 ชั้น ชั้นล่ างประดับกระจังที่ มี
รายละเอียดน้อยคล้ายกระจังตาอ้อยขนาดใหญ่จดั วางอย่างกระจังเจิม ชั้นบนประดับกระจังปฏิญาณ
164

น. ณ ปากน้ า, "ภาพเขี ย นจากสมุ ด ข่ อ ยสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลาย ชุ ด ภาพเทวดา," ใน สยาม
ศิลปะ จิตรกรรมและสถูปเจดีย์, (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538), 36.
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กระจังเจิมและกระจังมุมเสาบุษบกมุมละเสาประดับกาบล่างแบบกาบไผ่ขา้ งใต้มีเส้นลวดคาดเฉี ยง
สองเส้ นมี ประจายามอก ทวยและการประดับหลังคาอย่างบุ ษบกราชรถน้อย แต่เพิ่มชั้นหลังคา
มากกว่าเป็ น 5 ชั้น ชั้นหลังคายกกระเปาะชั้นหนึ่ งและที่มุมชั้นหลังคาเป็ นนาคปั ก บุษบกมีม่านผูก
ประดับ ในบุษบกเป็ นที่ต้ งั พระโกศ

รูปที่ 57 : ลายเส้ นราชรถทรงพระโกศ
ที่มา: Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.

จากลักษณะของราชรถทั้ง 4 ราชรถทรงพระโกศมีขนาดและรายละเอียดมากที่สุดจึงจะ
นามาใช้ศึ ก ษา ราชรถในภาพลายเส้ น มี สั ดส่ ว นยืดสู ง และดู เ ป็ นทรงจอมแหอย่า งที่ นิ ย มในชั้น
รัตนโกสิ นทร์ พอใช้ ราชรถทั้งนั้นยังไม่แสดงเกริ นหน้าหลังประกอบบุษบกขณะที่จิตรกรรมวัดช่อง
นนทรี บุษบกราชรถแสดงการออกเกริ นแล้วและชุดฐานบุษบกราชรถมีการยกกระเปาะชั้นหนึ่ งรับ
กับหลังคา(รู ปที่ 58) การออกแบบประดิษฐ์บุษบกราชรถให้มีเกริ นควรเป็ นงานชั้นหลังราชรถที่ไม่
มีเกริ น แต่ราชรถในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาเท่าที่พบเป็ นแบบมีเกริ นท้ายเป็ นต้นว่าสมุดภาพ
ไตรภูมิหมายเลข 5 และหมายเลข 6 จึงอาจเป็ นความต่างของแบบในจิตรกรรมฝาผนังและจิตรกรรม
ในสมุดภาพก็ได้
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รูปที่ 58 : ราชรถในจิตรกรรมฝาผนังวัดช่ องนนทรี กรุงเทพฯ

ส่ วนประดับหลังคามีสองส่ วนที่น่าสนใจคือมุมกระเปาะแต่ละด้านทาเป็ นรู ปตัวเหงา ส่ วน
มุมหลังคาทาเป็ นนาคปั กมุมที่ประดับตัวเหงาก็พบที่รูปราชรถน้อยในภาพลายเส้นนี่ อาจเป็ นการ
ลดทอนรายละเอียดสาหรับพื้นที่การเขียนที่จากัดแต่ก็ทาให้นึกถึ งธรรมาสน์วดั ใหญ่สุวรรณาราม
เพชรบุรี มุมที่ประดับนาคปั กก็พบในธรรมาสน์วดั มณี ชลขันธ์มีจารึ กระบุปีที่สร้างคือพ.ศ. 2225 ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์165 และพบในธรรมาสน์รุ่นเก่าตลอดลงมาถึงปั จจุบนั
(รู ปที่ 59)
เสาบุ ษบกประดับ กาบล่ า งแบบกาบไผ่ซ่ ึ ง นิ ย มใช้ป ระดับ เสาบุ ษ บกธรรมาสน์ที่ มี พ้ื นที่
น้อย166 เส้ นลวดใต้กาบคาดในแนวเฉี ยงเชื่ อว่ามี อยู่อย่างน้อยในรัชกาลพระเจ้าท้ายสระและนิ ยม
ควบคู่ไปกับแบบคาดตรง167 แต่หากเทียบดูกบั บุษบกธรรมาสน์สมัยอยุธยาจะพบว่าความนิ ยมของ
ลักษณะทั้งสองแบบนี้ น่าจะมีมาก่อนหน้านั้นแล้วในธรรมาสน์วดั โพธิ์ เผือก อยุธยา แสดงการคาด
เส้นเฉี ยงเส้นเดียวและกาบมีลกั ษณะอ้วนเตี้ยกว่ากาบไผ่โดยทัว่ ไป ส่ วนธรรมาสน์วดั ใหญ่สุวรรณา
ราม เส้นคาดเฉี ยงเพิ่มขึ้นเป็ นสองเส้นอย่างในภาพลายเส้น (รู ปที่ 60) ทว่า นี่ ก็อาจมองได้ว่าการ
ประดับเส้นคาดใต้กาบเป็ นเรื่ องของการออกแบบที่หลากหลายของช่าง
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ศักดิ์ชยั สายสิ งห์, ลพบุรีหลังวัฒนธรรมเขมร, (กรุ งเทพฯ : มติชน, 2559), 280.

166

สันติ เล็กสุขมุ , กระหนกในดินแดนไทย, (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545), 103.

167

สันติ เล็กสุขมุ , ลวดลายปูนปั้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), 60.
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รูปที่ 60 : การประดับหลังคาด้ วยตัวเหงาและนาคปักในภาพลายเส้ น (ซ้ าย) ธรรมาสน์ วัดใหญ่ สุวรรณา
ราม เพชรบุรี (กลาง) และธรรมาสน์ ทมี่ ีจารึ กในพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ (ขวา)
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปกลาง : ปลาทองสยองเมือง (นามแฝง), ลิสต์ รายชื่ อธรรมาสน์ สมัยอยุธยา,
(http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=patisonii&group=45&page=1)

รูปที่ 59 : กาบเสา ธรรมาสน์ วัดโพธิ์เผือก (ซ้ าย) ธรรมาสน์ วัดใหญ่ สุวรรณาราม (กลาง) และในภาพ
ลายเส้ น(ขวา)
ที่มารู ปกลาง : ปลาทองสยองเมือง (นามแฝง), ลิสต์ รายชื่ อธรรมาสน์ สมัยอยุธยา,
(http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=patisonii&group=45&page=1)
ที่มารู ปขวา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.

108
ส่ วนรถที่ยกพื้นโปร่ งมีไม้ตีทแยงดังได้กล่าวไปแล้วว่าพบในธรรมาสน์สมัยอยุธยาหลาย
หลังและสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 (รู ปที่ 61) จึงเป็ นลักษณะทัว่ ๆไปของสมัยอยุธยาตอนปลาย
ส่ วนลายประดับมีบางส่ วนที่อาจช่วยกาหนดอายุได้

รูปที่ 61 : ร่ องถุนโปร่ งมีไม้ ตีทแยงประดับในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5
ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอมภาษาไทย, (กรุ งเทพฯ :
กรมศิลปากร, 2552), 139.

กระจังปฏิญาณมีลกั ษณะร่ วมกันคือประกอบจากกระกนกตัวเดี ยวหรื อตัวเหงาหันหลังชน
กันส่ วนบนเป็ นรู ปสามเหลี่ ยมบากขอบ ตรงกลางประดับคล้ายตาอ้อยซึ่ งเป็ นลักษณะของกระจัง
โดยทัว่ ไป แต่กระหนกตัวเดี ยวยังเป็ นแบบคล้ายเลข ๑ เติมจุกอยู่ยงั ไม่ประดิ ษฐ์มากเมื่อเทียบกับ
กระจังในจิตรกรรมส่ วนกระจังมุมของราชรถในจิตรกรรมวัดช่องนนทรี พบว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับ
ภาพลายเส้น แต่ช้ นั ประดับคลี่คลายออกไปอีกจากในภาพลายเส้นจึงกาหนดอายุภาพลายเส้นให้เก่า
กว่าจิตรกรรมที่วดั ชองนนทรี โดยอยูใ่ นราวช่วงแรกของอยุธยาตอนปลายได้(รู ปที่ 62)
กระจังมุมประดับชั้นตัวราชรถเค้าโครงลายเดี ยวกับกระจังปฏิ ญาณแต่ทาขนาดใหญ่เอน
ออกสะบัดปลาย มีขอ้ สังเกตคือกระจังมุมหลังราชรถมีขนาดใหญ่และเอนออกมากกว่ากระจังมุม
หน้าราชรถอาจเป็ นการออกแบบเส้นทรงเพื่อให้ราชรถดูเพรี ยวและเบาขึ้น (รู ปที่ 62)
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รูปที่ 62 : ลายเส้ นกระจังและกระจังมุมราชรถในภาพลายเส้ น (บน) กับกระจังมุมราชรถในจิตรกรรมวัดช่ อง
นนทรี (ล่ าง)
ที่มารู ปบน : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปล่าง : วัดช่องนนทรี กบั ของดีที่กาลังจะหายไป, (https://pantip.com/topic/35381004)
ยังมีกระจังอีกแบบหนึ่ งที่พบในภาพลายเส้นนี้ คือกระจังที่มีลายละเอียดน้อยลักษณะคล้าย
กระจังตาอ้อยแต่มีขนาดใหญ่ประดับชั้นฐานบุษบกราชรถทรงพระโกศ (รู ปที่ 62) กระจังอย่างนี้ ไม่
ทราบว่ามีชื่อเรี ยกอย่างไรดูแปลกตาและไม่พบเห็นได้บ่อยนัก โดยพบกระจังลักษณะนี้ ประดับชั้น
หลังคาบุษบกธรรมาสน์รุ่นเก่าบางหลังเป็ นต้นว่าธรรมาสน์วดั ศาลาปูน อยุธยา ธรรมาสน์วดั กลาง
บางแก้ว นครชัยศรี ธรรมาสน์วดั โพธิ์ เผือก อยุธยา (รู ปที่ 63)
ราชรถน้อยสองคันหน้ามีกระหนกหัวแปรกเป็ นกระหนกสามตัว ขณะที่ราชรถน้อยคัน
หลังสุ ดกับราชรถทรงพระโกศกระหนกหัวแปรกเป็ นกระกนกหัวนาค ส่ วนกระหนกท้ายแปรกเป็ น
กระกนกสามตัวที่ออกเค้ากระหนกหางกิ นรี การทากระหนกหัวแปรกราชรถเป็ นรู ปนาคในภาพ
ลายเส้นรวมถึงการประดับลายรู ปนาคบนราชรถสมัยรัตนโกสิ นทร์ ทาให้มี ผสู ้ ันนิ ษฐานว่าราชรถ
หรื อรถสาหรั บศพมี พฒั นาการมาจากเรื อนาคส่ งวิญญาณดังได้กล่ าวมาแล้วในบทที่ 2 นาคนั้น
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สัมพันธ์ กบั "น้ า" และ "สายรุ ้ ง" ซึ่ งเป็ นสะพานเชื่ อมโลกหรื อดิ นแดนทั้งสองคือโลกมนุ ษย์และ
สวรรค์168การเคลื่อนพระศพโดยราชรถหรื อยานพาหนะที่เป็ นรู ปนาคอันหมายถึง "สะพาน" จึงเป็ น
สัญลักษณ์ที่แสดง "การเดิ นทาง" จากพระราชวังหรื อโลกมนุ ษย์ไปสู่ สวรรค์ที่แทนด้วยอาคารพระ
เมรุ น อกจากนี้ การแห่ พ ระศพมาถวายพระเพลิ ง ยัง พระเมรุ แ ละแห่ พ ระอัฐิ จ ากพระเมรุ ก ลับ
พระราชวังด้วยราชรถอันแต่งด้วยรู ปนาคยังอาจตีความได้ว่าเป็ นการขึ้นและกลับลงมาจากสวรรค์
เป็ นการเปลี่ยนสถานะ/สภาวะจาก "พระศพ" ของกษัตริ ยซ์ ่ ึ งเป็ นสมมติเทพไปเป็ น "พระอัฐิ" ซึ่ งมี
สถานะเป็ นทิพยสภาวะด้วยก็ได้โดยผ่านพิธีกรรมที่พระเมรุ

รูปที่ 63 : กระจังประดับชั้ นหลังคาธรรมาสน์ วัดศาลาปูน อยุธยา (ซ้ าย) ธรรมาสน์ วัดกลางบางแก้ ว
นครชั ยศรี (กลาง) และธรรมาสน์ วัดโพธิ์เผือก อยุธยา(ขวา)
ที่มารู ปกลาง : น. ณ ปากน้ า (นามแฝง), ธรรมาสน์ : ศักดิ์และศรีแห่ งศิลปะไทย, (กรุ งเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2544), 44.
ราชรถเทียมราชสี ห์คู่หนึ่ งแปลกจากข้อมูลในพงศาวดารที่มีว่าราชรถในกระบวนแห่ พระ
ศพนั้นจะเทียมด้วยม้าต้นผูกเครื่ อง 2 คู่169 ขณะที่ คาให้การขุนหลวงวัดประดู่ ทรงธรรมกล่ าวถึ ง
กระบวนแห่ พระศพพระเจ้าบรมโกศว่าราชรถเทียมด้วยม้า 4 คู่ตวั ม้าผูกประกอบรู ปราชสี ห์สวม
168

Adrian Snodgrass, The symbolism of the Stupa, (New York : Southeast Asia Program, 1991),
286. ดูรายละเอียดเพิม่ ใน Ibid.,286 - 294.
169
พระราชพงศาวดารกรุ งศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 410 412, 417 - 418.
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กรอมลงไปให้ดูง ามราชสี ห์เที ยมราชรถในภาพลายเส้ นจึ ง อาจเป็ นม้าต้นผูกรู ปราชสี ห์อย่า งใน
คาให้การนี้ก็ได้ ราชสี ห์เทียมราชรถก็ได้พบอยูใ่ นสมุดภาพวัดยมอันเป็ นกระบวนในงานกฐินหลวง
ด้วยจึงรับกับข้อความในคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม(รู ปที่ 64)

รูปที่ 64 : ราชสี ห์เทียมราชรถแห่ ในสมุดภาพวัดยม
ที่มา : สานักงานอุทยานการเรี ยนรู้ สังกัดสานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน),
กระบวนพยุหยาตราทางสถลมาคร (หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์),
(http://valuablebook2.tkpark.or.th/2015/10/media.html)
พระโกศบนราชรถใหญ่เป็ นพระโกศทรงกลมล่างคอดปากผาย ตั้งอยูบ่ นฐานเขียง 3 - 4 ชั้น
ตัวพระโกศประดับด้วยกาบคล้ายกลี บบัวจัดวางสับหว่างซ้อนชั้นไปตามความสู งของตัวพระโกศ
แนวบนสุ ดมีก ลี บแทรกประดับ กาบทรงกลี บบัวประดับพระโกศแม้จะชวนให้นึก ถึ งบัวหัวเสา
จาพวกบัวแบบใบดาบพอใช้แต่ก็ไม่อาจเป็ นส่ วนที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบได้ ฝาพระโกศทรงมณฑป
ซ้อน 3 -4 ชั้น มีกระจังประดับแต่ละชั้น ยอดสุ ดเป็ นปลี (รู ปที่ 65)
เอกสารที่ กล่าวถึ งพระโกศพระเจ้าแผ่นดิ นสมัยอยุธยาในพงศาวดารว่าเป็ นพระโกศทอง
ประดับเนาวรัตน์ คาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมว่าเป็ นพระโกศยอดเหมบุษบกพุ่มข้าวบิณฑ์
มีเทพพนมพรหมพักตร์ ตัวพระโกศทาด้วยทองประดับเนาวรัตน์จาหลักลายกุดน่ั กาบพระโกศทา
อย่างกลีบบัว ส่ วนในคาให้การขุนหลวงหาวัดฉบับหลวงให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่าพระโกศทรงพระศพ
พระเจ้าบรมโกศนั้นเป็ นพระโกศทองใหญ่กาบกลีบบัวประดับพลอยมีเก้ายอด เชิ งพระโกศมีครุ ฑ
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และสิ งห์ ลักษณะที่พอจะเทียบเคียงได้กบั พระโกศในภาพลายเส้นก็คือส่ วนหลังคาทรงบุษบกและ
กาบพระโกศที่ทาอย่างกลีบบัว ส่ วนทรงกลมของพระโกศนั้นไม่มีขอ้ มูลว่ามีลาดับศักดิ์อย่างไรด้วย
พบแต่ขอ้ มูลกล่าวถึ งโกศย่อมุม โกศแปดเหลี่ ยม โกศสี่ เหลี่ยม สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ ภาพ
ทรงอธิ บายว่าพระโกศทรงกลมอาจจะเป็ นแบบเก่าก่อนด้วยพบพระโกศพระศพของเก่าสมัยธนบุรี
และเดิ มคงมีศกั ดิ์ สูงกว่าโกศแปดเหลี่ ยม170 อย่างไรก็ดี การวาดเป็ นทรงกลมอาจเป็ นลักษณะทาง
จิตรกรรมก็ได้ดว้ ยโกศในภาพจิตรกรรมส่ วนใหญ่มกั เขียนเป็ นทรงกลม

รูปที่ 65 : ลายเส้ นพระโกศบนราชรถ
ที่มา : 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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กรมพระสมมติอมรพันธุ์, กรมพระยาดารงราชานุภาพ, สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์ (ทรง
เรี ยบเรี ยง), "ตานานพระโกศ," ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 8, 113.
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3.8 ภาพบุคคล
ลายเส้นภาพบุคคลในภาพลายเส้นมีลกั ษณะการแต่งกายแตกต่างกันแต่ใบหน้าเป็ นแบบ
เดี ย วกันทั้ง หน้า เสี้ ยวและหน้า อัดโดยมี ล ัก ษณะเส้ นและองค์ป ระกอบใบหน้า เหมื อนกับ ที่ พ บ
จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายทัว่ ไปเป็ นต้นว่าเส้นคิ้วที่ห่างจากเส้นเปลื อกตาและมีปลายเชิ ดขึ้น
อันเป็ นลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมสมัยอยุธยา 171แต่ใบหน้าที่ เหมื อนราวกับพิมพ์เดี ยวกันของ
บุคคลในภาพหากมิ ได้เขียนโดยคนคนเดี ยวก็น่าสนใจว่ามีเหตุผลอื่นหรื อไม่ ส่ วนเครื่ องแต่งกาย
และมงกุฎซึ่ งใช้อาจลาดับวิวฒั นาการได้ในการศึกษาจึงจะใช้ส่วนนี้ในการกาหนดอายุแทนโดยแบ่ง
ภาพบุคคลในภาพลายเส้นเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่ มแรกอยู่หน้าทางเข้ามณฑลพระเมรุ กบั อี กกลุ่ มอยู่ใน
กระบวนแห่
หน้าทางเข้าพระเมรุ มี 2 คนแต่งกายคล้ายกับบุคคลในกระบวนแห่ คือท่อนบนเปลือย สวม
กรองศอ พาหุ รัด ทองกร ท่อนล่างนุ่งโจงทับสนับเพลาลายเชิ งปล่อยชายผ้าข้างหน้ายาว ทั้งคู่สวม
ลอมพอกและมีคนหนึ่งสวมครุ ยทับชี้ ชวนกันดูกระบวนแห่ ที่กาลังเคลื่ อนเข้ามา บุคคลคู่น้ ี Terwiel
ตีความว่าเป็ นพระยมและพระเจตคุ ปต์172 แต่ภาพไม่ได้ให้ความแตกต่างกับบุคคลในกระบวนแห่
มากนักเป็ นต้นว่ามีรัศมีรอบจึงตีความว่าเป็ นเทวดาไม่ได้ แต่อาจเป็ นพนักงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้องในพิธี
มากกว่าดังในเรื่ องสมเด็จพระบรมศพว่าขุนนางและมหาดเล็กที่เข้าแห่น้ นั นุ่งลายห่ มเสื้ อขาวใส่ พอก
เกี้ยวตามบรรดาศักดิ์173 อีกประการคือบุคคลที่เข้าแห่ ตอ้ งแต่งกายอย่างเทวดาอยูแ่ ล้วดังในคาให้การ
ขุนหลวงหาวัดว่าสารถีและคนชักรถแต่งตัวอย่างเทวดา ใส่ กาไลต้นแขน กาไลมือ สังวาลทับทรวง
เทริ ด ส่ วนเสนาบดีนุ่งขาวสวมครุ ยขาวและลอมพอก174(รู ปที่ 66)
จากรู ปบุคคลในภาพลายเส้นที่นุ่งโจงทับสนับเพลาทิ้งชายหน้ายาวลักษณะการนุ่งแบบนี้
เหมื อนกับ ภาพขุนนางชาวอยุธ ยาในจดหมายเหตุ ข องลาลู แบร์ เป็ นอย่า งมาก และพบที่ อาจจะ
171

น. ณ ปากน้ า, "จิตรกรรมสมัยอยุธยา," ใน สยามศิลปะ จิตรกรรมและสถูปเจดีย์, 73.
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Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "Journal
of siam society, 80.
173
เรื่ อ งสมเด็ จ พระบรมศพ คื อ จดหมายเหตุ ง านพระเมรุ ค รั้ ง กรุ ง เก่ า กั บ พระราชวิ จ ารณ์ ข อง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, 23.
174
"คาให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง)," ใน ประชุ มคาให้ การกรุ งศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง : คาให้ การ
ชาวกรุงเก่ า คาให้ การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คาให้ การขุนหลวงหาวัด, 389.
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ใกล้เคียงในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 แต่ชายผ้าไม่ยาวเท่าในภาพลายเส้น (รู ปที่ 66) ส่ วนลักษณะ
ครุ ยและลอมพอกค่อนข้างใกล้เคียงกับในสมุดภาพวัดยมพอควร (รู ปที่ 64)

รูปที่ 66 : บุคคลสวมลอมพอกในภาพลายเส้ น (ซ้ าย) นุ่งผ้ าแบบเดียวกับภาพขุนนางอยุธยาของลาลูแบร์
(กลาง) และภาพขุนนางในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 (ซ้ าย)
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปกลาง : ซีมอง เดอ ลาลูแบร์ , สันต์ ท.โกมลบุตร (แปล), จดหมายเหตุลาลูแบรฉบับสมบูรณ์ :
ราชอาณาจักรสยาม เล่ม 1, (พระนคร : ก้าวหน้า, 2510), 107.
ที่มารู ปขวา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุ งศรีอยุธยา-ฉบับกรุ งธนบุรีเล่ ม 1,
(กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 84.
กลุ่มบุคคลในกระบวนแห่ แต่งกายเหมือนกันกับบุคคลที่ทางเข้าพระเมรุ แต่เพิ่มทับทรวง
และสังวาลเข้าไป ลายผ้านุ่งของบุคคลบางรู ปเขียนลายผ้าเป็ นลายดอกอย่างง่ายๆ ศิราภรณ์มีลกั ษณะ
แตกต่างกันถึง 3 แบบและจัดวางอย่างน่าจะมีนยั ยะโดยบุคคล 3 คู่แรกสวมมงกุฎทรงเทริ ดยอดอย่า
งกรัณฑมงกุฎ (รู ปที่ 67) 4 คู่ถดั มาสวมมงกุฎทรงเทริ ดยอดน้ าเต้า 2 คู่ปลายยอดแหลม (รู ปที่ 68)
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และ 2 คู่ปลายยอดสะบัด(รู ปที่69)บุคคลที่เหลือถัดจากนี้สวมมงกุฎทรงเทริ ดยอดเกี้ยว(รู ปที่ 70) การ
จัดวางดังนี้อาจเป็ นความต้องการที่จะแสดงลาดับศักดิ์ความสาคัญในแต่ละช่วงของกระบวนแห่

รูปที่ 67 : บุคคลในภาพลายเส้ นสวมมงกุฎทรงเทริ ดยอดอย่ างกรั ณฑมงกุฎ
ที่มา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.

รูปที่ 68 : บุคคลในภาพลายเส้ นสวมมงกุฎทรงเทริ ดยอดน้าเต้ าปลายแหลม
ที่มา : 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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รูปที่ 69 : บุคคลในภาพลายเส้ นสวมมงกุฎทรงเทริ ดยอดน้าเต้ าปลายกระหนกสะบัด
ที่มา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.

รูปที่ 70 : บุคคลในภาพลายเส้ นสวมมงกุฎทรงเทริ ดยอดชั ยหรื อยอดเกีย้ ว
ที่มา : 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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กรัณฑมงกุฏมักพบในกลุ่มพระพุทธรู ปและทวารบาลในช่วงอยุธยาตอนกลางค่อนข้างมาก
และในพระพุ ท ธรู ป ขนาดเล็ก ยุค หลังลงมา ภาพลายเส้ น กรั ณ ฑมงกุ ฏ ทรงเทริ ด มี ครี บลัก ษณะ
โดยรวมคล้ายกับที่พบในพระพุทธรู ปทรงเครื่ องน้อยสมัยอยุธยาตอนกลาง แต่มีลกั ษณะที่เพิ่มขึ้นมา
คือกรรเจียกจอนที่เป็ นเส้นประกอบแหลมๆล้อกับแนวกรอบหู ซ่ ึ งปรากฏประดับศิราภรณ์รูปบุคคล
ในภาพลายเส้นและรู ปกินนร กรรเจียกจอนลักษณะนี้บางท่านเรี ยกชายสาหร่ าย175
กรรเจียกแบบนี้อาจเห็นต้นเค้าได้ในทวารบาลไม้แกะสลักที่ได้จากวัดพระศรี สรรเพชญ จัด
แสดงอยูใ่ นพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ เจ้าสามพระยา (รู ปที่ 71) ทวารบาลไม้ชิ้นนี้ ประมาณอายุกนั
ราวสมัยช่วงสร้างวัด176 แต่หากดูลกั ษณะพระพักตร์ ที่ยาวเรี ยว พระเนตรเรี ยวชี้ ข้ ึน พระโอษฐ์ยมิ้ ตรง
กลางเว้าลงเป็ นลักษณะที่เทียบได้พระพุทธรู ปสมัยอยุธยาตอนปลายตั้งแต่รัชกาลปราสาททองลง
มา 177และเมื่ อเที ย บกับ พระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ องที่ ว ดั ไชยวัฒนารามและที่ วดั หน้าพระเมรุ อนั เป็ น
ตัวอย่างของงานในรัชกาลพระเจ้าปราสาททองกลับไม่พบการประดับด้วยกรรเจียกจอนแบบนี้ แต่
พบในพระพุทธรู ปทรงเครื่ ององค์หนึ่ งในพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ จันทรเกษม และพระพุทธรู ป
ทรงเครื่ องข้า งพระพุ ท ธชิ นราช พิ ษ ณุ โลก ซึ่ งมีล ัก ษณะเครื่ อ งทรงที่ ค่ อนข้า งใกล้เคี ย งกับ กลุ่ ม
ตัวอย่างพระพุทธรู ปในรัชกาลพระเจ้าปราสาททองแต่อาจมีอายุหลังลงมา(รู ปที่ 72) ประกอบกับ
กระหนกประดับกรอบซุ ้มเรื อนแก้วทวารบาลเป็ นรู ปวงโค้งคล้ายกับที่พบที่วดั ไชยวัฒนาราม178จึง
อาจประมาณอายุทวารบาลนี้ ไว้ในราวครึ่ งหลังหรื อปลายรั ชกาลพระเจ้าปราสาททองได้ ขณะที่
มงกุฎในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข5 กรรเจียกยังมีการประดับที่ค่อนข้างน้อยอยูแ่ ละเส้นประกอบมี
ขนาดยาวจึงน่าจะเป็ นแบบที่เกี่ยวข้องกับแบบในภาพสลักทวารบาลและภาพลายเส้น (รู ปที่ 73)

175

รุ่ งโรจน์ ภิรมย์อนุกลู , การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ทมี่ าของสมุดภาพไตรภูม,ิ 109.

176

น. ณ ปากน้ า, วิวัฒนาการลายไทย,138. และ สันติ เล็กสุ ขุม , ศิ ลปะอยุธยา : งานช่ างหลวงแห่ ง
แผ่นดิน, 158.
177
ศักดิ์ชยั สายสิ งห์, พระพุทธรู ปสาคัญและพุทธศิลป์ ในดินแดนไทย, (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554),
110.
178
กระหนกประดับกรอบซุ ้มแบบนี้ พบได้บ่อยในจิตรกรรมในสมุดภาพสมัยอยุธยา รวมถึงจิ ตรกรรม
ทวารบาลที่วดั ใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี ก็มีการประดับกรอบซุม้ แบบนี้.
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รูปที่ 71 : ทวารบาลไม้ แกะสลักได้ จากวัดพระศรีสรรเพชญ จัดแสดงในพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ
เจ้ าสามพระยา

รูปที่ 72 : พระพุทธรูปทรงเครื่ องจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ จันทรเกษม (ซ้ าย)
และพระพุทธรู ปทรงเครื่ องข้ างพระพุทธชิ นราช พิษณุโลก (ขวา)
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รูปที่ 73 : แบบกรรเจียกในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5
ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอมภาษาไทย, (กรุ งเทพฯ :
กรมศิลปากร, 2552), 190.
กรรเจียกในภาพลายเส้นมีลกั ษณะเส้นประกอบที่ส้ ันลงและมีจานวนถี่ข้ ึนเหมือนกันตลอด
ทั้งภาพจึงไม่น่าจะเก่าไปกว่าสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 และไม่ล่วงลงมาถึงรัชกาลพระเจ้าบรม
โกศที่การวาดกรรเจียกในสมุดข่อยวัดศีรษะกระบือมีลกั ษณะเส้นสั้นยาวหลากหลายและมักออก
ปลายเป็ นกระหนกเสมอ
มงกุฎทรงเทริ ดทั้งแบบที่มีกรรเจียกและไม่มีกรรเจียกเป็ นรู ปแบบหนึ่ งที่พบได้อยูเ่ สมอใน
งานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายจนอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นลักษณะทัว่ ไป แต่มงกุฎทรงเทริ ดที่มียอด
แบบกรัณฑมงกุฎที่พบในภาพลายเส้นนั้นยังไม่พบว่ามีในจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายที่ใดเลย
ส่ วนมงกุฎแบบต่อมามียอดทรงน้ าเต้าปลายยอดมีท้ งั แบบยอดแหลมและยอดสะบัดคล้ายหางไหล
มงกุฎทรงนี้ คงเป็ นมงกุฎชั้นรองเพราะพบอยู่ในภาพขุนนางและพวกคนธรรพ์(รู ปที่ 74) แต่ไม่
พบว่ามีที่ใดใกล้เคียงกับในภาพลายเส้นพอที่จะใช้ศึกษาได้
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รูปที่ 74 : มงกุฎทรงน้าเต้ าของคนธรรพ์ ในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 (ซ้ าย) มงกุฎทรงน้าเต้ าทีม่ ียอด
แหลมของวิฑรู บัณฑิตและยอดหางไหลของปุณกะยักษ์ ในจิตรกรรมวัดช่ องนนทรี กรุ งเทพฯ (กลาง)
และมงกุฎทรงน้าเต้ าของคนธรรพ์ (?)ในจิตรกรรมวัดเกาะแก้ วสุ ทธาราม เพชรบุรี(ขวา)
ที่มารู ปซ้าย : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุ งศรีอยุธยา-ฉบับกรุ งธนบุรี เล่ม 1,
(กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 74.
ที่มารู ปขวา : วัดเกาะแก้ วสุ ทธาราม, (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529), 46.

มงกุฎแบบสุ ดท้ายเป็ นมงกุฎทรงเทริ ดยอดชัยหรื อยอดเกี้ ยวชั้นเดียว ตามหลักวิวฒั นาการ
แล้วลักษณะสัดส่ วนของมงกุฎที่ยิ่งยืดสู งขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งเป็ นของสมัยหลังเท่านั้น นี่ อาจใช้ได้ใน
กลุ่ มประติ ม ากรรมซึ่ งไม่ มีพ้ื นที่ มาบัง คับ ส่ วนจิ ตกรรมมักพบว่าในแหล่ ง เดี ยวกันลัก ษณะและ
สัดส่ วนของมงกุฎมีความหลากหลายแตกต่างกันไปจึงไม่แน่ว่าส่ วนสู งของมงกุฎในจิตรกรรมจะ
เป็ นส่ วนที่ช่วยกาหนดอายุได้
อย่า งไรก็ ต าม จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บโดยใช้ห ลัก การดัง กล่ า วพบว่า มงกุ ฎ ในภาพ
ลายเส้ นมี ลกั ษณะค่อนข้า งใกล้เคี ยงกับจิ ตรกรรมบนสมุ ดข่อยวัดสุ วรรณภู มิ แต่ใ นสมุ ดข่อยวัด
สุ วรรณภู มิ ม งกุ ฎ ซึ่ ง เป็ นแบบเดี ย วกันทั้ง เล่ ม มี รายละเอี ย ดและยืดสู ง กว่า มงกุ ฎ ในภาพลายเส้ น
ประกอบกับมงกุฎไม่ได้อยู่ในทรงเทริ ดมี ครี บแล้วจึ งน่ าจะมี อายุหลังกว่าภาพลายเส้ น (รู ปที่ 75)

121
และเมื่ อเที ย บสมุ ดข่ อยวัดสุ วรรณภูมิ กบั สมุ ดข่อยวัดศี รษะกระบื อพบว่าที่ ในสมุ ดข่อยวัดศี รษะ
กระบื อมี ค วามหลากหลายของแบบที่ มากกว่า ดัง ได้ก ล่ าวไปแล้วจึ งอาจก าหนดให้ส มุ ดข่ อยวัด
สุ วรรณภูมิมีอายุเก่ากว่าสมุดข่อยวัดศีรษะกระบือเล็กน้อยหรื อร่ วมสมัยกัน
ที่วดั ใหญ่สุวรรณารามก็ได้พบมงกุฎแบบหนึ่ งซึ่ งมีสัดส่ วนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับในภาพ
ลายเส้นแต่มีรายละเอียดที่มากกว่าและมงกุฎส่ วนใหญ่มีกรรเจียกปลายยาวงอนออกกระหนกเสมอ
(รู ปที่ 89 ดูรูปซ้ายบน)

รูปที่ 75 : มงกุฎในสมุดข่ อยวัดสุ วรรณภูมิ
ที่มา : บุญเตือน ศรี วรพจน์, ประสิ ทธิ์ แสงทับ, สมุดข่ อย, (กรุ งเทพฯ : โครงการสื บสานมรดก
วัฒนธรรมไทย, 2542), 368.
บนราชรถทรงพระโกศสารถี นั่งห้อยขาข้างหนึ่ ง อย่างลลิ ตาสนะและพนมมื อซึ่ งเป็ นท่ า
เดียวกับที่พบในสมุดข่อยหมายเลข IO Pali207 ในหอสมุดแห่งชาติองั กฤษ (British Library) ท่าทาง
แบบนี้ของสารถีไม่ค่อยพบในจิตรกรรมสมัยอยุธยามงกุฎของสารถีประดับชั้นด้วยกระจังที่ชวนให้
นึกถึงมงกุฎทวารบาลวัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี (รู ปที่ 76)
นอกจากสารถีแล้วยังมีบุคคลบนราชรถนัง่ ไหว้พระโกศอยู่ (รู ปที่ 77) บุคคลแต่งกายด้วย
เครื่ องประดับที่มากกว่าบุคคลอื่นในกระบวนแห่ นุ่งผ้าลายและสวมมงกุฎทรงเทริ ดยอดเกี้ ยวอย่าง
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บุคคลในกระบวนแห่ แต่มีส่วนกรรเจียกจรปลายยาวออกคล้ายกระหนกซึ่ งเป็ นลักษณะที่ไม่พบใน
บุคคลอื่นในภาพลายเส้น มงกุฎที่มีส่วนประกอบมากกว่าดังนี้ จึงอาจเป็ นการแสดงศักดิ์ที่สูงกว่าซึ่ ง
ก็ได้พบการแสดงลาดับศักดิ์อย่างนี้ในจิตรกรรมวัดช่องนนทรี ดว้ ย (รู ปที่ 78)

รูปที่ 76 : สารถีในภาพลายเส้ น (ซ้ าย) ภาพทวารบาลทีว่ ัดใหญ่ สุวรรณาราม เพชรบุรี (กลาง) และสารถีใน
สมุดข่ อยหมายเลข IO Pali207 ในหอสมุดแห่ งชาติอังกฤษ (British Library) (ขวา)
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปกลาง : สมศักดิ์ แตงพันธ์, วีระชัย วีระสุ ขสวัสดิ์, ลวดลายสมัยอยุธยา, (กรุ งเทพฯ : ฝ่ ายอนุรักษ์
จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี , 2536), 115.
ที่มารู ปขวา : British Library,Digitised
Manuscripts, (http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=IO_Pali_207)

รูปที่ 77 : ลายเส้ นบุคคลกาลังไหว้ พระโกศบนราชรถ
ที่มา : 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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รูปที่ 78 : ฉากมหาภิเนษกรมณ์ ทวี่ ัดช่ องนนทรี แสดงมงกุฎพระโพธิสัตว์ มีปลายกรรเจียกงอน
เป็ นรู ปกระหนกแตกต่ างจากมงกุฎเทวดาซึ่งกรรเจียกไม่ ออกปลาย
ในหัวข้อนี้ จากลัก ษณะการแต่ งกายของภาพบุ คคลจึ งกาหนดอายุอยู่ใ นช่ วงอยุธยาตอน
ปลายได้ ลักษณะของมงกุฎน่ าจะเป็ นแบบที่ เก่ากว่างานในสมัยพระเจ้าบรมโกศซึ่ งมีลกั ษณะอัน
หลากหลายและมักออกปลายกรรเจียกเป็ นกระหนกเสมอ
3.9 เครื่องสู ง
ภาพลายเส้นปรากฏเครื่ องสู งทั้งที่ในกระบวนแห่ กบั ที่ต้ งั ประดับรอบพระเมรุ และราชวัติ
รายทาง ที่ประดับรอบพระเมรุ ระเบียงและราชวัติพระเมรุ น้ นั เป็ นฉัตร 7 ชั้น ราชวัติรายทางประดับ
ฉัตร 5 ชั้น แต่ท้ งั สองบริ เวณนี้ เป็ นแต่เพียงฉัตรเกลี้ยงๆไม่มีลายประดับ จากตาแหน่ งคงเป็ นฉัตร
เบญจรงค์ที่กล่ าวถึ งในเอกสาร ในที่น้ ี จึงจะกล่ าวถึ งแต่เครื่ องสู งในกระบวนแห่ ซ่ ึ งมีรายละเอี ยด
มากกว่า
เครื่ องสู งในกระบวนแห่ จาแนกได้ 3 ประเภทคือฉัตร บังแทรก และเครื่ องสู งรู ปทรงคล้าย
พัดยศหรื อบังสู รย์ เครื่ องสู งทั้งหลายคงมีที่มาจากเครื่ องใช้ของบุคคลซึ่ งใช้เป็ นเครื่ องแสดงสถานะ
ทางสังคมที่ แตกต่างกัน ผูท้ ี่ มีเครื่ องใช้เหล่านี้ มากและมีลกั ษณะวิจิตรงดงามที่สุดคื อกษัตริ ย ์ อาจ
กล่ า วได้ว่าฉัตรมี ที่ มาจากร่ ม บัง แทรกนั้น เสถี ยรโกเศศ กล่ า วว่าน่ าจะมี ที่ม าจากร่ ม ในลัก ษณะ
ตะแคงเพื่อใช้กาบัง179 ผูว้ จิ ยั เห็นว่าน่าจะมีที่มาจากพัดมากกว่า ซึ่ งนอกจากจะใช้พดั ให้เกิดลมแล้วยัง
ใช้เป็ นเครื่ องกาบังได้ดว้ ย ส่ วนจามรเป็ นแส้ปัดมีปลอกผ้าครอบ แต่มาปรากฏเหลือแต่เพียงปลอกผ้า
179

เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), "เรื่ องอินทรพรหมถือจามร," ใน ศิลปากร ปี ที่ 2 เล่ม 1 ( มิ.ย. 2491),66.
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เมื่อไหร่ น้ นั ไม่ทราบ แต่อย่างน้อยที่สุดคงเป็ นสมัยอยุธยาตอนปลายเนื่ องจากพบจามรแบบที่เป็ น
ปลอกผ้าอยูใ่ นจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายหลายแห่ง
3.9.1 ฉัตร
ทั้งหมดมีลกั ษณะคล้ายกันคือแต่ละชั้นมีแถบระบายขอบบน - ล่าง ชายพลิ้วเหมือนลมพัด
และพื้นมีริ้ว มีดา้ มยาว ปลายยอดสุ ดเป็ นดอก 8 กลีบปลายแหลมโดย 4 กลีบหลักขนาดใหญ่กว่า 4
กลีบแทรก กลีบหลักด้านบนยืดสู งเป็ นยอดแหลมส่ วนที่ต่างกันคือจานวนชั้นของฉัตร ฉัตร 3 ชั้น 4
คู่มี 3 คู่อยูส่ ่ วนหน้าของกระบวนแทรกตามรู ปสัตว์ ส่ วนอีก 1 คู่อยูท่ า้ ยสุ ดของภาพ ฉัตร 5 ชั้นมี 2
คู่ๆหนึ่งอยูห่ น้าราชรถน้อยคันแรก อีกคู่อยูท่ า้ ยราชรถทรงพระศพคืออยูใ่ นตาแหน่งหัวท้ายกระบวน
ราชรถนัน่ เอง นอกจากนี้ ที่ราชรถยังปั กฉัตรประดับโดยราชรถน้อยทั้ง 3 ปั กฉัตร 5 ชั้นทั้งหน้า หลัง ราชรถทรงพระโกศประดับฉัตร 5 ชั้นและ 7 ชั้นอย่างละคู่และพิเศษกว่าฉัตรอื่นในกระบวนคือ
มีแถบผ้าคล้ายริ บบิ้นตกเป็ นวงโค้งทิ้งชายสองชายข้างใต้ฉตั รคงเพื่อเน้นย้ าตาแหน่งอันสาคัญที่สุด
ของภาพ ฉัตรที่ประดับราชรถนั้นตามจริ งคงปั กทั้ง 4 มุม ราชรถแต่ละคันจึงมีฉตั ร 4 คัน ส่ วนราช
รถทรงพระโกศมี 8 คัน (ดูรูปที่ 57)
จานวนดังนี้ไม่ตรงกับแบบแผนที่ระบุในเอกสารใดเลยแม้เอกสารจะกล่าวไม่ใคร่ จะตรงกัน
เท่าใดนักอาจเป็ นข้อจากัดของพื้นที่อีกเช่ นเคยและช่ างคงเลื อกที่จะแสดงส่ วนพระเมรุ ระทา โรง
มหรสพและต้นกัลปพฤกษ์เต็มตามจานวนที่กล่าวในแบบแผนแทน
อย่างไรก็ดีตาแหน่ งของฉัตร 7 ชั้นในภาพลายเส้ นอยู่ใกล้พระโกศที่ สุดเป็ นการแสดง
สถานะและส่ วนที่สาคัญที่สุดของกระบวนแห่ เหมือนในชั้นรัตนโกสิ นทร์ ที่จะประดับฉัตร 7 ชั้น 4
มุม พระที่นง่ั หรื อเข้าแห่ ตามเสด็จ180นี่ จึงอาจเป็ นแบบแผนที่สืบมาจากสมัยอยุธยาก็ได้ส่วนรู ปแบบ
ทางศิลปะเนื่องจากไม่มีลายประดับอยูเ่ ลยจึงเปรี ยบเทียบได้ยากกับทั้งทรงฉัตรในภาพลายเส้นก็ดูยืด
สู งกว่าฉัตรในจิตรกรรมสมัยอยุธยาซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นทรงเตี้ยๆปลายบานแม้ฉตั รในสมุดภาพวัดยม
จะมีรูปทรงที่ใกล้เคียงอยู่บา้ งกับในภาพลายเส้นแต่สมุดภาพวัดยมก็ดูเหมือนจะยังเขียนไม่เสร็ จดี
บางส่ วนมีเส้นร่ างลายบนฉัตรที่ดูคล้ายงานทองแผ่ลวดจึงไม่อาจใช้เปรี ยบเทียบได้ ทว่าการเขียนผ้า
พลิ้วบนฉัตรในภาพลายเส้นอยูใ่ นลักษณะที่ใกล้เคียงอย่างมากกับฉัตรทวารบาลหน้าต่างการเปรี ยญ
วั ด ใหญ่ สุ วรรณาราม เพชรบุ รี ต่ า งกั น แต่ เ พี ย งอาการพลิ้ ว ของผ้ า เท่ า นั้ น (รู ปที่ 79)
180

เทวาธิราช ป. มาลากุล, เรื่องราชู ปโภคและพระราชฐาน, (พระนคร : กองวัฒนธรรม, 2504), 8.

รูปที่ 79 : อาการพลิ้วของฉัตรในภาพลายเส้ น (ซ้ าย) และฉัตรเทวดาบนหน้ าต่ างศาลาการเปรี ยญวัดใหญ่
สุ วรรณาราม เพชรบุรี (ขวา)
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปขวา : ม.จ.สุ ภทั รดิศ ดิศกุล, พิบูล ศุภกิจวิเลขการ, สันติ เล็กสุ ขมุ (คณะบรรณาธิการ), สมุดภาพ
ศิลปกรรมวัดใหญ่ สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี, (กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์การพิมพ์, 2525), 93.

3.9.2 บังแทรก
ลักษณะเป็ นแผ่นกลมต่อด้ามยาว ยอดและรอยต่อด้ามประดับลายดอกสามกลีบแต่ละกลีบ
มีกลีบเล็กแทรก กลีบบนสุ ดยืดสู งเป็ นยอดแหลม แผ่นวงกลมนี้ มีกรอบวงกลมซ้อนอยูภ่ ายในมีลาย
ที่แบ่งได้เป็ นสองแบบ แบบแรกลายในกรอบคล้ายดอกทานตะวันหรื อเบญจมาศ ตรงกลางเป็ น
วงกลมล้อมด้วยเม็ดประคารอบนอกสุ ดเป็ นรัศมีแฉกหรื อกลีบดอกไม้ยาวแหลม แบบนี้ พบ 1 คู่อยู่
หน้าสุ ด (รู ปที่ 80) ดอกไม้คล้ายทานตะวันหรื อเบญจมาศนี้ก็ได้พบอยูเ่ ป็ นลายดอกไม้ร่วงในอุโบสถ
วัดใหญ่สุวรรณารามด้วย ส่ วนแบบที่สองในกรอบวงกลมเป็ นรู ปคล้ายดอกจอก วงกลมในสุ ดล้อม
ด้วยเม็ดประคา รอบนอกเป็ นกลีบดอกไม้ปลายมนมี 6 กลีบบ้าง 8 กลีบบ้างแบบนี้พบ 4 คู่ (รู ปที่ 81)
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รูปที่ 80 : บังแทรกแบบกลีบยาวแหลมในภาพลายเส้ น (ซ้ าย) บังแทรกบนตู้พระธรรมจาหลักลายใน
พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติพระนคร (กลาง) และบังแทรกแบบเดียวกันในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5
(ขวา)
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปขวา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอมภาษาไทย, (กรุ งเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2552), 190.

รูปที่ 81 : บังแทรกแบบกลีบมนในภาพลายเส้ น (ซ้ าย) บังแทรกแบบเดียวกันในจิตรกรรมวัดปราสาท
นนทบุรี (กลาง) และบังแทรกในจิตรกรรมวัดช่ องนนทรี กรุงเทพฯ(ขวา)
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปขวา : วัดช่ องนนทรี , (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525), 35.
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ภาพบังแทรกที่ ดูจะใกล้เคี ยงกับ ในภาพลายเส้ นมี อยู่ที่ วดั ปราสาท นนทบุ รีและวัดช่ อง
นนทรี กรุ งเทพฯ บังแทรกที่พบทั้งสองแห่ งเป็ นบังแทรกแบบที่สองมีการวางลายในกรอบวงกลม
เช่นเดียวกับในภาพลายเส้น ที่วดั ปราสาทนั้นดูจะเก่ากว่าที่วดั ช่องนนทรี เล็กน้อย ลายที่ดูคล้ายกลีบ
ดอกไม้มีจานวนมากขึ้ นและใหญ่กว่าในภาพลายเส้ นและยังคงมี ก ลี บ แทรกอยู่ กลี บ แทรกนี้ จะ
หายไปที่วดั ช่องนนทรี ความแตกต่างนี้อาจใช้ลาดับอายุได้แต่ก็ไม่ควรลืมว่าอาจเป็ นการยักเยื้องการ
ออกแบบของช่างก็ได้ (รู ปที่ 81) ที่วดั ปราสาทนี่ก็ได้พบบังแทรกอีกแบบอยูดว้ ยในภาพกระบวนแห่
อยู่แนวบนสุ ดของผนังในส่ วนที่เป็ นภาพเล่าเรื่ อง เป็ นวงกลมซ้อนกัน 3 ชั้น เรี ยบๆไม่มีลวดลาย
ประดับ หากไม่ใช่งานซ่อมก็อาจยังเขียนไม่เสร็ จเพราะในแนวระดับเดียวกันก็ปรากฏภาพกระบวน
แห่อีกภาพมีการใส่ ลายภายในบังแทรกและเครื่ องสู งอื่นแล้วและเป็ นลายอย่างเดียวกับที่พบในภาพ
ส่ วนอื่นของผนังด้วย
ขณะที่สมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 (รู ปที่ 82) ได้ปรากฏภาพบังแทรกที่มีการประดับลายทั้ง
สองแบบอยู่ในที่เดี ยวกันอย่างที่พบในภาพลายเส้ นคือมีท้ งั แบบกลี บมนและแบบกลี บยาวแหลม
(รู ปที่ 80) กลางลายเป็ นวงกลมและลายเม็ดประคาอย่างในภาพลายเส้น ทว่าลายนั้นไม่ได้อยู่ใน
กรอบวงกลมซ้อนกันอย่างในภาพลายเส้นแต่เป็ นตัวลายใหญ่เต็มพื้นที่ทาให้ดูใกล้เคียงกับบังแทรก
แบบที่มีขอบหยักอย่างในชั้นรัตนโกสิ นทร์ สมุดภาพเล่มนี้ มีการกาหนดอายุอยูใ่ นช่วงครึ่ งหลังของ
พุทธศตวรรษที่ 22181นี่จึงขัดกับพัฒนาการที่ได้พยายามจัดลาดับมาอนึ่ ง ภาพแกะสลักบังแทรกแบบ
ที่มีกลี บยาวแหลมบนตูพ้ ระธรรมไม้จาหลักลายเขียนสี สมัยอยุธยาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร มีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้กบั บังแทรกแบบเดียวกันในภาพลายเส้นอย่างเห็นได้ชดั
(รู ปที่ 80)
ส่ วนภาพบัง แทรกที่ วดั เกาะแก้วสุ ท ธาราม เพชรบุ รี มี ขนาดใหญ่เมื่ อเที ยบกับ ที่ วดั ช่ อง
นนทรี และวัดปราสาท และพบทั้งสองแบบโดยแบบแรกวงกลมภายในใหญ่ข้ ึนส่ วนกลี บที่แหลม
ยาวก็หดสั้นลงจนดูคล้ายกลีบบัว แบบที่สองลายภายในกลับเล็กลงยิ่งกว่าบังแทรกในภาพลายเส้น
ซึ่ งอาจเป็ นเรื่ องของงานออกแบบที่เป็ นอิสระและห่ างไกลจากแบบแผนเมืองหลวง (รู ปที่ 83)ภาพ
บัง แทรกรู ปแบบต่า งๆนี้ จึง เป็ นไปได้ม ากว่า มี ท้ งั แบบที่ ค ลี่ ค ลายกับ แบบที่ ช่ างได้ออกแบบตาม
จินตนาการของตน
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รุ่ งโรจน์ ภิรมย์อนุกลู , การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ทมี่ าของสมุดภาพไตรภูม,ิ 99.
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รูปที่ 82 : เครื่ องสู งในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5
ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอมภาษาไทย, (กรุ งเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2552), 190.

รูปที่ 83 : บังแทรกแบบแรก (ซ้ าย) และบังแทรกแบบทีส่ อง (ขวา) ในจิตรกรรมวัดเกาะแก้ว
สุ ทธาราม เพชรบุรี
ที่มา: วัดเกาะแก้ วสุ ทธาราม, (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529), 43.
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3.9.3 ทานตะวัน(?)
เครื่ องสู งชนิ ดสุ ดท้ายลักษณะเป็ นทรงพุ่มอย่างพัดยศพระราชาคณะและชวนให้คิดว่าจะ
เป็ นบังสู รย์ได้หรื อไม่ แต่บงั สู รย์ควรมีรูปทรงคล้ายหยดน้ าหรื อใบโพธิ์ อย่างเครื่ องสู งที่พบในเจดีย ์
สุ ริโยทัยและบังสู รย์ควรมีชิ้น/องค์เดียวในสารับสาหรับขนาบพระที่นง่ั 182 ในภาพลายเส้นพบอยู่ 3 คู่
จึงอาจไม่ใช่ บงั สู รย์ขณะที่ภาพเครื่ องสู งรู ปทรงคล้ายบังสู รย์จานวนมากกว่าหนึ่ งก็ได้พบในสมุ ด
ภาพไตรภูมิหมายเลข 5 (รู ปที่ 84) และที่วดั เกาะแก้วสุ ทธารามก็ได้พบหลายตาแหน่งของผนังด้วย
จึงอาจเป็ นไปได้วา่ นี่ เป็ นลักษณะแบบแผนแต่ยงั ไม่อาจทราบแบบแผนที่แท้จริ งได้มากไปกว่าการ
ปรากฏเป็ นคู่ (รู ปที่ 85)
เครื่ องสู งทรงพุม่ อย่างพัดยศในภาพลายเส้นมีรูปแบบที่แบ่งได้ 2 ลักษณะโดยแบบแรกเป็ น
อย่างพัดแฉกคือตรงกลางเป็ นพุ่มข้าวบิณฑ์ที่ประกอบด้วยทรงพุ่มล้อมกรอบด้วยแถวเม็ดประคา
รอบนอกบากทานองเป็ นเปลวล้อกับกรอบพุม่ ปลายยอดแหลมพบ 2 คู่ (รู ปที่ 86) แบบที่สองพบ 1 คู่
กรอบลายอยูใ่ นทรงพุม่ เช่นเดียวกันแต่ลายภาพในเป็ นอย่างลายช่อมีกลีบประธานที่แบ่งได้เป็ นสาม
ส่ วนตรงกลางออกกลี บขนาบซ้อนเป็ นชั้นๆล้อไปขึ้นกับกรอบลายถึ งยอดต่อกระจังซ้อนสองชั้น
(รู ปที่ 87)

รูปที่ 84 : เครื่ องสู งทรงพุ่มคล้ ายบังสู รย์ ปรากฏเป็ นคู่ในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5
ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอมภาษาไทย, (กรุ งเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2552), 131.
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ตาราแบบธรรมเนียมในราชสานักครั้ งกรุ งศรี อยุธยากับพระวิจารณ์ ของสมเด็จกรมพระยาดารงรา
ชานุภาพ,17.
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รูปที่ 85 : เครื่ องสู งคล้ ายบังสู รย์ ปรากฏเป็ นคู่ในจิตรกรรมวัดเกาะแก้ วสุ ทธาราม เพชรบุรี
ที่มา : วัดเกาะแก้ วสุ ทธาราม, (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529), 43.

รูปที่ 86 : ทานตะวัน(?)ลายคล้ ายพัดแฉกในภาพลายเส้ น
ที่มา : 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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รูปที่ 87 : ทานตะวัน(?)ลายคล้ ายลายช่ อในภาพลายเส้ น
ที่มา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.

เครื่ องสู งชนิดนี้แบบแรกมีตวั อย่างที่ใกล้เคียงคือที่วดั ช่องนนทรี และวัดเกาะแก้วสุ ทธาราม
โดยที่วดั ช่ องนนทรี พบอยูร่ ะหว่างภาพอดีตพุทธในแนวระดับบนสุ ดของผนัง ลายทรงพุ่มที่นี่เป็ น
รู ปพุม่ ข้าวบิณฑ์ตรงกลางล้อมกรอบล้อไปด้วยลายเปลว ต่อด้ามปั กลงในภาชนะคล้ายกระโถน (รู ป
ที่ 88) ถ้าไม่ใช่กรณี เครื่ องบริ ขารพระนี่ ก็อาจเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของปูรณฆฏะได้หรื อไม่ดว้ ยสองข้าง
มีลายดอกไม้ขนาบเสมอๆ ถ้าเป็ นเครื่ องบริ ขารอดี ตพุทธพัดแฉกก็คงมี มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอน
ปลายแล้วโดยเป็ นเครื่ องแสดงยศอย่างหนึ่ งเพราะได้พบทรงพุ่มต่อด้ามคัน่ ภาพเทพชุ มนุ มหรื ออดีต
พุทธตั้งแต่สมัยอยุธยาลงมาถึงรัตนโกสิ นทร์
อย่างไรก็ดีทรงพุ่มบางแบบที่คนั่ ภาพเทพชุ มนุ มหรื ออดี ตพุทธอาจเป็ นพุ่มดอกไม้สาหรับ
บูชาก็ได้ แต่ต่อด้ามให้สูงขึ้นแทนที่ จะวางในระดับพื้นภาพเพื่ออุ ดพื้นที่ ว่างส่ วนบนของแถวรู ป
นั้นๆไม่ให้เหลื อที่ว่างมากเกิ นไปแม้จะมีลายดอกไม้ร่วงช่ วยอุดพื้นที่ว่างแล้วก็ตามส่ วนที่วดั เกาะ
แก้วสุ ทธารามดูจะใกล้เคียงที่สุดลักษณะวาดอย่างเรี ยบง่าย ทรงพุ่มซ้อนกรอบหลายชั้นกรอบนอก
จักเป็ นเปลว พบทั้งแบบเป็ นคู่และเดี่ยวมีลกั ษณะอย่างเดียวกัน (รู ปที่ 85)
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รูปที่ 88 : ลายทรงพุ่มต่ อด้ ามคล้ ายพัดแฉกในจิตรกรรมวัดช่ องนนทรี กรุ งเทพฯ
ที่มา : วัดช่ องนนทรี , (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525), 67.

ในเอกสารคาให้การชาวกรุ งเก่าและคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมกล่าวถึงเครื่ องสู ง
อีกชนิดหนึ่งนอกจากฉัตร บังแทรก บังสู รย์และจามรคือทานตะวัน หรื อชอนตะวันก็เรี ยก183ในลิลิต
่ แม้ใน
พยุหยาตราเพชรพวงอันแต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ก็มีกล่าวถึงเครื่ องสู งชื่ อทานตะวันอยู184
ตานานเมืองนครศรี ธรรมราชก็มีกล่าวถึงอีก185นี่ จึงอาจไม่ใช่สานวนกลอนหรื อคาคล้อง ทานตะวัน
จะมี รู ป ร่ า งอย่ า งไรนั้น ไม่ ป รากฏข้อ มู ล สั น นิ ษ ฐานว่ า น่ า จะมี ล ัก ษณะคล้า ยบัง สู ร ย์ด้ว ยค าว่ า
ทานตะวันมี ความหมายอย่างเดี ยวกับบังสู รย์ แม้จะไม่มีหลักอะไรมากกว่านี้ แต่ในที่ น้ ี จะกาหนด
เรี ยกเครื่ องสู งคล้ายพัดแฉกในภาพลายเส้นนี้วา่ ทานตะวันไปก่อน

183

"คาให้การชาวกรุ งเก่าและคาให้การขุนหลวงวัดประดู่," ใน ประชุ มคาให้ การกรุ งศรีอยุธยา รวม 3
เรื่อง : คาให้ การชาวกรุงเก่ า คาให้ การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คาให้ การขุนหลวงหาวัด,207, 261.
184
เจ้าพระยาพระคลัง (หน), ลิลติ พยุหยาตราเพชรพวง ลิลติ ศรีวชิ ัยชาดก กลอนจารึกเรื่องสร้ างภูเขาวัด
ราชคฤห์ , พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพนายวิรินทร์ วัฒนดารง 15 มิ.ย. 2507, (พระนคร : กรมศิลปากร, 2507), 28.
185
อ้างถึงใน จิตร ภูมิศกั ดิ์, สังคมไทยลุ่มแม่ นา้ เจ้ าพระยาก่ อนสมัยศรีอยุธยา,199.
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บังแทรกแบบที่ เป็ นลายดอกไม้กลี บแหลมอย่างดอกทานตะวันหรื อเบญจมาศดังที่กล่าว
มาแล้วนั้นก็น่าสนใจว่าจะเข้าข่ายเป็ นเครื่ องสู งที่เรี ยกว่าทานตะวันด้วยหรื อไม่
ส่ ว นแบบที่ ส องมี ล ายที่ ดู น่า จะพัฒนาไปจากลายช่ อ ที่ วดั บรมพุ ท ธารามเสี ย ยิ่ ง กว่า ต้น
กัลปพฤกษ์ตน้ ที่ 5 ซึ่ งได้กล่าวไปแล้ว และลายส่ วนนี้อยูใ่ นเค้าโครงเดียวกับลายพนักธรรมาสน์สวด
วัดเชิงท่า อยุธยาและหน้าบันวัดป่ าโมก อ่างทอง(ดูรูปที่ 87, 40, 41, 29) จึงกาหนดได้วา่ ภาพนี้ มีอายุ
หลังรัชกาลพระเพทราชาลงมาแต่ไม่ล่วงลงมาเกินกว่ารัชกาลพระเจ้าท้ายสระ การที่กล่าวอ้างว่าภาพ
นี้ถูกเขียนขึ้นในรัชกาลพระเจ้าเสื อนั้นจากการศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่อกาหนดอายุแล้วจะเห็นได้
ว่ามีความเป็ นไปได้

4. การกาหนดอายุจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายจากการศึกษาภาพลายเส้ น
ผลจากการศึกษาภาพลายเส้นสามารถกาหนดอายุให้อยูใ่ นสมัยอยุธยาได้และจากภาพต้น
กัลปพฤกษ์ เครื่ องสู ง และพระเมรุ สามารถกาหนดอายุให้แคบลงได้อีกโดยให้อยู่ในช่วงหลังรัชกา
พระเพทราชา – พระเจ้าท้ายสระ และยังทาให้พบข้อสังเกตเกี่ ยวกับจิตรกรรมที่ตาหนักพระพุทธ
โฆษาจารย์ว ดั พุ ท ไธสวรรย์ และวัด ใหม่ ป ระชุ ม พล พระนครศรี อ ยุธ ยา วัดใหญ่ สุ ว รรณาราม
เพชรบุรี วัดช่องนนทรี กรุ งเทพฯ
ภาพบุคคลในภาพลายเส้นมงกุฎแสดงลักษณะของเทริ ดเป็ นพื้นขณะที่ส่วนยอดจะยักเยื้อง
กันไป กรรเจียกประกอบด้วยเส้นยาวแหลมขนาดเท่าๆกันและมีบุคคลที่สาคัญที่สุดของภาพเท่านั้น
ที่ มี ก รรเจี ย กออกปลายกระหนกขณะที่ บุ ค คลอื่ น ในภาพไม่ มี ด้ว ยสมมติ ฐ านที่ มี ภาพลายเส้ น
กระบวนแห่ พระศพและพระเมรุ เป็ นหลัก โดยกาหนดอายุในรัชกาลพระเจ้าเสื อจะพบว่าข้อสังเกต
เกี่ยวกับตาหนักพระพุทธโฆษาจารย์วดั พุทไธสวรรย์ และที่วดั ใหม่ประชุ มพลดังได้กล่าวมาแล้วว่า
ลักษณะมงกุฎไม่เป็ นทรงเทริ ด ยอดชัยหรื อยอดเกี้ยวทรงสู ง กรรเจียกคล้ายแนวกระจังตาอ้อยปลาย
ออกกระหนกแตกต่างจากในภาพลายเส้นและสามารถเทียบเคียงได้กบั ภาพในสมุดข่อยวัดศีรษะ
กระบือ (รู ปที่ 2) การกาหนดอายุจิตรกรรมทั้งสองแห่ งจึงควรปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เชื่ อว่าจิตรกรรม
ในตาหนักพระพุทธโฆษาจารย์เป็ นงานครั้งพระเพทราชา และที่วดั ใหม่ประชุ มพลเป็ นงานครั้งพระ
เจ้าปราสาททอง ควรกาหนดอายุให้เป็ นงานสมัยพระเจ้าบรมโกศได้หรื ออาจต้องทบทวนใหม่ใน
รายละเอียดอื่น
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ที่วดั ใหญ่สุวรรณาราม ลักษณะของมงกุฎที่พบส่ วนใหญ่มีสัดส่ วนยืดสู งและกรรเจียกเป็ น
แนวแหลมค่อนข้างยาวไล่ระดับและออกปลายเป็ นกระหนกทั้งหมด มงกุฎมี ท้ งั แบบกระบังหน้า
และมงกุฎทรงเทริ ดซึ่ งเป็ นแบบเก่าดังในภาพลายเส้น (รู ปที่ 89) การปรากฏแบบที่หลากหลายคง
เป็ นการออกแบบของช่ า งเขี ย นเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ภ าพเทพชุ ม นุ ม ที่ เ ป็ นภาพซ้ าๆกัน ดู เ ฝื อจนเกิ น ไป
จิตรกรรมที่วดั ใหญ่สุวรรณารามนี้ จึงควรมีอายุหลังจากภาพลายเส้นและอาจกาหนดอายุให้อยู่ใน
สมัยพระเจ้าบรมโกศซึ่ งมีความหลากหลายของแบบในแหล่ งเดี ยวกันและเขี ยนมงกุฎในทรงสู ง
เสมอดังมีตวั อย่างในจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุ ทธาราม เพชรบุรีและในสมุดข่อยวัดศีรษะกระบือหรื อ
อาจมีอายุก่อนหน้านั้นได้เล็กน้อยหากพิจารณาจากฝี มือช่างอย่างเอกของที่นี่
ที่วดั ช่ องนนทรี กรุ งเทพฯ แม้ภาพบางส่ วนจะแสดงความใกล้เคียงกับในภาพลายเส้นคือ
มงกุฎมีสัดส่ วนไม่สูงนักและมีรายละเอียดไม่มาก (ดูรูปที่ 78) แต่ก็อาจเป็ นเรื่ องของพัฒนาการระยะ
หลังที่มกั จะลดรายละเอียดลงกับพื้นที่เขียนภาพอันจากัด จากการตรวจสอบยังพบว่าภาพที่นี่มีมงกุฎ
บางแบบมีทรงสู งและเรี ยบง่ายมากขึ้นคล้ายคลึงกับที่พบในสมุดข่อยหมายเลข IO Pali 207 อย่าง
มากโดยมีส่วนที่น่าสนใจคือลักษณะของกรรเจียกที่พบทั้ง 2 แห่ งนี้ เป็ นแนวคล้ายกระจังตาอ้อยไล่
ล้อไปตามกรอบหูซ่ ึ งก็พบที่ตาหนักพระพุทธโฆษาจารย์และวัดใหม่ประชุ มพล ลักษณะนี้ จะส่ งต่อ
และเป็ นลักษณะเฉพาะในจิตรกรรมสมัยรัตนโกสิ นทร์ (รู ปที่ 90 - 91) ต่างจากกรรเจียกแบบที่เป็ น
เส้นยาวซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย
ในสมุดข่อยหมายเลข IO Pali 207 มีส่วนกระจังประดับชั้นของมงกุฎที่ดูคล้ายภาพลายเส้น
พอควร จึ ง อาจก าหนดให้ ส มุ ด ข่ อ ยเล่ ม นี้ ซึ่ งแสดงความใกล้ชิ ด กับ ภาพลายเส้ น มี อ ายุ เ ก่ า กว่ า
จิตรกรรมที่วดั ช่องนนทรี ได้และยังแสดงถึง"แบบ"ในงานช่างแบบเดียวกัน (รู ปที่ 92)
กล่าวโดยสรุ ป จากการศึกษารู ปแบบศิลปะของภาพลายเส้นกระบวนแห่ พระศพและพระ
เมรุ ที่อา้ งว่าเป็ นงานพระเมรุ ของพระเพทราชาร่ วมกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่ามีความเป็ นไป
ได้ จากรู ปแบบศิลปะสามารถกาหนดอายุอยูใ่ นสมัยอยุธยาตอนปลายโดยน่าจะเก่ากว่าตัวอย่างที่มี
ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ และมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่เกี่ยวกับการพระเมรุ และกระบวนแห่ พระ
ศพสมัยอยุธยาในเอกสารเรื่ องสมเด็จพระบรมศพอันเป็ นจดหมายเหตุการพระเมรุ กรมหลวงโยธา
เทพและในคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม
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รูปที่ 89 : ตัวอย่ างจิตรกรรมมงกุฎแบบต่ างๆในอุโบสถวัดใหญ่ สุวรรณาราม เพชรบุรี
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รูปที่ 90 : มงกุฎทีม่ ีกรรเจียกคล้ ายตาอ้ อยในจิตรกรรมวัดช่ องนนทรี กรุ งเทพฯ (ซ้ าย - ขวาบน)
และในสมุดข่ อยหมายเลข IO Pali207 (ล่ าง)
ที่มารู ปล่าง : British Library,Digitised
Manuscripts, (http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=IO_Pali_207)
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รูปที่ 91 : ตัวอย่ างมงกุฎสมัยรั ตนโกสิ นทร์ ทวี่ ัดไชยทิศ กรุ งเทพฯ

รูปที่ 92 : การประดับชั้ นของมงกุฎในภาพลายเส้ น (ซ้ าย) และในสมุดข่ อยหมายเลข IO Pali207 (ขวา)
ที่มารู ปซ้าย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "
Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag.
ที่มารู ปขวา : British Library,Digitised
Manuscripts, (http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=IO_Pali_207)

บทที่ 4
สรุป
จากการศึกษาวิจยั โดยการเปรี ยบเทียบภาพลายเส้นกระบวนแห่ พระศพและพระเมรุ ฉบับ
Dresden State Art Collections ชิ้ นนี้ กบั จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายและศิลปกรรมอื่นๆเพื่อ
พยายามกาหนดอายุโดยศึกษาทั้งในภาพรวมและแยกศึกษาแต่ละส่ วนของภาพ ทั้งศึ กษาร่ วมกับ
ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการพระศพและพระเมรุ สมัยอยุธยาพบผลสรุ ปดังนี้
1. การจัดองค์ประกอบภาพบุคคลในกระบวนแห่สามารถเทียบเคียงได้กบั บางส่ วนของภาพ
กระบวนแห่ ในสมุดภาพวัดยมและจิตรกรรมฝาผนังวัดประดู่ทรงธรรมซึ่ งเป็ นงานสมัยอยุธยาตอน
ปลาย และแตกต่างจากภาพแผนผังกระบวนแห่ในงานพระเมรุ ช้ นั ต้นรัตนโกสิ นทร์ ที่จะไม่แสดงรู ป
บุคคลเลยแต่จะแทนด้วยจุดดาและเครื่ องสู งแทนตาแหน่ง
2. ภาพพระเมรุ มีลกั ษณะแผนผังอย่างเดียวกันกับพระเมรุ สมัยอยุธยาของกรมหลวงโยธา
เทพและอาคารทรงเมรุ ในวัดไชยวัฒนาราม ส่ วนการประดับประดานั้นคล้ายกับภาพพระเมรุ ในหอ
เขียนวังสวนผักกาด ส่ วนที่อาจกาหนดอายุให้แคบลงได้คือส่ วนพระเมรุ มีฐานสิ งห์และกาบประดับ
ซึ่ งกาหนดอายุได้อยู่ในช่ วงรัชกาลพระนารายณ์ - พระเจ้าท้ายสระ พระเมรุ มี 9 ยอด มีเมรุ ทิศเมรุ
แทรกเป็ นลักษณะของพระเมรุ เอกตามที่ระบุในคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม ซ้ายสุ ดของ
ภาพเป็ นแนวกาแพงวิหารแกลบซึ่ งแสดงให้เห็นถึงตาแหน่งของที่ปลูกสร้างพระเมรุ สมัยอยุธยา
3. ภาพอาคารประกอบอื่นๆสามารถกาหนดอายุได้ไม่แคบไปกว่าช่วงสมัยราชวงศ์บา้ นพลู
หลวง แต่จากลายประดับทรงพุ่มของต้นกัลปพฤกษ์สามารถกาหนดอายุได้ในช่วงหลังรัชกาลพระ
เพทราชา - พระเจ้าท้ายสระ ส่ วนระทา ต้นกัลปพฤกษ์และโรงมหรสพในภาพลายเส้ นมี จานวน
ตรงกันกับที่ระบุไว้ในคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม
4. ภาพการละเล่นและรู ปสัตว์หิมพานต์สามารถกาหนดอายุได้กว้างๆเพียงสมัยอยุธยาตอน
ปลาย
5. รู ปแบบของราชรถในภาพลายเส้นมีลกั ษณะที่ดูเก่ากว่าราชรถในจิตรกรรมวัดช่องนนทรี
จึงอาจกาหนดอายุให้อยูใ่ นช่วงครึ่ งแรกของสมัยบ้านพลูหลวง และมีการวางลาดับราชรถน้อย 3 คัน
คือราชรถพระนา ราชรถโปรยและราชรถโยงนาราชรถทรงพระโกศตามที่มีระบุในเอกสารเรื่ อง
สมเด็จพระบรมศพ ภาพราชรถเทียมด้วยราชสี ห์นอกจากจะพบในภาพลายเส้นแล้วยังพบในสมุด
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ภาพวัดยมด้วย การใช้ราชสี ห์เทียมราชรถนี้ในคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมให้ขอ้ มูลว่าเป็ น
หุ่นรู ปราชสี ห์ที่ผกู ครอบตัวม้าเพื่อให้ดูงาม
6. ภาพบุคคลในภาพลายเส้นมีการแต่งกายที่เทียบเคียงได้กบั ข้อมูลเอกสาร ลักษณะการนุ่ง
ผ้าเป็ นลักษณะเดียวกันกับภาพขุนนางอยุธยาของลาลูแบร์ และยังพบในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6
มงกุฎของบุคคลในภาพมีการออกแบบที่หลากหลายและจัดวางตาแหน่งบุคคลที่สวมมงกุฎนั้นโดย
สัมพันธ์กบั ลาดับศักดิ์ในแต่ละส่ วนของภาพ ส่ วนการกาหนดอายุจากรู ปแบบมงกุฎพบว่าเป็ นแบบ
ที่เก่ากว่าตัวอย่างที่มีในสมัยพระเจ้าบรมโกศ
7. เครื่ องสู งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาทางด้านรู ปแบบและบางส่ วนมีลวดลายที่กาหนดอายุได้
ในช่วงหลังรัชกาลพระเพทราชา - พระเจ้าท้ายสระเช่นเดียวกับต้นกัลปพฤกษ์
ดังนั้นจึงกาหนดได้วา่ ภาพนี้มีรูปแบบทางศิลปะที่มีอายุในช่วงหลังรัชกาลพระเพทราชาลง
มาแต่ไม่ล่วงลงมาเกินกว่ารัชกาลพระเจ้าท้ายสระ การที่กล่าวอ้างว่าภาพนี้ถูกเขียนขึ้นในรัชกาลพระ
เจ้าเสื อนั้นจึงเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ อย่างไรก็ดี ผูว้ จิ ยั จาเป็ นต้องเน้นย้ าอีกครั้งว่าในงานค้นคว้าชิ้น
นี้มิได้มุ่งจะกล่าวหรื อชี้ให้เห็นว่าภาพลายเส้นนี้เป็ นของจริ งแท้หรื อมีอายุดงั นั้นจริ ง เพียงแต่รูปแบบ
ศิลปะที่ปรากฏมีลกั ษณะของงานที่น่าจะสร้างขึ้นในช่วงระยะดังกล่าว
อนึ่ ง หากยึดตามผลการศึ กษาข้า งต้นพบข้อสัง เกตว่าภาพจิ ตรกรรมที่ ตาหนักพระพุทธ
โฆษาจารย์วดั พุทไธสวรรย์และจิตรกรรมในวิหารที่วดั ใหม่ประชุ มพลอาจเป็ นงานในสมัยพระเจ้า
บรมโกศ จิตรกรรมในอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรีอาจมีอายุหลังลงมาอีกจากที่เคยเชื่ อกัน
ว่า เป็ นงานสมัย พระเจ้าเสื อ โดยอาจมี อายุอยู่ใ นสมัย รั ช กาลพระเจ้าบรมโกศหรื อก่ อนหน้า นั้น
เล็กน้อย ขณะที่สมุดข่อยหมายเลข IO Pali 207 ในหอสมุดแห่ งชาติองั กฤษและจิตรกรรมที่วดั ช่อง
นนทรี มีรูปแบบที่ลดทอนและเรี ยบง่ายขึ้นอันเป็ นพัฒนาการในระยะหลังซึ่ งจะเป็ นลักษณะที่สืบต่อ
ลงมาถึงจิตรกรรมสมัยรัตนโกสิ นทร์
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