โบราณราชประเพณีเนื่องในการพระบรมศพและพระศพ

สายไหม จบกลศึก เรียบเรียง

พระมหากษัตริยไทยทุกสมัย ตั้งแตกรุงสุโขทัยเปนตนมา ลวนทรงพระมหากรุณ าธิคุณ
ตอชาติและประชาชน ทรงเปนผูนําในการกอตั้งอาณาจักร เปนนักรบ นักปกครอง ทรงปกปอง
บานเมือง ขับไลอริราชศัตรู เพื่อ บังเกิดความผาสุกรมเย็น นํา ความอุดมสมบูรณมาสู อาณา
ประชาราษฎร ทรงสรางสรรคและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเจริญงอกงาม ประเทศไทยจึงเปน
ชาติที่รุง เรือ ง มีม รดกทางวัฒ นธรรมทุก สาขา สืบ ทอดตอ เนื่อ งกัน มา นับตั้งแต กฎหมาย
ศาสนา วรรณคดี นาฏศิ ล ป ดนตรี วิจิต รศิล ป สถาปต ยกรรม ฯลฯ ตลอดทั้ง ระเบีย บ
ประเพณี ในการดํารงชีวิต ซึ่งเริ่มตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย
คุณธรรมประการหนึ่งที่ชาวไทยถือปฏิบัติอยางมั่นคงคือ การปลูกฝงใหเคารพยึดมั่นใน
กตัญูกตเวทิตาตอผูทําคุณประโยชนแกชาติบานเมือง พระมหากษัตริย คือ พระประมุขที่กอรป
ดว ยคุณูปการอเนกอนันต จึง ทรงไดรับ การยกยองประดุจสมมติเ ทวราช มีป ระเพณีเ ทิด ทูน
สถาบันพระมหากษัตริยตามระบอบเทวนิยม อันสืบเนื่องมาจากคติของพราหมณปุโรหิตาจารย
พระมหากษัตริยนั้นเมื่อเสด็จพระราชสมภพ ถือ เปนทิพยเทพาวตาร ครั้นวาระสุดทายแหงพระ
ชนมชีพคําวาสวรรคต หมายถึง เสด็จไปสูเทวสถาน ณ เขาพระสุเมรุอันเปนที่สถิตแหงเทวราชา
ตามคติความเชื่อในไตรภูมิกถา พิธีที่จัดเกี่ยวกับการพระบรมศพ หรือพระศพจึงอยูในกรอบของ
ราชประเพณี ที่มีมาแตดั้งเดิม โดยคํา นึงถึงการถวายพระเกียรติย ศเฉกเชน เมื่อครั้งดํา รงพระ
ชนมชีพ มีการบําเพ็ญพระราชกุศลตามหลักพระพุทธศาสนา เชิญพระบรมศพ หรือ พระศพไป
ถวายพระเพลิง ณ พระเมรุที่สรางขึ้นใจกลางพระนคร
ราชประเพณีนี้เปนวัฒนธรรมที่ชาวไทยถือปฏิบัตติ ลอดมา เมื่อพระมหากษัตริย พระบรม
ราชินี เสด็จสวรรคต หรือ พระบรมวงศ ผูทรงประกอบคุณ งามความดีไ วแ กชาติ บา นเมือ ง
ลวงลับ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดการบําเพ็ญพระราชกุศล
และถวายพระเพลิง ซึ่งแตละยุคสมัยยอมมีการปรับเปลี่ยนการจัดพระราชพิธี และการสรางพระ
เมรุสอดคลองไปกับสภาวะของสังคม
พระบรมศพหรือพระศพจะอัญเชิญไวในพระโกศทองประดิษฐานเหนือพระเบญจาทอง ณ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กางกั้นดวยพระเศวตฉัตรตามพระเกียรติยศ
จัดพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลเปนประจําวัน ทุกสัตตมวาร (๗ วัน) ปณรสมวาร (๑๕ วัน)
ปญญามวาร (๕๐ วัน) และ สตมวาร (๑๐๐ วัน) เมื่อถึงกาลอันควรซึ่ง หมายความวา เมื่อสราง
พระเมรุมาศ หรือพระเมรุ ณ ทองสนามหลวงเสร็จ พรอมจะถวายพระเพลิงก็อัญเชิญ พระบรมศพ
หรือพระศพ จากพระบรมมหาราชวังไปยังทองสนามหลวง เรียกเปนสามัญวา “งานออกพระ
เมรุ”

๒

การอัญเชิญพระศพเขาสูพระโกศ การบําเพ็ญพระราชกุศล ตลอดจนการสรางพระเมรุ ณ
ทองสนามหลวง มีแบบแผนกําหนดไวเปนแนวทางใหปฏิบัติ หรือแมแตการเคลื่อนพระศพจาก
พระบรมมหาราชวังสูพ ระเมรุ การตกแตง พระจิตกาธาน การอัญ เชิญ พระบรมอัฐิก ลับ เขา สู
พระบรมมหาราชวังรวมทั้งนําพระสริรางคารไปบรรจุไว ณ พระอารามหรือสถานที่ใด ๆ
ขั้นตอนของงานแตล ะรายการลวนตองใชเวลาในการตระเตรีย มเปนแรมเดือน เชน การ
สรา งพระเมรุมาศ หรือพระเมรุ การดูแ ลตกแตงราชรถ ราชยานคานหามสํา หรับเชิญพระศพ
พระอัฐิเพื่อใหมั่นคง และสวยงาม เครื่องประกอบอื่น ๆ ในการออกพระเมรุ นับตั้งแต พระโกศ
ไมจันทน เครื่องฟนไมจันทน พระโกศบรรจุพระอัฐิ ผอบบรรจุพระสริรางคาร ตองจัดเตรียมไว
พรอมสรรพกอนแตเนิ่นๆ มิไดรวมเครื่อ งดอกไมสดประดับพระเมรุ ไดแก งานแทงหยวกเปน
ลวดลายประดับพระจิตกาธาน ซึ่งจะตองทําเสร็จในวันที่กํา หนดถวายพระเพลิงเพียงไมกี่ชั่วโมง
นอกจากนั้นตองมีการซอมริ้วขบวนยาตราในแตละจุด แตละพิธี
ประเพณีพระศพสมัยสุโขทัย
หลักฐานที่กลาวถึงการจัดพระราชพิธีพระศพที่เกาแกที่สุดนั้นปรากฏอยูในหนังสือ ไตรภูมิ
กถา หรือไตรภูมิพระรวง หนังสือวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา เลมแรกของชาติไทย พระมหา
ธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไท แหงกรุงสุโขทัย ทรงพระราชนิพนธเมื่อประกา พุทธศักราช ๑๘๘๘
พรรณนาการจัดพระศพระยามหาจักรพรรดิราชวา
“เมื่อนั้น จึงพระญาจัก รพรรดิราชนั้น ธ ก็ทิพธรชงคต ทิพธรชะโลมดวย กระแจะจวง
จันทน แลจิงเอาผาขาวอันเนื้อละเอียดนั้น มาตราสังศพพระญาจักรพรรดิราช นั้นแลว จิงเอาสําลี
อันดี ดวยสะพัดไดแลรอยคาบ มาหอชั้นหนึ่งแลวเอาผาขาว อันละเอียดมาหอชั้น ๑ เลา แลวเอา
สําลี อันละเอียดมาหอ เลาดังนั้น นอกผาตราสังทั้งหลายเปน ๑๐๐๐ ชั้น คือวาหอผา ๕๐๐ ชั้น แล
สําลีอันออนนั้นก็ได ๕๐๐ ชั้น จิงรดดวยน้ําหอมอันอบแลได ๑๐๐ คาบ แลว เอาใสในโกศทองอัน
ประดับนิคําถมอ แลรจนาดวยวรรณ ลวดลายทั้งหลายอันละเอียดนักหนา แลว จิงยกศพไป สง
สการดวยแกนจันทน กฤษณาทั้งหา แลวบูชาดวยเขาตอก ดอกไมทั้งหลาย ครั้นวาสงสการเสร็จ
แลว คนทั้งหลายจิง เก็บเอาธาตุพระญามหาจักรพรรดิราชนั้น ไปประจุแลกอ พระเจดียแทบทาง
พบแหงกลางเมืองนั้น แตใหคนทั้งหลายไปไหวนบบูชา.....”
สมัยอยุธยา
ลวงมาถึงสมัยอยุธยา ยุคตนไมปรากฏหลักฐานการพระศพ กระทั่งถึงยุคกลาง หนังสือ
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา กลาวเฉพาะลักษณะพระเมรุสํา หรับถวายพระเพลิง เทา นั้น
มิไดกลาวถึงการจัดพิธีกรรม การสรางพระเมรุมาศในสมัยอยุธยา ยิ่งใหญโอฬารมาก ปรากฏ

๓

ตามจดหมายเหตุ และ พระราชพงศาวดารวา พระเมรุมาศสูงถึง ๒ เสน มีปริมณฑล กวางขวาง
เชน พระเมรุมาศของสมเด็จพระนารายณมหาราชซึ่งมีพระเมรุทองประดิษฐานอยูภายในพระเมรุ
มาศ กลา ววา “ขนาดใหญ ขื่อ ๗ วา ๒ ศอก โดยสูง ๒ เสน ๑๑ วา ศอกคืบ มีย อด ๕ ยอด
ภายในพระเมรุทองนั้นประกอบดวยเครื่องสรรพโสภณวิจิตรตางๆ สรรพดวยพระเมรุทิศ พระเมรุ
ราย แลสามสราง”
ถึงยุค ปลายกรุงศรีอ ยุธยา จดหมายเหตุพระบรมศพสมเด็จพระเจา อยูหัว ทา ยสระ จะ
กลาวพรรณนาเฉพาะตอนถวายพระเพลิง แหพระบรมอัฐิและพระอังคารงานพระเมรุมาศสมเด็จ
เจาฟาสุดาวดี กรมหลวงโยธาเทพ พระราชธิดาสมเด็จพระนารายณมหาราชเทานั้น
สมัยรัตนโกสินทร
สมัยรัตนโกสินทรคงรักษาธรรมเนียมตั้งแตสมัยอยุธยาไวเชนเดิม ไดมีการเปลี่ยนแปลงใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการใหตัดทอน
การพระบรมศพของพระองคไวกอนเสด็จสวรรคตหลายประการ เปนตนวาใหสรา งพระเมรุมาศมี
ขนาดเล็กเพียงพอแกถวายพระเพลิงได มิใหสูงถึง ๒ เสน ดังแตกาลกอน ตอมาพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ มีพระราชบันทึกตัดทอนการปลูกสรางพระเมรุมาศและการ
บําเพ็ญพระราชกุศลของพระองคลงอีกมาก งานพระเมรุจึงลดขนาดลงนับตั้งแตนั้นมา
ดังจะไดนําสังเขปเรื่องการสรางพระเมรุมาศ พระเมรุที่ปรากฏในรัชกาลปจจุบันมาเลา เพื่อ
เปนเคามูลแหงการศึกษาสืบไป
การสรางพระเมรุ ณ ทองสนามหลวง
การสรางพระเมรุมาศ หรือ พระเมรุสําหรับเตรียมถวายพระเพลิง จะมี ขนาดและรูปแบบ
งดงามวิจิตร แตกตางกันตามยุคสมัย เปนงานสรางสรรคตามแรงบันดาลใจของชาง โดยยึดคติ
โบราณที่สืบทอดกัน มาเปน แบบแผน ประกอบดว ย พระเมรุมาศ หรือ พระเมรุ ซึ่งเปน อาคาร
ประธานแวดลอมดวยปริมณฑล
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัต ติวงศ ทรงสันนิษฐานเกี่ยวกับ
คติการสราง “พระเมรุ” วาไดชื่อมาแตการปลูกสรางปราสาทอันสูงใหญ ทามกลางปราสาทนอย
ที่ส รา งขึ้น ตามมุม ทิศ มีโ ขลนทวาร (โคปุระ) ชัก ระเบีย งเชื่อ มถึงกัน ปกราชวัติเ ปน ชั้น ๆ มี
ลักษณะดุจเขาพระสุเมรุตั้งอยูทามกลางเขาสัตตบริภัณฑลอ มรอบ จึงเรียกวา พระเมรุ ภายหลัง
เมื่อทํายอลง แมไมมีอะไรลอมเหลือแตยอดแหลมๆ ก็ยังคงเรียกเมรุ ดวยคนไทยมีความเชื่อ
และยึดถือ เรื่องไตรภูมิตามคติทางพระพุทธศาสนาที่กลาวถึงภาพจักรวาล มีเขาพระสุเมรุเปน

๔

ศูนยกลางของภูมิทั้งสามรายลอมดวยสรรพสิ่งนานา อันเปนวิมานของทา วจตุโลกบาลและเขา
สัตตบริภัณฑ ดังนั้น จึงนําคติความเชื่อจากไตรภูมิมาเปนแนวทางในการจัดพิธีถวายพระเพลิง
เพื่อไดถึงภพแหงความดีงามอันมีแดนอยูที่เขาพระสุเมรุ สิ่งกอสรางในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
จะจําลองใหละมายกับดินแดนเขาพระสุเมรุดวย ดังเชน โบราณจะมีรูปสัตวปาหิมพานต ลักษณะ
หลากหลายนานาพันธุ บนหลังตั้งสังเค็ด ผาไตรถวายพระสงฆเขาขบวนแห อัญเชิญพระศพมา
สูพระเมรุและพระเมรุมาศดวย
อาคารประกอบพระเมรุมาศและพระเมรุ
ภายในพระเมรุมาศ พระเมรุ ตั้งพระจิตกาธาน สําหรับประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ
หรือพระศพมีอาคารประกอบอื่นๆ ในปริมณฑลเรียกชื่อตางๆ กัน ดังนี้
สาง สําสาง หรือสามสาง
สาง สําสาง หรือสามสาง เปนอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลังคายอด สรางขึ้นที่มุมทั้งสี่ของ
พระเมรุ เปนที่สําหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตั้งแตพระโกศพระบรมศพประดิษฐาน บน
พระจิตกาธาน จนกวาจะถวายพระเพลิงเสร็จ พระพิธีธรม ๔ สํา รับ นั่งอยูประจําแตล ะสาง จะ
ผลัดเวียนกัน สวดทีละสาง
ทับเกษตร
ทับเกษตร คืออาคารที่ปลูกยื่นออกจากสางเปนระเบียงออกมาทั้ง ๒ ดาน มักสรางเปน
อาคารโถงทรงไทย ประดับตกแตงลวดลายไทยแบบอิสระ มี ๘ หลัง เปนที่สําหรับขาราชการที่มา
ในพระราชพิธีพักและฟงสวดพระอภิธรรม
พระที่นั่งทรงธรรม
พระที่นั่งทรงธรรมเปนสถานที่สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัวประทับทรงธรรม และ
ประกอบพระราชพิธีบําเพ็ญ พระราชกุศลในการออกพระเมรุพระบรมศพ รวมทั้งที่สํา หรับพระ
บรมวงศานุวงศ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ขาราชการชั้นผูใหญ ทั้งฝายทหารและพลเรือ น
สมาชิกรัฐสภา ตลอดจนคณะทูตานุทูต เฝาทูลละอองธุลีพระบาท
หอเปลื้องเครื่อง
หอเปลื้องเครื่องเปนสถานที่สําหรับเก็บพระโกศหลังจากไดเชิญพระบรมศพขึ้นประดิษฐาน
บนพระจิตกาธานแลว และเปนที่เก็บสัมภาระที่ใชในการพระราชพิธี เชน ฟนดอกไมจันทน ขัน
น้ํา ซึ่งจะตองตั้งน้ําสําหรับเลี้ยงเพลิงเมื่อเวลาถวายพระเพลิง
ศาลาลูกขุน
เปนอาคารโถง ทรงโรง สรางตรงปลายปกพระที่นั่งทรงธรรม ทั้งดา นทิศเหนือและดา น
ทิศใต เปนที่เฝาของขาราชการอีกแหงหนึ่ง
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มีจํา นวน ๖ หลัง สรา งติดรั้วราชวัติทั้ง ๔ ทิศ ดา นเหนือ ดา นใตดา นละ ๑ หลัง ดา น
ตะวันตกและตะวันออกละ ๒ หลัง ดานหนาเปดโลง หลังคาแบนแบบปะรํา ปกฉัตรบายศรีหลัง
ละ ๖ ตน เปนที่สําหรับเจาพนักงาน พระสงฆ แพทยหลวง พักและตั้งเครื่องประโคม
พลับพลายก
มีลักษณะเปนอาคารโถงสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรอรับสงพระบรมศพขึ้น
ราชรถ เครื่องประกอบตกแตงบริเวณมณฑลพระเมรุมาศ พระเมรุ
ราชวัติ เปนแนวรั้วกั้นเปนเขตปริมณฑลของพระเมรุมาศและพระเมรุทั้ง ๔ ดาน ตกแตง
ดวยฉัตรและธง บางทีเรียกรวมกันวา ราชวัติฉัตรธง
ฉัตร เปนเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศ ประดิษฐานอยูเหนือยอดพระเมรุมาศ พระเมรุ
แลวแตจ ะเปน ฉัต รกี่ชั้น ตามพระอิสริยยศ นอกจากนี้อาจมีฉัต รเครื่อ งสูง ฉัต รราชวัติหรือฉัต ร
ระบายสี ดังเชน ในงานพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประกอบดวย สัปต
ปฎลเศวตฉัตร หรือ ฉัตรขาว ๗ ชั้น ประดับเหนือยอดพระเมรุ ฉัตรเครื่องสูง ๕ ชั้น ซึ่งเปนฉัตร
ทองแผลวด ประดับโดยรอบตามเชิงบันไดทางขึ้นสูพ ระเมรุ และฉัตรระบายสีซึ่งเปนฉัตรโลหะฉลุ
ลายโปรง ๗ ชั้น ประดับสวนบนหลังคาของอาคารทิมพัก เปนตน
ฉากบังเพลิง เปนเครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ บนพระ
เมรุมาศ เพื่อมิใหเห็นการถวายพระเพลิง และสําหรับบังลม มีลักษณะเปนฉากพับไดติดไวกับ
เสาพระเมรุมาศทั้ง ๔ ดาน ตามโบราณราชประเพณีฉากบังเพลิงใชสําหรับพระศพชั้นโกศเทา นั้น
ภาพที่เขียนบนฉากบังเพลิงลวนดวยรูปเทพยดาทั้งสิ้น
เทวดา การสรางพระเมรุมาศ พระเมรุ จะสรางรูปเทวดา ประดับทั่วไป ทั้งที่เปนรูปปน
และรูปเขียน ตามคติความเชื่อในเรื่องไตรภูมิกถาประกอบเขาพระสุเมรุอันเปนดินแดนสวรรคที่
สถิต ของเทวราช และทวยเทพ เมื่อ พระมหากษัต ริยซึ่ง เปนสมมติเทวราช เสด็จสวรรคตได
จัดสรางพระเมรุมาศสําหรับถวายพระเพลิง จึงเปรียบเสมือนถวายพระเพลิงบนเขาพระสุเมรุ ดังที่
กลาวมาแลวจึงนํารูปเทวดามาประดับรายลอม
สัตวหิมพานต การจัดสรางปาหิมพานต ประกอบพระเมรุ มุงหมายใหเขาพระสุเมรุมีเขา
สัตตบริภัณฑรายลอม จึงนําสัตวหิมพานตมาประกอบ ดาษดื่นดวยสิงสาราสัตวนานาพันธุ มีการ
ผูกหุนรูปสัตว เขาขบวนแหพระบรมศพ และพระศพไปสูพระเมรุ และทํา โรงรูปสัตวรายรอบพระ
เมรุมาศและพระเมรุ เปนตน
ระยะเวลาการจัดงานถวายพระเพลิงแตโบราณ
การถวายพระเพลิงพระศพแตโบราณ มีรายละเอียดมาก กํา หนดเปนงานใหญใ นชว ง
ฤดูกาลที่ไมมีฝนในเดือนเมษายน ใชเวลาประมาณ ๑๔ วัน ๑๔ คืน เปนเกณฑ มักจะเริ่มงาน
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ตั้งแตขึ้น ๕ ค่ํา หรือ ๖ ค่ํา ไปจนถึงแรม ๔ ค่ํา เหตุที่กําหนดวันไวเชนนี้ ก็เพราะในสมัยโบราณ
จําเปนตองอาศัยแสงเดือนใหความสวางดวย สรุปวันประกอบพิธีโดยสังเขป ดังนี้
วันแรก อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกสูพ ระเมรุ พระราชาคณะสวดพระพุทธมนต
วันที่สอง เวลาค่ําจุดดอกไมไฟเปนพุทธบูชาสมโภชแลวแหอัญ เชิญพระบรมสารีริกธาตุ
กลับ เรียกวา สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ
วันที่สาม อัญเชิญพระบรมอัฐิออกสูพระเมรุ สมโภชหนึ่งวันกับหนึ่งคืน
วันที่สี่ อัญเชิญพระบรมอัฐิกลับพระบรมมหาราชวัง
วันที่หา – วันที่สิบเอ็ด เชิญพระบรมศพออกจากพระมหาปราสาทไปสมโภช ณ พระเมรุ
มาศ ๗ วัน ๗ คืน
วันที่สิบสอง – วันที่สิบสี่ ถวายพระเพลิงเสร็จแลวสมโภชพระบรมอัฐิ อีก ๓ วัน ๓ คืน
รวมเปนงานทั้งสิ้น ๑๔ วัน ๑๔ คืน
เมื่อไดตัดทอนพิธีกรรมลง เชน งดการอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ และพระบรมอัฐิ ออก
สมโภชกอนงานพระราชพิธีอัญเชิญ พระบรมศพ พระศพ ทําใหตัดทอนพิธีอื่นๆ ตามมา ไดแ ก
การจุดดอกไมไฟสมโภช หรือลดการสมโภชพระศพเมื่อประดิษฐานบนพระเมรุแลว เปนตน
การเคลื่อนพระศพสูพระเมรุทองสนามหลวง
การเคลื่อ นพระโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท ใชเ กยเขา สูขบวนพระ
อิสริยยศเพื่อมายังพระเมรุมาศ พระเมรุ ณ ทองสนามหลวง และเชิญพระโกศพระบรมศพ พระศพ
ขึ้นสูพระเมรุมาศ พระเมรุ คือ เกรินบันไดนาค
เกย ลักษณะเปนยกพื้นสี่เหลี่ยมยอไม ๘ ตั้งอยูดานหนาประตูกําแพงดานทิศตะวันตกของ
พระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง มีบันไดขึ้นลงสามขา ง ดานตะวันออกเปน ที่
อัญเชิญพระโกศพระศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นเกย ดานทิศตะวันตกเปนที่เทียบพระ
ยานมาศสามลํา คานเพื่อ อัญ เชิญ พระโกศพระบรมศพขึ้น ประดิษฐาน ดา นเหนือ และดา นใต
สําหรับเจาพนักงาน
เกรินบันไดนาค เปนเครื่องเลื่อนพระบรมโกศ พระโกศขึ้นหรือลงจากราชรถ และพระเมรุ
มาศ พระเมรุ ที่มุขดานเหนือของพระเมรุมาศ พระเมรุ ทําเปนเกรินบันไดนาคติดอยู เปนรางเลื่อน
๒ ขาง ทายเกรินทําพื้นลดระดับสําหรับเจา พนักงานภูษามาลานั่งประคองพระโกศคลายกับเรือ
สําเภา
การอัญเชิญ พระบรมศพ พระศพ จากที่ประดิษฐานออกสูพระเมรุม าศ ตามโบราณราช
ประเพณีถือวามีความสําคัญเปนพิเศษ เปนการถวายพระเกียรติแกพระบรมศพ หรือพระศพ จึง
อัญเชิญ โดยขบวนพระอิสริยยศทํานองขบวนพยุหยาตรา ๔ สาย มีราชรถอัญ เชิญตามดว ยริ้ว
ขบวน
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หลักฐานในพระราชพงศาวดารกลาววา ในแผนดินสมเด็จพระเพทราชา สมัยอยุธยาทรงใช
พระมหาพิชัยราชรถเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนารายณมหาราช ราชรถนี้ใชกํา ลังคนลาก เปน
เครื่องประดับเกียรติยศของพระมหากษัตริยเฉพาะงานพระบรมศพเทานั้น มิใชราชพาหนะสําหรับ
เดินทาง เมื่อครั้งถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรียกราชรถเชิญ พระ
บรมศพวา “มหากฤษฏาธาร” ไมเรียกวา “มหาชัยพิชัยราชรถ” ครั้งแผนดินสมเด็จพระ
เจาอยูหัวบรมโกศ เรียกทั้งสองรวมกันวา “พระมหาพิชัยราชรถกฤษฏาธาร” ขบวนแหเชิญ
พระบรมศพสูพระเมรุมาศโดยพระมหาพิชัยราชรถในขบวนสมัยอยุธยานั้นมีความสงางามยิ่งนัก
ประกอบดวย ราชยาน ๕ คัน คือ ราชยานโปรยขาวตอกดอกไม ราชยานโยง ราชยานพระอา น
พระอภิธรรมนําพระมหาชัยราชรถทรงพระบรมศพ
คํา วา พระราชอิส ริย ยศ หมายถึง เครื่อ งประกอบพระเกีย รติย ศตามพระราชอิส ริย ศัก ดิ์
เฉพาะครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระบรมศพไดมีระเบียบกําหนดไวเปนแบบแผนตามโบราณ
ราชประเพณี เชน เมื่อ พระบรมศพประดิษฐานเพื่อ บํา เพ็ญ พระราชกุศ ล ณ พระมหาปราสาท
เครื่องประกอบเกียรติยศ คือ พระโกศทองคําประดับดวยลวดลายมณีนพรัตน ประดิษฐานเหนือ
แทนพระเบญจาทอง ๓ ชั้น พรอมดว ยเครื่องสัก การะอันเปนบริวารของพระโกศ หรือ ราชยาน
ราชรถ เมื่อจะอัญเชิญพระบรมศพจากพระมหาปราสาทไปสูพระเมรุมาศ หรืออัญ เชิญพระบรมอัฐิ
จากพระเมรุมาศมาสูพระบรมมหาราชวัง พระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุหรือลอยพระอังคาร ตาม
โบราณกาลจะอัญเชิญไปดวยขบวนพระราชอิสริยยศ ซึ่งเรียกวา “ริ้วขบวน” ทั้งสิ้น ซึ่งในแตละ
ริ้วขบวนมีคนหาม คนฉุดชักจํานวนมาก เครื่องประกอบพระอิสริยยศ ไดแก เครื่องสูง พระกลด
บัง สูร ย พัด โบก บัง แทรก พุ ม เงิน พุ ม ทอง จามร พระอภิ รุม ชุม สาย แวดลอ มตามพระราช
ฐานันดรศักดิ์แหงพระบรมศพ หรือพระศพ นั้นๆ พรั่งพรอมดวยเครื่อ งประโคม เชน สังข แตร ป
กลองชนะ พรอมสรรพดวยโขลนพลโยธาแหนําตามแซงเสด็จทั้งคูแห คูเคียง เปนจํานวนมาก ซึ่ง
จะเขาขบวนและเคลื่อนขบวนไปอยางมีระเบียบและสงางาม
การจัดริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ
ขบวนพระราชอิสริยยศ ประกอบดวยริ้วตางๆ ดังตอไปนี้
ริ้วขบวนที่ ๑ ขบวนพระราชอิสริยยศอัญเชิญ พระโกศพระบรมศพจากพระมหาปราสาท
ไปยังพระมหาพิชัยราชรถ โดยพระยานมาศสามลําคาน
ริ้วขบวนที่ ๒ ขบวนพระราชอิส ริย ยศอยา งริ้ว ที่ ๑ ประกอบขบวนทหารนํา และตาม
อัญเชิญพระโกศพระบรมศพประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ ในขบวนจะมีราชรถโยง ราชรถ
โปรยขาวตอกดอกไม ราชรถพระนํายาตราขบวนจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระเมรุ
มาศทองสนามหลวง

๘

ริ้วขบวนที่ ๓ ขบวนพระราชอิสริยยศอยางริ้วขบวนที่ ๑ เวียนพระเมรุ พระบรมศพทรง
พระยานมาศ หรือราชรถปนใหญ
ริ้วขบวนที่ ๔ อัญเชิญพระบรมอัฐิสูพระบรมมหาราชวัง โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน มีพระ
วอสีวิกากาญจนเชิญ พระราชสรีรางคาร สําหรับขัตติยราชนารี ถา เปนพระบรมราชสรีรางคาร
อัญเชิญดวยพระราชยานกง
ริ้วขบวนที่ ๕ อัญเชิญพระบรมอัฐิเขาสูพระบรมมหาราชวัง พระราชพาหนะเหมือนขบวน
ที่ ๔
ริ้วขบวนที่ ๖ เชิญพระราชสรีร างคารไปบรรจุ ณ พระอารามโดยขบวนรถมา หรือ พระ
ราชยานคานหาม (ปจจุบันเชิญโดยรถยนตมีทหารมาแหนําและตาม)
การเชิญพระบรมอัฐิ พระบรมราชสริรางคาร เขาสูพระบรมมหาราชวัง
หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพแลว มีการเก็บ พระบรมอัฐิประมวลลงในพระโกศ
ทองคําลงยา ซึ่งสรางขึ้นอยางวิจิตรงดงามประดับประดาดวยลวดลายพุมเฟอง และอัญมณี เชิญ
ไปประดิษฐานไวในที่อันสมควรแกการสักการะตอไป
ขนบธรรมเนียมสมัยอยุธยาเชิญไปบรรจุไว ณ วัดพระศรีสรรเพชญ สมัยรัตนโกสินทรเชิญ
ไปประดิษฐาน ณ พระราชมณเฑียร ในพระบรมมหาราชวัง
การจัด งานพระบรมศพ ในสมัย โบราณ เมื่อ ถึงเวลาถวายพระเพลิงนั้น จะมีก ารแสดง
มหรสพสมโภชประกอบเทาที่ปรากฏในงานพระเมรุครั้งรัชกาลที่ ๑ ไดกลาวถึงการละเลนสมโภช
คือ มอญรํา ละคร โขน หุน หนัง งิ้ว เทพทอง โมงครุม ไตไม แพนรํา ไตล วด กายกรรม เพื่อให
ประชาชนไดชมดวยถือวาเปนงานออกทุกขในเวลาเดียวกัน
การสวดพระอภิธรรมในพิธีหลวง
พระอภิธรรมปฎก เปนบทสวดเฉพาะในงานบํา เพ็ญ กุศลเนื่องในการศพ เพื่ออุทิศสว น
กุศลใหแกผูตาย เนื้อหาของพระอภิธรรมเปนคําสอนที่ใหผูมีชีวิตอยูไดนําไปประพฤติปฏิบัติให
หลุดพนจากทุกข
บทสวดพระอภิธรรม ครั้งพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเทศนโปรดพระพุทธ
มารดา ณ สวรรคชั้นดาวดึงส ไดยกพระอภิธรรม ๗ คัมภีร เพื่อ บูชาและตอบแทนพระคุณ พุทธ
มารดา จึงเปนที่มาของการสวดพระอภิธรรมในงานพระศพ ซึ่งบทสวดมีเนื้อ หาที่เปนอภิธรรม
ปรมัต ถคือ ธรรมชั้น สูง วา ดว ยเรื่อ งจิต (ใจ)....เจตสิก หมายถึง อารมณที่เกิด ขึ้น กับ ใจ....รูป
หมายถึงรูปรางของคน สัตว สิ่งของที่แตกสลายได และนิพพาน คือการดับ หมายถึงดับสังขาร
เขาถึงสุดยอดปรมัตถ
การสวดพระอภิธรรมมี ๒ แบบ คือ

๙

สวดตามปกติธรรมดา เปนการสวดของชาวบาน ชาววัดทัว่ ไป
สวดพระพิธีธรรม กลาวคือ พระภิกษุที่ไดรับตํา แหนงเปนพระพิธีธรรมเปนผูสวด การ
เปนพระพิธีธรรมตองไดรับแตงตั้งจากพระเจาแผนดิน เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงนิมนตพระ
จากวัดตางๆ มาสวดแขงขันกัน วัดใดสวดไดไพเราะจะทรงตั้งใหเปนพระพิธีธรรมถวายนิตยภัต
เปนประจําป จึงมีเฉพาะบางวัด
ปจจุบัน มีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมในงานพระราชพิธี จํา นวน ๙ วัด ไดแก วัดราช
สิทธาราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดอนงคาราม วัดประยุรวงศาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม วัดมหาธาตุวยุราชรังสฤษฎิ์ วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสระเกศ และวัดจักรวรรดิราชาวาส
สวนบทที่ใชสวดในพิธีของหลวงมีสองแบบ คือ
๑. ใชพระอภิธรรม ๗ คัมภีร ไดแก
พระสังคิณี
วาดวยเรื่องธรรมที่เปนกุศลกับอกุศล
พระวิภังค
วาดวยเรื่องขันธหา
พระธาตุกถา
วาดวยเรื่องการสงเคราะหธรรม
พระปุคคะละปญญัติ วาดวยที่ตั้งของบุคคล
พระกถาวัตถุ
วาดวยธรรมจริงแท
พระยะมะกะ
วาดวยธรรมที่เปนคู
พระมหาปฏฐาน
วาดวยที่ตั้งใหญ
พระคัมภีรทั้ง ๗ บทนี้ ใชสวดในงานบําเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ สมเด็จพระ
เจา พี่นางเธอ เจา ฟา กัล ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ พระที่นั่งดุสิต มหา
ปราสาท ตั้งแตเวลา ๗.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
๒. ใชเฉพาะบทธัมมสังคณีในสวนของอภิธัมม มาติกา ๕ บท เรียกวา สวดโคจฉก คือ นีวรณา
สัญโญชนา โอฆา โยคา และเวทนา
การประโคมย่ํายามในงานพระราชพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม
การประโคมย่ํายาม เปนโบราณราชประเพณี ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเปนสัญญาณให
ขาราชการรูกําหนดเวลาในการปฏิบัติหนาที่ และการประโคมย่ํายามเวลามีพระบรมศพ หรือพระ
ศพ พระราชวงศ ตลอดจนขุนนางผูใหญ
เมื่อรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหสรางหอนาฬิกาเปนอาคาร
กออิฐถือปูนหนาพระคลังแสง ชั้นลางแขวนระฆังหลอเปนโลหะสีแดง มีพนักงานตีระฆังบอกเวลา
พนักงานประโคมนุงกางเกงมัส รู เสื้อเขมขาบ สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดจุก
เปาแตรงอน ๒ นาย แตรฝรั่ง ๒ นาย ย่ํามโหระทึก ๑ นาย ประโคมย่ํายาม
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รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหรื้อหอนาฬิกา และพระคลัง
แสง เพื่อใชพื้นที่สรางพระที่นั่งบรมพิมาน ระฆังไดยายมาแขวนอยูที่ซุมปอมยามประตูเหล็กเพชร
ประตูทางเขาพระที่นั่งบรมพิมาน กําหนดใหทหารรักษาวังเปนผูตีระฆัง และพนักงานเครื่องสูงทํา
หนาที่ประโคมย่ํายามตามราชประเพณี
ครั้นรัชกาลที่ ๖ พุทธศักราช ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา อยูหัวทรงพระ
ประชวร ประทับรักษาพระองค ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เสนาบดีวังไดรับพระราชทานพระ
บรมราชานุญาต ใหระงับการตีระฆัง และการประโคมย่ํายาม เพื่อมิใหเสียงดังอันจะรบกวนเบื้อง
พระยุคลบาท จึงเวนการปฏิบัติ แตนั้นมามีแตราชประเพณีประโคมย่ํา ยามพระบรมศพ และศพ
ขาราชการผูใหญ
การประโคมย่ํ า ยามพระบรมศพพระมหากษัต ริย เครื่อ งประโคมย่ํ า ยามประกอบดว ย
มโหระทึก ๒ ป ๒ สังข ๑ แตรงอน ๘ แตรฝรั่ง ๘ เปง ๑ และกลองชนะ ๒๐ ถา เปนพระศพไมมี
มโหระทึก กําหนดย่ํายามเวลา ๐๖.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. ๑๘.๐๐ น. ๒๑.๐๐ น. และ ๒๔.๐๐ น.
ทุกวันจนครบกําหนดไวทุกข ๑๐๐ วัน ๒ เดือน ๑ เดือน ๑๕ วัน ๗ วัน ตามพระเกียรติยศพระ
บรมศพ หรือ พระศพ การบรรเลงดนตรีไ ทยในงานพระราชพิ ธีเ ปน เครื่อ งประกอบพระราช
อิสริยยศของพระมหากษัตริยและพระบรมราชวงศ ประการหนึ่งควบคูไปกับการประโคมของงาน
เครื่องสูงตามโบราณราชประเพณี
การประโคมย่ํา ยามในงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือ พระศพ มีจุด ประสงคเ พื่อ เป น
สัญญาณใหทราบกําหนดเวลาปฏิบัติหนาที่ แตเดิมดนตรีที่ใชประโคมย่ํายามมีเฉพาะวงแตรสังข
และวงปไฉนกลองชนะ อยูในงานเครื่องสูงของสํานักพระราชวัง ประโคมย่ํายามทุก ๓ ชั่วโมง เริ่ม
เมื่อ ๐๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. รวม ๗ ครั้ง กอนเสียงประโคมย่ํายามจะดังขึ้น เริ่มดวยแตรสังข กับ
ปไฉน กลองชนะ
การบรรเลงปพาทยนางหงส
วงปพาทยนางหงส แตเดิมเปนวงที่บรรเลงในงานศพสามัญชน ตอมานํามาบรรเลงใน
งานสวดพระอภิธรรมศพเจานายและตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ การนํา ปพาทย
นางหงสมาบรรเลงในพิธีหลวง มีขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มีพ ระราชประสงคใหนํา วงปพาทยนางหงส ของกรมศิล ปากรเขา มารว มประโคมในงาน
บําเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๘
ประกอบดวย ปชวา ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก กลองทัด และฉิ่ง โดยบรรเลง
สลับตอจากการประโคมย่ํายามของงานเครื่องสูง ของสํานักพระราชวัง ความเปนมาของปพาทย
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นางหงส ประโคมรว มกับ การย่ํา ยามถวายในงานพระราชพิธีพ ระบรมศพ และพระศพเจานาย
ชั้นสูง จึงปรากฏในรัชกาลปจจุบันนี้
ประเพณีการไวทุกข
แตเ ดิม เมื่อพระเจา แผน ดิน สวรรคต ราษฎรทั้งชายหญิงจะตอ งไวทุก ขดวยการโกนผม
เกลี้ยงศีรษะ และนุงขาวดวยกันหมดทุกคน จนกวาจะถวายพระเพลิงพระบรมศพแลว หากผูใด
ฝา ฝ น ต อ งไดรั บ โทษหนั ก การโกนผมไว ทุ ก ขนี้ไ ด รั บ อิท ธิ พ ลมาจากอิ น เดีย ต อ มาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดใหพระบรมวงศานุวงศ และขา ทูลละอองธุลีพระบาท
นุงผาดําไวทุกขในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจันทรมณฑลโสภณ
ภควดี จากนั้นถือเปนธรรมเนียมสืบมาและถือกันตอมาวาถาผูนอยลวงลับไปผูมีอ ายุแกกวาก็ให
ไวทุกขเปนการสังเขป โดยใชผาดํากวางประมาณ ๖ – ๗ นิ้ว พันแขนซาย มีกําหนดวันไวทุกข
มากน อ ยตามสมควร ต อ มาเมื่ อ พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว เสด็ จ สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการใหยกเลิกการโกนผมไวทุกขตาม
โบราณราชประเพณี ดวยทรงเห็นวาเปนการเดือดรอนของราษฎร
เรื่องการแตงกายไวทุกข แตเดิมแตงกายดวยสีขาวและงดเวนเครื่องประดับในระยะไวทุกข
จนกระทั่งรัชกาลที่ ๔ โปรดใหนุงดําในงานพระศพ เจาฟาจันทรมณฑลโสภณภควดี และตอมาใน
รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดใหมีสีกุหรา สีนกพิราบ และสีน้ําเงิน เปนสีที่ใชในการไวทุกข ดังที่พระยา
อนุมานราชธนอธิบายไวในหนังสือเรื่อง ประเพณีเนื่องในการ
“การไวไปงานศพ คือ นุงขาวนุงดําเขาใจวาเรา จําเขามา นุงขาวพูดกันวาเอาอยางจีน แต
ถามพวกจีนเขาก็วา ไมไดนุงขาว ตกลงจะมาแตไหนไมทราบ แตนุงดํานั้นจําฝรั่ง มาแน และเปน
แนวาเกิดในรัชกาลที่ ๕ ดวยที่นุงสีกุหรา สีนกพิราบ และสีน้ําเงิน อะไรเหลานี้ เชื่อ วาเปนของเรา
คิดขึ้นเอง เพื่อจะเดินใหเปนสายกลาง เพียงแตแตงขาวแตงดําก็ลําบากอยูแลว ไฉนจะไปรับเอา
อยางอื่นมาอีกใหลําบากยิ่งขึ้นอีกเลา”
หมอมเจาหญิงจิตรถนอม ดิศกุล และหมอมเจาหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล ก็ไดทรงอธิบาย
ถึงสีไวทุกขในสมัยรัชกาลที่ ๕ นี้เหมือนกันวา การไวทุกขในสมัยกอนนั้น มีระดับชั้นที่แ ตกตาง
กัน คือ
๑. สีดํา จะเปนสีไวทุกขสําหรับผูใหญ หรือผูที่มีอายุแกกวาผูตาย
๒. สีขาว จะเปนสีไวทุกขสําหรับผูเยาว หรือ อายุออ นกวาผูต าย แตก็มีบางกรณีที่เปน
ขอยกเวน ดังเมื่อครั้งที่พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาลูกเธอ กรมขุนศรีสุนทรเทพ ใน
พุทธศักราช ๒๓๕๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดทรงภูษาลายพื้นขาว
ทุกวัน ดวยมีดํารัสกับผูใกลชิดวา

๑๒

“ลูกคนนี้รักมาก ตองนุงขาวให” และยังเกิดในกรณีนี้เชนกันอีกสองครั้ง คือ ในงานพระ
เมรุ พระเจาลูกเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พุทธศักราช ๒๓๘๘ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ก็ทรงพระภูษาขาวเชนกัน เพราะพระราชธิดาองคนี้ไดทรงดูแลพระราชวัง
ฝายในทั้งหมด
สมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ก็ทรงพระภูษาขาวเชนกัน ใน
งานพระเมรุพระเจาลูกเธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี หรือที่พระองคทรงตรัสเรียกพระธิดาองคนี้วา
แมหนู เพราะทรงถือเปนพระธิดา คูทุกขคูยาก เนื่องจากพระธิดาองคนี้ประสูติกอ นที่พระองคจะ
เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ
อยางไรก็ตาม ก็มีธรรมเนียมราชประเพณี บังคับไวอีกดวยวา ในงานพระบรมศพที่พระ
มหาปราสาทนั้น เวลาไปเฝาพระบรมศพ ทุกคนตองนุงขาว จะนุงดําไดแตในเวลาอยูบานหรือไป
ไหนตามปกติ เพราะสีขาวถือเปนสีที่แสดงความรักและออนนอมเทานั้น
๓. สีมวงแกหรือสีน้ําเงินแก เปนสีไวทุกขสําหรับผูที่มิไดเปนญาติเกี่ยวดองกับผูตายแต
ประการใด ซึ่งชาววังในสมัยรัชกาลที่ ๕ มักจะแตงสีไวทุกขนี้ดว ยผาทรงสีมวง ทรงสะพักแพรสี
นวล หรือผาทรงสีเขียว ทรงแพรสีมวงออน มวงแกตามที่ชอบ
หมอมเจาหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล ทรงพระนิพนธบทความเรื่องสีไวทุกขในสมัยรัชกาลที่ ๕
ตอนหนึ่งวา
“สวนในเวลางานเมรุนั้น เราเด็กๆ ไมคอยจะไดแตงสีดําเลย เพราะไมมีผูตายที่อายุออ น
กวา จึงตองแตงขาวอยูตลอดเวลา เมื่อใดมีพวกเด็กเล็กตาย เราไดแตงดําก็รูสึกภาคภูมิเสียจริงๆ
สวนสีน้ําเงินแกนั้นเคยไดแตงครั้งเดียว คือเมื่องานพระราชทานเพลิงศพพระยาอิศรพันธโสภณ
(หนู อิศรางกูร).....สมเด็จหญิงและพระเจาลูกเธอก็ทรงมีพระชันษาคราวเดียวกัน ทรงเปนลูกศิษย
ของเจาคุณอิศรพันธโสภณ ทรงเรียกวา คุณหนู ถึงวันเผา ทานก็ทรงขาวกันทุกพระองค และตรัส
สั่งใหขาพเจานุงสีน้ําเงินแกตามเสด็จเพราะไมไดเปนลูกศิษย พวกเรารูสึกโกแทบตายเพราะไม
เคยนุงเลยสักครั้ง”
การไวทุกขในงานศพหรืองานเผาศพเจาภาพที่มีฐานะ จะแจกผาขาวและผา ดําใหแกญาติ
มิตรแตงกายในงานศพ ผูมีอายุสูงกวาผูตายแตงดํา ทั่วไปนุงดําใสขาว ผูเยาวกวาผูตายนุงขาว
เสื้อขาว การนุงนั้นทั้งชายและหญิงจะนุงผาโจงกระเบนก็ได หรือหญิงนุงผาถุง ชายนุงกางเกงจีน
ขาว หรือดําแลวแตอายุ ประเพณีนี้ยกเลิกไปเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕
สวนประเพณีการไวทุกขในปจจุบันเปนการแตงกายตามระเบียบที่กําหนดในประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการไวทุกขในงานศพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ ดังนี้
(๑) ชาย

๑๓

ก. แต ง เครื่ อ งแบบ ให ใ ช ผ า สั ก หลาดหรื อ ผ า โปร ง ดํ า ขนาดกว า งระหว า ง ๑-๑๐
เซนติเมตร พันแขนซายเบื้องบน
ข. แตงกายสุภาพตามรัฐนิยม ใหใชเสื้อ ขาว กางเกงขายาวขาว (ถา เปนคอแบะ ใหใช
เสื้อเชิ้ตขาว ผาผูก คอดํา เงื่อ นกะลาสี) รองเทา หนังดํา ถุงเทาดํา และใชผาสักหลาด หรือผา
โปรงดําขนาดกวาง ๑-๑๐ เซนติเมตร พันแขนซายเบื้องบน
(๒) หญิง
แตงกายสุภาพตามรัฐนิยม ใหใชเครื่องดําลวน
การกําหนดไวทุกขนิยมไว ๑๕ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน สวนมากไมเกิน ๑ ป เมื่อเผาศพแลว
มักออกทุกขทันที เพื่อแสดงวาไดพนจากทุกขโศกแลว
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