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ประกาศคุณูปการ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงได ดวยความกรุณาจากรองศาสตราจารย ดร.มานพ วิสุทธิแพทย, รองศาสตราจารย
ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ที่เสียสละเวลาในการตรวจพิจารณาผลงานวิจัย ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะที่ถูกตอง
แกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความละเอียดถี่ถวน เอาใจใสดวยดีเสมอมา ทําใหสามารถเผยแพรในวงวิชาการ
ไดอยางดีเยี่ยม ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ ผศ.ดร.จั น ทร ช ลี มาพุ ท ธ ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า การเสนอเค า โครงงานวิ จั ย เข า รั บ
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ขอขอบพระคุณคุณพอประชุม ครุฑอรัญ บิดา และคุณแมสําอาง ครุฑอรัญ มารดา (ผูลวงลับไปแลว)
พี่ น อ ง เพื่ อ นๆ และลู ก ที่ ใ ห กํ า ลั ง ใจ ทํ า ให ง านวิ จั ย สํ า เร็ จ ด ว ยดี และขอขอบคุ ณ นางพนารั ต น คนขยั น
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ที่ชวยเรียบเรียงเพิ่มเติมผลงานดานวิชาการ ทําใหงานวิจัย
มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคความรูงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย”
จากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ตราด อนุ รั ก ษ สื บ ทอดงานช า งฝ มื อ พื้ น บ า นอย า งสร า งสรรค และเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานของภูมิปญญาดานงานชางฝมือพื้นบานใหเปนที่รูจัก โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
การเลือกพื้นที่และผูใหขอมูลสําคัญในการศึกษาพิจารณาจากบุคคลที่มีความรูความสามารถดานงานชางฝมือ
พื้นบาน “รานมา เมรุลอย” นายประโยชน เรืองศิลป ชาวตําบลหนองโสน อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
การรวบรวมขอมูล ใช เ ทคนิ คการสัมภาษณแบบเจาะลึ กรว มกับ การสนทนากลุ ม ตรวจสอบขอมูล ใช การ
ตรวจสอบแบบสามเสา วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
รานมา เมรุ ล อย เป น งานช างฝ มือและภู มิป ญญาพื้น บ านของจั งหวั ด ตราด มีความสั มพัน ธ
กับชีวิตความเปนอยู ความเชื่อของสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น เกิดจากการเรียนรูของคนในชุมชนสืบทอด
ตอ ๆ กันมา สะทอนถึงภูมิปญญาการใชฝมือและความคิดสรางสรรค แสดงใหเห็นถึงคุณคาของเอกลักษณ
ความเปนไทย โดยการนํางานศิลปะของชาติมาใชในงานศิลปะของทองถิ่นในพิธีกรรมอันเกี่ยวกับการตาย
ขนาดของรานมา เมรุลอย รวมถึงลวดลายที่ใชประดับตกแตง เชน หากเปนบุคคลสําคัญ รานมา เมรุลอย จะมี
จํานวนชั้นมาก หากเปนสามัญชนทั่วไป รานมา ก็จะมีจํานวนชั้นที่ลดหลั่นลงมา การออกแบบรานมา เมรุลอย
นิยมออกแบบเปนเรือนหลวง หรือปราสาท ประดับประดาดวยลวดลายบัวคว่ําบัวหงาย และรอยอุบะมาลัย
เฟองอยางงดงาม เพื่อจําลองวิมานทิพยบนสรวงสวรรคตามจินตนาการและจักรวาลคติ สื่อใหเห็นวาหากทํา
รานมา เมรุลอย ไวตั้งศพผูใด ผูนั้นก็เปรียบเสมือนไดขึ้นไปเสวยทิพยปราสาทบนสรวงสวรรค หลุดพนจากทุกข
ภัยทั้งปวง
ปจ จุ บั นการใช เ มรุล อยเป น ที่เผาศพลดลงอย างมาก เนื่ องจากการเชาเมรุล อยในแต ละครั้ ง
มีคาใชจายสูง ประกอบกับชาวบานหันไปใหความนิยมในการใชเมรุปูนเปนที่เผาศพเพราะสะดวกและราคาถูก
กวา แนวทางการอนุ รักษภู มิปญญารานมาเมรุล อยจึ งควรมีการเสาะหาเยาวชนรุ นหลังที่มีใจรั กและสนใจ
งานศิลปะ เพื่อการถายทอดและอนุรักษภูมิปญญาใหคงอยูสืบไป รวมถึงรวบรวมภาพงานศพในอดีตเพื่อศึกษา
การทําร านมาเมรุ ล อยจากอดี ต ถึ งป จ จุ บั น ชุ มชนมีก ารบู ร ณาการความร ว มมือ จั ด ทําแหล งเรี ย นรู ร า นม า
เมรุลอย และควรมีการพัฒนารูปแบบเมรุลอยใหสามารถใชซ้ําได โดยผูสนใจบริจาคปจจัยตามกําลังศรัทธา
การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของภูมิปญญาดานงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย” ควรมีการ
จั ด ทําคูมื อ ตํ า รา หลั ก สู ต ร เพื่อให ค นรุ น หลั งศึกษาเรี ย นรู ส ามารถสื บ ทอดได และเป น ช า งฝ มือในอนาคต
สงเสริมชุมชนตนแบบในการอนุรักษ เปดพื้นที่การอนุรักษ มีการสาธิต จัดแสดง สรางการรับรูใหคนในสังคม
สงเสริมอาชีพชางฝมือ ประชาสัมพันธเผยแพรรูปการทํารานมา เมรุลอย สงเสริมการจัดตั้งแหลงเรียนรูรานมา
เมรุลอย จังหวัดตราด และอาจมีรานมาเมรุลอยใหเชาสําหรับญาติที่สนใจ
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ABSTRACT

The objectives of this research were to study knowledge of the Folk Crematorium’s
base craft of Trad provincial local wisdom, promotions of its conservation and creative
transfer and public relations by qualitative research. The study was carried out by depth
interview and focus group discussion with key informants in Nongsano sub-district] Muang
Trad district, Trad province (Mr.Prayot Ruangsil and others). Triangulation was used for data
analysis and presented by descriptive report.
The results of this study were as follow:
The Folk Crematorium’s base craft was concern with way of life and cultural
community and a kind of knowledge transferred from generations to generations, which can
be seen in crafts and creative thinking pattern of the Folk crematorium’s base craft and it is
also representative of the family’s social and financial status, when it is believe to be a
carter carrying their souls to the heaven.
Nowadays, the usage of Folk crematorium tends to be much decreased because the
rental cost is relatively high, while people choose a permanent crematorium instead for
reasons of lower cost and more convenience.
For the promotion for its conservation and transfer should investigate children who
love art, funeral pictures collection from the past to nowadays, promote community
relationship to building learning center and Folk crematorium’s rental service to other
people with donate by faith.
Public relations of the Folk Crematorium’s base craft should create curriculum and
transfer this career to children, promote community model conservation, performance to
other people, building learning center and rental service of Folk Crematorium’s base craft.
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๖๑

รูปภาพที่ ๓๖ โครงสรางรานมาประเภทเหม ๓ ยอด

๖๒

รูปภาพที่ ๓๗ แบบโครงสรางรานมาคานหาม ๑๒ คาน

๖๓

รูปภาพที่ ๓๘ รานมาขนาดเล็กประเภทแผง ๒ ชั้น

๖๔

รูปภาพที่ ๓๙ เมรุลอยเล็กประเภทเหม ๓ ยอด

๖๕

รูปภาพที่ ๔๐ สวนประกอบเมรุฐานลาง

๖๖

รูปภาพที่ ๔๑ แบบฝาปะกน

๖๗

รูปภาพที่ ๔๒ รานมาประเภทบัวรับโลงชั้นเดียว

๖๘

รูปภาพที่ ๔๓ เมรุลอยชนิดเล็กประเภทรานมา

๖๙

รูปภาพที่ ๔๔ รานมาขนาดเล็ก

๗๐

รูปภาพที่ ๔๕ แบบโครงหลังคา

๗๑

บทที่ ๑
บทนํา
๑. ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย
การศึกษาวิจัยรวบรวมองคความรูดานงานชางฝมือพื้นบานในประเทศไทยพบวามีจํานวนมาก
แตองคความรู งานชางฝมือพื้นบานโดยเฉพาะ “ร านมา เมรุ ลอย” ที่เ ปนเอกสารตําราเรีย นยังมีไมมากนั ก
กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายที่จะรวบรวมองคความรูในสาขาชางสิบหมู ที่มีแนวโนมวาในระดับทองถิ่นจะหา
ชางฝมือยากมาก และมีจํานวนลดนอยลงไปอยางนาใจหาย เนื่องจากภูมิปญญาที่มีความรูความสามารถมีนอย
อายุมากขึ้น และนับวันจะลมหายตายจากไป
นายประโยชน เรืองศิลป เปนภูมิปญญาดานงานชางฝมือพื้นบาน ที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูทํา
คุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ปจจุบันอายุ ๗๘ ป สุขภาพเริ่มออนแอมีโรค
แทรกซอน แต เป นผู มีป ระสบการณดานงานชางฝ มือพื้น บาน มีความสามารถและทักษะดานงานชางฝ มือ
ที่หลากหลาย ทั้งงานไมงานปูน งานแกะสลัก ปรุกระดาษ เรียนรูดวยตนเอง ครูพักลักจํา ศึกษาจากเอกสาร
ตําราเรียน สั่งสมประสบการณในงานดานศิลปะการกอสรางบาน ทรงไทย ผลงานเปนที่ยอมรับจากหนวยงาน
วัด องคกรตาง ๆ นายประโยชน เรืองศิลป ไดแบงเวลาชวยเหลืองานวัฒนธรรมทั้งในชุมชนตําบลหนองโสน
และชุมชนใกลเคียง เมื่อคนชราเสียชีวิตและคอนขางฐานะดี มักจัดงานศพโดยกอสรางรานมา เมรุลอย ตั้งศพ
อยูในบานของผูตาย เปนการแสดงถึงฐานะของผูตายและญาติ เนื่องจากการกอสราง รานมา เมรุลอย ใชวัสดุ
และอุปกรณในการกอสรางมาก ตองใชชางฝมือที่มีความละเอียดประณีตบรรจง และตองเรงดําเนินการ ในชวง
เวลาสั้น ๆ เพื่อใหทันในเวลาในการตั้งศพสวดพระอภิธรรม สวนใหญนิยมสวดบําเพ็ญกุศล จํานวน ๕ - ๗ คืน
ดังนั้น หากขาดชางที่มีทักษะและความชํานาญจะไมสามารถดําเนินการสรางรานมา เมรุลอย ไดอยางสวยงาม
และทัน การ ป จจุ บันนายประโยชน เรืองศิล ป เปน ผูที่ประชาชนในตํ าบลหนองโสนนั บถือ เลื่อมใสศรั ทธา
เปนกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลหนองโสน มีความคิดริเริ่มที่จะดําเนินการกอสรางอาคารที่ทําการของสภา
วัฒนธรรมตําบลหนองโสน ริเริ่มจัดประเพณีทอดผาปาสามัคคี รวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองโสน
ซึ่งเจาอาวาสวัดไทรทอง ตําบลหนองโสน ไดอนุญาตใหใชที่ดินของวัดกอสรางอาคารศูนยวัฒนธรรมตําบล
หนองโสน ขณะนี้มีทุน เริ่มตนในการกอสรางจํานวนหนึ่ง นายประโยชน เรืองศิลปและคณะกรรมการสภา
วั ฒ นธรรมตํ า บลหนองโสน มี ค วามคิ ด จะจั ด ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละอุ ป กรณ ข นาดจิ๋ ว โดยย อ ขนาดให เ ล็ ก ลง
ตามสัดสวนทุกสวนเพื่อสะดวกในการขนยาย และเพื่อใหมีขนาดพอเหมาะในการจัดแสดง ที่มีขนาดยอมเล็ก
กวาของจริง ใชวิธียอสวนและมีวัสดุอุปกรณครบถวนทุกชิ้น ทําใหผลงานมีความนาสนใจยิ่งขึ้น สวนราชการ
องคกร สถานศึกษา มักมีหนังสือเชิญใหเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา อยูเนือง ๆ

๒
คณะกรรมการจั ด งานวั น อนุ รั กษมรดกไทยจั งหวั ด ตราด ป ๒๕๕๘ ลงมติ ให นํ าผลงานของนายประโยชน
เรืองศิลป มาจัดแสดง ปรากฏวามีผูรวมงานมาเยี่ยมชมดวยความสนใจเปนจํานวนมาก
จากขอมูลและเหตุผลที่ไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยมีความเชื่อวาหากไดมีการศึกษา รวบรวม
องคความรูเพื่ออนุรักษสืบทอดงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย” จากภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตราด
จัดทําเปนคลังความรูดานงานชางฝมือพื้นบานเพื่อใหเด็กเยาวชนและประชาชนผูสนใจ เปนการอนุรักษสืบทอด
ไวมิใหสูญหาย สามารถตอยอดและพัฒนาใหเกิดมูลคาเพิ่มทางดานเศรษฐกิจใหแกคนในชุมชน กอใหเกิดรายได
จากการทองเที่ยว และจากการจําหนายงานชางฝมือขนาดจิ๋วเปนของที่ระลึก จะสามารถสนับสนุนและสงเสริม
ให ป ระชาชนในชุ มชนมีร ายได เ พิ่ม ขึ้น เป น การกระตุ น เศรษฐกิจ ให แ กชุ มชนและเป ด โอกาสให ป ระชาชน
ไดพัฒนาความคิดสรางสรรคใหมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อศึกษาองคความรูงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย” จากภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตราด
๒.๒ เพื่ออนุรักษสืบทอดงานชางฝมือพื้นบานอยางสรางสรรค
๒.๓ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของภูมิปญญาดานงานชางฝมือพื้นบาน
๓. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๓.๑ ชุมชนมีองคความรู งานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย” บันทึกเปนคูมือทางวัฒนธรรม
ของชุมชนและทองถิ่น
๓.๒ ภูมิปญญา “รานมา เมรุลอย” ถูกนําไปตอยอดเปนผลิตภัณฑในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค
สามารถสรางรายไดใหกับชุมชน
๓.๓ ภูมิปญญา “รานมา เมรุลอย” ไดรับการเผยแพร ใหนําเสนอในงานสัมมนาวิชาการและการ
ประชุมเชิงวิชาการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
๓.๔ ชางฝมือพื้นบานไดรับการยกยองเชิดชู และมีกําลังใจในการถานทอดภูมิปญญาตอเยาวชน
อยางเต็มประสิทธิภาพ
๔. ขอบเขตของการวิจัย
๔.๑ ศึกษาความเปนมา แนวคิดการออกแบบ รูปแบบ องคประกอบ และโครงสรางของรานมา
เมรุลอย
๔.๒ ศึ ก ษารู ป แบบ องค ป ระกอบ กระบวนการและขั้ น ตอนในการทํ า ร า นม า เมรุ ล อย
จากนายประโยชน เรืองศิลป ชางฝมือพื้นบานของจังหวัดตราด

๓
๔.๓ ศึก ษาศักยภาพของชุ มชน เพื่อการพัฒ นาทัก ษะด านงานช า งฝ มือพื้ น บ าน หาแนวทาง
ส ง เสริ ม เพิ่ มขี ด ความสามารถในการสร างงาน สร า งรายได ในชุ ม ชน และเพิ่ ม มู ล คา ทางเศรษฐกิจ อย า ง
สรางสรรค
๕. นิยามศัพท
“ร า นม า ” หมายถึง ร า นไมที่มี โ ครงสร า งลดหลั่ น ยกสู งจากพื้ น มี ๖ เสา สํ า หรั บ วางหี บ ศพ
เพื่อจะเผาศพ
“เมรุลอย” หมายถึง ที่เผาศพชั่วคราวหรือใชเฉพาะกิจ
“รานมา เมรุลอย” เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดานงานชางฝมือพื้นบาน สามารถจัดทํา
เปนองคความรูเพื่อการอนุรักษ สืบทอด พัฒนา และตอยอดงานชางฝมือพื้นบาน เชิงเศรษฐกิจสรางสรรค
“ช า งฝ มื อ พื้ น บ า น” หมายถึ ง ภู มิ ป ญ ญา ทั ก ษะฝ มื อ ช า ง การเลื อ กใช วั ส ดุ และกลวิ ธี ก าร
สรางสรรค ที่แสดงถึงอัตลักษณ สะทอนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุมชน เพื่อสรางชิ้นงาน
สถาปตยกรรม งานศิลปกรรมพืน้ บาน และผลิตภัณฑอื่น ๆ

บทที่ ๒
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Review Literature) ในการศึกษาวิ จัย เรื่อง
การอนุรักษและ สืบทอดงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย” จากภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตราด ผูวิจัย
ได ศึ กษาคน คว าจากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ย วขอ ง เพื่อสร างความรู ค วามเขา ใจเกี่ย วกับ แนวคิ ด ต า ง ๆ
ที่เกี่ยวกับชางฝมือพื้นบาน การกอสรางรานมา เมรุลอย ซึ่งจะชวยทําใหเขาใจและวิเคราะหขอมูลไดถูกตอง
ดังนี้

๒.๑ แนวคิดเรื่องมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
มรดกภู มิ ป ญญาทางวั ฒ นธรรมของชาติ นั บ เป น สมบั ติ ล้ํ าคา ของคนไทยทุกคนที่บ รรพบุ รุ ษไทย
ได ส ร า งสรรค แ ละสั่ ง สมไว ใ นสั ง คมไทยมาอย า งต อ เนื่ อ ง อย า งไรก็ ดี สถานการณ ข องมรดกภู มิ ป ญ ญา
ทางวัฒนธรรมในปจจุบัน กลับเขาสูภาวะวิกฤต เนื่องจากมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมบางเรื่องยังไมเปน
ที่รับรู หรือมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่เปนที่รับรูแพรหลายในทองถิ่น ยังไมไดรับการเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบ
ในพื้น ที่จั งหวั ด ตราด พบว ามี มรดกภู มิ ป ญญาทางวั ฒ นธรรมอย างหลากหลาย แสดงให เ ห็ น ถึ ง
รากเหง า และประวั ติ ศ าสตร อั น ยาวนานของจั ง หวั ด ตราด ที่ ส ง ผลให เ กิ ด การรั ง สรรค ม รดกภู มิ ป ญ ญา
ทางวัฒนธรรมขึ้นอยางประณีต จนเปนมรดกสืบทอดมาสูปจจุบัน อาทิ งอบใบจากบานน้ําเชี่ยว การจักสาน
คลุมบานเนินดินแดง เพลงขอทาน ละครชาตรี “นกหวีดศิษยเรณู” การละเลนพื้นบานและนาฏศิลปที่โดดเดน
เถิดเทิง หรือการละเลนเทิ้งบองกลองยาว หนังตะลุง ลําตัด การเลนรําสวด เหลานี้ลวนเปนภูมิปญญาพื้นบาน
จังหวั ด ตราดที่มีความโดดเด น และยังคงมีการอนุ รักษสืบ ทอด แตภู มิปญญาสิ่ งหนึ่งที่นาสนใจและควรจะ
อนุรักษใหมีการสืบทอดเปนอยางยิ่ง คือ ภูมิปญญาการทํา “รานมา เมรุลอย” เนื่องดวยภูมิปญญาสาขานี้
ปจจุบันทานชราภาพมาก สมควรไดมีการศึกษาสนับสนุนใหมีการถายทอด เรียนรูและสืบทอดจากรุนสูรุนตอไป
ความหมายของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
กรมส ง เสริ ม วั ฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรม นิ ย ามความหมายของ “มรดกภู มิ ป ญ ญา
ทางวัฒนธรรม” วาหมายถึง การปฏิบัติ การเปนตัวแทน การแสดงออก ความรู ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ
สิ่งประดิษฐ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหลานั้น ซึ่งชุมชน กลุมชน และในบางกรณีปจเจกบุคคล
ยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถายทอดจากคน
รุ น หนึ่ ง ไปยั ง คนอี ก รุ น หนึ่ ง นี้ เป น สิ่ ง ซึ่ ง ชุ ม ชนและกลุ ม ชนสร า งขึ้ น ใหม อ ย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ ตอบสนอง
ตอสภาพแวดลอมของตน เปนปฏิสัมพันธของพวกเขาที่มีตอธรรมชาติ และประวัติศาสตรของตน และทําใหคน

๕
เหลานั้นเกิดความรูสึกมีอัตลักษณ และความตอเนื่อง ดังนั้น จึงกอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและการคิดสรางสรรคของมนุษย
สาขาของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
กรมส งเสริ มวั ฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรม ได จํ าแนก “มรดกภู มิป ญญาทางวั ฒ นธรรม”
ออกเปน ๖ สาขา ดังนี้
๑) ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงออกซึ่งอารมณ ความรู สึก และเรื่องราวตาง ๆ
โดยมีผูแสดงเปนสื่อ ผานทางเสียง ไดแก การขับรอง หรือการเลนดนตรี และทางรางกาย เชน การรายรํา
การเชิด การเต น การแสดงทาทาง ฯลฯ แบ งเป น ๔ ประเภท คือ ดนตรี การแสดง ดนตรี และการแสดง
ในพิธีกรรม และเพลงรองพื้นบาน
๒) งานชางฝมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปญญา ทักษะฝมือชาง การเลือกใชวัสดุ และกลวิธี
การสรางสรรคที่แสดงถึงอัต ลักษณ สะทอนพัฒ นาการทางสังคมและวั ฒนธรรมของกลุมชน แบงเป น ๑๐
ประเภท คื อ ผ า และผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากผ า เครื่ องจั กสาน เครื่ อ งรั ก เครื่ อ งป น ดิ น เผา เครื่ อ งโลหะ เครื่ องไม
เครื่องหนัง เครื่องประดับ งานศิลปกรรมพื้นบาน และผลิตภัณฑอยางอื่น
๓) วรรณกรรมพื้ น บ า น หมายถึ ง วรรณกรรมที่ ถ า ยทอดอยู ใ นวิ ถี ชี วิ ต ชาวบ า น
โดยครอบคลุมวรรณกรรมที่ถายทอดโดยวิธีการบอกเลา และที่เขียนเปนลายลักษณอักษร แบงเปน ๗ ประเภท
คือ นิทานพื้นบาน ประวัติศาสตรบอกเลา บทสวดหรือบทกลาวในพิธีกรรม บทรองพื้นบาน สํานวนและภาษิต
ปริศนา คําทาย และตํารา
๔) กีฬาภูมิป ญญาไทย หมายถึง การเลน การกีฬา และศิล ปะการต อสูป องกัน ตัว ที่มี
การปฏิบัติกันอยูในประเทศไทย และมีเอกลักษณสะทอนวิถีไทย แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ การเลนพื้นบาน
กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว
๕) แนวปฏิ บั ติ ท างสั ง คม พิ ธี ก รรมและงานเทศกาล หมายถึ ง การประพฤติ ป ฏิ บั ติ
ในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดตอกันมาบนหนทางของมงคลวิธี นําไปสูสังคมแหงสันติสุขแสดง
ใหเห็นอัตลักษณของชุมชนและชาติพันธุนั้น ๆ แบงเปน ๓ ประเภท คือ มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี
และงานเทศกาล
๖) ความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องคความรู วิธีการ
ทักษะ ความเชื่อ แนวปฏิบัติและการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับสภาพแวดลอม
ตามธรรมชาติ แ ละเหนื อธรรมชาติ แบ งเป น ๕ ประเภท คื อ อาหารและโภชนาการ การแพทย แผนไทย
และการแพทยพื้นบาน โหราศาสตรและดาราศาสตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ และการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน และชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน

๖

๒.๒ การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสังคม
การพัฒ นาการเปลี่ ยนแปลงสังคมให เจริญกาวหนาและมีความทัน สมัย (Modernization) ทําให
สังคมทั่วโลกไดนํารูปแบบการพัฒนาของชาติตะวันตกที่เนนดานการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลักมาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศเนื่องจากสังคมมนุษยเชื่อวารูปแบบการพัฒนาของชาติตะวันตกจะสามารถนําประเทศ
ของตนสูความเจริญกาวหนาและความทันสมัยได (ณัฐกนก เจนสุขสถิตไพศาล, ๒๕๔๖)
จากการพั ฒ นาที่ เ น น การเจริ ญ เติ บ โตทางด า นเศรษฐกิ จ เป น หลั ก ที่ เ น น การส ง ออกและ
ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จึงทําใหมีการนําเทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ
มาใชกันอยางมากมายมหาศาล ซึ่งผลของการพัฒนาทําใหภาคอุตสาหกรรมไดเจริญเติบโตอยางมากในทางวัตถุ
แตในขณะเดียวกันไดเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาดวย เชน ปญหาสังคม ปญหาดานจิตใจ ปญหาความยากจน
และก อให เ กิ ด ความเสี ย หายอย างมากมายมหาศาลต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อม อาทิ มลพิ ษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ปญหาขยะซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (Climate change) หรือ
ปญหาโลกรอนขึ้น และการเกิดพิบัติธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบตออาชีพและความเปนอยูของมนุษย
เปนอยางมาก (จําลอง โพธิ์บุญ, ๒๕๔๕)
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นกําลังจะถูกลดความสําคัญลงไปดวย
วิ ธี คิด ที่ต างไปจากเดิ ม โดยเฉพาะอย างยิ่ งแนวคิด ที่ให ความสํ าคัญกั บ ทุน นิ ย ม อัน เป น ผลสื บ เนื่ องมาจาก
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมฉบั บต าง ๆ การเปลี่ ยนแปลงที่เ กิด ขึ้นในทุกหน ว ยขององคกรประกอบกับ
โครงสรางทางสังคม ทําใหวิถีชีวิตของผูคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงดานแบบแผน
การดําเนินชีวิตหรือวัฒนธรรมนั่นเอง
นักปราชญตะวันตก ลาซโล (Larslo) กรอฟ (Grof) และรัสเซล (Russel) มีความเห็นวา อารยธรรม
ตะวันตกกําลังพาโลกทั้งโลกไปสูวิกฤตการณอยางรุนแรง ซึ่งทานทะไลลามะมีความเห็นวาโลกเปนโรคบกพรอง
ทางจิต วิญญาณ (Spiritual Revolution) ทานพุทธทาสมองเห็นวิ กฤตการณป จจุ บันรุ นแรงมาก ไมมีย า
ขนานใดรักษาไดนอกจากโลกทางธรรม ทานจึงไดใชชีวิตทั้งหมดปรุงยาโลกุตรโอสถใหเปนยาสามัญประจําบาน
(อางในประเวศ วะสี, ๒๕๔๙)
ชุ มชนไทยในยุ คกอ นการพัฒ นาจะมีความเป น ป กแผ น และเป น ชุ มชนที่ส ามารถพึ่ งพาตนเองได
แตหลังจากเริ่มมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑ (๒๕๐๔-๒๕๐๙) ที่สังคมไทยอาศัย
แบบจําลองการพัฒนากระแสหลักทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งอาศัยระบบการตลาด
ยุทธศาสตร การเติบ โตทางเศรษฐกิจตามโลกทัศน ของชาวตะวั นตกที่เน นความมั่งคั่งทางวั ตถุ โดยเอกชน
ควบคุมและเปนเจาของปจจัยการผลิต ในการผลิตสวนเกินทางเศรษฐกิจ เพื่อกําไรสูงสุดแลวสะสมทุนเพื่อการ
ลงทุนในการผลิตซ้ําบนพื้นฐานของการทํางานหนัก หรือการหาประโยชนหรือเงินดวยความชอบธรรมซึ่งผล
ของการพัฒนาประเทศในยุคสมัยดังกลาวประสบความสําเร็จหลายประการ ไมวาจะเปนในเรื่องของเศรษฐกิจ

๗
ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น สัดสวนของความยากจนไดลดลง ประชากรมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น บริการรักษาสุขภาพดี
ขึ้น และคนไดรับการศึกษาสูงขึ้นก็ตามแตกระบวนการพัฒนาดังกลาวยังไมอยูในเกณฑของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(อางในประเวศ วะสี, ๒๕๔๙)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ ๙ (๒๕๔๕-๒๕๔๙) จนถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับที่
๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดมีการกําหนดไวอยางชัดเจนให “ภูมิปญญา” เปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง
ที่จะสรางความสมดุล และการพัฒนาที่ยั่งยืนใหเกิดขึ้นในสังคมไทยในอนาคต และใหความสําคัญกับการพัฒนา
ที่ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางสมบูรณ เปนองครวมและมีดุลยภาพ ซึ่งเชื่อวาจะเปนรากฐานที่สําคัญยิ่ง
ในการแกปญหาภาวะวิกฤตดานสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๖๐)
ภู มิ ป ญ ญาไทยมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ ประการแรกพบว า พั ฒ นาการ
ทางประวัติศาสตรของชาติไดแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด การนิยามและการตีความคําวา
“ภูมิปญญา” ของชนชั้นตาง ๆ ในสังคมไทยมาโดยตลอด แตเนื่องจากสังคมไทยในอดีตมีชนชั้นนําหรือชนชั้น
ปกครองเปนกลุมบุคคลที่มีอํานาจ เปนผูที่ควบคุมและจัดสรรการใชทรัพยากรของคนในสังคมชนชั้นนําหรือ
ชนชั้นปกครองจึงเปนกลุมที่มีอิทธิพล ที่โดดเดนที่สุด ตอการกําหนดทิศทางและรูปแบบของการพัฒนาประเทศ
การเปลี่ยนแปลงระบบคิดและภูมิปญญาของชนชั้นนําหรือภูมิปญญาหลวงในแตละชวงเวลา จึงมีสวนสําคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ตัวอยางเชน การที่ชนชั้นปกครองในอดีตรับเอาคานิยมแบบ
อาณานิคม มาใชในการพัฒนาประเทศ ทําใหเกิดการแบงระดับและใหคุณคาของภูมิปญญาที่แตกตางกันไป คือ
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาชาวบานถูกจัดใหเปนองคความรูที่อยูระดับต่ําสุดเหนือขึ้นมา ไดแก ภูมิปญญา
หลวง ในขณะที่ภูมิปญญาไทยถูกประเมินวา มีคุณคาดอยกวาภูมิปญญาสากล จึงกลาวไดวาโลกทัศน และ
ภูมิปญญาของชนชั้ นนํ า เป น ปจ จัย ที่สํ าคัญประการหนึ่ งต อการกําหนดทิศทางและอัต ราการเปลี่ ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงองคความรูในสังคม การที่รัฐมุงคัดลอกความรูและยึดถือ
รูปแบบของการพัฒนา (Blue Print of Developmental Framework) จากประเทศที่มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมในระดับสูงโดยขาดการประยุกตเทคโนโลยี องคความรู ตลอดจนศิลปะวิทยาการตาง ๆ ที่นํา
เขามา ใหสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจตลอดจนสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย การขาดความเขาใจในความ
แตกตางของพัฒนาการทางประวัติศาสตรระหวางสังคมอุตสาหกรรมและสังคมเกษตรกรรม ตลอดจนการ
ไมตระหนักในความหลากหลายของกระบวนการสรางและสืบสานภูมิปญญาไทย นําไปสูกิจการดานการอนุรักษ
จํานวนมาก ที่มุงการสงเสริม “ผลผลิต” (Outputs) ของภูมิปญญาไทย ที่บรรพบุรุษสั่งสมกันมาเพื่อการคา
ในรูปของการทองเที่ยวและการสงออกศิลปหัตถกรรมตางๆ การขาดกระบวนการหรือกลไกเพื่อสรางเสริม
ทักษะของประชาชนในการคิดวิเคราะหและสรางสรรคองคความรูใหม ๆ ที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ในสั ง คม จึ ง เป น กระบวนการที่ นํ า ประเทศชาติ ม าสู ก ารพั ฒ นาที่ ว างอยู บ นพื้ น ฐานของการพึ่ ง พิ ง
(Dependency) ซึ่งเปนการพัฒนาที่ไมยั่งยืน

๘
การแกปญหาตามแนววัฒนธรรมชุมชนในลักษณะที่เปนการรื้อฟนคุณคาของวิถีแบบชุมชน สําหรับ
อาศัยเปนพื้นฐานในการพัฒนาชาวบานชนบทจากมุมมองของชาวบาน สิ่งสําคัญสําหรับ “วัฒนธรรมชุมชน”
จึงไดใชความพยายาม “สะทอน” ความเปนชุมชนดั้งเดิมที่เคยมีอยู หรือหลงเหลืออยูในชาวบานหรือชนบท
ปจจุบัน โดยไมเอากรอบความคิด ทฤษฎี คานิยม หรือระบบคุณคาตาง ๆ ของชาวเมือง เขาไปตัดสินตีความ
คุณลั กษณะและคุณคาของชาวบาน ในทางปฏิ บัติ สังคมควรกลับทัศนะที่มีต อชาวบ านเสียใหม โดยเชื่ อว า
ประสบการณชีวิ ตที่ชาวบานไดผ านการต อสูเ พื่อความอยู รอดมาในคนแต ละรุน และได สงทอดบทเรีย นนั้ น
เปนมรดกชีวิตที่อยูในรูปของวัฒนธรรม คือ ภูมิปญญา ภูมิธรรม ความสามารถและศักยภาพของประชาชน
แมวาชีวิตจะตองเผชิญปญหาแตก็ไดมีการแกไขปญหานั้นมาแลวในระดับหนึ่ง ดังนั้น การทํางานจึงตองเริ่มจาก
ชาวบานเรียกวา การทํางานจากลางขึ้นบน (ยุกติ มุกดาวิจิตร, ๒๕๔๘)

๒.๓ แนวคิดเรื่องการจัดการความรู
การจัดการความรูของชุมชนเปนกระบวนการที่สําคัญ หากชุมชนใดสามารถทําไดอยางเปนระบบ
จะกอใหเกิดประโยชนและนําไปสูความเขมแข็งและยั่งยืนของชุมชน ซึ่งไพบูลย วัฒนศิริธรรม (๒๕๔๗) กลาวถึง
การจัดการความรูวา การจัดการคือ การดําเนินเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ เพื่อแกปญหาและเพื่อใหเกิดประโยชน
ดังนั้น การจัดการความรูในมิติของชุมชนทองถิ่น จึงหมายถึงการดําเนินการเพื่อใหองคความรูที่มีอยูสามารถ
แกไขปญหาและเกิดประโยชนแกชุมชน และในภาวะที่องคความรูของทองถิ่นยังดํารงอยู บทบาทของนักจัดการ
องคความรูก็คือ รวบรวมองคความรูที่มีอยูในทองถิ่นตาง ๆ มาทําการสังเคราะหและถายทอด รวมทั้งสรางและ
พัฒนาคนรุนใหมในทองถิ่นนั้น ๆ เพื่อทําหนาที่ดังกลาว ขณะที่องคความรูมีอยูอยางหลากหลายนั้น ในเชิง
ยุ ท ธศาสตร ผู ที่ ทํ า หน า ที่ จั ด การความรู จะต อ งเลื อ กองค ค วามรู บ างชุ ด ขึ้ น มาจั ด การ โดยการเลื อ กนั้ น
ตองพิจารณาวาองคความรูชุดใดยังมีบทบาท (Function) ในกระบวนการแกปญหาของชุมชนทองถิ่น รวมทั้ง
องคความรูแบบใดที่สามารถนํามาใชในการประสานพลังของชุมชนทองถิ่น ที่นําไปสูการสรางพื้นที่ทางสังคม
ขององคความรู การเคลื่อนไหวและการจัดการทางสังคมตอไป
ในทํานองเดียวกันกับ สีลาภรณ บัวสาย (๒๕๔๗) เห็นดวยกับการจัดการความรูโดย “คนใน” เพราะ
ชุมชนที่สามารถอยูรอดมาไดดวยดีและจัดการตัวเองได มักจะเปนชุมชนที่สามารถจัดการความรูของตนเองได
มีก ารนํ า ความรู ที่ สั่ ง สมถา ยทอดสื บ ต อ กัน มาปรั บ ใช กั บ สถานการณ ใหม ๆ และมี การเรี ย นรู ห รื อต อยอด
กับความรูที่มีผูเชี่ยวชาญมาแนะนําจนเปนความรูใหมของตัวเองได ก็จะยกระดับความรูของตนเองขึ้นไปได
อาจเรียกไดวาสามารถควบคุม “เทคโนโลยี” ของตนเอง สามารถพึ่งตนเองไดในดานความรูและเทคโนโลยี
ในทางตรงกันขามชุมชนที่ตองคอยแตรับคําแนะนําแบบสูตรสําเร็จ ก็มักจะจัดการตัวเองไมได พึ่งพาตนเอง
ไมได ดังนั้น การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่ดีนั้น จําเปนตองมีการเรียนรูเพื่อปรับตัวตอสถานการณ
ที่เปลี่ยนไป จนเปนชุดความรูที่นํามาใชเปนประโยชนหรือแกไขปญหาใหกับชุมชนแตละทองถิ่น จนเกิดเปน
ความเขมแข็งของชุมชนหรือทองถิ่นนั้นได โดยมีเครื่องมือหรือกระบวนการที่ทําใหสามารถเก็บ รับ สราง และ
ตอยอดองคความรูที่นํามาใชในการพัฒนาใหสามารถตอบสนองตอความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให ชุ ม ชนสามารถอยู ร อดและเติ บ โตได โดยอาศั ย พลั ง ป ญ ญาของคนในชุ ม ชนเป น หลั ก

๙
และสามารถรวบรวมความรูที่ใชไดเหลานั้นเอาไวใหคนอื่น ๆ ในชุมชนไดนําไปใชตอจนกลายเปนความฉลาด
ของชุมชน
แนวทางการจั ด การความรู ให ยั่งยื น ควรมองทั้งระดั บ มหภาคและจุ ลภาค หากเปรี ย บกับ ชุ มชน
หมายถึงระดับชุมชนและระดับบุคคล ความรูของชุมชนจึงเกิดขึ้นจากความรูสวนบุคคลกอน และเมื่อแตละคน
มารวมตัวกันเปนกลุมกอนเพราะสนใจในประเด็นเดียวกัน ก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในกลุม
ทํา ให เ กิ ด ความรู ข องกลุ มบุ ค คลหรื อ ความรู ข องชุ ม ชนขึ้ น มา โดยในแต ล ะระดั บ ของความรู นั้ น ก็จ ะเกิ ด
ปฏิสัมพันธและวงจรของการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกิดขึ้นอยูในทุกระดับ หัวใจของการจัดการความรูสวนบุคคล
ประกอบดวย ๓ สวน คือ (๑) มีจิตใจใฝรู (๒) แสวงหาความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ และ (๓) การแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับผูอื่น (สีลาภรณ บัวสาย, ๒๕๔๗)
กลาวโดยสรุป การจัดการความรูมีลักษณะวงจรการพัฒนาองคความรูคลายคลึงกันกับองคประกอบ
พื้นฐานของวงจรความรู (Knowledge Cycle) คือ มีการศึกษาคนควา การจัดระบบ การทดลองใชประโยชน
และแลกเปลี่ ย นสื บ ทอดต อ เนื่ อ ง การให คํ า นิ ย ามของการจั ด การความรู ว า หมายถึ ง การรวบรวม สร า ง
จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกตใชความรู เพื่อใหเกิดความรูและปญญา และสามารถมองความรูทองถิ่น
ในมิติของแนวความคิดที่แตกตางกันอยูเสมอ แมจะอยูในบริบทของการชวงชิงความรูในการพัฒนาเชนเดียวกัน
จากมิติแรกนั้นมองวา ความรูเปนภูมิปญญาที่มีศักยภาพและพลวัตในการปรับตัวกับการพัฒนามาสูมิติที่สอง
ดวยการมองวา ความรูเปนทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถเปลี่ยนใหเปนกลยุทธในการสรางอัตลักษณ เมื่ออยูใน
บริบทของการปรับเปลี่ย นความสัมพันธเชิงอํานาจ สวนมิติ ที่สาม คือ การมองความรูในรูปของปฏิบัติการ
ของการช ว งชิ ง ความหมาย และมิติ ที่ สี่ ม องความรู ในรู ป ของปฏิ บั ติ ก ารของการผสมผสานความรู ต า ง ๆ
ตามสถานการณ ซึ่ ง ช ว ยให ก ลุ ม ชนต า ง ๆ สามารถเลื อ กกลยุ ท ธ ใ นการปรั บ ตั ว ด า นการพั ฒ นาได อ ย า ง
หลากหลาย และเคลื่อนไหวไดในหลายระดับ ทั้งในระดับชุมชน และในความสัมพันธกับหนวยงานและองคกร
ภายนอก ตลอดจนระดับของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

๒.๔ แนวคิดเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น
แมวิถีชีวิตของชุมชนเมื่อกอนจะดูเรียบงายกวาทุกวันนี้ และยังอาศัยธรรมชาติและแรงงานเปนหลัก
ในการทํามาหากิน แตชุมชนเองก็ตองใชสติปญญาที่บรรพบุรุษถายทอดมาใหเพื่อจะไดอยูรอดและเกิดความ
สมดุลของชีวิตซึ่งเปนแนวคิดพื้นฐานของภูมิปญญา
ภูมิปญญา (Wisdom) คือ องคความรูที่เกิดจากสัมพันธภาพอันแนบแนนระหวางมนุษยกับมนุษย
มนุษยกับธรรมชาติ และมนุษยกับอํานาจเหนือธรรมชาติ ภูมิปญญาจึงไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นมาลอย ๆ แตเปนผล
ของกระบวนการที่มนุษยมีป ฏิสัมพัน ธกับ สรรพสิ่ งรอบ ๆ ตั ว ภายในระบบนิเ วศทองถิ่น ภูมิป ญญาจึงเป น
กระบวนการเรีย นรู ของมนุ ษย เพื่อปรั บ ตัว ให เ หมาะสมกับ สภาพแวดล อม ทั้งด านกายภาพและดานสั งคม
วั ฒ นธรรม เป น สิ่ ง ซึ่ ง ไม ค งที่ (Dynamics) มี ค วามหลากหลาย (Differentiation) และเปลี่ ย นแปลง

๑๐
อยูตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับวิธีคิด คานิยม บรรทัดฐาน วิถีการดํารงชีวิตของมนุษย เมื่อตองเผชิญกับ
เหตุการณและวิกฤตการณตางๆ (พัชรินทร สิรสุนทร, ๒๕๔๓)
ความหมายของภูมิปญญา
ภูมิปญญา หมายถึง พื้นฐานความรู ความสามารถ สิ่งที่สั่งสมมาตั้งแตอดีต และเปนเรื่องของ
การจัดการความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผาน
กระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากิน และพิธีกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวาง
ความสัมพันธเหลานี้ เปาหมาย คือ เพื่อใหเกิดความสุขทั้งในสวนที่เปนชุมชน หมูบาน และในสวนที่เปนปจเจก
ของชาวบานเอง ถาหากเกิดปญหาทางดานความไมสมดุลกันขึ้น ก็จะกอใหเกิดความไมสงบสุข เกิดปญหา
ในหมูบานและชุมชน (ปรีชา อุยตระกูล, ๒๕๓๑ และ ธวัช ปุณโณทก, ๒๕๓๑)
ในทัศนะของพัชร อุยตระกูล (๒๕๓๓) เห็นว า ภูมิปญญา หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาตั้งแตอดี ต
เปนเรื่องของการจัด ความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม คนกับสิ่งเหนื อธรรมชาติ
โดยผ านกระบวนการทางจารี ต ประเพณี วิ ถีชี วิ ต การทํามาหากิน และพิธี กรรมต าง ๆ ทุกอย างเพื่อให เ กิ ด
ความสมดุลระหวางความสัมพันธเหลานั้น
นอกจากนี้ ชลธิ ร า สั ต ยาวั ฒ นา (๒๕๓๔) ได ก ล า วถึ ง ภู มิ ป ญ ญาว า หมายถึ ง ผลึ ก ของ
องคความรูที่มีกระบวนการสั่งสม สืบทอดกลั่นกรองกัน มายาวนาน ที่มีความหลากหลายไรเอกภพ แตก็ได
ประสมประสานกันเปนเหลี่ยมมณีที่จรัสแสงคงทนและทาทายตลอดกาลเวลา ความรูอาจจะไมไดเปนเอกภาพ
(Unity) แตเปนภูมิปญญาจัดวาเปนเอกลักษณ (Identity)
สวนประคอง นิมมานเหมินทร (๒๕๕๔) ไดใหความหมายของภูมิปญญา คือ ความรูหรือระบบ
ความรูที่มนุษยคนพบหรือคิดคนขึ้น เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมั่นคง ปลอดภัย มีความสะดวกสบาย
สุขสงบ และบันเทิงใจ อาจจะเปนระบบความรูที่คิดขึ้นเพื่อประโยชนของกลุมชนก็ได
โดยสรุ ป ภู มิ ป ญ ญา (Wisdom) หมายถึ ง ผลึ ก ขององค ค วามรู ความสามารถ ความเชื่ อ
ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแกไขป ญหาที่มีเอกลักษณซึ่งมนุษยในสังคมหนึ่ ง ๆ
คิด ค น ขึ้ น ภู มิ ป ญ ญาเป น สิ่ ง ที่ มนุ ษ ย ไ ด ม าโดยผ า นกระบวนการสั่ ง สม สื บ ทอด ปรั บ ปรุ ง และประยุ ก ต ใ ช
ตอเนื่องกันมา เปนระบบคุณคาดั้งเดิมที่สะทอนออกมาใหเห็นในชีวิตประจําวันของบุคคล ดวยสัญลักษณตาง ๆ
มีลักษณะเปนองครวม (Holistic) ที่ใหความสําคัญกับดุลยภาพและเอกภาพขององคประกอบตาง ๆ ภูมิปญญา
จึงมีความเชื่อมโยงกับ ระบบต าง ๆ ของสั งคม ทั้งระบบในอดี ตและปจจุ บัน มีความหลากหลายไมหยุ ดนิ่ ง
(Dynamics) และมีความแตกตางกันไปในแตละสังคม ภายใตความคลุมเครือของความหมายวาดวยการอนุรักษ
และการพัฒนา วาทกรรมหลักในเรื่องทั้งสองยังคงมีบทบาทครอบงําอยูอยางมาก ดว ยเหตุนี้เอง สวนหนึ่ ง
ของการเมืองในระดับของชุมชนทองถิ่น จึงเกี่ยวของกับการชวงชิงและตอรองความหมายของทั้งการอนุรักษ
และพัฒนา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความซับซอนและความลักลั่นที่แตกตางกันไป ในแตละบริบทของความสัมพันธ
ระหว า งชุ ม ชนท อ งถิ่ น กั บ อํ า นาจต า ง ๆ จากภายนอก และปรากฏออกมาในหลายพื้ น ที่ ข องการช ว งชิ ง

๑๑
ความหมายและความรู ภายใต ก ารครอบงํ า ของวาทกรรมการพั ฒ นา ไม ว า จะเป น พื้ น ที่ ข องการช ว งชิ ง
ความหมายของการอนุรักษในกรณีของวาทกรรมตาง ๆ ตลอดจนถึงพื้นที่ของการชวงชิงความหมายของทองถิ่น
ในวัฒนธรรมความเชื่อดวย (อานันท กาญจนพันธุ, ๒๕๓๘)
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญ
 ญาชาวบาน
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง พื้นฐานความรูความสามารถ ระบบความรู ระบบคิดหรือวิธีคิด
ของชาวบ า นที่ ได จ ากกระบวนการเรี ย นรู แ ละประสบการณ ที่สั่ งสมและสื บ ทอดต อ กัน มา ทุก สิ่ ง ทุก อย า ง
ที่ชาวบานคิดเอง และนํามาใชแกปญหาเปนสติปญญา และองคความรูทั้งหมดของชาวบานทั้งในทางกวาง
และทางลึก ที่ชาวบานคิดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูในการแกไขปญหาการดําเนินชีวิตในทองถิ่น
ไดอยางเหมาะสม เป นสิ่งที่เ กิดจากการสะสมการเรีย นรูมาเปนระยะเวลายาวนาน มีลั กษณะเชื่อมโยงกัน
ไปหมดในทุกสาขาวิชาการ (เอกวิทย ณ ถลาง, ๒๕๔๐ และอานันท กาญจนพันธุ, ๒๕๓๘)
นอกจากนี้ เสรี พงศ พิ ศ (๒๕๒๙) ได ใ ห ค วามหมายของภู มิ ป ญ ญาชาวบ า นว า เป น พื้ น เพ
รากฐานสติปญญา องคความรูของชาวบาน หรือความรอบรูที่ชาวบานเรียนรูและมีประสบการณ สืบทอดตอกัน
มาจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุน หนึ่งอยางตอเนื่อง ในลักษณะของความสัมพันธแบบ “คนใน” ของชาวบานเอง
กลาวโดยสรุป ภูมิปญญาเปนความรูที่ประกอบไปดวยคุณธรรม ซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชาวบานในวิถีดั้งเดิม ชีวิตของชาวบานไมไดแบงแยกเปนสวน ๆ หากแตทุกอยางมีความสัมพันธกัน การทํา
มาหากิน การอยูรวมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ความรูเปนคุณธรรม เมื่อผูคนใช
ความรู นั้ น เพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า งคนกั บ คน คนกั บ ธรรมชาติ และคนกั บ สิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ
ปฏิสัมพันธดังกลาวก็ใหเกิดความสมดุลในทุกมิติ

๒.๕ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ
ในแวดวงวัฒนธรรมศึกษา ไดอธิบายเกี่ยวกับอัตลักษณไววา อัตลักษณมิใชเปนสิ่งที่มีอยูแลวในตัวตน
ของตัวเอง หรือกําเนิดขึ้นมาพรอมกับคนหรือสิ่งของ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม มีการ
สืบทอดและมีลักษณะของความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ ยอมขึ้นอยูกับบริบทของความสัมพันธทางสังคม
เมื่อตกผลึกแลวอาจจะมีความคงที่ ปรับเปลี่ยน หรือแมกระทั้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเลย อัตลักษณเปนเรื่อง
ของความเขาใจและการรับรู โดยมีสาระสําคัญของความหมาย อัตลักษณจึงเปนทั้งจิตสํานึกสวนตัวคือ ระดับ
ปจเจก (Individual) และจิตสํานึกสวนรวมในระดับสังคม ซึ่งเปนอัตลักษณรวมของกลุม (Collective) โดย
นักวิชาการไดกลาวเปนแนวทางเดียวกัน คือ ในระดับปจเจกคือ บุคคลหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณอยูใน
ตัวเอง เชน เพศสภาพ กลุมชาติพันธุ ชาติ ชวงชั้นทางสังคม อาชีพ และศาสนา เปนตน ในขณะที่อัตลักษณรวม
ของกลุมนั้ น ความเปนอัตลักษณรวมถูกสรางขึ้น บนพื้นฐานของความเหมือนกันของสมาชิกในกลุม แตบ น
พื้นฐานของความเหมือนกันของกลุมนั้น ยอมมีความแตกตางกับกลุมอื่นมาเปนตัวกําหนดความเปนเอกลักษณ
ของกลุ มตนด วย ฉะนั้น เมื่อพูดถึงอัตลั กษณของกลุมชาติพันธุ จึงเปนลั กษณะร วมของสมาชิ กของกลุมคน

๑๒
ในสังคมเดียวกัน ซึ่งแตกตางออกไปจากกลุมอื่น ๆ (ปนแกว เหลืองอรามศรี ๒๕๔๖; อภิญญา เฟองฟูสกุล,
๒๕๔๖)
การสรางอัตลักษณทางชาติพันธุ เกิดขึ้นภายใตความสัมพันธทางสังคมที่สลับซับซอน หลากหลาย
ไมหยุดนิ่งมาตั้งแตอดีต สันนิษฐานวากลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกัน ณ เวลาเดียวกัน
มีการติดตอสัมพันธทั้งในเชิงซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของจนถึงการรบราฆาฟนกัน ความสัมพันธดังกลาวกอใหเกิด
การหยิบยืม และผสมผสานปนเปทางวัฒนธรรมระหวางกัน ดังนั้น เมื่อกลุมชาติพันธุแตละกลุมตองการรักษา
ความเปนหนึ่งเดียวหรือความเปนปกแผนในพวกเดียวกัน กระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุ เพื่อสราง
“ความเหมือน” ใน “พวกเรา” และ “ความตาง” ในพวกเขา จึงเกิดขึ้นในกระบวนการนี้ อาจจะมีทั้งการสราง
ขึ้นมาใหมอยางสิ้นเชิง และการหยิบยืมบางสวนทางวัฒนธรรมของคนอื่นมาทําใหเปนของเรา อัตลักษณที่ถูก
สร างขึ้น ในยุ คหนึ่ งอาจจํ าแนกความแตกต างระหว างกลุ มชาติ พัน ธุนั้ น ๆ ได ดี ในยุ คหนึ่ ง แตเ มื่อกาลเวลา
เปลี่ยนไป อัตลักษณดังกลาวอาจใชไมไดผล (อภิญญา เฟองฟูสกุล, ๒๕๔๖)
นอกจากนี้ อัตลักษณทางชาติพันธุคือ กระบวนการที่ไมอาจที่จะพิจารณาแยกออกจากความสัมพันธ
กับหนวยงานทางสังคมอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทความสัมพันธกับรัฐชาติ ความสัมพันธทางชาติพันธุ
จึงไมเ พีย งแตเ ป น ความสั มพัน ธ ทางสั งคมและวั ฒ นธรรม หากแต ยังเป น ความสัมพัน ธ ทางอํานาจระหว าง
ชนกลุ มน อย (Dominant Group) ผู ส ถาปนาตนเองขึ้น เป น ชนกลุ มใหญ กับ กลุ มชนที่ด อยอํานาจกว า
(Subordinant Group) ผู ถูกเรี ยกโดยกลุ มแรกว าชนกลุมนอย ภายใต กระบวนการสร างความเปน ชาติ
การสรางพรมแดนและการสรางชวงชั้นที่ไมเทากันทางชาติพันธุ ( สูง-ต่ํา ดี-เลว กาวหนา-ลาหลัง) ไดกลายเปน
เทคโนโลยีสําคัญทางอํานาจที่รัฐชาติใชในการควบคุมพลเมืองของตน และไดเรียกกระบวนการดังกลาววา
“โครงการสรางความศิวิไลซ” คือ การจําแนกทางชาติพันธุ ซึ่งประกอบดวยการแยกประเภทของกลุมชาติพันธุ
ตาง ๆ ออกจากกัน ดวยการหาหรือสรางอัตลักษณรวมเฉพาะของกลุมทางชาติพันธุแตละกลุม และการสรางชื่อ
เรียกอัตลักษณทางชาติพันธุที่รัฐสรางและจัดจําแนกขึ้น จึงเปนอัตลักษณที่สรางจากภายนอก เปนอัตลักษณ
ประดิษฐ ซึ่งตางจากอัตลักษณทางชาติพันธุที่สรางจากภายใน ตรงที่เปนอัตลักษณที่ถูกแชแข็ง เปลี่ยนแปลง
ยากและถูกทําใหเปนสถาบัน เพื่อประโยชนในการจัดและควบคุม (ปนแกว เหลืองอรามศรี, ๒๕๔๖)
อาจกล า วได ว า อั ต ลั ก ษณ หมายถึ ง วั ฒ นธรรมที่ เ กิ ด จากกระบวนการสร า งทางสั ง คม มี ก าร
เปลี่ยนแปลง ปรับตัว โดยการเลือกหรือปรับใช หรือผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมใหม และปรับใช
ใหเปนสัญลักษณของความเปนชาติพันธุในลักษณะที่สืบทอด พรอมกับการแสดงตัวตนในพวกเราและความตาง
ในพวกเขา และนําเสนอในฐานะเปนชาติที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่เปนของตนเอง จากการทบทวน
วรรณกรรมเรื่อง อัตลักษณ จะเห็นไดวาปจจัยที่เกี่ยวของคือ ความเปนรากเหงาและสํานึกรวมของความเปน
หนึ่งเดียว จะเปนพลังเปนอํานาจที่สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการสรางรูปแบบในการ
แกปญหารวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑๓

๒.๖ แนวคิดทฤษฎีชุมชน
ความหมาย
ประเวศ วะสี (๒๕๔๙) ไดใหความหมายชุมชนวา เปนการรวมตัวของกลุมชนที่มีวัตถุประสงค
รว มกัน อาจเป น การรวมตั วตามพื้นที่ห รือไมใชพื้นที่ก็ได สมาชิ กของชุ มชนมีการติ ดต อสื่ อสารกัน มีความ
เอื้ออาทรตอกัน มีการทํากิจกรรมรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา และมีการจัดการชุมชนเปนการ
รวมตัวของกลุมที่อาจจะอยูในพื้นที่เดียวกันหรือไมก็ได อาจมีชาติพันธุหรือวัฒนธรรมเดียวกันหรือไมก็ได โดยที่
กลุ ม คนที่ ม ารวมตั ว กั น นั้ น จะต อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค ข องการมารวมตั ว ร ว มกั น มี ก ารทํ า กิ จ กรรมร ว มกั น
มีอุดมการณรว มกัน มีการเรี ยนรู จากการปฏิบั ติรว มกัน มีการติด ตอสื่ อสาร มีความเอื้ออาทรตอกัน มีการ
จัดการ ความเปนชุมชน มีขอบเขตกวางขวางและหลากหลาย อันอาจแบงไดหลายประเภท คือ (๑) ชุมชน
ตามพื้นที่ ซึ่งอาจจะเปนพื้นที่เฉพาะเจาะจงเล็ก ๆ เชน หมูบานชนบทไปจนถึงอําเภอ จังหวัด อยางไรก็ตาม
ชุ ม ชนอาจหมายถึ ง กลุ ม คนที่ เ ชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ กั น โดยที่ ก ลุ ม คนดั ง กล า วมิ ไ ด อ ยู ใ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น แต มี
จุดมุงหมายร วมกัน (๒) ชุมชนตามเรื่อง เชน ชุมชนอนุรักษ ทรั พยากรปาไม ชุมชนลุมน้ํา กลุมออมทรัพย
เปนตน (๓) ชุมชนตามกลุมไรนาสวนผสม เปนตน
ฉัตรทิพย นาถสุภา (๒๕๔๗) กลาวถึงความสําคัญของชุมชนวา การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทย
ควรให ความสํ าคัญเต็ มที่แกส ถาบั นชุ มชน เพราะเปน สถาบัน ที่เป นโครงสร างใจกลางของสังคมไทย ทําให
สั งคมไทยดํ ารงอยู ไ ด มี น้ํ า ใจ ช ว ยเหลื อซึ่ง กัน และกั น และเกาะเกี่ย วกั น อยู ได ไม แตกสลาย แม จ ะได เ กิ ด
วิกฤตการณในบางชวงเวลา เนื่องในอดีตวิถีชีวิตคนไทยมีวิถีการผลิตแบบยังชีพและพอเพียง ทําใหสามารถ
พึ่งพาตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดจึงไมมีผลตอชาวไทยมากเทาไร เนื่องจาก
ชุ มชนมี วิ ถีผ ลิ ต เพื่อบริ โ ภค เหลื อการบริ โ ภคจึ งนํ าไปแลกเปลี่ ย นและซื้อขาย ทําให ชุ มชนหมูบ านมีความ
แข็งแกรง วัฒนธรรมและอุดมการณของชาวบานเกิดจากสถาบันสังคมขนาดเล็ก คือ ระบบชุมชนที่สมาชิก
มีความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ สมาชิกชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยสมัครใจและพึ่งพากันภายในชุมชนและ
ระหวางชุมชน ทําใหชุมชนในอดีตเปนสถาบันที่เขมแข็งและมีศักดิ์ศรี (ฉัตรทิพย นาถสุภา, ๒๕๔๗) ชุมชน
ชนบทไทยกอนยุคการพัฒนาจึงมีความเปนปกแผน และเปนชุมชนที่สามารถพึ่งตนเอง แตหลังจากยุคของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกชุมชนไดลดการพึ่งพาตนเอง หันมาดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมที่พึ่งพิงตลาดมากขึ้น ภายหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนถูกผลักดันใหรับแนวคิดการพัฒนาแบบกระแส
หลักที่มีจุดหมายทําใหเกิดความมั่งคั่งทางวัตถุแทนความมั่งคั่งทางดานจิตใจ ระบบน้ําใจและความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันทําใหสังคมไทยละเลยการสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันชุมชนที่เกาแกยั่งยืนของตนเอง ชุมชน
จึงถูกแยกออกเปนสวน ๆ และขาดความเปนปกแผน (ฉัตรทิพย นาถสุภา, ๒๕๔๗)
อยางไรก็ตาม คนในสังคมไมไดมีเพียงคนทองถิ่นเทานั้น เพราะการพัฒนาเมืองอยางรวดเร็ว
ในเชิงเศรษฐกิจไดเปลี่ยนใหเมืองกลายเปนศูนยกลางของการบริโภคความเจริญสมัยใหม และไดดึงดูดใหผูคน
เคลื่อนยายเขามาอยูในเมืองเพิ่มขึ้น ทั้งจากชนบทและคนพลัดถิ่นขามชาติกลุมตาง ๆ อีกมากมาย เนื่องมาจาก

๑๔
อิสรภาพในการเคลื่อนยายที่เพิ่มมากขึ้น เพราะการพัฒนาดานการคมนาคม จนทําใหสังคมเมืองมีผูอยูอาศัยที่มี
ลีลาชีวิตแตกตางกันอยางหลากหลาย และกลายเปนสังคมพหุชาติพันธุมากขึ้น แตผูคนทั้งหลายตางคนตางก็
ไมไดสนใจใยดีกันมากนัก โดยตางคนตางอยูบนพื้นฐานของความรูสึกของความเปนปจเจกชนที่เพิ่มมากขึ้น
ตามลักษณะของการพัฒนาความเปนเมืองขนาดใหญ ซึ่งทําใหผูคนกลายเปนคนแปลกหนาของกันและกัน และ
ยังตัด ขาดจากรากเหงาของตนเองมากยิ่งขึ้นดว ย ทิศทางการพัฒนาสังคมเมืองดังกลาวไดส รางผลกระทบ
อยางมากมายตอคนชายขอบ และกลุมคนที่กอตัวขึ้นมาใหมในสังคมเมือง โดยเฉพาะการไรตัวตนและไรความ
มั่นคงในการดํารงชีวิต (อานันท กาญจนพันธุ, ๒๕๖๐)

๒.๗ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
การพัฒนาที่ผานมาเนนหนักทางเศรษฐกิจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทั้งทางบวกและทาง
ลบ ในการวางแผนการจั ด การเกี่ ย วกั บ กระบวนการพั ฒ นา จํ า เป น จะต อ งพิ จ ารณาถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
สิ่งแวดลอม ดังนั้น จะตองใหความสนใจในเรื่องการคุมครองปองกันรักษาสิ่งแวดลอม และพยายามหาแนวทาง
แนวคิด ในการพัฒ นาเพื่อนํ าไปสู ความยั่ งยื น ของสั ง คม แนวคิด ในการพัฒ นาแบบยั่ งยื น เป น แนวคิด ที่สื บ
เนื่องมาจากแนวคิดในการอนุรักษ (Conservation) โดยที่การอนุรักษ หมายถึง รูปแบบการใชประโยชน สิ่งที่มี
อยู เปนอยูอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดและยาวนาน และศาสตรในการอนุรักษจะพัฒนาแยก
ยอยตามประเภทของทรัพยากร แตการพัฒนาแบบยั่งยืนยังครอบคลุมแนวคิดการพัฒนาในทุก ๆ ดาน ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ และการประสานสัมพันธในสาขาการพัฒนาตาง ๆ ในปจจุบันการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนไดกลายเปนเปาที่พึงประสงค (a desired goal) รวมกันของการจัดการสิ่งแวดลอม การพัฒนา และความ
รวมมือระหวางประเทศ (ประเวศ วะสี, ๒๕๔๙)
แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainability) เกิดขึ้นในปลายทศวรรษที่ ๑๙๘๐ และตนทศวรรษ
๑๙๙๐ ในชวงเวลาดังกลาว โดยใหความหมายการดัดแปลงโลกธรรมชาติและการใชทรัพยากรนานาชนิ ด
(แรงงาน ทุน ธรรมชาติ ) เพื่อ สนองความต อ งการของมนุ ษ ย แ ละยกระดั บ คุณ ภาพชี วิ ต ส ว นการอนุ รั ก ษ
หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการใชโลกธรรมชาติของมนุษย ไปในทิศทางที่กอใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนมาก
ที่สุด เพื่อประโยชนของชนรุนปจจุบัน ในขณะเดียวกันก็รักษาศักยภาพไว เพื่อสนองความตองการและความ
ใฝฝนของชนรุนอนาคตดวย (เสรี พงศพิศ, ๒๕๒๙)
แมวาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนใน World Conservation Strategy จะไมประสบ
ผลสําเร็จในการผสมผสานระหวางเศรษฐศาสตรกับนิเวศวิทยาและในการวิเคราะห หรือการเสนอแนวนโยบาย
ในการพัฒนาไมสามารถเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แตแนวคิดนี้ ก็มีอิทธิพลอยางมากตอแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืนดังที่ปรากฏอยูในรายงานเรื่อง Our Common Future หรือที่เรียกวา Brundtland Report
โดยคณะกรรมาธิการวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเมื่อป ค.ศ.๑๙๘๗ ซึ่งเปนการกระตุนเตือนใหนําแนวคิด
เรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืน และคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ดังนี้

๑๕
(๑) มีความตอเนื่องของเผาพันธุมนุษยบนโลก โดยมีการกําเนิดใหชีวิตใหม และผูที่เกิดใหม
สามารถอยูรอดเติบโต และมีลูกหลานตอเนื่องไปในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
(๒) สามารถรักษาปริมาณสํารอง (Stock) ของทรัพยากรทางชีวภาพและสามารถใหผลผลิต
ทางการเกษตรไดอยางตอเนื่องยาวนาน
(๓) มีจํานวนประชากรมนุษยคงที่ สามารถจํากัดความเติบโตทางเศรษฐกิจ เนนการพัฒนา
ในระดับ Small-scale และในรูปแบบการ พึ่งตนเองได (Self-reliance) สามารถรักษาระบบนิเวศและคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอมไดอยางตอเนื่อง
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Sustainable economic development) เปนรูปแบบการพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองตอเปาหมายของระบบ ๓ ระบบ คือ ระบบทางชีววิทยา ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม
โดยแตละระบบสามารถพัฒนาไปสูเปาหมายของตนได ซึ่งเปาหมายของระบบทางชีววิทยา คือ การนําไปสู
ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) ความสามารถในการกลับคืนสูสมดุลในกรณีที่ถูกรบกวน
หรื อถูกใช ไป (Resilience) และความสามารถในการให ผ ลผลิ ต ทางชี ว ภาพ (Biological productivity)
เปาหมายของระบบเศรษฐกิจ คือ การนําไปสูการไดรับความตองการขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอ สงเสริมใหเกิด
การเท า เที ย มกั น (Equity-enhancing) และมี สิ น ค า และบริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ตลอดจนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (Cultural diversity) มีสถาบันที่ยั่งยืนยาวนาน มีความเปนธรรมทางสังคม และมีสวนรวมจากผูคน
ตาง ๆ ในสังคม
การพัฒนาที่ยั่งยืนมีองคประกอบ ดังนี้
๑) สรางพลังใหชุมชนทองถิ่นและธรรมเนียมการปฏิบัติดั้งเดิม
๒) มีฐานอยูบนภูมิปญญาทองถิ่นและธรรมเนียมการปฏิบัติดั้งเดิม
๓) ตอบสนองตอความตองการและเรื่องที่สําคัญของชุมชนทองถิ่น
๔) ใหชาวบานมีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจ และการไดรับประโยชน
๕) ตอบสนองตอความตองการของทั้งผูชายและผูหญิง
๖) ยอมรับสิทธิของชนพื้นเมือง และชนสวนนอย
๗) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
๘) ลดการพึ่งพาปจจัย เทคโนโลยี ความชวยเหลือ และตลาดจากภายนอกใหนอยที่สุด
องคประกอบดังกลาวรวมถึงการเขาใจความเชื่อมโยงกันระหวางสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน คือ
วิกฤตการณสิ่งแวดลอมและวิกฤตการณการพัฒนา ตางก็เปนสวนหนึ่งของปรากฏการณเดียวกัน วิกฤตการณ
ทั้งสองเกิด จากโครงสร างของโลกและธรรมชาติ ต าง ๆ ที่นําไปสูการที่ทรั พยากรของโลกไหลถายเทไปยั ง
ประเทศสวนนอย ซึ่งสวนใหญอยูในซีกโลกเหนือ (สีลาภรณ บัวสาย, ๒๕๔๗)

๑๖
การลดทอนและการปนเปอนทรัพยากร อยูในสภาพรายแรงเกินกวาจะปลอยใหเปนเรื่องปกติไปได
จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการกระจายอํานาจและการควบคุมทรัพยากร วิธีการผลิต
สินคาอุปโภคบริโภคและการบริการ โดยมีความเสมอภาคเทาเทียมกันเปนหลักการใจกลางของความยั่งยืน
วิ กฤตการณในป จ จุ บั น เกิด ขึ้ น จากแบบแผนเศรษฐกิจ ที่ไม ยั่ งยื น ในโลก เหนื อ จากแบบแผนการพั ฒ นาที่
ไมเหมาะสมในโลกได และจากระบบเศรษฐกิจโลกที่ไมเทาเทียมซึ่งโยงสองสวนนั้นเขาดวยกัน มีเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมทางสิ่งแวดลอมและทางสังคมจํานวนมากอยูในโลกได จะตองมีการคนหาและรื้อฟนเทคโนโลยี
ขึ้น มาใหม การสนั บ สนุ น คําตอบที่เ ป น สากลอาจจะนํ าไปผิ ด ทางและเป น อัน ตรายได เราอยู ในโลกที่เ ป น
หนึ่งเดียวทางชีววิทยาและนิเวศวิทยา แตอยูในโลกที่แบงออกเปนสองทางสังคมและเศรษฐกิจ ความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดลอม ความเสมอภาคเทาเทียมกันทางสังคม และวัฒนธรรมที่ชวยใหคนเราไดรับสิ่งที่จําเปนสําหรับ
มนุษย ทั้งสามนี้เ ชื่อมโยงกัน เปนอันหนึ่ งอันเดียวกันในการตอสู เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมและความ
เทาเทียมกันทางสังคม จําเปนตองมีขบวนการ ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับโลก การพึ่งตนเองและสมรรถภาพ
เพื่อความยั่งยืนในโลกไดถูกขัดขวางจากเงื่อนไขเงินกูของธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ที่ทําใหประเทศนั้นรับเอานโยบายเศรษฐกิจมหภาค และโครงการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสรางไปปฏิบัติ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในแนวความคิดกระแสหลักยังหมายถึงการบูรณาการ (Integrated) คือ ทําใหเกิด
เปนองครวม (Holistic) และมีลักษณะดุลยภาพ (Balance) หรือการทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลองกับ
กฎเกณฑ ตองมีการสรางความมั่นคง และเสถียรภาพในการผลิตอาหาร และใชทรัพยากรการเกษตร ตองมีการ
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ในทิศทางที่สนองตอบความตองการของคนรุนปจจุบันและอนาคต และ
การพัฒ นาตองใช เ ทคนิ คที่เ หมาะสมสํ าหรับ แตล ะทองถิ่น โดยหลั กการผลิ ต ต องสอดคล องกับระบบนิ เ วศ
พื้นบาน มีความยุติธรรมทางสังคม ความเสมอภาคทางสังคม นําไปสูการแบงปนทรัพยากรธรรมชาติที่เปนธรรม
และเสมอภาค และไมมีความเหลื่อมล้ําในการถือครองทรัพยากรธรรมชาติ โดยหลักการสามเสานําไปสูวิถี
ธรรมชาติแหงการเกษตรกรรม เปนแนวทางของการเกษตรทางเลือก (ปรีชา เปยมพงศสานต, ๒๕๔๗)
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต, ๒๕๔๖) ใหความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนา
ที่ ต อบสนองความต อ งการของคนป จ จุ บั น โดยไม ขั ด ขวางหรื อ ทํ า ลายความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการของตนเองสําหรับคนรุนตอ ๆ ไป มีแนวคิดประกอบดวย ๕ มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา
ภูมิศาสตร และวั ฒ นธรรม ยึด ความคิดของการมีชี วิ ตที่ดี เป น พื้นฐานผ านมิติ ต าง ๆ เชื่อมโยงกัน คํานึ งถึง
ประโยชน ข องประชาชนเป น ส ว นใหญ หรื อมีป ระชาชนเป น ศูน ย กลาง มีก ารพัฒ นาครอบครั ว และชุ มชน
เปนพื้นฐานสําคัญ สรางพลังใหชุมชนทองถิ่น โดยพื้นฐานอยูบนภูมิปญญาและธรรมเนียมการปฏิบัติดั้งเดิม
และใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชนอยางสมดุล
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ ในระดั บ ชุ ม ชน สหกรณ เ ป น เครื่ อ งมื อ ที่ ทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาได อ ย า งยั่ ง ยื น
ดวยการตลาดที่มีการวางแผนระยะยาวที่กําหนด การใชทรัพยากรที่มีอยางคุมคาในการลงทุนผลิตสินคาและ

๑๗
บริการ การมีแนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจากหลักการสหกรณ หลักที่ ๗ หลักการเอื้ออาทร
ตอชุมชน เปนการสรางจิตสํานึกที่ดีในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม เกิดความยั่งยืนในการผลิตและบริโภค
เปนการจัดการสภาพแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการใชวิธีหลักสหกรณ ในการประสานความรวมมือ
ทุก ภาคส ว น การมี ส ว นร ว มของสมาชิ ก การมอบอํ า นาจของสมาชิ ก และหลั ก สหกรณ มาบู ร ณาการการ
ดําเนินงาน การสรางเครือขายการทํางาน แสดงถึงการประหยัดลดตนทุนวัตถุดิบ ทรัพยากร งบประมาณ เวลา
และคน ทําใหมองเห็นประโยชนของการพัฒนาที่เกิดขึ้นรวมกันอยางชัดเจน ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาที่เกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืนในชนบท ตองอาศัยชุมชนเปนพื้นฐานสรางความเขมแข็งใหชุมชน ถือวาเปน
วิธีการทําใหเกิดชุมชนพึ่งพาตนเองไดและกอใหเกิดความยั่งยืนในชมรมและสังคม การพัฒนาชุมชนสูความ
ยั่งยืน คือ ขบวนการและความสามารถในการตัดสินใจที่คํานึงถึงเศรษฐกิจระยะยาว นิเวศวิทยา และความ
เสมอภาคของชุมชน โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความยั่งยืนใหชุมชนมีความเขมแข็งและมีความมั่งคั่งในระยะยาว
ในป จ จั ยพื้น ฐาน ๓ ประการ ได แก เศรษฐกิจ คือ การบริ หารทรั พยากรให เ พีย งพอกับ ความต องการของ
ครั ว เรือน นิเ วศวิทยา คือ แบบแผนความสํ าคัญระหว างสิ่งมีชี วิต กับ สิ่งแวดล อม และความเสมอภาค คือ
ความเทาเทียมกันของความสัมพันธระหวางคน กลุมคน ยุคสมัยของคน เพื่อใหคนในสังคมมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
(Economy Ecology and Equity หรือ ๓E’s) การเปลี่ยนแปลงของ ๓E’s เปนหัวใจของการพัฒนา โดยมี
ลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ คื อ การให ค วามเคารพและรู คุ ณ ค า ของคน มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสม่ํ า เสมอ พั ฒ นา
ความสัมพันธ ระหวางคน องคกร และสถาบัน อยางจริงใจ ซึ่งกอใหเ กิดความคิด และการจัดสรรทรัพยากร
ในชุมชน (สีลาภรณ บัวสาย, ๒๕๔๗)
สําหรับประเวศ วะสี (๒๕๔๙) มีแนวความคิดวา การพัฒนาที่ยั่งยืนเปนการพัฒนาที่บูรณาการ
หรือการพัฒนาที่เปนองครวม ภายใตยุทธศาสตรทางปญญา ๘ ประการ ดังนี้
๑) ญาณวิทยา เปนการที่เราเรียนรูพื้นฐานของความจริงและประสบการณจริง
๒) ครอบครัว เปนกลไกของสังคมที่เปนพื้นฐานสําคัญที่สุด
๓) ชุมชน เปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔) ยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนรู หมายถึง การศึกษาไมหยุดนิ่ง การศึกษาเปนพลวัต
มีการปฏิรูปอยางตอเนื่อง
๕) การเรียนรูในรูปแบบขององคกร ไมวาจะเป นองคกรของเอกชน รั ฐบาล จะตองเป น
องคกรทีส่ ําคัญมีการเชื่อมโยง และเกี่ยวของกันอยางยิ่ง
๖) สื่อสารมวลชน เปนสังคมยุคสื่อขอมูลขาวสารซึ่งเปนอํานาจเปนฐานพลัง
๗) เพื่อพัฒนาเพื่อสรางองคความรูใหม เพื่อปรับปรุงงานซึ่งก็แลวแตการทํางานวิจัย
๘) การจั ด การเป น ตั ว เชื่ อ มโยงทั้ ง หมด เป น อิ ท ธิ ป ญ ญา คื อ มี พ ลั ง อํ า นาจในตั ว เอง
เปนยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่ง เพราะเปนเครื่องมือในการบูรณาการ

๑๘
จากความหมายดั งกลาวจะเห็นไดวา ในทศวรรษของป พ.ศ.๒๕๓๐ เป นต นมาจนถึงปจ จุบั น
การพัฒนาแบบยั่งยืนเปนแนวคิดที่ถูกนํามาประยุกตใชในศาสตรตาง ๆ อยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถู ก ใช ใ ห เ ป น กรอบแนวคิ ด ในการสร า งความสมดุ ล ระหว า งการพั ฒ นาและสิ่ ง แวดล อ มให เ กิ ด ขึ้ น ในโลก
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ดังจะเห็นไดจากแผนการปฏิบัติการ ๒๑ (Agenda ๒๑) ซึ่งเปนเอกสาร
สําคัญ ๑ ใน ๕ ฉบับที่มีการลงนามรับรองเมื่อครั้งมีการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(The United Nations Conference on Environment and development) ณ กรุง Rio De Janeior
ประเทศบราซิล ระหวางวันที่ ๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๕ โดย United Nations Environment Program
(UNEP) โดยที่ Agenda ๒๑ คือ แผนปฏิบัติการรูปธรรมที่ประชาคมโลกจะตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตั้งแต
ปจจุบันไปจนถึงทศวรรษที่ ๒๑ ทั้งโดยรัฐบาล องคการพัฒนาเอกชน และสหประชาชาติ รวมทั้งองคกรอิสระ
ตาง ๆ ในทุกขอบเขตที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยจะสงผลถึงสิ่งแวดลอม Agenda ๒๑ เปนแผนหรือ
โครงการ เพื่อปฏิบัติการที่กําหนดขึ้นภายใตกรอบแนวคิดใหม เรื่อง การพัฒนาแบบยั่งยืน ถือเปนแผนแมบท
สําหรับการดําเนินงานที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ดังนั้น ตั้งแต
การประชุมเมื่อป พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงป จจุ บันพบว า กรอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาแบบยั่ งยืน จะมีการนํ าไป
ประยุกตใชในการพัฒนาหลากหลายประเภท
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๕๐) ลงความเห็นวา การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตองประกอบดวย การพัฒนาความรูทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ การกระตุนใหเกิดการตื่นตัวของสังคม และการมี
ความชัดเจนทางการเมือง ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และการพัฒนานี้จะสําเร็จได ตองเกิดจากการพัฒนา
ในระดับชุมชนที่ยั่งยืน และทั่วถึงระดับหมูบาน ตําบล และจังหวัดตามลําดับ จึงทําใหประเทศเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนได โดยกระบวนการพัฒนาสามารถแยกไดเปน การพัฒนาคนทั้งระบบ คือ พัฒนาทั้งพฤติกรรม จิตใจ
และปญญา และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคนที่พัฒนาเต็มระบบนั้นเปนตัวกลาง หรือเปนแกนกลางดวยการเปน
ปจจัยตัวกระทําที่ไปประสานปรับเปลี่ยน บูรณาการในระบบความสัมพันธองครวมใหญ ใหเปนระบบแหงการ
ดํารงอยูดวยดีอยางตอเนื่องเรื่อยไปและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาคน ใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา และดุลยภาพเปนเงื่อนไขของความยั่งยืน คือ การพัฒนา
ที่ทําใหเกิดดุลยภาพของเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการอยูดีมีสุขของประชาชน
โดยการดําเนินงานตองทําโดยการมีสวนรวมของประชาชนทุกขั้นตอน ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๘ จนถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับที่ ๑๒)
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (๒๕๕๐) ไดกําหนดดัชนีการชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในภาพรวมระดับประเทศ และคนไทยทั่วประเทศ เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตามและวัดผลกระทบการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยการชี้วัดสอดคลองกับการพัฒนา ๓ มิติ คือ
๑) มิติดานเศรษฐกิจ
๑.๑) ตัวชี้วัดการพัฒนาอยางมีคุณภาพ

๑๙
๑.๒) ตัวชี้วัดการพัฒนาอยางมีเสถียรภาพ
๑.๓) ตัวชี้วัดการกระจายความมั่งคั่ง
๒) มิติดานสังคม
๒.๑) ตัวชี้วัดการพัฒนาศักยภาพคน
๒.๒) ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๓) ตัวชี้วัดความเสมอภาค การมีสวนรวม
๓) มิติดานสิ่งแวดลอม
๓.๑) การสงวนรักษา
๓.๒) การมีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ในการพัฒนาที่ยั่งยืนตองคํานึงถึงผลกระทบขั้นสุดทายของการพัฒนา คือ การทําใหปจเจกบุคคล
สามารถบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่ตองการ และปจเจกบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกวิธีการไปสูความสําเร็จ
ดวยตนเอง การมีรายไดเปนเพียงเครื่องมือหรือทางผานสูความสําเร็จ เมื่อคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
ความอยูดีมีสุขของคนจึงหมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความรู มีงานทํา มีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีวิต มีครอบครัวอบอุนมั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี และอยูภายใตระบบการบริหาร
จัดการที่ดีของภาครัฐ เปนความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติการดํารงชีวิต ๗ ดาน โดยตองดําเนินการไปพรอมกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน องคกรซึ่งเปนสวนเล็ก ๆ สวนหนึ่งของประเทศ
ไมสามารถใชการวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศได จึงตองอาศัยขอมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
พัฒนาในระดับชุมชน คือ ขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับครัวเรือน (จปฐ.) และขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
ระดับหมูบาน (กชช.๒ ค)
แนวทางการวั ด ระดั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น พิ จ ารณาแนวคิ ด บาโรมิเ ตอร สํ า หรั บ การวั ด ระดั บ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Barometer of Sustainability) เปนรูปแบบการรวมดัชนีชี้วัด ๒ ระบบ คือ ระบบนิเวศ
(Ecosystem) และระบบมนุษย (Human System) โดยใหคาระดับการพัฒนา ทั้ง ๒ ระบบแลวนํามารวมเปน
ระดั บ หรื อ ดั ช นี ก ารวั ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น การวั ด การพั ฒ นาทั้ ง ๒ ระบบ เป น การวั ด โดยที่ ทั้ ง ๒ ระบบ
ไมสามารถนํามาทดแทนกันได กลาวคือ แมวาระบบมนุษยจะไดรับการพัฒนาดีขึ้น แตถาระบบนิเวศไมไดรับ
การพัฒนาโดยถูกปลอยปละละเลย ระบบโดยรวมก็ไมเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได ในทางตรงกันขาม ถาดูแล
รักษาแตระบบนิเวศ แตไมดูแลระบบมนุษยเลยก็ไมเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเชนกัน
กลาวโดยสรุป การพัฒนาที่ยังยืน หมายถึง กระบวนการที่พัฒนาคน ชุมชน ใหมีศักยภาพสูงขึ้น
สามารถใช ส ติ ป ญญาในการตั ด สิ น ใจแกป ญหาของตนเอง และป ญหาที่เ กี่ ย วของกับ ส ว นรวม ให ส ามารถ
สนองตอบความตองการพื้นฐาน (Basic need) ทั้งที่เปนวัตถุและไมใชวัตถุ เปนการพัฒนาจากภายในไมพึ่ง
ภายนอกมากเกิน ไป สามารถพึ่งตนเองได ไมทําลายสภาพแวดล อมทางนิ เ วศ และให ความสํ าคัญต อการ
มีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ

๒๐
ธั ญ วั ฒ น นั น ท ธ นะวานิ ช (๒๕๓๘) ได ศึ ก ษาวิ จั ย ในเรื่ อ ง “การพั ฒ นาโดยใช ภู มิ ป ญ ญา
ชาวบานเพื่อการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการพัฒ นาที่สูงสามหมื่น” ผลการวิจัยพบว า
สาเหตุ หลั กที่นํ าไปสู พฤติกรรมชุ มชนที่ทําให เ กิด การทําลายทรั พยากรป าไม ดิ น น้ํ า เกิดจากบุ คคลที่ขาด
ภูมิปญญาที่สําคัญ ๓ ประการ คือ ขาดสํานึก โดยเฉพาะสํานึกความเปนชุมชน ขาดความรูเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ขาดความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม กลยุทธในการดําเนินโครงการ ฯ สาม
คือ การสรางจิตสํานึกและการพัฒนาภูมิปญญาของประชากร เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนมีการ
บริหารจัดการแปลงนาที่พัฒนาอยางสมบูรณ และสามารถลดการพึ่งพาปจจัยจากภายนอกชุมชน และการ
ปลูกขาวของชาวนาดวยเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถลดการพึ่งพาปจจัยจากภายนอกชุมชน และยังสงผลดี
ต อ การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มได อ ย า งยั่ ง ยื น โดยบทบาทของทุ น ทางสั ง คมในการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย ใ ห มี
ความสามารถที่จะสรางสรรคชุมชน สามารถสรางไดโดยผานระบบเครือขายและความเชื่อถือ ซึ่งอาศัยการมี
สวนรวมของครอบครัว สถาบันการศึกษาและพลังทางสังคมเพื่อยกระดับความเขมแข็งของชุมชน
งานวิจัยของทัศนัย พิริยาสัยสันติ (๒๕๓๗) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการสราง
สถาบันชุมชน กรณีศึกษากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานทุงมน ตําบลทุงมน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
พบวา กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางสถาบันชุมชนของหมูบาน มาจากการถายทอดความรู
ซึ่งกระทําผานองคกรชาวบานทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการใน ๓ กระบวนการ คือ การมีสวนรวม
ในการคิด การมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล ซึ่งการมีสวนรวมในการ
สรางสถาบันชุมชนนี้ ดําเนินการโดยวิธีการถายทอดความรูผานผูนําชุมชนแบบปากตอปาก ทําใหเกิดความรูสึก
ผอนคลายเขาใจงายถายทอดไดรวดเร็ว เปนการพัฒนาความรูและการตัดสินใจของสมาชิกกลุมตัวอยาง โดยมี
ความสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชน ในป พ.ศ.๒๕๔๕ ไดศึกษาวิเคราะหเรื่อง ความเขมแข็ง
ของชุ ม ชนตามแนวทางการพัฒ นาที่ยั่ งยื น กรณีองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลชอนน อย และองคการบริ ห าร
สวนตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ระดับความเขมแข็งของชุมชน การใช
ภูมิปญญาในการมีสวนรวมการพัฒนาชุมชนทั้งสองตําบลอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากมิติทางเศรษฐกิจทําให
ประชาชนขาดการมีสวนรวม ตองหารายไดใหเพียงพอกอน ความเขมแข็งของชุมชนดานสังคมออนแอที่สุด
เนื่องจากไมประสบความสําเร็จในมิติเศรษฐกิจ แตระดับความเขมแข็งของชุมชนทางดานสิ่งแวดลอมสูงสุด
เนื่องจากมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แสดงถึงองคการบริหารสวนตําบลเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน โดยการมีแผนพัฒนาเปนหลักในการวางแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน
ณัฐกนก เจนสุขสถิตไพศาล (๒๕๔๖) ไดศึกษา กลยุทธศาสตรการพัฒนาของชุมชนปฐมอโศก
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน พบวา ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเองของชุมชนมีหลายประการ ไดแก ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองทางการเงินได เพราะมีระบบการหมุนเวียนเงินที่ดี การไมอยูภายใตกลไกตลาด ความสามารถ
ในการกระจายรายไดและสวัสดิการใหสมาชิก การพัฒนาบุคลากรและการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน

๒๑
งานวิ จั ย ของมยุ ลี พิ มพ พาท (๒๕๔๖) ศึ ก ษา เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนชาวนาแบบพึ่ ง ตนเอง โดยใช
ภูมิปญญาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พบวา ชุมชนมีการบริหารจัดการแปลงนา
ที่ พั ฒ นาอย า งสมบู ร ณ แ ละสามารถลดการพึ่ ง พาป จ จั ย ภายนอกชุ ม ชน และการปลู ก ข า วของชาวนา
ดวยเทคโนโลยีชีวภาพสามารถลดการพึ่งพาป จจัยภายนอกชุมชน และยั งสงผลตอการอนุรั กษสิ่งแวดลอม
ไดอยางยั่งยืน กลาวคือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจชุมชนสัมพันธกับปจจัยการศึกษาเรียนรูในระดับสูง ปจจัย
การศึกษาเรียนรูสัมพันธกับปจจัยศาสนา วัฒนธรรมในระดับปานกลาง ปจจัยทางดานเศรษฐกิจชุมชนสัมพันธ
กับปจจัยศาสนาวัฒนธรรมในระดับปานกลาง และปจจัยทางดานเศรษฐกิจชุมชนการศึกษาเรียนรูและศาสนา
วัฒนธรรมทั้ง ๓ ดาน มีความสัมพันธกับความเขมแข็งของชุมชนศีรษะอโศกในระดับสูง
ทายที่สุดการมองวัฒนธรรมการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการชวงชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม ภายใต
กระบวนการพัฒนาสังคมเมืองใหเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนั้น ผลที่ตามมากอใหเกิดความขัดแยงกันเอง
อยูมากมาย ทั้งความทันสมัย ความเสื่อม และผลกระทบเชิงลบในดานตาง ๆ กลุมคนในสังคมเมืองไมวาจะเปน
กลุมคนทองถิ่น รัฐ และกลุมทุนจากภายนอก และกลุมคนที่กอตัวขึ้นใหม จึงพยายามเขามามีบทบาทในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาสังคมเมือง ตามจิตนาการที่แตกตางกันของกลุมตนมากขึ้น โดยตางคนตางก็เขามา
ชวงชิงพื้นที่ทางวั ฒนธรรมกันอยางหลากหลาย ไมว าจะเปนพื้นที่ศักดิ์ สิทธิหรือเพศสภาพ ทั้งดวยการผลิ ต
สรางความหมายใหมจากการบริ โภควั ฒนธรรมทองถิ่นบ าง และจากการผสมผสานวั ฒนธรรมตาง ๆ บาง
เพื่อการครอบงําในความพยายามที่จะผลักดันใหสังคมเมืองพัฒนาไปในทิศใดทิศทางหนึ่งเพียงทิศทางเดียว
ซึ่งมักจะแปลกแยกและมองขามกลุมคนอื่นที่หลากหลายในสังคมเมือง รวมถึงการหันเหความสนใจไปศึกษา
พื้นที่ทางวัฒ นธรรมในการเมืองของอัตลักษณ ที่เกี่ยวของกับปญหาในการชวงชิงพื้นที่ของความเปนสังคม
สมัยใหมในแงมุมตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาสุขภาพ ปญหาแรงงาน และปญหาของสภาวะขามแดน ซึ่งถือเปนมิติ
สําคัญในการพัฒนาที่มักจะถูกมองขามอยูเสมอมา งานวิจัยในประเด็นนี้ไดพบอยางชัดเจนวา กลุมชนตาง ๆ
ไดเคลื่อนไหวตอสูเพื่อสรางอัตลักษณของตนเอง ผานการสรางความหลากหลายของความรู ในฐานะที่เปนทุน
ทางวัฒนธรรม พรอมกับไดเสริมสรางพลังของความเชื่อ ศาสนา ความเปนชุมชน ทองถิ่น และชาติ ในฐานะที่
เปนสิทธิทางวัฒนธรรมและสิทธิชุมชน เพื่อใหเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับสังคมที่มีความหลากหลายทั้งทางสังคม
และวัฒนธรรมมากขึ้น (อานันท กาญจนพันธุ, ๒๕๕๘)

๒.๘ ประวัติความเปนมาและรูปแบบศิลปกรรมเมรุสมัยรัตนโกสินทร
กมนรั ต น ชวนสบาย (๒๕๖๐) ได ก ล า วถึ ง ประวั ติ ค วามเป น มาและรู ป แบบศิ ล ปกรรมเมรุ ส มั ย
รัตนโกสินทรไววา การเผาศพของคนไทยมีการใช ๒ คติอยูรวมกัน คือ คติทางพระพุทธศาสนาใชหีบใชศพเมื่อ
เผาแลวนําอัฐิธาตุฝงไวในสถูปและคติพราหมณใชโกศใสศพ เมื่อเผาแลวนําอัฐิธาตุลอยทิ้งน้ําแตเดิมคงจะใชคติ
ทางพุทธศาสนาดวยกันหมดภายหลังเมื่อรับคติทางศาสนาพราหมณเขามาจากเขมร จึงใชคติดังกลาวกับพระ
บรมศพและพระศพของพระบรมวงศานุวงศ โดยการเผาศพมักกระทําบน “เมรุ” อันหมายถึง ที่เผาศพซึ่งใน
อดีตปรากฏหลักฐานการใชแบงตามฐานะของบุคคลได ๒ ประเภท คือ

๒๒
๑) พระเมรุ หมายถึง อาคารทรงปราสาท ใชสําหรับเปนที่ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ของพระมหากษัตริยหรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ ซึ่งปรากฏหลักฐานมาตั้งแตสมัยอยุธยา ตัวอยางเชน
งานพระเมรุของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ เปนตน
๒) เชิงตะกอน หมายถึง ที่เผาศพของสามัญชน กอฐานใหสูงจากพื้นดิน กั้นเปนคอกสี่เหลี่ยม
แลววางกองฟนและศพบนนั้น โดยอาจมีวิวัฒนาการหรือองคประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติมตามฐานะของบุคคล
เมื่อสิ้ น สมัย กรุ งศรี อยุ ธ ยาเป น ราชธานี และกาวล ว งเขาสู แผ น ดิ น กรุ งธนบุ รี และรั ต นโกสิ น ทร
สรรพความรู แ ละวิ ทยาการความกาวหน า ในด านต าง ๆ ตลอดจนสภาพทางสั งคมและเศรษฐกิ จ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงจึงสงผลใหเมรุเกิดการพัฒนาและปรับปรุงใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น
รูปแบบศิลปกรรมเมรุในสมัยรัตนโกสินทร
กมนรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐) ไดศึกษา “เมรุ” ในสมัยรัตนโกสินทรพบวา เมรุในสมัยนั้น
มี พั ฒ นาการที่ ห ลากหลายทั้ ง ในแง ก ารใช ง าน วั ส ดุ แ ละรู ป แบบศิ ล ปกรรม ซึ่ ง การแบ ง ประเภทของเมรุ
สมัยรัตนโกสินทรตามลักษณะการใชงานเปนหลักได ๓ ประเภท ดังนี้
๑) เมรุชั่วคราว
เมรุชั่วคราว หมายถึง เมรุที่สรางขึ้นชั่วคราวหรือเฉพาะกิจ สําหรับประกอบพิธีเผาศพ
เฉพาะครั้งคราว แบงเปน ๒ ประเภท ไดแก เมรุชั่วคราวประเภทที่ไมไดเผาเมรุไปพรอมกับศพ และเมรุชั่วคราว
ประเภทที่เผาเมรุไปพรอมกับศพ
๑.๑) เมรุชั่วคราวประเภทที่ไมไดเผาเมรุไปพรอมกับศพ มีการใชงาน ๒ ลักษณะ คือ
๑.๑.๑) เมรุชั่วคราวที่ไมมีการใชซ้ํา หมายถึง เมรุที่สรางขึ้นสําหรับเผาบุคคล
หนึ่งโดยเฉพาะ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแลวจะถูกรื้อถอนลงโดยไมนํากลับมาประกอบใชใหมอีกครั้ง วัสดุที่ใชในการ
กอสรางสิ้นพิธีแลวจะถูกนําไปใชประโยชนอื่น ๆ เชน วัสดุกอสรางที่เหลือจากงานพระเมรุสมเด็จเจาฟาพาหุรัด
มณีมัย (กรมพระเทพนารี รัตน ) และสมเด็จ เจาฟาศิริร าชกกุธ ภัณฑ ณ ทองสนามหลวง ถูกนําไปใชในการ
กอสร า งเป น ต น กําเนิ ด โรงพยาบาลศิริ ร าช เป น ต น การทําเมรุ ชั่ ว คราวลั กษณะดั งกล าวนี้ พ บอยู ในเมรุ ๒
ประเภท ไดแก
(๑) พระเมรุมาศหรือพระเมรุ สรางขึ้นตามแนวคิดและคติความเชื่ อ
เรื่องเขาพระสุเมรุ อันเปนธรรมเนียมที่กรุงศรีอยุธยารับอิทธิพลมาจากการปกครองแบบเทวนิยมของเขมร
ดวยเชื่อวาพระมหากษัตริยทรงเปนสมมติเทพ การพระราชสมภพถือเปนทิพยเทพาวตาร และเมื่อประทับที่ใด
สถานที่นั้นก็เสมือนจําลองมาจากสรวงสวรรค เชน พระที่นั่งไพชยนตมหาปราสาท ก็นํามาจากชื่อวิมานของ
พระอินทร เปนตน และเมือ่ ถึงกาลสวรรคตก็จะเสด็จกลับสูเทวพิภพ ณ ดินแดนเขาพระสุเมรุอันเปนศูนยกลาง
จักรวาลตามคติความเชื่อ โดยจะตองมีการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ทองสนามหลวง
เพื่ออัญเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จกลับ สิ่งกอสรางในพระราชพิธีทั้งหลายจําตองสรางตามแผนผังจักรวาล
ในอุดมคติโบราณ เสมือนจําลองแดนสวรรคมาไวยังพื้นโลก อาคารที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพจึงเรียกวา
“พระเมรุมาศหรือพระเมรุ” มีการจําลองทวีปทั้ง ๔ อยูในรูป “เมรุทิศ” โดยมี “ซางหรือสราง” เปนอาคาร
ยกพื้นสูงใชสําหรับพระสงฆนั่งสวดพระอภิธรรมและ “ทับเกษตร”เปนเขตพระระเบียง แสดงสัญลักษณแทน

๒๓
เขาสัตตบริภัณฑซึ่งลอมรอบเขาพระสุเมรุอีกชั้นหนึ่ง ตลอดจนอาคารประกอบพิธีกรรมและศาลาอื่น ๆ อีกเปน
จํานวนมาก ประดับรั้วราชวัติลอมรอบ ฉัตร ธงทิว รายลอมดวยประติมากรรมรูปสัตวหิมพานตตาง ๆ ตกแตง
เปนสวนพฤกษชาติเลียนแบบธรรมชาติตามคติเขาพระสุเมรุ
การสรางพระเมรุในสมัยตน กรุงรั ตนโกสินทร นั้นเป นการรื้อฟน
และสืบเนื่องรูปแบบจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ทั้งในขั้นตอน พระราชพิธี และสถาปตยกรรม ถือเปน
การถวายพระเกี ย รติ ย ศ และแสดงความเคารพอย า งสู ง ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย พ ระองค ใ หม ถ วายแด
พระมหากษัตริยที่เ สด็จสวรรคตลวงแลว ในสมัยโบราณถือวาการจัดงานถวายพระเพลิง เปนการประกาศ
ความมั่นคงของบานเมือง ดวยเปนเหตุการณเปลี่ยนแผนดินใหม พระมหากษัตริยผูสืบราชสันตติวงศตอ จะตอง
แสดงพระบรมเดชานุภาพใหเปนที่ประจักษชัดวา จะทรงปกครองแผนดินใหผาสุกรมเย็น การสรางพระเมรุ
ที่ โ อฬารและประกอบพระราชพิ ธี ยิ่ ง ใหญ เป น สิ่ ง บ ง บอกถึ ง ฐานะอั น แข็ ง แกร ง และพระราชอํ า นาจ
ของพระมหากษัตริยไดอยางดีประการหนึ่ง ถือวาเปนศักดิ์ศรีและเปนเกียรติยศตั้งแตตนแผนดิน
การสร างพระเมรุ ในสมัย รั ต นโกสิ น ทร ป รากฏเป น ครั้ งแรกเมื่ อ
คราวที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ ทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดการพระเมรุพระบรมอัฐิ
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกขึ้นเปนพระเมรุครั้งสําคัญครั้งแรก ตลอดจนเครื่องประกอบพระราชพิธีออกพระ
เมรุที่สําคัญทั้งหลาย ไดแก พระโกศ ราชรถ ราชยาน เครื่องสูง ก็ไดสรางขึ้นในคราวนี้ อันเปนตนแบบใหแก
พระราชพิธีและเครื่องประกอบในรัชกาลตอ ๆ มา ทั้งนี้จากการศึกษาคนควาพบวารูปแบบศิลปกรรมพระเมรุ
ในระยะแรกปรากฏทั้งที่ทําเปนปราสาทแบบเรือนชั้น ตัวอยางเชน งานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ในป พ.ศ.๒๔๑๒ และปราสาทแบบเรือนยอด ตัวอยางเชน งานพระเมรุมาศสมเด็จ
พระเทพศิรินทราบรมราชินี ในป พ.ศ.๒๔๐๕

รูปภาพที่ ๑ พระเมรุพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔
ที่มา กมลรัตน ชวนสบาย ( ๒๕๖๐, หนา ๑๐)

๒๔

รูปภาพที่ ๒ งานพระเมรุมาศสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๑๑)
อยางไรก็ตาม การจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือ
พระศพ มีกฎเกณฑอันแสดงถึงฐานานุศักดิ์อยูบางประการ หากเปนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็ จ พระบรมราชิ นี พระศพพระบรมวงศานุ ว งศ ชั้ น สู ง และสมเด็ จ พระสั ง ฆราช จะสร า งพระเมรุ ขึ้ น ที่
ทองสนามหลวงโดยยึ ดถือคติ เดี ย วกับพระเมรุ ของพระมหากษัต ริ ย แต ล ดเครื่ องประกอบราชอิสริ ย ยศลง
ตามฐานะและหากเปนพระบรมวงศานุวงศชั้นรองลงมา จะสรางพระเมรุขึ้นที่วัดสําคัญ ทั้งนี้ มีหลายครั้งที่
พระบรมวงศานุวงศสิ้นพระชนมในเวลาใกลเคียงกัน บางพระองคมีพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์เทาเทียมกัน
เพื่อเปนการประหยัดทั้งเวลาและพระราชทรัพย มีการอนุโลมโปรดเกลาฯใหสรางพระเมรุนอยอยูใกลพระเมรุ
ใหญในปริมณฑลเดียวกัน จัดงานพระราชพิธีในคราวเดียวกัน กรณีนี้เรียกการออกเมรุวา “เมรุตามเสร็จ” หรือ
อีกอยางคือ โปรดเกลาฯ ใหประกอบการถวายพระเพลิงบนพระเมรุเดียวกัน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเครื่อง
ประกอบตกแตงทางสถาปตยกรรม เพื่อใหสอดคลองกับฐานานุศักดิ์ของพระบรมวงศานุวงศชั้นตาง ๆ
สําหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ
ชั้นสามัญ สมเด็จพระสังฆราช (บางองค) หรือศพขุนนางที่ไดรับพระบรมราชานุญาตเปนพิเศษ จะมีการสราง
“พระเมรุผาขาวหรือเมรุผาขาว" ซึ่งมีลักษณะเปนเมรุที่ดาดผาขาวซึ่งตั้งใหเปนรูปทรงเชน อาคารกออิฐจริง
มีหลังคาเปนเครื่องยอดแทนการสรางพระเมรุ

รูปภาพที่ ๓ เมรุผาขาวงานศพเจาพระยาอภัยภูเบศร (ชุม อภัยวงศ)
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๑๓)

๒๕
อย า งไรก็ ต าม นั บ ตั้ ง แต ส มั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ เปนตนมา เมื่อประเทศเริ่มปรับเปลี่ยนเขาสูสมัยใหม เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การจัดสรางพระเมรุในชวงนี้มีความหลากหลายในดานรูปแบบเครื่องประกอบ
พระราชพิธี เชน เครื่องตกแตงและกระบวนแหที่นิยมจัดใหแปลกแตกตางกันสะทอนถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีเ ป น พิเ ศษต อเจ า นายผู ว ายชนมห รื อ ความเปลี่ ย นแปลงในพระราชนิ ย มด ว ยการรั บ เอาวั ฒ นธรรม
ตะวันตกบางประการมาปรับใช เชน การตกแตงพระเมรุดวยสีดําในงานพระเมรุสมเด็จพระนางเจาสุนันทา
กุมารีรัตน การจัดประกวดเครื่องโตะและถวยปน ในงานพระเมรุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ
นอกจากนี้ ยังมีการเชิญพระศพพระเจาลูกเธอ กรมขุนสุพรรณภาควดีไปพระราชทานเพลิง ณ พระเมรุวัดนิเวศ
ธรรมประวัติพระราชวังบางปะอินด วยรถไฟซึ่งไมเคยปรากฏมากอน ตลอดจนการประดับพระเมรุพระเจ า
ลูกเธอพระองคเจาอุรุพงศรัชสมโภชดวยดวงโคมไฟฟา เปนตน
ประการสํ า คั ญ ในรั ช สมั ย นี้ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า
เจาอยูหัวทรงเห็นวาการสรางพระเมรุขนาดใหญไมเปนประโยชน จึงโปรดใหมีการปรับเปลี่ยน สวนพระราชพิธี
ก็โปรดฯ ใหจัดอยางรวบรัดขึ้น เชน การอัญเชิญพระบรมธาตุ พระบรมอัฐิมาตั้งสมโภชที่พระเมรุเปนเวลาหลาย
วั น ก อนการพระราชทานเพลิ งตามโบราณราชประเพณี นั้ นได ยกเลิ กไป การพระราชพิ ธี ออกพระเมรุ ก็ โปรดเกล าฯ
ใหมีขั้นตอนนอยลง สวนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีเปนพิเศษตอเจานายผูวายชนมแตละพระองคไปปรากฏอยู
ในกระบวนแห ต า ง ๆ ตลอดจนเครื่ องตกแต งพระเมรุ และการมหรสพสมโภชเป นพิ เศษแทน นอกจากนี้ ยั งโปรดฯ
ให ส ร า งตึ ก ถาวรวั ต ถุ ที่ ริ ม ท อ งสนามหลวงโดยประสงค จ ะใช เ ป น พระที่ นั่ ง ทรงธรรม ในงานพระเมรุ
ทองสนามหลวง
ในขณะเดียวกันเนื่องจากสมาชิกในพระบรมราชวงศจักรีมีมากขึ้น
จึงพระราชกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางสุสานหลวงขึ้นที่วัดเทพศิรินทราวาสในป พ.ศ.๒๔๓๖ เพื่อใชเปนที่
พระราชทานเพลิ ง เจ า นายชั้ น รองลงมา ที่ ไ ม ไ ด ส ร า งพระเมรุ ที่ ท อ งสนามหลวง หรื อ ที่ วั ด อื่ น เที ย บเท า
ทองสนามหลวง รวมทั้งพระศพสมเด็จพระสงฆราช ศพขุนนาง ตลอดจนศพคหบดีสุดแตจะไดรับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตเปนพิเศษ โดยจัดสรางลานพิธีสําหรับสรางเมรุหรือโรงทึมขึ้นใชชั่วคราว พลับพลาอิศริยาภรณ
เพื่อใชเปนที่ประทับในพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งตอ ๆ มาและรั้วเหล็กลอมรอบเขตสุสานหลวงเปนปฐม

รูปภาพที่ ๔ พระเมรุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ที่มา : กมนรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๑๕)

๒๖
ในสมัยตอมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดฯ
ใหงดการมหรสพตาง ๆ ในงานพระเมรุตามคตินิยมสมัยใหม ที่ไมนิยมใหงานศพเปนงานรื่นเริงยืดเยื้อหลายวัน
หลายคืนตอเนื่องกัน ใหเปนงานเครงขรึมโศกเศราแตกระชับ ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดกลายมาเปนแบบอยาง
ของงานพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจานายชั้นสูงสืบมาจนถึงปจจุบัน เปนที่นาสังเกตวาในชวงสมัยนั้น
การออกแบบพระเมรุ มักเป น ผลงานของสมเด็ จ ฯเจ าฟากรมพระยานริ ศรานุ วั ด ติว งศ แมว าจะยั งคงรั กษา
รูปแบบการเปนปราสาทแบบเรือนชั้นและเรือนยอดเอาไว แตทรงมีแนวพระราชดําริที่ตางออกไปจากชางที่ทํา
ตามแบบแผนประเพณีในประเด็นการใชสัญลักษณประดับเพื่อสื่อถึงตัวบุคคล ดังที่ทรงใชการประดับปลายยอด
พระเมรุดวยรูปวชิราวุธ เพื่อสื่อถึงพระนามในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวหรือการผสมผสาน
พระเมรุแบบเรือนยอดเขากับเจดีย เพิ่มมุมในงานพระเมรุสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
เพื่อสื่อฐานะที่ทรงอยูในสมณเพศ เป นตน ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาเปรีย บเทียบรู ปแบบพระเมรุ แบบ
เรือนชั้นจะพบวา มีความแตกตางไปจากสมัยกอน กลาวคือ ชั้นหลังคาของพระเมรุแบบเรือนชั้นในรัชกาลกอน
มั ก แสดงเรื อ นธาตุ จํ า ลองซ อ นชั้ น และจบด ว ยหลั ง คาลาดอย า งชั ด เจน ซึ่ ง แตกต า งไปจากงานออกแบบ
ของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ที่มักจะยนยอการทําเรือนธาตุจําลองซอนชั้นใหอยูในรู ป
“เชิงกลอน หรือ คอสอง” สลับชั้นหลังคาลาดแทน คลายกับที่ปรากฏการทําอยูในปราสาทแบบเรือนยอด
ดวยเชนกัน เพียงแตมีความแตกตางที่ขนาดโดย “เชิงกลอนหรือคอสอง” ของปราสาทแบบเรือนยอดจะมี
ขนาดเล็กจนอาจไมสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน เปนที่นาสังเกตวาการทําชั้นหลังคาดังกลาว มีลักษณะ
คลายคลึงกับรูปแบบสวนยอดของ “ปยาทาด” ในศิลปะพมาทั้งนี้จากการคนควาพบวาทรงมีพระราชนิยม
สวนพระองคอยางยิ่งในแบบแผนของปราสาทแบบเรือนชั้นในศิลปะพมา เห็นไดจากที่ทรงยกตัวอยางและการที่
ทรงอธิบายถึงอยางบอยครั้งเมื่อทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของปราสาท ดังที่ทรงประทานคําอธิบายไววา “...จะเห็น
ไดจากหลังคาปราสาทวาเปนเรือนชั้น ถาดูปราสาทพมาแลวจะเห็นไดเพราะเขาไขชั้นสูงมีบัญชรดวย ของเรา
ย น ชั้ น ลงมาจนทํ า ให ฝ าหายไป บรรพแถลงก็ คื อ ซุ ม หน า ต า งนั่ น เอง ดู ป ราสาทพม า แล ว จะเข า ใจได . ...”
นอกจากนี้ ยังทรงชื่นชมและโปรดแนวคิดบางประการของปราสาทในศิลปะพมาในประเด็น ของการรักษา
รูปแบบที่ยังคงลักษณะความเปนเรือนชั้นตามความหมายของปราสาทไวไดอยางเดนชัด
อยางไรก็ตาม แมจะทรงชื่นชมแนวคิดของปราสาทในศิลปะพมาแตจะเห็น
ไดวาพระเมรุที่ทรงออกแบบนั้นก็ยังคงรักษาแบบแผนทางสถาปตยกรรมไทยโดยสวนใหญไว เห็นไดจากสัดสวน
ของเรือนธาตุจําลองระหวางชั้นหลังคาลาดที่ทรงไขชั้นขึ้น โดยมีความสูงไลเรียงขึ้นไปเปนลําดับอันเปนแบบ
แผนที่มักปรากฏในศิล ปะไทย ซึ่งต างไปจากปราสาทในศิล ปะพม าที่มีสั ด ส ว นของชั้ น หลั งคาใกล เ คีย งกั น
เกือบทุกชั้น โดยไมไดไลเรียงขนาดอยางชัดเจนและเปนแบบแผน อีกประการคือ มีการยอมุมของชั้นหลังคา
และเชิงกลอนซึ่งปราสาทในศิลปะพมาไมปรากฏแบบแผนดังกลาว
สําหรั บการออกแบบพระเมรุในปจจุ บัน แมว าจะยังคงรักษาและสื บทอด
รูปแบบศิลปกรรมตามแบบแผนประเพณีในสมัยกอน แตในสวนของงานประดับตกแตง กลับมีการออกแบบ
เพื่ อ แสดงถึ ง พระราชนิ ย มหรื อ พระราชกรณี ย กิ จ ของเจ า นายพระองค นั้ น ตั ว อย า งเช น งานพระเมรุ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่จะมีการสรางสระน้ําบริเวณ

๒๗
๔ มุมบริ เ วณโดยรอบมณฑลพิธี และพระเมรุ มาศ เพื่อจํ าลองกังหั นชั ยพัฒนาและเครื่ องดั นน้ํ าอันเป นโครงการ
ในพระราชดําริ เปนตน
(๒) ปราสาทเผาศพพระสงฆมอญ
ปราสาทเผาศพพระสงฆมอญ มีแนวคิดและคติการสรางสืบมาจาก
ความเชื่อของชนชาติมอญในพมา เนื่องจากชาวมอญมักนิยมตั้งบานเรือนอยูรวมกันเปนชุมชนขนาดใหญ โดยมี
“วัด” ทําหนาที่เปนศูนยกลางชุมชน และมี “พระสงฆ” ทําหนาที่เปนผูนําทางจิตวิญญาณผานการประกอบพิธี
ทางศาสนา ทั้งยังมีบทบาทตอความเปนอยูโดยทั่วไปและวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนตลอดเวลา ทั้งนี้ พิธีกรรมใน
การเผาศพของชาวมอญแบงเปน ๒ ประเภท คือ การเผาศพคนธรรมดาและการเผาศพพระสงฆ ซึ่งพิธีกรรมมี
ความคลายคลึงกัน แตสิ่งที่แตกตางกันอยางชัดเจนคือ การเผาศพพระสงฆโดยเฉพาะพระชั้นผูใหญหรือผูมี
ศีลาจารวัตรสูง จะมีการกอสรางปราสาทเปนที่ประดิษฐานศพแสดงนัยตามคติความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุ โดย
ถือวาพระสงฆเปนผูถือศีลบริสุทธิ์ ควรทําที่เผาใหสวยงามไมปะปนกับที่เผาของคนธรรมดา รูปแบบศิลปกรรม
ปราสาทเผาศพพระสงฆมอญแบงตามฝมือชางไดเปน ๒ กลุม คือ
(๒.๑) ชางฝมือชาวไทยเชื้อสายมอญ ชางฝมือกลุมนี้จะมีลักษณะ
เปนปราสาทโถง มีพื้นที่ใชสอยชั้นเดียว ตัวเรือนของอาคารเปนที่สําหรับตั้งศพ และประกอบพิธีกรรมตาง ๆ
ชั้นหลังคาแบงเปน ๒ สวน คือ ชั้นหลังคาลาดคลุมพื้นที่ใชสอยของอาคารทั้งหมด แลวจึงตอยอดขึ้นไปเปนยอด
ปราสาทซอนชั้นในผังแปดเหลี่ยมนิยมสรางตั้งแต ๑ – ๙ ยอด ตามแตกําลังทรัพยและสมณศักดิ์ของพระสงฆ
ตรงมุมทั้ง ๔ ของปราสาทมีมณฑปมุม เรียกปราสาทเผาศพในลักษณะนี้วา “โรงทึม”

รูปภาพที่ ๕ ปราสาทเผาศพพระสงฆมอญ(แบบยอดเดียว) ออกแบบโดยชางฝมือชาวไทยเชื้อสายมอญ
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๑๙)

๒๘

รูปภาพที่ ๖ ปราสาทเผาศพพระสงฆมอญ (แบบ ๙ ยอด) ออกแบบโดยชางฝมือชาวไทยเชื้อสายมอญ
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๑๙)
(๒.๒) ช างฝ มือชาวมอญ สํ าหรับ ปราสาทเผาศพที่ออกแบบโดย
ชางฝมือกลุมนี้ จะมีลักษณะเปนปราสาทที่มีชั้นฐานและตัวเรือนธาตุซอนลดหลั่นกัน ๓ ชั้น โดยเรือนธาตุชั้นที่
๑ – ๒ มีลักษณะเปนโถงสําหรับรองรับผูมารวมงานกอนขึ้นไปสักการะศพที่ตัวเรือนชั้นบนสุด สวนยอดไดรับ
อิทธิ พลเครื่ องยอดแบบพมามีลั กษณะคล ายปยาทาดปจ จุ บั น มีการเปลี่ ย นแปลงมาใช เ รื อนธาตุ ชั้ น ล างสุ ด
ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ทั้งสําหรับตั้งศพ สักการะศพ และเผาศพ

รูปภาพที่ ๗ ปราสาทเผาศพพระสงฆมอญ ออกแบบโดยชางฝมือชาวมอญ
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๒๐)
นอกจากจะสร า งที่ เ ผาศพให มี ลั ก ษณะเป น ปราสาทเพื่ อ สื่ อ ถึ ง คติ
ความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุแลว โลงศพของชาวมอญยังมีรูปแบบที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมธรรมไทยที่มักใช
หีบศพหรือโกศ โดยชาวมอญจะนิยมใช “ฮะลาบอก" ซึ่งมีลักษณะเปนโลงทรงปราสาทปากบานกนสอบ
สวนฐานมีพญานาครองรับ สวนยอดคลาย “ปยาทาด" ในศิลปะพมา กลาวคือ มีลักษณะเปนชั้นหลังคาซอนชั้น
ประดับปานซอยที่ทําจากกระดาษสีฉลุลาย สามารถมองเห็นภายในโลงไดสื่อถึงความไมเที่ยงของชีวิต โลง
ในรูปแบบนี้ใชไดกับทั้งศพพระสงฆและคนธรรมดาทั่วไป

๒๙

รูปภาพที่ ๘ ฮะลาบอก
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๒๑)
สําหรับพิธีการเผาศพพระสงฆ มี ๒ วิธี คือ การไกวศพ หมายถึง
การนําศพออกจากฮะลาบ็อกแลวนําไปเผาบนตะแกรงเหล็ก ยึดดวยโซเหล็กเขากับปราสาท วิธีการนี้จะเผา
เฉพาะศพแตเพียงอยางเดียว ไมเผาฮะลาบอกและปราสาทศพ และการจุดลูกหนู สืบเนื่องจากชาวมอญเชื่อวา
การจุ ดไฟเผาศพพระสงฆมอญไมควรจุ ดด วยมือ เพราะพระสงฆเป นผู มีศีล บริ สุทธิ์ จึ งใชจุ ดลู กหนู ให วิ่งไป
กระทบปราสาทและโลงเพื่อใหไฟลุกและเผาศพ แตปจจุบันเนื่องจากวิธีการนี้ตองใชพื้นที่โลงและการวิ่งชน
ปราสาท หรือโลงอาจทําใหเกิดภาพไมนามองจึงไมนิยมปฏิบัติกันในปจจุบัน
การเผาศพบุคคลทั่วไปที่มีเชื้อสายมอญซึ่งมีการประกอบคุณงาม
ความดี หรือทําประโยชนใหแกชุมชนหรือประเทศ ชาวบานหรือญาติมักมีความตองการที่จะสรางที่เผาศพ
ใหสวยงาม เพื่อแสดงถึงความเคารพและรําลึกถึงคุณงามความดี แตเนื่องจากมีขอจํากัดในดานแนวคิดและคติ
ความเชื่ออันเปนเอกลักษณของชาวมอญ ทําใหไมอาจสรางเปนปราสาทศพได จึงเกิดการเชาเมรุลอยสกุลชาง
เพชรบุรีหรืออยุธยามาตั้งและใชโลงศพ หรือ “ฮะลาบอก” เพื่อแสดงสัญลักษณของชนชาติมอญ เชน งาน
พระราชทานเพลิงศพศาสตรจารยเกียรติคุณนายแพทยสุเอ็ด คชเสนี เปนตน
๑.๑.๒) เมรุ ชั่ ว คราวที่มีการใช ซ้ํา คือ เมรุ ชั่ ว คราวที่ถูกออกแบบให ส ามารถ
ประกอบและรื้อถอนไดงาย สามารถเคลื่อนยายไปประกอบยังสถานที่ตาง ๆ ไดสะดวก เมรุประเภทนี้มักอยู
ในลักษณะการทําเปนธุรกิจและมักรูจักกันในชื่อ “เมรุลอย” พบการทําอยูในจังหวัดเพชรบุรีและพระนครศรีอยุธยา
เมรุลอยสกุลชางเพชรบุรี
สันนิษฐานวามีมาแลวอยางนอยตั้งแตสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร โดย
ในระยะแรกมีลักษณะเปนเมรุชั่วคราวประเภทไมใชซ้ํา สรางขึ้นตามแนวคิดและคติความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุ
ตามแบบอยางงานพระเมรุ ทั้งนี้ การสรางเมรุลอยแตละครั้งจะมีรูปแบบที่ไมซ้ํากันอันเปนการแสดงถึงฝมือ
เชิงชาง และมักใชสําหรับงานพระราชทานเพลิงศพของพระสงฆชั้นผูใหญ จากนั้นจึงขยายสูการใชงานของ
คหบดีและชาวบานผูมีฐานะ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เศรษฐกิจเกิดภาวะฝดเคืองประกอบกับเริ่มปรากฏการ
สรางเมรุถาวรหรือเมรุปูนขึ้นตามวัดตาง ๆ ทําใหชางเมรุจําตองปรับเปลี่ยนการทําเมรุลอยใหเขากับสภาวะ

๓๐
สังคม เกิดเปนธุรกิจใหเชาเมรุลอย ในปจจุบันการเชาเมรุลอยหลงเหลืออยูเพียงไมกี่วัดและมีแนวโนมการเชาไปใชงาน
ที่ลดลง
เมรุลอยสกุลชางอยุธยา
สร า งขึ้ น ตามแนวคิ ด และคติ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งเขาพระสุ เ มรุ
ตามแบบอยางงานพระเมรุ ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อใด ในงานวิจัย "เมรุลอยสกุลชางอยุธยา”
ของประพัฒน วรทรัพย พบวา กลุมผู สรางเมรุลอยในตําบลหัวเวี ยง อําเภอเสมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เริ่มสรางเปนครั้งแรกประมาณ พ.ศ.๒๔๘๐ ในพิธีเผาศพโยมแมของหลวงพอเจาะ เจาอาวาสวัดประดูโลกเชษฐ
โดยมีพระอาจารยเทียม จากวัดกษัตราธิราชเปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง เมื่อใชงานแลวเสร็จจึงรื้อ
ถอนลงและเก็บรักษาไวใหวัดตาง ๆ ในอําเภอเสนาและอําเภอใกลเคียงยืมไปใชในการเผาศพ โดยมีนายสาย
ฤกษอุโฆษ เปนผูดูแลรักษา ทั้งนี้ ในระยะแรกยังไมไดเปนการประกอบธุรกิจใหเชาแตอยูในลักษณะชวยงานกัน
มากกวา จนเปนที่นิยมในทองถิ่นและพื้นที่ใกลเคียง อยางไรก็ตาม ไมปรากฏหลักฐานหรือภาพถายเกา จึงทําให
ไมทราบถึงรูปแบบศิลปกรรมของเมรุลอยหลังนี้ จนกระทั่งในป พ.ศ.๒๕๐๖ บรรดาชางที่เคยดูแลการติดตั้งเมรุ
ลอยเริ่มเกิดความชํานาญ จึงมีการพัฒนารูปแบบ ลวดลาย และเริ่มแยกตัวออกไปประกอบเปนอาชีพสราง
และใหเชาเมรุลอยอยางจริงจัง โดยในปจจุบันเมรุลอยสกุลชางอยุธยาที่มีชื่อเสียงโดงดังเปนของ นายแถม
ฤกษอุโฆษ ปจจุบันเมรุลอยสกุลชางอยุธยามีปรากฏใหเชาอยูหลายราน รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยสวนใหญ
เหมือนกัน คือ เปนเมรุลอยยอดแบบเรือนยอด ตัวเรือนเปนอาคารโถงใชสําหรับตั้งหีบและเผาศพ ชั้นหลังคา
มีแตเฉพาะหลังคาลาดซอนชั้นอยูในผังสี่เหลี่ยม ตอยอดดวยองคระฆัง บัลลังก บัวคลุมเถา ปลี ลูกแกว และ
ปลียอด นิยมประดับตกแตงเครื่องประกอบเมรุสวนตาง ๆ ดวยลายไทย

รูปภาพที่ ๙ เมรุลอยสกุลชางอยุธยา
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๒๔)
๑.๒) เมรุชั่วคราวประเภทที่เผาเมรุไปพรอมกับศพ พบการใชงานอยูใน ๒ พื้นที่ คือ
๑.๒.๑) ปราสาทศพและปราสาทศพตางบนสั ตวหิมพานตที่พบในภาคเหนื อ
ของประเทศไทย ทํามาแลวตั้งแตสมัยเปนอาณาจักรลานนา สรางขึ้นตามคติความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุ โดย
เชื่อวาชนชั้นสูงและพระสงฆเปนบุคคล “สูงศักดิ์” และ “ศักดิ์สิทธิ์” ของบานเมือง ถือกําเนิดมาจาก
สรวงสวรรค เพื่อลงมาสรางสมบุญบารมี เมื่อยังมีชีวิตอยูในโลกมนุษยก็ไดประทับอยูในคุมปราสาทหอคํา ที่เปน

๓๑
การจําลองสรวงสวรรคมาไวบนโลกมนุษย เมื่อถึงกาลสิ้นชีพก็จําตองสรางวิมานหรือปราสาทเพื่อสงดวงพระวิญญาณ
เสด็จกลับ ตอมาในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๒ เมื่ออาณาจักรลานนาตกอยูภายใตการปกครองของพมา จึงเกิด
การรับธรรมเนียมการเผาศพชนชั้นสูงบนปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตมาใช แตมีการลดขนาดความสูง
และความยิ่งใหญลง การนําสัตวหิมพานตมารองรับปราสาทศพนี้ เกิดจากความเชื่อวาสัตวดังกลาวมีถิ่นอาศัย
อยูเชิงเขาพระสุเมรุ จึงสามารถเปนพาหนะพาดวงพระวิญญาณและปราสาทบินเหาะกลับขึ้นสูสวรรคได ทั้งนี้
ในลานนาปรากฏหลักฐานวามีการทําปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.๒๑๒๑ ในงาน
พระราชพิธีปลงพระบรมศพของพระนางวิสุทธิเทวี กษัตริยลานนาราชวงศมังรายพระองคสุดทาย ซึ่งปกครอง
ลานนาในฐานะเปน เมืองประเทศราชของพมาและกลายเปน ตน แบบธรรมเนี ยมการปลงพระศพชนชั้น สู ง
ของลานนาในชวงเวลาตอมา
โดยในระยะแรกนี้ ป รากฏการทํ า นกหั ส ดี ลิ ง ค ร องรั บ ปราสาทศพมากที่ สุ ด
รองลงมาเป น นกการเวก พญานาค หงส แ ละช า งเอราวั ณ ตามลํ า ดั บ และเริ่ ม มี ก ารพั ฒ นาปรั บ เปลี่ ย น
จนกลายเปนเอกลักษณของลานนาโดยในชวง พ.ศ.๒๕๐๐ ซึ่งปรากฏความนิยมสราง “รูปสัตวปเปง" (นักษัตร)
หรือรูปสัตวประจําปเกิดของผูวายชนมเขามาเพิ่ม เชน ปราสาทศพตางมา ปราสาทศพตางไก เปนตน
ในขณะเดี ย วกั น เมื่ อ ล า นนาอยู ภ ายใต ก ารปกครองของสยามในช ว งต น
พุทธศตวรรษที่ ๒๔ จึงเกิดการรับธรรมเนียมการสรางพระเมรุตามแบบเจานายสยาม โดยเฉพาะเจานายชั้นสูง
ในกลุมเจาขันทั้ง ๕ คือ เจาผูครองนคร (กษัตริยประเทศราช, เจาหอหลวง, เจาหอคํา) เจาอุปราช (เจาหอหนา),
เจาราชวงศ เจาบุรีรัตน (เจารัตนหัวเมืองแกวหรือเจาหอหลัง), เจาราชบุตร ที่ไดรับการรับรองอํานาจราชศักดิ์
หรือไดรับอุปถัมภการปลงพระศพจากกษัตริยสยามก็นิยมสรางพระเมรุ มีการผสมผสานพระราชพิธีแบบลานนา
กับสยามเขาไวดวยกัน กลาวคือ นิยมนําพระศพเจานายชั้นสูงไวในหีบพระศพปดทองใสไวบนปราสาทตาง
บนราชรถ แลวแหชักลากราชรถปราสาทพระศพไปสูพระเมรุ จากนั้น จึงอัญเชิญพระศพใสในโกศเพื่อถวาย
พระเพลิงพระศพในพระเมรุ ตัว อย างเชน งานพระเมรุ เจ าอินทวิช ายานนท ผูครองนครเชี ยงใหมองคที่ ๗
เปนตน
รูปแบบศิลปกรรมปราสาทศพของทางภาคเหนือ มีลักษณะเปนปราสาทแบบ
เรือนชั้นตั้งอยูบนสัตวหิมพานต ตัวเรือนเปนอาคารโถงขนาดแคบ ใชสําหรับวางหีบศพชั้นหลังคา และสวนยอด
มีลักษณะคลายปยาทาดในศิลปะพมา คือ ทําเปนชั้นหลังคาลาดชอนชั้น มีคอสองคั่นแทรก ขอบหลังคาประดับ
ปานซอยหรืออาจทําชั้นหลังคาใหมีลักษณะเปนเรือนธาตุจําลองซอนชั้น และตอดวยสวนยอดที่มีลักษณะคลาย
ยอดของเจดียทรงระฆังสี่เหลี่ยมหรือเจดียทรงดอกบัวเหลี่ยมอันเปนเอกลักษณของศิลปะลาว

๓๒

รูปภาพที่ ๑๐ ปราสาทศพตางบนพญานาค ๓ เศียร ของเจานอยมรกฎ ณ เชียงใหม
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๒๖)
สมัยการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเปนประชาธิปไตยในป พ.ศ.๒๔๗๕
ความเครงครัดเรื่องชนชั้นและพิธีกรรมของชนชั้นสูงถูกทําใหมีความศักดิ์สิทธิ์ลดลง ชนชั้นกลางคหบดีมีบทบาท
สูงขึ้น ผูคนสามัญทั่วไปในภาคเหนือจึงเกิดความตองการเผาศพของบรรพบุรุษใสปราสาทศพแบบชนชั้นสูงตาม
ความเชื่อวาดวงวิญญาณจะไดไปสูภพภูมิที่ดี และไดอาศัยอยูในวิมานปราสาทหลังที่ไดใสใหไป เกิดการขยาย
ธรรมเนียมการเผาศพและสรางปราสาทศพ จากเจานายครูบาเถระและขุนนางชั้นผูใหญมาสูขุนนางชั้นผูนอย
คหบดีและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในป พ.ศ.๒๕๐๑ เมื่อเริ่มมีรานขายปราสาทศพเปดรานแรกที่อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม ยิ่งทําใหเกิดการแพรกระจายความนิยมออกสูชาวบานอยางรวดเร็ว แตยังคงถือธรรมเนียม
ปฏิ บั ติ ในเรื่ องสถานที่เ ผาศพ โดยหากเป น งานเผาศพของเจ านายหรื อครู บ าเถระ จะตั้ งสวดและเผาที่วั ด
สวนดอก แต ห ากเป น งานของคนทั่ว ไปนิ ย มตั้ ง สวดที่ บ านหรื อ วั ด และชั ก ลากปราสาทศพไปเผาที่ ป า ช า
ของชุมชน

รูปภาพที่ ๑๑ ปราสาทศพ ที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๒๗)

๓๓

รูปภาพที่ ๑๒ ปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงค ที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๒๘)
๑.๒.๒) ปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงคที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี
ปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงคที่พบในจังหวั ดอุบลราชธานีสรางขึ้น
ภายใตแนวคิดและคติความเชื่อตาม “ตํานานนกหัสดีลีงค” ซึ่งเลาวา “...นกหัสดีลิงค เปนนกที่อาศัยอยูในปา
หิมพานต มีขนาดใหญโตและมีกําลังฤทธิ์เดชมากมายมหาศาล นกหัสดีลิงคมีลักษณะพิเศษกวานกอื่น ๆ คือ
มีหัวเปนชาง มีรางกายเปนนก จะกินชางและสัตวใหญในปาเปนอาหาร อยูมาวันหนึ่งหลังจากที่นกหัสดีลิงค
ไดบินไปจับสัตวใหญกินเปนอาหารมากมายจนหมดปาแลว จึงไดบินไปจับคนในเมืองตาง ๆ มากินเปนอาหาร
ครั้นบินมาถึงทุงหลวง ทุงปาง เมืองสุวรรณภูมิเจาเมืองจึงใหไพรพลออกสืบหาบุคคลมีฝมือที่สามารถฆานกนี้ได
จนในสุดถึงเมืองตักศิลา เจาเมืองตักศิลามอบศรใหเจานางสีดาซึ่งเปนลูกสาวไปปราบนกหัสดีลิงคถูกศรของ
เจานางสีดาก็ถึงแกความตาย เจาเมืองสุวรรณภูมิจึงทําพิธีเผานกนั้น แตนั้นมาเมื่อมีเจานายสิ้นชีวิตลงก็จะสราง
หุนนกหัสดิลิงครองรับศพและทําพิธีเผาไปพรอมรับศพกลายเปนประเพณีสืบตอกันมา…”
การสรางปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงคนั้นเชื่อวา ปรากฏเปนครั้งแรก
ชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ในงานศพพระตาที่สิ้นชีวิตเมื่อป พ.ศ.๒๓๑๔ มีการจํากัดการสรางและใชงานเฉพาะ
กลุมผูปกครองระดับสูงของเมืองที่เรียกวา “อาญาสี่” ประกอบดวย เจาเมือง เจาอุปราช เจาราชวงศ เจาราชบุตร
และพระมหาเถระชั้ น ผูใหญของบ านเมืองเทานั้ น โดยจะชั กลากไปเผาที่ทุงศรีเ มือง ดั งนั้น ในระยะแรกนี้
การสรางปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงค จึงมีเฉพาะงานศพของชนชั้นปกครองฝายชายถือไดวาเปนงานที่จัดขึ้น
เพื่ อ แสดงฐานะหรื อ อิ ส ริ ย ยศของผู ว ายชนม แ ละปรากฏในเมื อ งอุ บ ลราชธานี เ พี ย งแห ง เดี ย วเท า นั้ น
ในขณะเดียวกันก็มีการประกอบพิธีกรรมฆานกหัสดีลิงคสืบมาจากตํานาน โดยจะมีการประทับรางทรงเจานาง
สีดา ถือเปนเอกลักษณเฉพาะของเมืองอุบลราชธานี โดยเชื่อกันวา หากประกอบพิธีเผาศพแตไมผานกแลว
ถือวา “ขะลํา” จะเกิดเหตุเภทภัยแกบานเมือง เนื่องจากการทําปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตของลานนา
และเมื อ งอุบ ลราชธานี มี ค วามคล ายคลึ ง กั น จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ข อ สั น นิ ษ ฐานว า ล า นนารั บ มาจากเขมรผ า นมา
ทางอีสานหรือเมืองอุบลราชธานี โดยพระยาอนุมานราชธน (ยง เสถียรโกเศศ) ไดทําหนังสือถวายสมเด็จฯ
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศวา “...ชาวเชียงใหมทําศพโดยทํารูปนกหัสดีลิงค นาจะเอาอยางมาจาก
อุตตรกุรุ...” โดยสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงประทานคําตอบวา

๓๔
“...ประเพณีจากอินเดียมาสูเขมร จากเขมรเขามาไทยมาภาคอีสานแลว
ทางพายัพ จึงเอาอยางมาจากอีสาน....” เพราะ “...เรื่องนกหัสดีลิงคนั้นรูสึกเห็นชอบกลชื่อนั้นจะมาแตไหน
เราเรียกกันวานกหัสดินตางหาก สงสัยวาจะมาทางเขมรเพราะลึงคเปนลิงคที่จะเขามาทางอีสานกอน แลวทาง
พายัพจึงจําเอาอยางไป…”
อยางไรก็ตามจากการศึกษาของ ภูเดช แสนสา (อางในกมลรัตน
ชวนสบาย, ๒๕๖๐, ๓๐) ในงานวิจัยเรื่อง “โลกหนาลานนาพัฒนาการสรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานต
และการกอกู” พบวา จากหลักฐานตํานานพื้นเมืองตาง ๆ ของลานนาโดยเฉพาะพื้นเมืองเชียงแสน กลับใหภาพ
สะทอนเห็น ว า พมาส งอิทธิพลการเผาศพบนปราสาทศพต างบนสั ตว หิมพานตใชแก ลานนา รั ฐฉาน และ
ลานชางมากกวา เพราะไมเคยปรากฏหลักฐานพิธีกรรมหรือการจัดสรางปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานต
ในเขมรมากอ น และจากสายสั มพั น ธ ความเกี่ ย วดองทางประวั ติ ศ าสตร การเมือ ง การปกครองและทาง
เครือญาติระหวางลานนา ลานชางและพื้นที่ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือของไทย จึงนาจะมีความเปนไปได ที่
เมื่อลานนารับอิทธิพลการทําปราสาทศพตางบนสัตวหิมพานตมาจากพมา ก็ไดสงผานไปยังลานชางและพื้นทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือเมืองอุบลราชธานีอีกทอดหนึ่ง ในขณะเดียวกันจากการสืบคนกลับไม
ปรากฏตํ า นานนกหั ส ดี ลิ ง ค ใ นล า นนาหรื อ ล า นช า ง จึ ง อาจมี ค วามเป น ไปได ว า เมื่ อ พื้ น ที่ ท างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย หรือเมืองอุบลราชธานีรับธรรมเนียมการจัดพิธีศพชนชั้นสูงมาจากลานชาง ก็ไดมี
การแตงตํานานเพิ่มเติมและเลือกสรางเฉพาะนกหัสดีลิงคจนกลายเปนเอกลักษณของเมืองอุบลราชธานี
อยางไรก็ตามการจัดพิธีศพแบบปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงคเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญในชวงสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่จัดสงพระเจานองยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค มาเปน
ขาหลวงตางพระองคมณฑลลาวกาว ไดทรงใหยกเลิกพิธีศพอาญาสี่ที่ชักลากไปเผาที่ทุงศรีเมืองเพราะในทัศนะ
ของเจานายสยามมองวาหลังจากสมัยพระเจาปทุมวรราชสุริยวงศ (ทาวคําผง) เจาเมืองอุบลราชธานีคนแรกที่มี
ฐานะเปนประเทศราช กลุมผูปกครองเมืองอุบลราชธานีเปนเพียงขุนนางเหมือนหัวเมืองอื่น ๆ ของสยาม จึงถือ
วาจะเปนการเทียบกับพระราชพิธีปลงพระบรมศพของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศสยามที่ทุง
พระเมรุ (ทองสนามหลวง) พรอมกับทรงประทานพระราชานุญาติใหจัดพิธีศพลักษณะนี้แกพระเถระผูทรง
คุณธรรมได โดยไมจํากัดเฉพาะพระมหาเถระชั้นผูใหญของเมืองอุบลราชธานีเหมือนในสมัยกอนหนา

รูปภาพที่ ๑๓ ปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงค เมืองอุบลราชธานีในอดีต
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๓๑)

๓๕
หลังป พ.ศ.๒๔๘๐ การสรางปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงคมีการ
คลี่คลายจากจารีตเดิมลงไปมาก โดยเริ่มปรากฏการจัดสรางใหแกชนชั้นปกครองฝายหญิง เชื้อสายเจาเมือง
อุบลราชธานีที่ไมไดอยูในระดับกลุมอาญาสี่ ตลอดจนชาวบานที่มีผลงานดีเดนทางการชางและวัฒนธรรม โดย
ไมถือจารีตเครงครัดเหมือนในอดีตที่ถือวาหากมิใชเจาแลวทํานกขึ้นถือวา “ขะลํา จะฉิบหาย ๗ ชั่ว โครต…”
และในชวงป พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๒๐ เปนตนมาจึงเริ่มเกิดการแพรขยายการสรางปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงค
ไปยังจังหวัดอื่น ๆ เชน รอยเอ็ด ขอนแกน หนองคาย
สําหรับรูปแบบศิลปกรรมปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงคพบวา มีความ
คลายคลึงกับที่ปรากฏในภาคเหนือของประเทศ โดยแตกตางที่สัตวพิมพานตซึ่งรองรับปราสาทศพของจังหวัด
อุบลราชธานีจะทําเปนนกหัสดีลิงคเพียงอยางเดียวเทานั้น

รูปภาพที่ ๑๔ ปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงค จังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๓๒)

รูปภาพที่ ๑๕ ปราสาทศพตางบนนกหัสดีลิงค จังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๓๓)
๒) เมรุถาวร
เมรุถาวร หมายถึง เมรุที่สรางขึ้นอยางถาวรในวัดใดวัดหนึ่ง ดวยวัสดุที่มีความแข็งแรง
ทนทาน ประเภทกออิฐถือปูนหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก แบงเปน ๒ ประเภท คือ โรงทึมและเมรุปูน
๒.๑) โรงทึม
โรงทึม หมายถึง โรงหรือสถานที่เผาศพสามัญทั่วไปตามวัดในสมัยกอน มีหลังคา
ลาดยื่นออกไปทั้ง ๔ ดาน หรือทําเปนหลังคาทรงจั่วสามเหลี่ยมมีปกนกยื่นออกมาทั้ง ๒ ดาน ภายในโรงทึม

๓๖
บริเวณสวนทายอาคารมีเตาเผาศพ และปลองสําหรับปลอยควันไฟใชสําหรับเปนที่ตั้งศพ เผาศพ มีที่สําหรับ
พระสงฆสวดพระอภิธรรม ตลอดจนใชเปนโรงครัว ที่พักหรือที่ทําบุญ คลายเปนอาคารอเนกประสงคของวัด
การสร างโรงทึ มไม ป รากฏหลั ก ฐานแน ชั ด ว า มี ม าตั้ งแต ส มั ย ใด แต จ ากการศึ กษาค น คว า พบการกล า วถึ ง
“โรงทึม” เปนครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ เมื่อคราวที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหสรางเมรุปูนที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยปรากฏความอยูในหนังสือตํานานวัตถุสถาน
ตาง ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนาความวา “...ใหสรางเมรุปูน ๒ หลัง หลัง ๑ เปนที่
สําหรับเผาศพผูมีบรรดาศักดิ์ มีพลับพลาโรงครัว ระทาดอกไม (ดอกไมไฟ) โรงทึมอีก ๑ หลัง สําหรับเผาศพคหบดี
ทั่วไป…” ทั้งนี้ เนื่องจากในเวลาตอมามีการยุบเลิกเมรุปูนที่วัดสระเกศ ทําใหไมมีหลักฐานภาพถายโรงทึม
ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรเหลือใหไดศึกษา
การสรางโรงทึมคงเริ่มปรากฏขึ้นตามวัดตาง ๆ จนในเวลาตอมาอาคารโรงทึมไดมี
การดัดแปลงเสริมสรางรูปรางลักษณะใหงดงามยิ่งขึ้น โดยตอยอดหลังคาใหแหลม เชนแบบ “ของหลวง” หรือ
แบบ "พระเมรุมาศ” จึงเปลี่ยนมาเรียกวา “เมรุ" แทนโรงทึมของเดิม โดยใชโรงทึมไปในพิธีจัดการรับรองพิธี
ทําบุญทางพุทธศาสนา อนึ่งแมวาในปจจุบันการสรางโรงทึมจะไมไดรับความนิยมเทาเมรุปูน แตยังคงมีปรากฏ
ใหเห็นอยูตามวัดในจังหวัดตาง ๆ

รูปภาพที่ ๑๖ โรงทึม วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๓๔)
๒.๒) เมรุปูน
เมรุปูน หมายถึง อาคารเผาศพที่มีพื้นที่การใชงานแบงเปน ๒ สวน ไดแก สวนหนา
เปนที่ตั้งหีบศพหรือโกศ มีลักษณะเปนอาคารโถง ชั้นหลังคาและสวนยอดมีลักษณะเปนเรือนยอดตามรูปแบบ
ปราสาทในศิลปะรัตนโกสินทร และสวนหลังเปนที่ตั้งของเตาเผา มีลักษณะเปนอาคารทึบ หลังคาเปนทรงจั่ว
สามเหลี่ยม อาจมีหรือไมมีปลองสําหรับระบายควันไฟก็ได ระหวางอาคารทั้ง ๒ หลัง มีทางเดินเชื่อมถึงกัน เมรุ
ปูนหลังแรกในสมัยรัตนโกสินทร ถูกสรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาล
ที่ ๑ โดยปรากฏหลักฐานกลาวถึงกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงโปรด ฯ ใหสรางฌาปนสถานปลงศพ
เปนวัตถุถาวรถวายที่วัดสุวรรณาราม ปากคลองบางกอกนอย ธนบุรี เรียกสามัญวา “เมรุปูน” ใหมีลักษณะเปน
อาคารกออิฐถือปูน ซึ่งกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา เมื่อแรกสรางเมรุปูนขึ้นนั้น มีไวสําหรับ
ปลงพระศพเจ า นายที่ ไ ม สู ง ศั ก ดิ์ ถึ ง กั บ สร า งเมรุ ก ลางเมื อ ง และศพขุ น นางที่ ไ ด รั บ พระราชทานพระบรม

๓๗
ราชานุญาตพิเศษ และในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ จึงทรงโปรดเกลาฯ ใหสราง
เมรุปูนพรอมอาคารประกอบอีก ๒ แหงเพิ่มขึ้นที่วัดอรุณราชวรารามและวัดสระเกศราชวราราม ตอมาเมรุปูน
ทั้ง ๓ แหง ขาดการบํ ารุ งรั กษา และศพที่นํ าไปทําการเผาก็ต่ํ าศักดิ์ ลงเป นลํ าดั บ จนไมต องขอพระบรม
ราชานุญาตเปนพิเศษ ทําใหเปนที่รังเกียจของบรรดาชนชั้นสูง จึงหันไปใหความนิยมสราง “เมรุชั่วคราว”
บริเวณหนาเมรุปูนนั้นและอาศัยอาคารถาวรเดิมเพื่อความสะดวกในพิธีกศุ ลศพแทน
สมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เกิดความตองการแกไขปญหาเรื่องการรักษา
สุขอนามัยในวิถีชีวิตของชาวบาน โดยเฉพาะการเผาศพที่ในสมัยกอน เปนการเผาในที่โลงซึ่งไมถูกสุขลักษณะ
จึงใหสรางเมรุปูนขึ้นที่วัดไตรมิตรวิทยารามในป พ.ศ.๒๔๘๐ ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร (อู ลาภานนท) และ
ไดชาวญี่ปุนรับเหมาสรางมีลักษณะเปนอาคารแบบไทยประเพณียกพื้นสูง โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กระบบ
เสาและคาน มีพื้นที่การใชงานแบงออกเปน ๒ สวน ไดแก สวนหนา เปนที่สําหรับตั้งหีบศพ มีลักษณะเปน
อาคารโถงอยูในผิงยอมุมไม ๑๒ ชั้นหลังคาและสวนยอดมีลักษณะคลายยอดปราสาทแบบเรือนยอดในศิลปะ
รัตนโกสินทร อยางไรก็ตาม จากรูปแบบจะเห็นไดอยางชัดเจนวาอาคารสวนหนานี้ ไดรับอิทธิพลมาจากพระเมรุมาศ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งเปนงานออกแบบฝพระหัตถของสมเด็จฯ เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ แลวนํามาพัฒนาใหมีความสอดคลองกับคุณสมบัติของคอนกรีต สวนหลังเปนที่ตั้ง
ของเตาเผามีลักษณะเปนอาคารทึม หลังคาเปนทรงจั่วและมีปกนกประดับ เมรุแหงนี้มีการทําปลองระบายควัน
ไฟเชื่อมตอไปปลอยยังสวนยอดของอาคารสวนหนาซึ่งเปนที่ตั้งหีบศพ

รูปภาพที่ ๑๗ เมรุปูน วัดไตรมิตรวิทยาราม
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๓๖)
หลัง พ.ศ.๒๕๐๐ เปนตนมาเริ่มพบความนิยมสรางเมรุปูนเพื่อใชเปนที่เผาศพ
ของบุคคลทั่วไปแพรหลายไปตามวัดตาง ๆ โดยเกิดจากชนชั้นกลางหรือ “กระฎมพี” ที่มีบทบาทในสังคมเพิ่ม
มากขึ้นและตองการเผาศพบนเมรุแบบเจานายและชนชั้นสูง จึงใชเมรุปูน วัดไตรมิตรวิทยารามเปนตนแบบ
สรางเลียนแบบไวตามวัดสําคัญ ๆ จนกระทั่งกระจายไปยังวัดทั่วประเทศ เปนที่นาสังเกตวา แมอาคารสวนหนา
ซึ่งเปนที่ตั้งหีบศพของเมรุปูนวัดไตรมิตรวิทยาราม และเมรุปูนตามวัดทั่วไป จะมีตนแบบและไดรับแรงบันดาล
ใจทางดานรูปแบบมาจากพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ แตเนื่องจาก
ฐานานุศักดิ์และการใชงานที่แตกตางกันระหวางพระเมรุที่ใชในราชสํานักกับเมรุสําหรับบุคคลทั่วไป จึงทําใหมี
การเพิ่มเติมอาคารทรงจั่วในสวนดานหลังใหเปนที่ตั้งของเตาเผา และมีปลองระบายควันไฟประกอบ ดังนั้น

๓๘
อาคารทรงปราสาทที่อยูในพื้นที่สวนหนา จึงกลายเปนเพียงสัญลักษณไมไดเปนตําแหนงที่ใชสําหรับเผาศพ
เหมือนอยางในงานพระเมรุอยางแทจริง

รูปภาพที่ ๑๘ เมรุปูน วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี อางใน กมลรัตน ชวนสบาย, ๒๕๖๐, หนา ๓๗.
๓) เชิงตะกอน
เชิงตะกอน หมายถึง ที่เผาศพทั่วไป มีการกอฐานใหสูงจากพื้นดิน กั้นเปนคอกสี่เหลี่ยม
แลววางกองฟนและศพบนนั้น ใชกับบุคคลสามัญโดยทั่วไป ปรากฏการใชงานมาตั้งแตอดีต โดยมีหลักฐาน
บันทึกอยูในจดหมายเหตุ ลา ลู แบร ซึ่งเปน บันทึกเหตุ การณที่เกิด ขึ้น ในราชสํานักสยาม สมัย สมเด็จ พระ
นารายณมหาราช (พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑) กลาวถึงการเผาศพของคนไทยไววา “...ญาติของคนตายจะเลือก
สถานที่สําหรับซักศพไปเผาซึ่งโดยมากจะเปนทุงนาที่ใกลวัด ลอมบริเวณที่จะเผาดวยไมไผรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ตรงกลางเปนที่ตั้งเชิงตะกอนซึ่งกอดวยไมเนื้อหอม เชน ไมจันทนขาว ไมจันทนเหลืองหรือไมกฤษณาแลวแต
ฐานะและเกียรติยศของผูตาย…”
ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทรการเผาศพดวยเชิงตะกอน มีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพระยา
อนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ) ไดอธิบายไวในหนังสือประเพณีเกี่ยวกับชีวิตไววา “การเผาศพคนอนาถาก็เห็นจะ
เผากันอยางงาย ๆ ตามเดิม คือ เอาศพวางบนกองฟนแลวเผา...ตอมาการเผาศพในบางแหง เชน ในบานเมือง
ซึ่งมีคนมาก ก็เห็นจะจัดเผากันในที่ซึ่งจัดไวโดยเฉพาะเปนปาชาอยูนอกเมือง...เมื่อจัดเผากันเปนตําแหนงแหงที่
อยางนี้แลว ก็ทําที่เผาขึ้นเปนเฉพาะ...ที่เผานี้ ในชั้ นตนคงจะกอเปนฐานขึ้นมาใหสูงจากพื้นดินตามสมควร
กั้นเปนคอกสี่เหลี่ยมผืนผา แลวกองผืนวางศพเผากันบนนั้น...ที่เผาอยางนี้เห็นจะเรียกวา ฐานเผา เลื่อนขึ้นมา
อีกชั้นหนึ่ง มีตารางเหล็กเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผารองรับศพอีกที นี้เรียกวาตารางเผาศพ นับวาดีขึ้นอีกชั้นหนึ่ง
แลวถึงขั้นเสริมบนฐานเผาตอนกลางขึ้นเปนคอกหรือแทนอีกที่หนึ่ง ซึ่งในขั้นแรกคงเอาตนกลวยมาเรียงเปนพื้น
แลวกั้นคอกเอาดินเกลี่ยบน ทุบใหแนน และตั้งตารางเหล็กบนนั้นอยางนี้ เรียกวา เชิงตะกอน เชิงตะกอนนั้น
แตกอนเห็นจะหมายความวาที่เผาศพทั่ว ๆ ไป จะไมจํากัดวาตองมีลักษณะอยางที่พูดมานี้ ถาจะแปลคําวา
เชิงตะกอนเอาตามลักษณะของคํา ก็คงหมายถึงผงสกปรกหรือขี้เถานั่นเอง...เชิงตะกอนก็ดี ฐานเผาก็ดี หรือ
จิตกาธานสําหรับเจานายก็ดีก็จะเปนอันเดียวกัน ...”
ปจจุบันเนื่องจากแตละวัดหันมาสรางโรงทึมและเมรุปูนเปนของตน จึงทําใหการใชเชิง
ตะกอนเปนที่เผาศพหลงเหลือใหเห็นอยูเพียงไมกี่แหง โดยบางวัดมีการพัฒนาทําเปนเชิงปูนเพื่อรองรับหีบศพ
และมีรั้วลอมรอบเปนสัดสวน

๓๙

รูปภาพที่ ๑๙ เชิงตะกอนเผาศพ วัดปาบานชาติวารี อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐, หนา ๓๙)
จากการศึกษาประวัติความเปนมาและรูปแบบศิลปกรรมเมรุในสมัยรัตนโกสินทร สรุปได
วา แมเมรุหรือที่เผาศพจะมีความหลากหลายทั้งในแงการใชงาน วัสดุและรูปแบบศิลปกรรม แตเมื่อพิจารณา
ประวัติความเปนมาของเมรุแตละประเภทพบวา การสรางเมรุที่มีการประดับตกแตงอยางสวยงามในระยะแรก
มีจารีตหรือธรรมเนียมการใชอยูกับบุคคลชนชั้นสูงกอนเทานั้น ตอมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
และเศรษฐกิจ จารีตหรือธรรมเนียมตาง ๆ เหลานี้คลี่คลายตัวลง ประกอบกับเกิดชนชั้นกลางที่มีความตองการ
ปลงศพบรรพบุรุษหรือญาติพี่นองตามแบบชนชั้นสูง ทําใหเกิดการเลียนแบบเมรุมาสราง กลายเปนความนิยม
นําไปประกอบเป นอาชี พสร างรายได ดังที่ป รากฏในปจ จุบั น และแมว าเมรุ หรื อที่เ ผาศพในแตล ะพื้น ที่จ ะมี
รูปแบบศิลปกรรมและพัฒนาการที่แตกตางกันออกไป แตทุกแหงลวนมีแนวความคิดในการสรางอยูภายใต
เงื่อนไขความตองการแสดงออกถึงความกตัญูและใหเกียรติแกบรรพบุรุษผูวายชนมเหมือนกันทั้งสิ้น ความ
โดดเดนในโครงสรางสถาปตยกรรม มีความเรียบงาย แตสงางาม ประดับตกแตงดวยลวดลายไทยที่วิจิตรบรรจง
มีความงดงามละเอียดในงานประณีตศิลป ซึ่งมีคุณคาแกการอนุรักษและภาคภูมิใจ

๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดวงจันทร สุสิทธิ (๒๕๕๑) ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น ดานศิลปะการแทงหยวก จังหวัดเพชรบุรี พบวา
(๑) ดานความเปนเอกลักษณของศิลปะการแทงหยวก จังหวัดเพชรบุรี เปนองคความที่เกิดจากการถายทอด
จากรุนสูรุน มีความเปนเอกลักษณแตกตางจากที่อื่น คือการแทงหยวกแบบฟรีแฮนด สามารถแทงหยวกไดโดย
ไมตองวาดลวยลายลงบนกาบกลวย มีการนําลักษณะของธรรมชาติมาดัดแปลงเปนลวดลายในการแทงหยวก
ประยุกตใชสีเคมีทําการแรลาย และการแกะสลักเครื่องสดมาประดับตกแตงใหเกิดความสวยงาม (๒) ดานการ
สงเสริม อนุรักษ และสืบทอด ชางแทงหยวกทุกคนพรอมสงเสริมสืบทอดโดยเปนวิทยากรและไมคิดคาใชจาย
(๓) ดานคุณคาของประเพณีวัฒนธรรมเดิมของสังคม การแทงหยวกเปนการรวมกลุมชางหลายแขนงมารวม
สรางสรรคงานใหมีความวิจิตรศิลป เกิดเปนคุณคาทางศิลปะ เกิดความสามัคคีรวมมือกันในการทํางาน (๔)
ดานการนําความรูไปใชประกอบอาชีพเสริม มีการนําศิลปะการแทงหยวกไปประยุกตใชมากขึ้น อาทิ ประดับ

๔๐
ตกแตงในงานมงคล งานประเพณีตาง ๆ ทําใหเกิดรายไดนอกเหนือจากใชในงานอัปมงคล (๕) ดานการนํา
ศิลปะการแทงหยวกไปจัดทําเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร หัตถศึกษา โดยทําเปนหลักสูตรทองถิ่น หรือบทเรียน
สอดแทรกในหนวยการเรียนรูสาระวิชาศิลปะเพื่อใหศิลปะการแทงหยวกคงคุณคาสืบไป
กมลรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐) ไดทําการศึกษาเมรุลอยสกุลชางเพชรบุรี รูปแบบศิลปกรรม แนวคิด
และคติการสราง พบว า เมรุลอยสกุล ชางเพชรบุ รี ไดรับแนวคิด และคติการสรางมาจากความเชื่ อเรื่องเขา
พระสุเมรุ ตามแบบอยางงานพระเมรุของหลวง ซึ่งสะทอนออกมาในรูปการทําฐานซอนชั้นสูง แสดงสัญลักษณ
แทนเขาพระสุเมรุ มีเมรุประธานแสดงสัญลักษณแทนไพชยนตปราสาท ซึ่งแสดงออกในรูปการทําอาคารทรง
ปราสาทหรือเรือนฐานฐานันดรสูง และมีเมรุทิศแสดงสัญลักษณแทนทวีปทั้ง ๔ โดยรูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏ
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากอาคารทรงปราสาทในศิลปะรัตนโกสินทร มีการปรับเปลี่ยนและลดทอนการประดับ
ลงบางประการ เพื่ อ ความสะดวกในการประกอบ รื้ อ ถอน และเพื่ อ ไม ใ ห เ ป น การทํ า ที่ เ ผาศพทั ด เที ย ม
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ สามารถจัดแบงตามรูปแบบของชั้นหลังคาและสวนยอดไดเปน ๓
กลุม คือ เมรุลอยกลุมเรือนยอด ปรากฏเปนเอกลักษณเฉพาะที่วัดใหญสุวรรณาราม เมรุลอยกลุมเรือนชั้น
ปรากฏการทําที่วัดวังบัว วัดประดิษฐวนาราม และวัดเกาะ และเมรุลอยกลุมเครื่องยอดทรงเจดีย ปรากฏการ
ทําเปนเอกลักษณเฉพาะที่วัดหวยเสือ นอกจากนี้ ยังมีการประดับภาพลองถุนซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะเมรุลอย
สกุลชางเพชรบุรี สําหรับสามัญชนหรือชาวบานทั่วไปเชื่อวา การใชเมรุลอยเปนที่เผาศพ ถือเปนเครื่องแสดง
ความกตัญูอยางสูงตอผูตายหรือบรรพบุรุษ เพราะเชื่อวาเปนการสงดวงวิญญาณขึ้นสูสรวงสวรรคดังเชน
ชนชั้นสูง อีกทั้ง เปนเครื่องแสดงหนาตาและฐานะทางสังคมของผูตายหรือวงศตระกูล อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
การเชาเมรุลอยในแตละครั้งมีคาใชจายสูง ประกอบกับชาวบานหันไปใหความนิยมในการใชเมรุปูนเปนที่เผาศพ
เพราะสะดวกและราคาถูกกวา สงผลใหเมรุลอยมีการใชงานลดลงเปนอยางมาก
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของอาจสรุปไดวา การสรางเมรุลอย เปนภูมิปญญา
ที่ แ สดงถึ ง ศิ ล ปกรรมอั น งดงามที่ ไ ม เ พี ย งแฝงไว ซึ่ ง คติ ค วามเชื่ อ ทางศาสนา แต ยั ง สะท อ นถึ ง แนวปฏิ บั ติ
วัฒนธรรมของคนในชุมชนหรือสังคมนั้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม โดยการถายทอดและจัดการองคความรูในเรื่องนี้ ยังคงพบในชุมชนที่ยังคงอัตลักษณและความเชื่อ
เรื่องดังกลาว เชน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน ซึ่งความรูที่ไดเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาวิจัย เรื่อง การอนุรักษและ สืบทอดงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย”
จากภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตราดในครั้งนี้

บทที่ ๓
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาองคความรู
งานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย” จากภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตราด เปนการอนุรักษ สืบทอด พัฒนา
และตอยอดงานชางฝมือพื้นบาน เชิงเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน และยกยองเชิดชู
ภูมิป ญญาดานงานชางฝมือพื้น บาน เปนขวั ญกําลังใจเกิดความภาคภูมิใจ ของภูมิป ญญาดานงานชางฝมือ
พื้นบาน มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้
๓.๑ การเลือกพื้นที่และผูใหขอมูลสําคัญในการศึกษา
๓.๒ การรวบรวมขอมูล
๓.๓ การตรวจสอบขอมูล
๓.๔ การวิเคราะหขอมูล

๓.๑ การเลือกพื้นที่และผูใหขอมูลสําคัญในการศึกษา
การเลื อกพื้น ที่ที่จ ะดํ าเนิน การเก็บ รวบรวมขอมูล ครั้ งนี้ ผู วิ จั ยพิจ ารณาจากการคน พบบุ คคลที่มี
ความรูความสามารถดานงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย” ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่น เปนผูที่มีความรู
ความสามารถเฉพาะตัว เปนชางฝมือพื้นบานที่หาไดอยางยากยิ่งโดยเฉพาะในปจจุบันนี้ และจากการคนพบ
ภูมิปญญาทานนี้เปนผูที่มีความรู ทักษะความเชี่ยวชาญ สั่งสมประสบการณมายาวนานจนไดรับการยอมรับ
และมีลูกศิษยมากมายหลายชวงคน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงเจาะจงเลือกพื้นที่ทภี่ ูมิปญญาทองถิ่น โดยเฉพาะดานงานชางฝมือพื้นบาน คือ
นายประโยชน เรืองศิลป มีบานพักอาศัย อยูที่ตําบลหนองโสน อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓.๒ การรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนดังนี้ คือ
๓.๒.๑ ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาแนวทาง เทคนิ ค การสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก การสั ง เกตและศึ ก ษา
รายละเอียด คุณลักษณะของ รานมา เมรุลอย ของชางฝมือพื้นบาน ทามกลางวัฒนธรรมประเพณีของชาวบาน
โดยเฉพาะตําบลหนองโสน อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
๓.๒.๒ เลือกใชคําถามปลายเปด เปนแนวทางในการสัมภาษณโดยยึดกรอบวัตถุประสงคการ
วิจัย แนวคิดตาง ๆ พยายามใหคําถามสามารถคนพบคําตอบได

๔๒
๓.๒.๓ กอนที่จะมีการสัมภาษณ ผูวิจัยจะเขาไปเยี่ยมเยียน สอบถามสารทุกขสุขดิบกับผูให
ขอมูล รวมทั้งสมาชิ กในบ าน เพื่อสร างความคุน เคย และมีความไว ว างใจ สะดวกใจในการให ขอมูล ที่เ ป น
ธรรมชาติ และดวยความเต็มใจ เปดเผยรายละเอียดจนสามารถสรางความรูและความเขาใจใหแกผูวิจัยไดเปน
อยางดี
๓.๒.๔ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสนทนากลุม (Focus Group)
สังเกต จดบันทึก บันทึกเสียง และรวบรวมเอกสาร ผลงานตาง ๆ ที่สามารถนํามาประกอบ ทําความเขาใจ ทั้ง
จากภาพ ของจริง และคําบอกเลา เพื่อใหเขาใจไดอยางถองแท จนสามารถสรุปองคความรูไดอยางกระชับและ
รัดกุม สื่อความหมายใหผูที่อานและผูที่ศึกษาผลงานวิจัยทําความเขาใจไดงายยิ่งขึ้น
๑) บุคคลที่รวมใหขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก คือ นายประโยชน เรืองศิลป
ทานเปนนายชางงานปูนปน เปนผูที่มอี งคความรูงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย” มีประวัติดังนี้

รูปภาพที่ ๒๐ นายประโยชน เรืองศิลป
ที่มา : ศิรัชญา ครุฑอรัญ
นายประโยชน เรืองศิลปเกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2481 อยูบานเลขที่ 132 หมูที่
3 ตําบลหนองโสน อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดเกี่ยวของกับงาน
ศิล ปหั ต ถกรรมจากการอุ ป สมบทอยู ณ วั ด ไทรทอง เมื่ อ ป พ.ศ.2502 ซึ่ ง วั ด กํ า ลั ง กอ สร างอุ โ บสถ และ
เนื่องจากนายประโยชน เรืองศิลป เปนบุคคลที่มีพรสวรรคดานงานศิลปะ มีประสบการณเคยชวยเหลืองานดาน
ศิลปหัตถกรรมใหหนวยงานและชุมชนอยางตอเนื่อง ประกอบกับไดรับการทาบทามจากเจาอาวาสในสมัยนั้น
ใหชวยเหลืองานกอสรางอุโบสถของวัด ในฐานะ "ชางศิลป" ดําเนินการกอสรางงานปูนปนลวดลายไทยและงาน
อื่น ๆ ที่เปนองคประกอบของอุโบสถ จนแลวเสร็จในป พ.ศ.2504 ซึ่งผลงานดังกลาวไดเปนที่ประจักษแก
ประชาชนในตําบลหนองโสน อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นายประโยชน เรืองศิลป เปนผูที่มีความรู
ความสามารถหลายดาน โดยเฉพาะงานดานศิลปะปูนปน งานฉลุลวดลายไทย การแทงหยวก งานกอสราง
ประดิษฐและตบแตงเมรุลอย รานมาแบบโบราณ การทําวาวอูฐ หรือวาวดุยดุย วาวจุฬา มีความสามารถในการ
เลนดนตรีไทยประเภทเครือ่ งสาย เชน จะเข ซออู ซอดวง การเปาขลุย และยังมีความสามารถดานเพลงพื้นบาน
“เพลงโหงฟาง” ซึ่งเปนเพลงพื้นบานของจังหวัดตราด การถายทอดความรูไดสนับสนุนการทําคูมือการเรียน
การสอนภูมิปญญาทองถิ่น ใชแนวเศรษฐกิจพอเพียงรานมาภูมิปญญาในทองถิ่นเปนที่ยอมรับจากนักวิชาการ

๔๓
คณาจารยจากมหาวิทยาลัย สถานศึกษาในจังหวัดตราด จนเปนที่รูจักอยางกวางขวาง สถานศึกษามอบหมาย
ใหนักเรียน นักศึกษาไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ซึง่ นายประโยชนใหการสนับสนุนสอนใหแกนักเรียน นักศึกษา
โดยไมคิดคาตอบแทนถือเปนบุคคลที่มีความสามารถ มีความมุงมั่นทีจะธํารงรักษาไวซึ่งงานศิลปะลวดลายไทย
ซึง่ ปจจุบันเริ่มมีผูสืบทอดนอยลง ใหคงไวแกคนรุนหลังสืบไป “นายประโยชน เรืองศิลป” ไดรับการคัดเลือกเปน
ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ดานศิลปะ ในป พ.ศ.2554
๒) บุคคลที่รวมใหขอมูลโดยการสนทนากลุม ณ บานเลขที่ ๑๔๒ หมูที่ ๓ ตําบลหนอง
โสน อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มีจํานวน ๑๒ คน ดังนี้
๒.๑) นายประโยชน เรืองศิลป อายุ ๘๐ ป อยูบานเลขที่ ๑๔๒ หมูที่ ๓ ตําบลหนอง
โสน อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒.๒) นายศรีสวัสดิ์ โตสติ อายุ ๖๗ ป อยูบานเลขที่ ๑๑๑ หมูที่ ๓ ตําบลหนองโสน
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒.๓) นายอังคาร ฉิมพาลี อายุ ๖๕ ป อยูบานเลขที่ ๑๖ หมูที่ ๘ ตําบลหนองโสน
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒.๔) นายกรกฏ ถาวรกิจ อายุ ๔๓ ป อยูบานเลขที่ ๑๘ หมูที่ ๓ ตําบลหนองโสน
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒.๕) นายสันติ ฉุนกมล อายุ ๕๕ ป อยูบานเลขที่ ๑๒๗ หมูที่ ๓ ตําบลหนองโสน
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒.๖) นายชวน ทองดี อายุ ๗๙ ป อยู บ านเลขที่ ๑๐๕ หมูที่ ๓ ตํ าบลหนองโสน
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒.๗) นายศักดา อรรถศิริ อายุ ๖๖ ป อยูบานเลขที่ ๔๙ หมูที่ ๒ ตําบลหนองโสน
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒.๘) นางชุมพร เรืองศิลป อายุ ๗๒ ป อยูบานเลขที่ ๑๔๒ หมูที่ ๓ ตําบลหนองโสน
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒.๙) นายโฉด สมบัติบูรณ อายุ ๗๗ ป อยูบานเลขที่ ๑๐๖ หมูที่ ๓ ตําบลหนองโสน
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒.๑๐) นายวิริยะ แพทยพิทักษ อายุ ๘๓ ป อยูบานเลขที่ ๒๗ หมูที่ ๒ ตําบลหนอง
โสน อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒.๑๑) นายทัศวิ ชัย วิ เทศ อายุ ๖๙ ป อยู บานเลขที่ ๖ หมูที่ ๕ ตํ าบลหนองโสน
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒.๑๒) นางจิรา มณีเรือง อายุ ๗๐ ป อยูบานเลขที่ ๙๕ หมูที่ ๔ ตําบลหนองโสน
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔๔

รูปภาพที่ ๒๑ ภาพการลงพื้นทีส่ ัมภาษณนายประโยชน เรืองศิลป
ที่มา : ศิรัชญา ครุฑอรัญ

รูปภาพที่ ๒๒ ภาพการเก็บขอมูลโดยการสนทนากลุม
ที่มา : ศิรัชญา ครุฑอรัญ

๓.๓ การตรวจสอบขอมูล
ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลตลอดกระบวนการวิจัย เพื่อสรางความนาเชื่อถือของผลการวิจัย
ซึ่งประเมินไดจากวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแนวคําถามของการสัมภาษณและตัวผูวิจัยเองที่เปนผูเก็บขอมูล
ดังนี้
๓.๓.๑ ความตรง (Validity) ของขอมูลที่นํามาศึกษาเกิดจากตัวผูวิจัยเตรียมคําถามที่ไดจาก
กรอบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของ ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา ออกแบบคําถามในการ
สัมภาษณ ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง ซึ่งจะทําใหไดความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยเนนที่
ความตรงภายใน ซึ่งเปนความตรงตามปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ โดยผูวิจัยสรางความคุนเคยกับ

๔๕
ผูใหขอมูล โดยใชภาษาถิ่น การสัมผัสทางกาย สอบถามเรื่องความเปนอยู สุขภาพ การทํามาหากิน และการ
ประสานสายตากับผูใหขอมูลอยางจริงใจ ออนโยน จนสังเกตไดวาผูใหขอมูลมีพฤติกรรมการแสดงออกที่เปน
ธรรมชาติที่สุด ตามสภาพแวดลอม บริบทของสังคมที่มีเงื่อนไขดานวัฒนธรรมและประเพณี ความเชื่อ ความ
ศรัทธา ที่เกี่ยวของกับประเด็นที่สัมภาษณ
๓.๓.๒ ความนาเชื่อถือ (Reliability) ของขอมูล สามารถตรวจสอบความนาเชื่อถือไดโดย
๑) การตรวจสอบแบบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือการพิสูจนขอมูลที่
ผูวิจัยไดมานั้นถูกตองหรือไม โดยการตรวจสอบแหลงขอมูล ไดแก สถานที่ บุคคล และเอกสาร หากตางเวลา
ตางสถานที่และตางบุคคล ขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม
๒) การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation)
คือการใชวิธีการรวบรวมขอมูลตาง ๆ กัน เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชวิธีการสังเกตควบคูไปกับการ
สัมภาษณ ขณะเดียวกันก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย
จากกระบวนการดั ง กล าว ผู วิ จั ย มี ค วามมั่ น ใจว า ข อมู ล ที่ไ ด รั บ มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ และ
สามารถนํามาวิเคราะหผลการวิจัยไดอยางถูกตอง

๓.๔ การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อมู ล เป นการวิ เคราะห จ ากการสั มภาษณ แบบเจาะลึ ก การสั งเกต การจดบั นทึ ก
การบันทึกเสียง บันทึกภาพ โดยจําแนกตามวัตถุประสงคการวิจัย และนําเสนอในเชิงพรรณนาตามลําดับ ดังนี้
๓.๔.๑ องคความรูงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย” จากภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตราด
๓.๔.๒ การอนุรักษสืบทอดงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย”
๓.๔๓ การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของภูมิปญญาดานงานชางฝมือพื้นบาน

บทที่ ๔
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การอนุ รั ก ษ แ ละสื บ ทอดงานช า งฝ มื อ พื้ น บ า น “ร า นม า เมรุ ล อย”
จากภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตราด เปนการรวบรวมองคความรูดานงานชางฝมือพื้นบาน เพื่อใหเด็กเยาวชน
และประชาชนผูสนใจไดรวมอนุรักษสืบทอดไวมิใหสูญหายไป ซึ่งผูวิจัยมีการเสนอผลการวิจัยตามลําดับ
๔.๑ องคความรูงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย” จากภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตราด
๔.๒ การอนุรักษสืบทอดงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย”
๔.๓ การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของภูมิปญญาดานงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย”

๔.๑ องคความรูงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย” จากภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตราด
รานมา เมรุลอย คือ การตกแตงที่ตั้งโลงศพ ปรากฏทั่วไปในพื้นที่ของจังหวัดตราด เปนงานชางฝมือ
และภูมิปญญาพื้นบานของจังหวัดตราด มีความสัมพันธกับชีวิตความเปนอยู ความเชื่อของสังคมและวัฒนธรรม
ทองถิ่น เกิดจากการเรียนรูของคนในชุมชนสืบทอดตอ ๆ กันมา สะทอนถึงภูมิปญญาการใชฝมือและความคิด
สรางสรรค นําพืชที่มีอยูมากหาไดงายในทองถิ่น นั่นคือ ไมระกํา และไมไผคันรม มาทําขาวของเครื่องใชใน
กิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต แสดงใหเห็นถึงคุณคาของเอกลักษณความเปนไทยสะทอนมาจาก
ศิลปะการตกแตงรานมา โดยใชลวดลายไทย รูปเรือนทรงไทย (เรือนหลวง) หรือเปนยอดปราสาทไทย ซึ่งเปน
สิ่งที่แสดงใหเห็นถึงสํานึกความเปนไทย โดยการนํางานศิลปะของชาติมาใชในงานศิลปะของทองถิ่นในพิธีกรรม
อันเกี่ยวกับการตาย
ประวัติความเปนมา
ภูมิปญญาการทํา “รานมา เมรุลอย” หรือการตกแตงที่ตั้งโลงศพ ไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวา
เกิด ขึ้น ในสมัย ใด หรื อ บุ คคลใดเป น ผู คิด ประดิ ษฐ ขึ้น มา ไม ได มีการบั น ทึก เป น ลายลั กษณ อักษร หากเป น
ภูมิปญญาพื้นบานที่สืบตอการมา และเริ่มลดบทบาทลงมาเมื่อประมาณสามทศวรรษที่ผานมา เนื่องจากสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แตชาวตําบลหนองโสนยังมีการทําอยูบางในบางโอกาส โดยมีนายประโยชน เรืองศิลป
ชางฝมือพื้นบานจังหวัดตราด ที่ยังสืบทอดภูมิปญญานี้จนถึงปจจุบัน
การสรางรานมา เมรุลอย เปนความเชื่อของสังคมในทองถิ่น สะทอนสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมและบารมีของผูตาย ถึงการไวอาลัย การใหเกียรติ โดยแสดงออกมาทางจํานวนชั้น ขนาดของรานมา
เมรุลอย รวมถึงลวดลายที่ใชประดับตกแตง เชน หากเปนบุคคลสําคัญ รานมา เมรุลอย จะมีจํานวนชั้นมาก
(7 - 9 ชั้น) และมีการตกแตงดวยลวดลายที่สื่อถึงตัวตนของผูตายดวย หากเปนสามัญชนทั่วไป รานมา ก็จะมี
จํานวนชั้นที่ลดหลั่นลงมา หาชั้น สามชั้น สองชั้น และลวดลายที่ตกแตงจะเปนลวดลายพื้นฐาน ไมไดเลือกสรร
เปนการเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ การออกแบบรานมา เมรุลอย นิยมออกแบบเปนเรือนหลวง หรือปราสาท
ประดับประดาดวยลวดลายบัวคว่ําบัวหงาย และรอยอุบะมาลัยเฟองอยางงดงาม เพื่อจําลองวิมานทิพยบน
สรวงสวรรคตามจินตนาการและจักรวาลคติ สื่อใหเห็นวาหากทํารานมา เมรุลอย ไวตั้งศพผูใด ผูนั้นก็เปรียบเสมือน
ไดขึ้นไปเสวยทิพยปราสาทบนสรวงสวรรค หลุดพนจากทุกขภัยทั้งปวง สวนการเคลื่อนยาย รานมา เมรุลอย

๔๗
จะใชคนหามประมาณ 24 คน หากตองเดินเปนระยะไกล จะตองใชคนหามถึง 2 ชุด เปรียบเสมือนการสงดวง
วิญญาณขึ้นสูสวรรคเพื่อไปจุดติบนวิมานชั้นฟา
การทํารานมา เมรุลอย ชาวบานหนองโสนใหความสําคัญมาเปนระยะเวลายาวนานเนื่องจาก
เปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี รักใครปรองดอง กลมเกลียว เกิดการมีสวนรวม เพราะการทํา
รานมา เมรุลอย ตองใชแรงงานจํานวนมาก ดังคําพูดของนายประโยชน เรืองศิลปที่บอกวา
“...ถาจะทํารานมา (เมรุลอย) จะตองมีชางฝมือชวยกันทําหลาย ๆ คน จะไมสามารถทําคน
เดียวได จะตองระดมแรงชวยกันทํา...”
ในการที่จะทําเมรุลอย เพื่อนบานและคนในทองถิ่นจะสละเวลามารวมแรงรวมใจชวยกันทํา
โดยไม มี ค า จ า งแรงงาน สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค า เหนื อ สิ่ ง ใด คื อ การได สื บ สานงานฝ มื อ ภู มิ ป ญ ญาพื้ น บ า นตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยการถายทอด เรียนรู จากภูมิปญญาพื้นปญญาพื้นบานที่หายาก
แตสภาพปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ดังคําพูดตอนหนึ่งของนายประโยชน เรืองศิลปที่สะทอนใหเห็น
เรื่องราวการทําเมรุลอยวา
“...ผมคิดวามันคือวิวัฒนาการของโลก คือ จากยุคเดิมทุกศพก็จะทํากันตามฐานะ มี ๓ ชั้น ๕
ชั้น ๗ ชั้นบาง แลวแตฐานะวา หรือใครอายุมากเทาไหร ใครเปนผูหลักผูใหญของบานเมือง จะทําตามกําลังของ
ผูตาย เมื่อกอนบานเรามันสังคมเปนสังคมชนบทที่แทจริง คือ ถาใครตายก็จะถึงบานคนตายกันหมด ใครมีไม
ระกําจะใหไปเอามาทํา ใครมีไมไผ มีกลวย แทงหยวกก็เอามาชวยกัน ใครปรุกระดาษก็ปรุ คนเขียนลายก็เขียน
ไป สวนใหญก็จะทําเปนแทบทุกคน และพออยูมาสภาพเศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนไป อะไรที่มันงายภาพตางๆ
เหลานั้นมันหายไปหมด มันเปนธุรกิจไปหมด ถามีสักศพหนึ่งเอยปากวา ถาพอแมฉันตายฉันจะทํารานมาให
ในปจจุบันก็ไมรู คงตองระดมคนเยอะมาก ถาเราจะทําเก็บไว เราควรทําจากไมจริงเลย แผง ๑*๑ เมตร จะได
เก็บไวไดนาน ถาเอาไมระกําใชเวลาไมนานก็หมดสภาพ...”
ลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงอัตลักษณของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
๑) ประเภท
การจําแนกประเภทรานมา เมรุลอย ใชเกณฑจากการนําไปใช ซึ่งแตกตางที่จํานวนชั้นของ
รานมาและลวดลายในการตกแตง รวมถึงความแตกตางที่ขนาด สามารถจําแนกได 3 ประเภท ดังนี้
1.1) รานมาประเภท เจ็ดชั้นถึงเกาชั้น
รานมาชนิดนี้ ถือเปนงานชางฝมือและภูมิปญญาพื้นบานที่ทรงคุณคาชาวบานหนอง
โสนและตําบลใกลเคียง เพราะตองใชชางระดับฝมือที่เปนที่ยอมรับของคนสวนมาก และตองใชแรงงานจํานวน
มาก ไมต่ําจากสองรอยคนและตองทําใหสําเร็จภายในสามวัน เพราะชวงเวลาพิธีฌาปนกิจจะตองทําเพียงสาม
วันเทานั้น ชางจะมีโอกาสไดโชวผลงานเพียงสองวันครึ่งเปนอยางมาก ยกเวนกรณีที่ทางเจาภาพเก็บศพไว นั่น
หมายถึง จะมีเวลาดําเนินงานลวงหนาหนึ่งเดือน และมีโอกาสไดแสดงผลงานตามจํานวนเวลาที่เจาภาพกําหนด
บุคคลที่ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ ประดับประดาดวยรานมาชนิดนี้ สวนใหญจะ
เปนพระสงฆผูทรงวัยวุฒิ (ไมมีราชทินนามในสุพรรณบัฏ) ผูหลักผูใหญที่ทรงคุณวุฒิ เชน แพทยแผนโบราณ
แพทยประจําตําบล คหบดีที่ทําคุณประโยชนแกศาสนา สรางสาธารณประโยชนใหกับการศึกษา สนับสนุน
การศึกษา ชวยเหลือบุคคลที่ตกทุกขไดยากโดยไมหวังสิ่งตอบแทน

๔๘
การเคลื่ อนย า ยเมรุ ล อยประเภทนี้ ใช ช ายหนุ ม ฉกรรจ 22 – 24 คน คานหามใช
11 – 12 ลํ าคาน ลําดั บความสูงต่ํ าของแตละคน ต องมีผู กํากับดูแลความพรอมกอนเคลื่อนที่ไปสูฌาปนกิจสถาน
อนึ่ง รานมาประเภทนี้ นายประโยชน เรืองศิลป ใหขอมูลวา เคยทํามาแลว 3 ครั้งแรก ป พ.ศ.2532 งานศพ
ก ง ก ว ย แพทย พิ ทั ก ษ หมอแผนโบราณ และแพทย ป ระจํ า ตํ า บลหนองโสน ครั้ ง ที่ ส องงานศพคุ ณ ป า ฉั ย
ผิวสะอาด ผูใหญที่ทรงคุณวุฒิของชาวหนองโสน ตําบลหนองโสน ปพ.ศ.2535 และครั้งที่สาม ป พ.ศ.2540
งานศพของทานพระครูปลัดติ๋ง (ปรีชา) อี๋ดแสง อดีตรองเจาอาวาสวัดไทรทอง ซึ่งเปนอนุกรรมวาจาจารย
ของนายประโยชน เรืองศิลป เอง
1.2 รานมาประเภทหาชั้น
รานมาประเภทนี้ สําหรับบุคคลที่มีฐานะ มีความซื่อสัตยสุจริต ประกอบสัมมาอาชีพ
โดยไมเบียดเบียนผูอื่น บุคคลสวนใหญใหความเคารพนับถือ มีเมตตาธรรมแกบุคคลทั่วไป ไมเลือกชั้นวรรณะ
ประกอบการกุศลสม่ําเสมอใหความอนุเคราะห สงเคราะห แกผูดอยโอกาส บุตรหลานใหความเคารพ ยกยอง
เชิดชูเกียรติคุณจุดประสงคการประกอบรานมาของบุตรหลาน เปนการเสริมสรางบารมีใหแกผูวายชนม และ
เปนการรักษาชื่อเสียงวงศตระกูลใหดํารงอยูชั่วกัลปาวสาน เมื่อผูใดมาพบเห็นการตกแตงประดับประดารานมา
จะรูไดทันที่วา สถานะของเจาภาพเปนชนชั้นที่ประเสริฐยิ่ง (ใชไมไผประมาณ 400 ลํา)
1.3 รานมาประเภท สามชั้นหรือสองชั้น
รานมาประเภทนี้ สําหรับบุคคลทั่ว ๆ ไป เปนงานตกแตงที่เรียบงาย ลวดลายไทยไมได
เน น ความละเอีย ดมากนัก แต ยั งคงรักษาเอกลักษณของงานร านมาไวได เป น อย างดี งานชนิด นี้ ใช เ วลาแค
วันเดียวก็เสร็จเรียบรอย
๒) ลักษณะพิเศษหรือเอกลักษณ
การทํารานมา เมรุลอย มีความแตกตางจากการตกแตงที่ตั้งศพ ทั่ว ๆ ไป เพราะลวดลายที่
ใชตกแตงรานมา เมรุลอยนั้น นิยมใชลวดลายที่ถูกประดิษฐสรางสรรค ใหเปนลวดลายเฉพาะ ที่สื่อถึงตัวตน
และอั ต ลั ก ษณข องผู ต าย ยกตั ว อย า งเช น หากผู ต ายเป น แพทย ก็จ ะมี ล วดลายเกี่ย วกั บ แพทย สั ญ ลั ก ษณ
บางอยาง หรือเปนรูปนักษัตรปเกิด เปนตน โดยลวดลายตองใชความคิดและจินตนาการสะทอนใหเห็นถึง
ศักยภาพและความสามารถของชางฝมือพื้นบานในเรื่องงานศิลป

รูปภาพที่ ๒๓ ตัวอยางลวดลาย ๑ (สีดาลุยไฟ)
ที่มา : ประโยชน เรืองศิลป

๔๙

รูปภาพที่ ๒๔ ตัวอยางลวดลาย ๒ (นารายณปราบนนททุก)
ที่มา : ประโยชน เรืองศิลป

รูปภาพที่ ๒๕ ตัวอยางลวดลาย ๓ (พระสุรัสวดี)
ที่มา : ประโยชน เรืองศิลป

๕๐

รูปภาพที่ ๒๖ ตัวอยางลวดลาย ๔
ที่มา : ประโยชน เรืองศิลป

รูปภาพที่ ๒๗ ตัวอยางลวดลาย ๕
ที่มา : ประโยชน เรืองศิลป

๕๑

รูปภาพที่ ๒๘ ตัวอยางลวดลาย ๖
ที่มา : ประโยชน เรืองศิลป

รูปภาพที่ ๒๙ ตัวอยางลวดลาย ๗
ที่มา : ประโยชน เรืองศิลป
๓) เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการทํารานมา เมรุลอย จะมีเครื่องมือลักษณะเหมือนเครื่องมือของชางไม
ทั่วไปมีจํานวนไมมาก ไดแก กบไสไม เลื่อย พรา มีด ตลับเมตร ตะปู คอน ดินสอ ลวด สิ่วขนาดตาง ๆ ตุดตู
เปนตน สวนอุปกรณที่ใชในการตกแตงจะประกอบไปดวย ลวดลายไทยแบบตาง ๆ กระดาษแกว กระดาษทอง
อังกฤษ หรือกระดาษสี กระดาษขาวเทา ผาดายดิบและอุปกรณอื่น ๆ ตามการสรางสรรค เชน การรอยอุบะ
มาลัยเฟอง และการตกแตงดอกไม เปนตน

๕๒

รูปภาพที่ ๓๐ ตุดตู เครื่องมือทํารานมาคุณแมวน ถิรเสถียร ป พ.ศ.๒๕๓๑
ที่มา : ประโยชน เรืองศิลป

รูปภาพที่ ๓๑ ตุดตู เครื่องมือทํารานมาโยมแมของพระครูนิเทศธรรมยาน ป ๒๕๓๐
ที่มา : ประโยชน เรืองศิลป

๕๓

รูปภาพที่ ๓๒ เหล็กปรุขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ที่มา : ประโยชน เรืองศิลป

รูปภาพที่ ๓๓ เหล็กปรุสําหรับงานละเอียด
ที่มา : ประโยชน เรืองศิลป
๔) กลวิธีการผลิตงาน
หลักการสําคัญที่เปนหัวใจของงานคือ “หีบศพ” ที่ชางตองยึดเปนหลักในการดําเนินงาน
ตองมีความแมนยําในขั้นตอนการทําวัดความกวางยาวของหีบศพใหชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติ เพราะอาจจะเกิด
การผิดพลาดได ไมวาจะเปนแผงหรือโครงสรางรานมาเพราะหีบศพ “เปนหลักใหญ” ชางจะขยายสัดสวนจาก
หี บ ให รู ป ลั กษณของงานแลดู ส มส ว นตามทักษะของแต ล ะทาน เริ่ มจากการปอกเปลื อกไมร ะกําให เ ป น ไม
สี่เหลี่ยมคือ ๑ x ๑ นิ้ว เดินดวยกบใหเรียบรอย นํามาเพลาะติดกันกลายเปนไม ๑ x ๒ นิ้ว จากนั้นชางใหญจะ
เริ่มขบวนการตัดเปนชิ้นงานแตละอยางตอไป คือ การทําลวดลายแผงบัวคว่ําบัวหงายและการปรุกระดาษสี นํา
ไมระกําที่เดินกบแลว มาเพลาะติดกันอีกจํานวนหาลําโดยกลับโคนกลับปลาย จะไดไมขนาด ๑ x ๕ นิ้ว และ
นํามาตัดเปนรูป แอนโคงเปนรูป บัวคว่ํา - หงาย จากนั้นผาไมระกําออกเปน แผนเดินดวยกบ จะไดไมขนาด
๑/๒ x ๑ นิ้ว นํามากรุที่โขงบัวคว่ํา - หงาย เมื่อกรุเสร็จเรียบรอย ชางจะตรวจดูอีกครั้งกอนนําไปตัดตาม
ตองการ

๕๔
การปรุกระดาษสี มีสองชนิ ด คือ กระดาษน้ํา ตะโกสี ทอง เงิน เขีย วมรกต – น้ํ าเงิน บานเย็น - ขาวเงิน – น้ําทะเล - แดง (กระดาษชนิดนี้คนรุนเกาเรียกวา “กระดาษน้ําตะโก” แตภาษาตลาด
เรียก “กระดาษทองอังกฤษ” ความจริงเปนตางชนิดกัน) กระดาษมันปูสีใกลเคียงกับกระดาษน้ําตะโก ใชนอย
มาก ชางจะเลือกสรรสีที่เหมาะสม แลวนํามาเขียนลายกนก ลายภาพตาง ๆ ที่เหมาะสมกับงาน วัดขนาดแตละ
ชั้นปริมาณมากนอยไมเทากัน เสร็จแลวพับกระดาษซอนทับเทาปริมาณที่ตองการ เย็บติดตรึงใหแนน ตอไปเปน
ขั้นตอนการปรุลาย (ฉลุ) ชางปรุตองมีความคลองแคลว ใชทักษะสูง มิฉะนั้นจะทําใหลายไมสมบูรณ จากนั้นไป
นําลวดลายที่ปรุแลวมาปดกับผาขาวที่ตรึงไวกับแผงไมระกํานําไปผึ่งแดดจนแหง กอนนําไปตกแตงตามตําแหนง
ชิ้นงาน
สวนประกอบของเมรุ (เฉพาะฐานลาง)
(๑) แผงรองถุน
(๒) แผงบัทม
(๓) แผงนองสิงห
(๔) แผงราชวัตรตั้งบนพื้นดิน แสดงพื้นที่ตั้งเมรุ
สวนประกอบระหวางเสา ๔ ตน เสาทํามุมไมสิบสอง
(๑) บัวพรมศร
(๒) บัวปลายเสา
(๓) ลูกแกว
(๔) กระจังคว่ํา
(๕) ลายสาหราย
(๖) ลายรวงผึ้ง
(๗) ดันทวาย
(๘) ชายกรุย หรือจะใชเฟองอุบะก็ได
(๙) ลายประดับเสา
ทรงหลังบุษบกหาชั้นเชิงกลอน
(๑) ชั้นที่ ๑ - ๕ บัวทองไม ลายประจํายาม บันแถลง กระจัง
(๒) หอระฆัง
(๓) บัวกลุม
(๔) ปลองไฉน
(๕) เม็ดน้ําคาง
หมายเหตุ ยอดที่ต อขึ้นไปจากคอระฆัง ใชไมเนื้ อแข็งปานกลาง นํ ามากลึงตามที่ชางกําหนดไว และนํามา
ตบแตงลวดลายภายหลัง

๕๕
ชิ้นสวนของงานที่ตองนํามาประกอบเรียกเครื่องสูง
(๑) ฉัตรเบญจา
(๒) พัดบังสุริยะ
(๓) พัดบังแทรก
(๔) พัดโบก
(๕) พัดจามร
ซาง
บุษบกประจํามุมทั้งสี่ทิศ สําหรับพระสงฆนั่งสวดพระอภิธรรม ดังที่เราไดเห็นในราชพิธี
ออกพระเมรุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ซึ่งมีทั้งหมด
๘ ยอด ในสวนของเอกชนที่ทําธุรกิจเมรุในจังหวัดภาคกลาง เชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดเพชรบุรี
มีปรากฏใหเห็นทุกครั้งที่มีงานพระราชทานเพลิงพระภิกษุสงฆผูทรงสมณศักดิ์ชั้นสัญญาบัตร
ความแตกตาง
เมรุในพื้นที่ชนบท ชางพื้นบานเปนผูออกแบบเพียงคราว ๆ ไมละเอียดถี่ถวนเทียบเทา
งานของชางหลวง ในการดําเนินงานใชวิธี “รวมดวยชวยกัน” เชนผูชํานาญการเฉพาะทาง ชางเชลยศักดิ์ มี
บทบาทขับเคลื่อน ผลักดันใหงานเสร็จสมบูรณ
บุษบก ๔ ทิศ
ดังกลาวมาไมไดสรางขึ้นในงานฌาปนกิจของจังหวัดตราด อาสนะสงฆจะสรางขึ้นดวยไม
กระดานยกพื้น ยาวขนาดพระสงฆนั่งสวดมาติกาไดประมาณ ๔๐ – ๘๐ รูป (มีความเชื่อวาควรใหมีพระสงฆ
สวดมาติกาจํานวนเทาอายุของคนตาย) พื้นปูลาดดวยเสื่อหรือวัสดุอื่นตามความเหมาะสม หลังคามุงดวยใบจาก
ที่เย็บเปนตับ สวนสถานที่รับแขกใชเกาอี้ เชนงานทั่ว ๆ ไป
รูปลักษณและขนาดของเมรุ
ทองถิ่นชนบทไมนิยมสรางเมรุขนาดใหญ สัดสวนที่นิยมสราง ขนาด ๓ x ๓ เมตร เปน
หองเรือนธาตุ (หองในระหวางเสาสี่ตน) ฐานรองรับทรงเมรุสามชั้น เสาเอกสี่ตนยาวดานละ ๑๒ เมตร ฐานลาง
กว างไมเ กิน ๑๖ เมตร ความสู งจากพื้น ดิ น ๒๐ เมตร ถึงสุ ด ยอดบุ ษบก (เม็ ด น้ํ าคาง) ร านไฟ (จิ ต กาธาน
ชั่วคราว)
โครงสรางของรานมามีความสําคัญในการประดับประดา ตบแตงใหสวยงามทุกดาน ทั้ง
ดานวิจิตรศิลป ทัศนศิลป ประติมากรรม จิตรกรรม วิศวกรรม และสถาปตยกรรม ฉะนั้น โครงสรางของรานมา
ตองมั่นคงแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักไดไมเกิดความเสียหายในเวลาที่ตองเคลื่อนยาย ในที่นี้จะกลาวถึงการที่ไม
ตองเคลื่อนยาย และเผาในโรงทึม รานไฟที่ใชแทนจิตกาธาน (เชิงตะกอน) ตองจัดการทําขึ้นในโครงสรางของ
รานมา ชวงลางสุดของระดับแผงปูน โดยชางเปนผูกําหนดใหหนวยชางทํารานมาดําเนินการ
วิธีการและขั้นตอน
ชางทํารานมาประกอบโครงสรางเสร็จแลว จะเตรียมทํารานไฟอันดับแรกคือ

๕๖
(๑) นําไมไผสีสุก (ไมไผหนาม) มาสับเปนฟาก สับเสร็จแลวปูลงบนไมรอดของรานมา
ชั้นแรก กวาง x ยาว เทากับความกวาง ยาว ของแผงชั้นที่สองจากพื้นดิน
(๒) นําตนกลวยมาปูบนไมฟาก สับกวาง x ยาว จนกวาจะเต็มพื้นที่ เพื่อกันความรอน
จากเชื้อเพลิง
(๓) นําดินมาเทลงบนตนกลวย ความหนาประมาณ ๑๐ ซ.ม. เพื่อรองรับไมฟน
(๔) นําไมฟนมาเรียงตามหลักการและวิธีโบราณ
(๕) เมื่อทุกอยางเรียบรอย ผูนําจะบอกใหผูมาชวยในการนี้เตรียมนําโลงศพลงมาตาม
ขั้นตอน โดยตัดรอดชั้นบนสุดลงมาจนถึงชั้นลาง จากนั้นพิธีประชุมเพลิงก็เริ่มขึ้น เมื่อพิธีประชุมเพลิงผานไป
แขกที่มารวมงานจะชมการแสดงที่เจาภาพจัดหามา เมื่อจบการแสดงก็เปนเวลาที่การเผาศพเสร็จสิ้นพอดี ใช
เวลาไมเกิน ๒๔.๐๐ น. ทุกอยางยังไมเสร็จเรียบรอย การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางเปนขั้นตอนสุดทาย ญาติพี่นอง
ลูกหลาน มิต รสหาย เพื่อนฝูง จะมาร วมแรงร วมใจกันทําการรื้อถอนโรงทึมเก็บ ขาวของเครื่องใช ทําความ
สะอาดครบทุกอยางเปนอันจบงานอยางบริบูรณ แสดงถึงความรักใครสามัคคีปรองดองของคนแตละทองที่ที่มี
วัฒนธรรมและขนบจารีตที่ดีงามของเราไดเปนอยางดี (เฉพาะรานมาที่ไมไดเคลื่อนที่) หากรานมาตองเคลื่อนที่
จะใสเฉพาะฟากสับ สวนตนกลวย ดิน และฟนเชื้อเพลิงไปจัดการที่วัด เพราะประชุมเพลิงเวลากลางวัน
วิธีการกอนเผา
สัปเหรอจะทําการเปดฝาหีบดานบนออกกอนและติดตามดวยฝาดานลาง เพื่อใหเชื้อไฟ
ไมอับเฉา หลังจากนั้นจะติดไฟและพยายามเลี้ยงไฟ ใหเผาไหมตัวโลงใหนอยที่สุด โดยใชกระบอกพนน้ําชวย
บางครั้งก็ตองชวยกันยกตัวโลงออกมาใหเหลือเฉพาะซากศพ เพื่อลดอุณหภูมิลง การเผาจะดําเนินไปจนกวาทุก
อยางจะเรียบรอย
โรงทึมและรานไฟ
โรงทึม ภาคกลางเรี ย ก “โรงทิม ” ในกรณีที่มีการเก็บ ศพของผู ว ายชนมไว เพื่อจะ
ประกอบการฌาปนกิจในโอกาสตอไป นอกจากจะตองเตรียมงานตบแตงเรื่องรานมา (เมรุลอย) แลว เจาภาพ
บางคนไมมีความประสงคที่จะนําศพไปทําการเผาที่วัด หรือที่ปาชา ก็จะทําการเตรียมทํารานไฟแทนจิตกาธาน
(เชิงตะกอน) ในขณะที่สรางโครงสรางของรานมา ดังจะแสดงเปนภาพลายเสนเพื่อความเขาใจไดงายขึ้น
โรงทึมจะสรางขึ้นในบริเวณบานที่มีสวนหรือพื้นที่ทองนาที่ใหความสะดวกสบายในการ
ดําเนินการฌาปนกิจ เชน มีหลังคาโครงสรางพอที่จะกันแดด กันฝน มุงหลังคาดวยจากเพราะใหความเย็นสบาย
แกผูมารวมงาน ภายในโรงทึมสรางเป นรานหรืออาสนสงฆ พรอมทั้งปูพื้นดวยไมกระดานสํ าหรับแขกที่มา
รวมงาน รานสําหรับวงปพาทย ไมกระดานตองใชเปนจํานวนมาก ซึ่งสามารถขอหยิบขอยืมไดจากเพื่อนบาน
ใกลเคียง ฝาโรงทึมกันดวยทางมะพราวหรือทางจาก นํามาตัดเทาที่ตองการ และฉีกเปนสองสวน ผูกมัดดวย
ตอกไมไผออนในแนวตั้ง เสร็จแลวขนาบดวยไมไผผาเสี้ยวสองหรือสามแนว ในแนวนอน ตามแตความเหมาะสม
ขั้นตอนสุดทาย ผูกมัดดวยตอกไมไผออนเพื่อความเรียบรอย

๕๗
ประโยชนใชสอยของพื้นที่ภายในโรงทึม
(๑) สวดพระอภิธรรมทุกคืนตามที่เจาภาพกําหนด หรืออาจเปลี่ยนแปลงการสวดเปน
อยางอื่นก็ได
(๒) สวดพระอภิธรรมมัตถสังคหะ
(๓) พระคิระมานนทสูตรแปล
(๔) พระสหัสสนัย แลวแตเจาภาพเปนผูกําหนด ในคืนเดียวกัน อาจจะมีการสวดสอง
ชุดก็ได โบราณเรียกวา “สํารับ” หลังจากสวดพระอภิธรรมแลว จะกําหนดเอาขอไหนก็ได ๒ – ๓ หรือ ๔
ขั้นตอนสุดทายของวันฌาปนกิจ เจาภาพจะจัดใหมีเทศนสังคายนาสามธรรมาสน มีการสมมุติองคพระสงฆ เปน
พระอุบาลี พระมหากัสสปะ และพระอานนท แลวแตทานทั้งสามจะอุปโลกใหใครเปนธรรมวาทีและปรวาที
เมื่อจบแลวพระสงฆที่เจาภาพนิมนตมานั่งหัตมาตรในการเทศนสังคายนาจะสวดมาติกาบังสุกุล เปนอันจบพิธี
ทางพระสงฆ
ภารกิจของโรงทึมยังไมหมดขั้นตอนและตองดําเนินตอไปในกรณีที่เจาภาพไมประสงค
เอาศพไปปลง (เผา) ก็ตองเตรียมการจัดเผาในโรงทึมนั้นเอง แตตองเผาในเวลากลางคืน เพื่อลดมลพิษ และ
รักษาสิ่งแวดลอมเอาไวโดยพฤตินัย ในคืนสุดทายนี้เจาภาพจะจัดหามหรสพมาแสดงเพื่อเปนการผอนคลาย
ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาที่ไดมาชวยทําภารกิจใหลุลวงไปตลอดงาน เชน หาละครชาตรี ลิเก หนังตะลุง อยาง
ใดอยางหนึ่งมาแสดง และอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อมีคนจํานวนมากมาชมการแสดงเปรียบเสมือนมาเปนเพื่อเจาภาพ
ในการเผาศพนั่นเอง
เครื่องผูก
โครงสรางโรงทึมมีสองลักษณะ แตโบราณมานิยมสรางดวยไมไผและผูกมัดดวยหวายที่
เรียกวา “เรือนเครื่องผูก” เนื่องจากไมไผเปนวัสดุกอสรางที่หาไดงาย มีทุกหมูบานในชุมชน นํามาใชประโยชน
ไดหลากหลายรูปแบบ และเปนการประหยัดไปในตัวโดยไมตองไปซื้อหาไมแปรรูปใหสิ้นเปลืองงบประมาณ เมื่อ
เสร็จงานแลวก็นํามาผาเปนไมตับจากใชประโยชนไดอีกโสตหนึ่ง
๕) กระบวนการจัดการองคความรูของชางฝมือดั้งเดิม
การจัดการองคความรูที่ผานมา ยังไมมีการจัดทําคูมือวิธีทําอยางเปนระบบ มีเพียงการราง
แบบโครงสรางของรานมา เมรุลอย และเก็บแบบไม และลวดลายปรุบางสวนที่เก็บไว
๖) คุณคาของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่สําคัญ
๖.๑ รานมา เมรุลอย เปนองคประกอบหนึ่งของการจัดงานศพ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการให
เกียรติ ของคนในชุมชนตอผูตายและญาติการไวทุกข ไวอาลัย รวมทั้งยังเปนสัญลักษณสะทอนสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ และสั งคม รวมถึงบารมีของผูต าย โดยแสดงออกมาทางจํานวนชั้น ของรานมา เมรุลอย รวมถึง
ลวดลายที่ใช ประดับตกแตง
๖.๒ ร านมา เมรุ ล อย เป น การเรี ย นรู ของคนในชุ ม ชนที่ จ ะสื บ สานมรดกทางภู มิ ป ญญา
พื้นบานเรียนรู การนําพืชที่มีอยูมากในทองถิ่น นั่นคือ ไมระกํา และไมไผคันรมมาทําเครื่องใชในกิจกรรมอัน
เนื่องเกี่ยวกับ การตาย แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมการอยูรวมกับธรรมชาติที่เรียบงาย

๕๘
๖.๓ รานมา เมรุลอย มีคุณคาของเอกลักษณความเปนไทย การตกแตงรานมา เมรุลอย จะ
ใชลวดลาย ไทยและการสรางเมรุลอย จะสรางเปนรูปเรือนทรงไทย(เรือนหลวง) หรือบางครั้งสรางเปนรูปทรง
ปราสาท ไทย ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง สํ า นึ ก ความเป น ไทยผ า นการทํ า งานศิ ล ปะของชาติ ม าใช ใ น
ชีวิตประจําวัน
๖.๔ การสรางร านมา เมรุ ล อย ทั้งการทํา โครงสร างและการตกแตงในการทําแตล ะครั้ ง
จะตองระดมคนในชุมชนมาชวยกันจํานวนมากเปนการสรางการมีสวนรวมชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม

๔.๒ การอนุรักษสืบทอดงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย”
จากการเก็บรวบรวมขอมูลพบประเด็นปญหาของการอนุรักษสืบทอดงานชางฝมือพื้นบาน รานมา
เมรุลอย เกิดจาก ญาติของคนตายไมนิยม การทําเมรุลอย ตองใชเวลาอยางนอยที่สุด ๓ - ๕ วัน และตองเปน
คนที่มีฐานะ จึงจะเอาศพไวหลาย ๆ วัน เพราะมีคาใชจายมาก และวิถีชีวิตของคนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนมา
ใชดอกไมประดับงานศพแทนรานมา เมรุลอย อีกทั้ง ชางฝมือเหลือเพียงคนเดียว เริ่มเขาสูวัยชรา และเริ่มมี
ปญหาดานสุขภาพ ทําใหการถายทอดความรูทําไดไมเต็มศักยภาพ ซึ่งมีคําพูดจากผูใหขอมูลหลายคนที่สะทอน
ปญหาเกี่ยวกับการอนุรักษรานมาเมรุลอย อาทิ
“...คือสมัยนี้ถาจะเอาวัยรุนมาทําเขาก็ไมเอากับเรา และถามาเขาก็ตองมีคาแรง ไมเหมือนสมัยกอนที่
คนตาย เขาก็จะไปชวยกันโดยไมมีคาแรง คาจาง เขาจะทําดวยใจ อยางเชนกลุมพวกเราที่มานี้ละครับ...”
(อังคาร ฉิมพาลี)
“...ปจจุบัน ภูมิปญญาการทํารานมา เมรุลอย มีจํานวนลดลง ดวยสาเหตุของชางฝมือมีนอย ไมมีผู
สืบทอด และการลดลงของปาระกํา ทําใหการสรางที่ตั้งโรงศพแบบรานมา ไมเปนที่นิยมอีกตอไป และวิถีชีวิต
ของคนก็เปลี่ยนเปนสังคมเมือง การสรางรานมา เมรุลอย มีใหเห็นนอยลง...” (ประโยชน เรืองศิลป)
จากประเด็นปญหาขางตน ผูใหขอมูลมีความเห็นสอดคลองกันวาควรมีแนวทางการอนุรักษสืบทอด
งานชางฝมือพื้นบาน รานมา เมรุลอย ดังนี้
๑) รวบรวมขอมูลผูที่มีฝมือและใจรักในงานฝมือพื้นบานรานมา เมรุลอย ในทุกสาขาที่เกี่ยวของ
ไมวาจะเปนดานสถาปตยกรรมการออกแบบ มัณฑนศิลป ชางตกแตง ชางไม เพื่อสรางเครือขายการทํางาน
เปนแหลงขอมูลและสรางแรงบันดาลใจใหชางเกิดความสนใจจะฟนฟูและอนุรักษ
๒) เสาะหาเยาวชนรุนหลังที่มีใจรักและสนใจงานดานนี้เพื่อการถายทอดและสืบทอด
๓) รวบรวมภาพรานมาเมรุลอยจากอดีตถึงปจจุบันเพื่อการศึกษา
๔) จัดทําเปนแหลงเรียนรูรานมา เมรุลอยแกคนรุนหลังและผูสนใจ โดยใชกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชน
๕) พัฒนารูปแบบเมรุลอยใหสามารถใชซ้ําได โดยผูสนใจบริจาคปจจัยตามกําลังศรัทธา
๖) จัดทําหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาเพื่อสอนนักเรียน

๕๙
๗) สาธิ ต จั ด แสดง และประชาสั ม พั น ธ ในกิ จ กรรมที่ ส ว นราชการ องค ก รภาคเอกชน
ดําเนินงาน ทั้งในพื้นที่จังหวัดตราดและตางจังหวัด เชน งานวันอนุรักษมรดกไทยงานแสดงศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
๘) สงเสริมบทบาทของชุมชนตอการอนุรักษมรดกภูมิปญญารานมา เมรุลอย เพราะรานมา เมรุ
ลอย มีความเกี่ย วขอ งกับ ความสั มพัน ธ ทางสั งคมของคนในชุ มชน ต องใช บุ คลากรจํ านวนมาก ทั้งการทํ า
โครงสรางและการตกแตงในการทําแตละครั้งจะตองระดมบุคลากรในชุมชนมาชวยกัน จึงเกิดสิ่งที่เรียกวา การ
เอามื้อ เอาวัน เมื่อมีงานอะไรเกิดขึ้นที่เปนของสมาชิกในหมูบาน ชาวบานถือเปนภาระจะตองชวยเหลือแบงเบา
ความเดือดรอน สมาชิกในหมูบานทุกครัวเรือนตองไปชวยเหลือกัน สรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน และ
ธํารงวิถีชีวิตการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ในสังคม แสดงใหเห็นบทบาทของคนในสังคมที่มีตอญาติผูตาย ในการ
ชวยเหลือเกื้อกูลดวยกําลังทรัพย และกําลังแรงกาย
๙) จัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกและความตระหนักในคุณคาภูมิปญญารานมาเมรุลอย

๔.๓ การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของภูมิปญญาดานงานชางฝมือพืน้ บาน “รานมา เมรุลอย”
๔.๓.1 จัดทําคูมือ ตํารา หลักสูตร งานเขียนการทํารานมา เมรุลอย เพื่อใหคนรุนหลังศึกษาเรียนรู
สามารถสืบทอดไดและเปนชางฝมือในอนาคต
๔.๓.๒ สงเสริมชุมชนตนแบบในการอนุรักษ เปดพื้นที่การอนุรักษ มีการสาธิต จัดแสดง สรางการ
รับรูใหคนในสังคม
๔.๓.๓ สงเสริมอาชีพชางฝมือการทํารานมา เมรุลอย
๔.๓.๔ ประชาสัมพันธเผยแพรรูปการทํารานมา เมรุลอย ภูมิปญญาพื้นบานเพื่อการสืบสานและ
อนุรักษที่ยงั่ ยืน
๔.๓.๕ สงเสริมการจัดตั้งแหลงเรียนรูรานมาเมรุลอย จังหวัดตราด
๔.๓.๖ มีรานมาเมรุลอยสําหรับญาติที่สนใจเพื่อใหบริการโดยการบริจาคปจจัยตามกําลังศรัทธา
โครงสรางรานมาเมรุลอย รูปแบบตาง ๆ (รายละเอียดดังภาพในหนาถัดไป)

๖๐

รูปภาพที่ ๓๔ โครงสรางรานมาประกอบคานหาม ดานสกัด
ที่มา : ภัทร พงษไพบูลย

๖๑

รูปภาพที่ ๓๕ แบบโครงหลังคา
ที่มา : ภัทร พงษไพบูลย

๖๒

รูปภาพที่ ๓๖ โครงสรางรานมาประเภทเหม ๓ ยอด
ที่มา : ภัทร พงษไพบูลย

๖๓

รูปภาพที่ ๓๗ แบบโครงสรางรานมาคานหาม ๑๒ คาน
ที่มา : ภัทร พงษไพบูลย

๖๔

รูปภาพที่ ๓๘ รานมาขนาดเล็กประเภทแผง ๒ ชั้น
ที่มา : ภัทร พงษไพบูลย

๖๕

รูปภาพที่ ๓๙ เมรุลอยเล็กประเภทเหม ๓ ยอด
ที่มา : ภัทร พงษไพบูลย

๖๖

รูปภาพที่ ๔๐ สวนประกอบเมรุฐานลาง
ที่มา : ภัทร พงษไพบูลย

๖๗

รูปภาพที่ ๔๑ แบบฝาปะกน
ที่มา : ภัทร พงษไพบูลย

๖๘

รูปภาพที่ ๔๒ รานมาประเภทบัวรับโลงชั้นเดียว
ที่มา : ภัทร พงษไพบูลย

๖๙

รูปภาพที่ ๔๓ เมรุลอยชนิดเล็กประเภทรานมา
ที่มา : ภัทร พงษไพบูลย

๗๐

รูปภาพที่ ๔๔ รานมาขนาดเล็ก
ที่มา : ภัทร พงษไพบูลย

๗๑

รูปภาพที่ ๔๕ แบบโครงหลังคา
ที่มา : ภัทร พงษไพบูลย

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
๕.๑ สรุป
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การอนุ รั ก ษ แ ละสื บ ทอดงานช า งฝ มื อ พื้ น บ า น “ร า นม า เมรุ ล อย”
จากภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตราด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคความรูงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุ
ลอย” จากภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตราด อนุรักษสืบทอดงานชางฝมือพื้นบานอยางสรางสรรค และเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานของภูมิปญญาดานงานชางฝมือพื้นบานใหเปนที่รูจัก ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
การศึกษาวิจัย ครั้งนี้ คือ ชุ มชนมีองคความรู งานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย” บันทึกเปนคูมือทาง
วัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น ภูมิปญญา “รานมา เมรุลอย” ถูกนําไปตอยอดเปนผลิตภัณฑในเชิงเศรษฐกิจ
สรางสรรค สามารถสรางรายไดใหกับชุมชน ภูมิปญญา “รานมา เมรุลอย” ไดรับการเผยแพร ใหนําเสนอใน
งานสัมมนาวิชาการและการประชุมเชิงวิชาการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ และชางฝมือพื้นบานไดรับ
การยกยองเชิดชู และมีกําลังใจในการถานทอดภูมิปญญาตอเยาวชนอยางเต็มประสิทธิภาพ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย ไดแก แนวคิดเรื่องมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม การพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงสังคม แนวคิดเรื่องการจัดการความรู แนวคิดเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
อัตลักษณ แนวคิดทฤษฎีชุมชน แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ประวัติความเปนมาและรูปแบบศิลปกรรมเมรุสมัย
รัตนโกสินทร
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการเลือกพื้นที่และผูใหขอมูลสําคัญในการศึกษาโดยพิจารณา
จากการคนพบบุคคล ที่มีความรูความสามารถดานงานชางฝมือพื้นบาน “รานมา เมรุลอย” ซึ่งเปนภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะตัว เป นชางฝมือพื้นบานที่ห าไดยากในปจ จุบัน และจากการคนพบ
ภูมิปญญาทานนี้เปนผูที่มีความรู ทักษะความเชี่ยวชาญ สั่งสมประสบการณมายาวนานจนไดรับการยอมรับ
และมีลูกศิษยมากมายหลายชวงคน โดยเฉพาะดานงานชางฝมือพื้นบาน คือ นายประโยชน เรืองศิลป มี
บานพักอาศัย อยูที่บานเลขที่ ๑๔๒ หมูที่ ๓ ตําบลหนองโสน อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
การรวบรวมขอมูล ใช เ ทคนิ คการสั มภาษณแบบเจาะลึ ก การสนทนากลุ ม การสั งเกตและศึกษา
รายละเอียด คุณลักษณะของ รานมา เมรุลอย ของชางฝมือพื้นบาน ทามกลางวัฒนธรรมประเพณีของชาวบาน
โดยเฉพาะตําบลหนองโสน อําเภอเมืองตราด จั งหวั ดตราด เลือกใชคําถามปลายเป ด เปนแนวทางในการ
สัมภาษณโดยยึดกรอบวัตถุประสงคการวิจัย แนวคิดตาง ๆ พยายามใหคําถามสามารถคนพบคําตอบได กอนที่
จะมีการสัมภาษณ ผูวิจัยจะเขาไปเยี่ยมเยียนเพื่อสรางความคุนเคย การตรวจสอบขอมูลใชการตรวจสอบแบบ
สามเสา และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย

๗๓
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
รานมา เมรุลอย เปนการตกแตงที่ตั้งโลงศพที่ปรากฏทั่วไปในพื้นที่ของจังหวัดตราด เปนงาน
ชางฝมือและภูมิปญญาพื้นบานของจังหวัดตราด มีความสัมพันธกับชีวิตความเปนอยู ความเชื่อของสังคมและ
วัฒนธรรมทองถิ่น เกิดจากการเรียนรูของคนในชุมชนสืบทอดตอ ๆ กันมา สะทอนถึงภูมิปญญาการใชฝมือและ
ความคิด สร างสรรค นํ าพืช ที่มีอยู มากหาไดงายในทองถิ่น นั่ น คือ ไมร ะกํา และไมไผคัน ร ม มาทําขาวของ
เครื่องใชในกิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต แสดงใหเห็นถึงคุณคาของเอกลักษณความเปนไทยสะทอน
มาจากศิลปะการตกแตงรานมา โดยใชลวดลายไทย รูปเรือนทรงไทย (เรือนหลวง) หรือเปนยอดปราสาทไทย
ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงสํานึกความเปนไทย โดยการนํางานศิลปะของชาติมาใชในงานศิลปะของทองถิ่นใน
พิธีกรรมอันเกี่ยวกับการตาย ไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวาเกิดขึ้นในสมัยใด หรือบุคคลใดเปนผูคิดประดิษฐ
ขึ้นมา ไมไดมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร หากเปนภูมิปญญาพื้นบานที่สืบตอการมา และเริ่มลดบทบาทลง
มาเมื่อประมาณสามทศวรรษที่ผานมา เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แตชาวตําบลหนองโสน อําเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด ยังมีการทําอยูบางในบางโอกาส โดยมีนายประโยชน เรืองศิลป ชางฝมือพื้นบาน
จังหวัดตราด ที่ยังสืบทอดภูมิปญญานี้จนถึงปจจุบัน
การสรางรานมา เมรุลอย เปนความเชื่อของสังคมในทองถิ่น สะทอนสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมและบารมีของผูตาย การไวอาลัย การใหเกียรติ โดยแสดงออกมาทางจํานวนชั้น ขนาดของรานมา
เมรุลอย รวมถึงลวดลายที่ใชประดับตกแตง เชน หากเปนบุคคลสําคัญ รานมา เมรุลอย จะมีจํานวนชั้นมาก
หากเปนสามัญชนทั่วไป รานมา ก็จะมีจํานวนชั้นที่ลดหลั่นลงมา การออกแบบรานมา เมรุลอย นิยมออกแบบ
เปนเรือนหลวง หรือปราสาท ประดับประดาดวยลวดลายบัวคว่ําบัวหงาย และรอยอุบะมาลัยเฟองอยางงดงาม
เพือ่ จําลองวิมานทิพยบนสรวงสวรรคตามจินตนาการและจักรวาลคติ สื่อใหเห็นวาหากทํารานมา เมรุลอย ไวตั้ง
ศพผูใด ผูนั้นก็เปรียบเสมือนไดขึ้นไปเสวยทิพยปราสาทบนสรวงสวรรค หลุดพนจากทุกขภัยทั้งปวง
การจําแนกประเภทรานมา เมรุลอย สามารถจําแนกได 3 ประเภท คือ รานมาประเภท เจ็ดชั้น
ถึงเกาชั้น รานมาประเภทหาชั้น และรานมาประเภท สามชั้นหรือสองชั้น การทํารานมา เมรุล อย มีความ
แตกตางจากการตกแตงที่ตั้งศพ ทั่ว ๆ ไป เพราะลวดลายที่ใชตกแตงรานมา เมรุลอยนั้น นิยมใชลวดลายที่ถูก
ประดิษฐสรางสรรค ใหเปนลวดลายเฉพาะ ที่สื่อถึงตัวตนและอัตลักษณของผูตาย ยกตัวอยางเชน หากผูตาย
เปนแพทย ก็จะมีลวดลายเกี่ยวกับแพทยสัญลักษณบางอยาง หรือเปนรูปนักษัตรปเกิด เปนตน เครื่องมือที่ใชใน
การทํารานมา เมรุลอย จะมีเครื่องมือลักษณะเหมือนเครื่องมือของชางไมทั่วไป
การจัดการองคความรูยังไมมีการจัดทําคูมือวิธีทําอยางเปนระบบ มีเพียงการรางแบบโครงสราง
ของรานมา เมรุลอย และเก็บแบบไม และลวดลายปรุบางสวนที่เก็บไว
คุณคาของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่สําคัญของรานมา เมรุลอย คือ เปนองคประกอบ
หนึ่งของการจัดงานศพเพื่อแสดงใหเห็นถึงการใหเกียรติ ของคนในชุมชนตอผูตายและญาติการไวทุกข ไวอาลัย
รวมทั้งยังเปนสัญลักษณสะทอนสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงบารมีของผูตาย อีกทั้ง เปนการ
เรียนรูของคนในชุมชนที่จะสืบสานมรดกทางภูมิปญญาพื้นบานเรียนรู การนําพืชที่มีอยูมากในทองถิ่น นั่นคือ
ไมระกํา และไมไผคันรมมาทําเครื่องใชในกิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับ การตาย แสดงใหเห็นถึงความสัมพัน ธ
ระหวางวัฒนธรรมการอยูรวมกับธรรมชาติที่เรียบงาย และรานมา เมรุลอย มีคุณคาของเอกลักษณความเปน
ไทย การตกแตงรานมา เมรุลอย จะใชลวดลาย ไทยและการสรางเมรุลอย จะสรางเปนรูปเรือนทรงไทย(เรือน
หลวง) หรือบางครั้งสรางเปนรูปทรงปราสาท ไทย ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงสํานึกความเปนไทยผานการ
ทํางานศิลปะของชาติมาใชในชีวิตประจําวัน ที่สําคัญคือ การสรางรานมา เมรุลอย ทั้งการทําโครงสรางและการ
ตกแตงในการทําแตละครั้งจะตองระดมคนในชุมชนมาชวยกันจํานวนมากเปนการสรางการมีสวนรวมชวยเหลือ
เกื้อกูลกันในสังคม

๗๔

๕.๒ อภิปรายผล
จากผลการศึกษาจะเห็นไดวารานมา เมรุลอย มีความเปนมาของการกอสรางตามคติความเชื่อในทาง
ศาสนา ดังการศึกษาของกมนรัตน ชวนสบาย (๒๕๖๐) ที่ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาและรูปแบบศิลปกรรม
เมรุสมัยรัตนโกสินทรไววา การเผาศพของคนไทยมีการใช ๒ คติอยูรวมกัน คือ คติทางพระพุทธศาสนาใชหีบใช
ศพเมื่อเผาแลวนําอัฐิธาตุฝงไวในสถูปและคติพราหมณใชโกศใสศพ เมื่อเผาแลวนําอัฐิธาตุลอยทิ้งน้ําแตเดิมคง
จะใชคติทางพุทธศาสนาดวยกันหมดภายหลังเมื่อรับคติทางศาสนาพราหมณเขามาจากเขมร จึงใชคติดังกลาว
กับพระบรมศพและพระศพของพระบรมวงศานุวงศ โดยการเผาศพมักกระทําบน “เมรุ” อันหมายถึง ที่เผาศพ
ซึ่งการตกแตงที่ตั้งโลงศพที่ปรากฏทั่วไปในพื้นที่ของจังหวัดตราด เปนงานชางฝมือและภูมิปญญาพื้นบานของ
จังหวัดตราด มีความสัมพันธกับชีวิตความเปนอยู ความเชื่อของสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น เกิดจากการเรียนรู
ของคนในชุมชนสืบทอดตอ ๆ กันมา สะทอนถึงภูมิปญญาการใชฝมือและความคิดสรางสรรค
การสรางรานมา เมรุลอย เปนความเชื่อของสังคมในทองถิ่น สะทอนสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมและบารมีของผูตาย การไวอาลัย การใหเกียรติ โดยแสดงออกมาทางจํานวนชั้น ขนาดของรานมา เมรุ
ลอย รวมถึงลวดลายที่ใชประดับตกแตง เชน หากเปนบุคคลสําคัญ รานมา เมรุลอย จะมีจํานวนชั้นมาก หาก
เปนสามัญชนทั่วไป รานมา ก็จะมีจํานวนชั้นที่ลดหลั่นลงมา การออกแบบรานมา เมรุลอย นิยมออกแบบเปน
เรือนหลวง หรือปราสาท ประดับประดาดวยลวดลายบัวคว่ําบัวหงาย และรอยอุบะมาลัยเฟองอยางงดงาม เพื่อ
จําลองวิมานทิพยบนสรวงสวรรคตามจินตนาการและจักรวาลคติ สื่อใหเห็นวาหากทํารานมา เมรุลอย ไวตั้งศพ
ผูใด ผูนั้นก็เปรียบเสมือนไดขึ้นไปเสวยทิพยปราสาทบนสรวงสวรรค หลุดพนจากทุกขภัยทั้งปวง ซึ่งสอดคลอง
กันกับการสรางพระเมรุในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรที่ขั้นตอน พระราชพิธี และสถาปตยกรรมการสราง ถือเปน
การถวายพระเกี ย รติ ย ศ และแสดงความเคารพอย า งสู ง ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย พ ระองค ใ หม ถ วายแด
พระมหากษัตริยที่เสด็จสวรรคตลวงแลว ในสมัยโบราณถือวาการจัดงานถวายพระเพลิง เปนการประกาศความ
มั่นคงของบานเมือง ดวยเปนเหตุการณเปลี่ยนแผนดินใหม พระมหากษัตริยผูสืบราชสันตติวงศตอ จะตองแสดง
พระบรมเดชานุภาพใหเปนที่ประจักษชัดวา จะทรงปกครองแผนดินใหผาสุกรมเย็น การสรางพระเมรุที่โอฬาร
และประกอบพระราชพิธียิ่งใหญ เปนสิ่งบงบอกถึงฐานะอันแข็งแกรง และพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
ไดอยางดีประการหนึ่ง ถือวาเปนศักดิ์ศรีและเปนเกียรติยศตั้งแตตนแผนดิน มีการจําลองทวีปทั้ง ๔ อยูในรูป
“เมรุทิศ” โดยมี “ซางหรือสราง” เปนอาคารยกพื้นสูงใชสําหรับพระสงฆนั่งสวดพระอภิธรรมและ “ทับเกษตร”
เปนเขตพระระเบียง แสดงสัญลักษณแทนเขาสัตตบริภัณฑซึ่งลอมรอบเขาพระสุเมรุอีกชั้นหนึ่ง ตลอดจนอาคาร
ประกอบพิธีกรรมและศาลาอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมาก ประดับรั้วราชวัติลอมรอบ ฉัตร ธงทิว รายลอมดว ย
ประติมากรรมรูปสัตวหิมพานตตาง ๆ ตกแตงเปนสวนพฤกษชาติเลียนแบบธรรมชาติตามคติเขาพระสุเมรุ
(กมนรัตน ชวนสบาย, ๒๕๖๐)
ในดานการอนุรักษสืบทอดภูมิปญญานั้นจะเห็ นไดวา ภูมิปญญาทองถิ่น ผูเปนเจ าขององคความรู
มีความยินดีที่จะถายทอดแตหาคนที่สนใจในเรื่องการทํารานมาเมรุลอยยาก ตรงกับผลการศึกษาของดวงจันทร
สุสิทธิ (๒๕๕๑) ที่ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น ดานศิลปะการแทงหยวก จังหวัดเพชรบุรี พบวา ดานการสงเสริม
อนุรักษ และสืบทอด ชางแทงหยวกทุกคนพรอมสงเสริมสืบทอดโดยเปนวิทยากรและไมคิดคาใชจายแตคนสืบ
ทอดมีนอย และสิ่งที่มีความเหมือนกันอีกประการหนึ่ง คือ ทั้งการทํารานมาเมรุลอย และการแทงหยวก ตางก็

๗๕
เปนการรวมกลุมชางหลายแขนงมารวมสรางสรรคงานใหมีความวิจิตรศิลป เกิดเปนคุณคาทางศิลปะ เกิดความ
สามัคคีรวมมือกันในการทํางาน
การใชเมรุลอยเปนที่เผาศพ ถึงแมวาจะเปนเครื่องแสดงความกตัญูอยางสูงตอผูตายหรือบรรพบุรุษ
เพราะเชื่อวาเปนการสงดวงวิญญาณขึ้นสูสรวงสวรรคดังเชนชนชั้นสูง อีกทั้ง เปนเครื่องแสดงหนาตาและฐานะ
ทางสังคมของผูตายหรือวงศตระกูล แตในปจจุบันการใชเมรุลอยเปนที่เผาศพก็ลดลงอยางมาก เนื่องจากการ
เชาเมรุลอยในแตละครั้งมีคาใชจายสูง ประกอบกับชาวบานหันไปใหความนิยมในการใชเมรุปูนเปนที่เผาศพ
เพราะสะดวกและราคาถูกกวา ซึ่งปญหานี้พบในพื้นที่กลุมภูมิปญญาสกุลชางเพชรบุรีเชนเดียวกัน แนวทางการ
อนุรั กษและสืบทอดภู มิป ญญาที่มีความสอดคลองกัน คือ ควรมีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร โดยทําเป น
หลักสูตรทองถิ่น หรือบทเรียนสําหรับเด็กและเยาวชน เพื่อถายทอดภูมิปญญาอันทรงคุณคาใหคงอยูสืบไป

๕.๓ ขอเสนอแนะ
๕.๓.๑ ขอเสนอแนะสําหรับชุมชน
๑) ควรมีการเสาะหาเยาวชนรุนหลังที่มีใจรักและสนใจงานศิลปะ เพื่อการถายทอดและ
อนุรักษภูมิปญญาใหคงอยูสืบไป
๒) ควรมีการรวบรวมภาพงานศพในอดีตเพื่อศึกษาการทํารานมาเมรุลอยจากอดีตถึงปจจุบัน
๓) ชุมชนควรมีการบูรณาการความรวมมือจัดทําแหลงเรียนรูรานมา เมรุลอยเพื่อถายทอด
แกคนรุนหลังและผูสนใจ
๔) ควรมีการพัฒนารูปแบบเมรุลอยใหสามารถใชซ้ําได โดยผูสนใจบริจาคปจจัยตามกําลัง
ศรัทธา
๕.๓.๒ ขอเสนอแนะสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑) ควรมี ก ารขยายผลการจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร ตํ า รา คู มื อ การทํ า ร า นม า เมรุ ล อยร ว มกั บ
สถานศึกษาทุกระดับเพื่อถายทอดภูมิปญญารานมาเมรุลอยไปสูเด็ก เยาวชน และประชาชน
๒) ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการสาธิต จัดแสดง และประชาสัมพันธภูมิปญญารานมาเมรุ
ลอยในโอกาสตาง ๆ ในกิจกรรมที่สวนราชการ องคกรภาคเอกชน ดําเนินงาน ทั้งในพื้นที่จังหวัดตราดและ
ตางจังหวัด
๓) ควรสงเสริมสนับสนุนบทบาทของชุมชนตอการอนุรักษมรดกภูมิปญญารานมา เมรุลอย
อยางตอเนื่อง
๔) ควรสงเสริมชุมชนตนแบบในการอนุรักษ เปดพื้นที่การอนุรักษ มีการสาธิต จัดแสดง
สรางการรับรูใหคนในสังคม
๕) ควรจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพชางฝมือการทํารานมา เมรุลอย
๖) ควรสงเสริมการจัดตั้งแหลงเรียนรูรานมาเมรุลอย จังหวัดตราด
๕.๓.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของแหลงเรียนรูรานมาเมรุลอย จังหวัดตราด

๗๖
๒) ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดทําหลักสูตร ตํารา คูมือ หรือสื่อความรูการทํารานมา
เมรุลอยไปสูสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัดตราด
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