กระบวนการกลายเปนสินคาของพิธีกรรมงานศพ

นายปญญา เลิศสุขประเสริฐ

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2548
ISBN 974-14-2467-1
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

COMMODITIZATION OF FUNERAL SERVICES

Mr. Panya Lertsukprasert

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Economics Program in Economics
Faculty of Economics
Chulalongkorn University
Academic Year 2005
ISBN 974-14-2467-1

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จไดในความชวยเหลือของ รศ.แล ดิลกวิทยรัตน อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ขอขอบคุณ รศ.ดร.ณรงค เพ็ชรประเสริฐ ประธาน และกรรมการ 2 ทาน ไดแก
รศ.ดร.วรวิทย เจริญเลิศ และดร.ปรีชา เปย มพงศสานต สําหรับคําแนะนําเพื่อแกไขวิทยานิพนธให
มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณสําหรับความรูท ี่ขา พเจาไดรับจากคณาจารยในคณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งไดใหความใสใจในการศึกษาแกขาพเจาเปนอยางดี
และขอบคุณเจาหนาทีห่ ลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตในความชวยเหลือเรื่องตางๆ
ตลอด
ชวงเวลาที่ขาพเจาไดศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณเปนพิเศษสําหรับพอ แม และพี่ชายของขาพเจา ขอบคุณอาจารยใน
ระดับปริญญาตรีของขาพเจาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจนกําลังใจจากเพื่อนๆ พี่ๆ
นองๆ ในคณะฯ และหองศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมืองทุกคน

สารบัญ
หนา
บทคัดยอภาษาไทย............................................................................................................. ง
บทคัดยอภาษาอังกฤษ........................................................................................................ จ
กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................................. ฉ
สารบัญ..............................................................................................................................ช
สารบัญตาราง....................................................................................................................ฌ
สารบัญภาพ...................................................................................................................... ญ
บทที่ 1 บทนํา.................................................................................................................... 1
ที่มาและความสําคัญของปญหา.............................................................................. 1
วัตถุประสงคการศึกษา............................................................................................4
ขอบเขตของการวิจัย............................................................................................... 4
คําจํากัดความที่ใชในงานศึกษา............................................................................... 5
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ.......................................................................................6
วิธีการศึกษา...........................................................................................................7
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ...............................................................................17
บทที่ 2 การบริโภคพิธกี รรมงานศพในสังคมไทย...................................................................28
งานศพในฐานะพิธีกรรมทางความเชื่อ : คุณคาในเชิงใชสอย..................................... 29
งานศพในฐานะกิจกรรมทางสังคม: คุณคาในเชิงสัญญะ...........................................38
การใชจายในการจัดพิธกี รรมงานศพในสังคมไทย.....................................................52
บทที่ 3 การเขามาแสวงหารายไดจากพิธีกรรมงานศพของวัด................................................ 65
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจวัด: ความสัมพันธกับระบบเงินตรา............................. 65
การปฏิรูปเศรษฐกิจวัด: ความสัมพันธกับระบบตลาด............................................... 69
การผลักดันใหวัดพึ่งพารายไดจากการฌาปนกิจ.......................................................71
บทที่ 4 พิธีกรรมงานศพกับการกลายเปนสินคาบริการ..........................................................81
การเปลี่ยนแปลงวิถกี ารผลิตของงานศพ: พัฒนาการบริการงานศพของวัด................. 81
วัดในฐานะผูใหบริการพิธีกรรมงานศพ.................................................................... 95
พิธีกรรมงานศพในฐานะสินคา...............................................................................106

ซ

หนา
บทที่ 5 บทสรุป................................................................................................................ 110
กระบวนการกลายเปนสินคาของพิธีกรรมงานศพ.....................................................110
ผลกระทบของการกลายเปนสินคาของพิธกี รรมงานศพ............................................ 117
รายการอางอิง...................................................................................................................122
ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ..................................................................................................127

ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.5
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.2

หนา
สถานที่และลักษณะเมรุตามบรรดาศักดิ์........................................................ 42
หลักเกณฑในการพระราชทานพระโกศเกียรติยศ............................................ 48
คาใชจายการปลงศพพระยาสุดารัตนราชประยูร (อุน)
กับพระพีเ่ ลี้ยงเยื้อนที่วัดสระเกศ รศ.125........................................................ 54
ประมาณเงินใชจายในการศพ ทาวอินทรสุริยา (ชืน่ )…………………….......… 55
เปรียบเทียบการบริโภคพิธีกรรมงานศพระหวางระบบคุณคาแบบศักนิดา
และระบบคุณคาแบบทุนนิยม....................................................................... 63
รายไดของวัดสระเกศป 2442 ถึงป 2444........................................................75
รายไดของวัดสระเกศ วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส วัดประยุรวงษาวาส วัดพลับพลาไชย
วัดหัวลําโพง ตามรายงานของมรรคนายกในชวงรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6......... 77

ญ

สารบัญภาพ
ภาพประกอบ
หนา
รูปภาพที่ 1.1 กรอบการวิเคราะหกระบวนการกลายเปนสินคาของพิธกี รรมงานศพ….............14

บทที่ 1
บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
ระบบทุนนิยมไดแปรเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเราใหเขาไปสัมพันธกับสิง่ ตางๆ ผาน
ระบบตลาด การบริโภคผลผลิตตางๆ ที่เราตองการสวนใหญจะตองไดจากการแลกเปลี่ยนกับ
เงินตรา ในอดีตไมใชวาผูคนจะไมรูจักการแลกเปลี่ยนเลย สิง่ ทีเ่ รียกวาตลาดเกิดขึ้นมากอนระบบ
ทุนนิยมดวยซ้าํ (Polanyi, 2002) เพียงแตในระบบทุนนิยมที่การแลกเปลี่ยนเขามาครอบงําการ
ดําเนินวิถีชีวิตของผูคน ซึง่ วิถีการผลิตกอนหนานัน้ เปนการผลิตเพื่อใชเอง อิทธิพลของเงินตราที่
ขยายตัวจากการคาขายไดเขามาเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองของสังคม
กระบวนการแบงงานกันทําไดแปรเปลี่ยนการผลิตเพื่อบริโภคเองเปนหลักไปสูการผลิตเพื่อการ
แลกเปลี่ยน ผลผลิตตางๆ ในสังคมถูกทําใหกลายสภาพไปเปนสินคา (commoditization) การใช
ชีวิตของผูคนถูกทําใหผกู ผันอยูกับสินคา ดังที่ Heilbroner (1985) เรียกวาวา "commodification
of life" คนในสังคมจะคุนเคยกับการใชสนิ คาหรือบริการในฐานะสิ่งประดิษฐที่ชวยประหยัดเวลา
(time-saving invention) จนกลายเปนแบบแผนชีวิตแบบใหม
กระบวนการกลายเปนสินคาของผลผลิตตางๆ เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองจากระบบเศรษฐกิจพอยังชีพ (subsistent economy) ไปสู
ระบบทุนนิยม ซึ่งความสําคัญไมไดอยูที่เรื่องของการแลกเปลี่ยนผลผลิตเทานั้น แตสิ่งสําคัญของ
ระบบทุนนิยมนี้ก็คือ การสะสมทุนจากการผลิตและคาขายสินคา โดย สุภา ศิริมานนท (2536) ได
แบงลําดับขั้นของการผลิตออกเปน 3 ขัน้ คือ ขั้นที่ 1 ผลิตเพื่อใช ไปสู ขั้นที่ 2 การผลิตเพื่อขาย
หรือการผลิตเพื่อการแลกเปลี่ยนกับผลผลิตอื่นที่ตนไมไดผลิต และขั้นที่ 3 คือการผลิตเพื่อกําไร เรา
จึงจําเปนตองทําความเขาใจวากระบวนการกลายเปนสินคา การแลกเปลี่ยนจะตองเปนเรื่องของ
การแสวงหารายไดซึ่งไปไกลกวาการแลกเปลี่ยนเพื่อความพอเพียงระหวางผูผลิต เมื่อสังคมสวน
ใหญเกิดการยอมรับตอวิถีการผลิตรูปแบบใหมนจี้ ึงทําใหเกิดการขยายตัวของสินคาและชนิดของ
สินคามากขึ้น จนทําใหสนิ คาเขามามีความสําคัญตอวิถเี ศรษฐกิจของสังคม
ในปจจุบันผลผลิตในสังคมแทบทุกชนิดไดถูกแปรสภาพไปเปนสินคาแลว
แมกระทัง่ ในเรือ่ งของประเพณีวัฒนธรรม ถาเรามองสังคมไทยในปจจุบันวัฒนธรรมสามารถถูก
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แปรเปลี่ยนใหกลายเปนสินคาหรือบริการจนเรามองเห็นได แนนอนวาหากมีผลประโยชนที่มองเห็น
ไดยอมมีผูที่เห็นโอกาสเขาทํากําไรจากสิ่งเหลานั้น เชน การทําใหประเพณีใหกลายมาเปนเรื่องของ
การทองเทีย่ ว ซึ่งทําใหประเพณีที่เคยรับใชวิถีชวี ิตของชุมชนและผูคนในชุมชนที่เปนผูผลิตพิธกี รรม
นั้น ไดกลายมารับใชนายทุนหรือใครก็ตามที่พยายามจะหาผลประโยชนจากประเพณี (นิธิ เอียวศรี
วงศ, 2536) การทําใหความนิยมตัวละครในภาพยนตรไดกลายมาเปนตุกตาติดราคาขายตามราน
ขายของเลน การทําใหพิธีกรรมการแตงงานมาจัดรูปแบบของการใหบริการก็มีใหเห็นไดตามบริษัท
และสตูดิโอตางๆ ในถนนเอกมัย เปนตน ดังนัน้ สิ่งตางๆ รอบตัวเราก็คือสินคาหรือบริการที่เรา
จะตองนําเงินตรามาซื้อ วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมที่เคยเปนเรื่องของแบบแผนปฏิบัติและ
การผูกความสัมพันธระหวางคนในสังคมกลับกลายเปนเรื่องของการคาขายแลกเปลีย่ น และมีเรื่อง
ของการแสวงหาประโยชนเขามาปะปน
เมื่อมองไปทีพ่ ธิ ีกรรมงานศพ ในปจจุบนั งานศพก็ถกู สังคมแปรรูปแบบมาเปน
บริการอยางหนึ่ง จากเดิมที่การจัดงานในสังคมไทยเปนเรื่องที่เจาภาพแตละคนเปนผูดําเนินการ
เอง ตั้งแตการจัดหาอุปกรณเครื่องใชสําหรับการประกอบพิธีกรรม การจัดหาและตกแตงสถานที่
การจัดหาแรงงานมาชวยงาน
แตในสังคมสมัยไทยบริการงานศพไดไปไกลจนกระทัง่ เจาภาพ
สามารถเดินเขาไปติดตอผูใหบริการและจายเงินเมื่อเสร็จพิธี โดยเจาภาพแทบไมตองจัดการใดๆ
เลย ความนาสนใจในกรณีของพิธีกรรมงานศพก็ตองเขาไปเกี่ยวของกับวัด โดยในเฉพาะกรุงเทพ
แลววัดเปนสถานที่ของการเผาศพตลอดจนเปนที่ประกอบพิธีกรรมงานศพดวยซึง่ เรียกรวมๆ วา
"ฌาปนสถาน" อันประกอบดวยศาลาบําเพ็ญกุศลและเมรุเผาศพ จึงเปนที่รับรูกนั ในสังคมวาเมื่อ
ตายก็ตองไปวัด
วัดมีประวัติศาสตรความเปนมาทีเ่ กี่ยวของกับสังคมไทยมานาน โดยมีเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจที่เกีย่ วพันอยูก ับคนในสังคมไมตางจากสถาบันอื่นๆ ในสังคม แมวา ในสังคมไทยสถาบัน
ทางศาสนามักจะถูกพิจารณาใหอยูเหนือความตองการทางวัตถุอยูเสมอ ซึ่งจริงๆ แลววัดก็ตองหา
รายไดมาจุนเจือภาระการใชจายเพื่อกิจการทางศาสนา หากวัดไมแสวงหารายไดใดๆ วัดก็ไม
สามารถอยูรอดได ในระบบศักดินาเศรษฐกิจจะอยูภายใตเงื่อนไขของระบบอุปถัมภ โดยรัฐเองเปน
ผูใหการอุปถัมภแกวัดทั้งในดานเงินตราและแรงงาน รวมทัง้ การอุปถัมภอุดหนุนจากชาวบานที่อยู
อาศัยใกลชิดกับวัด วัดจึงไมตองประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบตลาดเพื่อแสวงหารายได
แตเมื่อมีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจการเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 รัฐไดถายเท
งบประมาณไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสถาบันใหมๆ ที่รองรับตอระบบทุนนิยมมากขึน้ การ
อุปถัมภแกวัดไดลดลงไปอยางมาก วัดจึงจําเปนตองแสวงหารายไดเพือ่ พึ่งพาตนเอง แมวาการที่
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วัดจะประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนสิ่งที่แปลกตาคนในสังคมไทยอยูบาง แตเราก็ไมสามารถ
ปฏิเสธไดถึงความจําเปนของวัด
การใหบริการงานศพ ถือวามีความสําคัญตอเศรษฐกิจวัดไมนอยไปวากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอื่นๆของวัด1
ซึ่งผูศึกษาเห็นวาการใหบริการจัดงานศพของวัดเปนเรื่องที่มีความ
นาสนใจ การจัดงานศพเปนแหลงรายไดสําคัญของวัดของวัดจํานวนมากในกรุงเทพฯ โดยเปน
รายไดที่แนนอนที่สุดของวัด และกิจการนี้ไดเจริญเติบโตแพรหลายอยางรวดเร็วในหมูวัดตางๆ
(ศิวาภรณ รัตนพันธุ, 2538) พิธีกรรมงานศพจึงไดถูกแปรรูปไปเปนบริการอยางหนึ่งเพื่อการ
แสวงหารายไดของวัด
กระบวนการของการเปลีย่ นแปลงพิธกี รรมทางศาสนาไปสูการใหบริการในฐานะ
สินคาอยางหนึ่งของวัด เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมในสังคมไปตาม
เงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบทุนนิยม ซึง่ หมายถึงวิถกี ารผลิตของระบบเศรษฐกิจที่ได
เปลี่ยนแปลงไปดวย โดยสถาบันหนึง่ ๆ ไมอาจหลีกเลี่ยงที่จะตองปรับตัวไปตามเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจการเมืองแมวา จะเปนสถาบันทางศาสนาก็ตาม จึงเปนความนาสนใจของการศึกษาการ
กลายเปนสินคาของพิธกี รรมงานศพภายใตบริบทที่วัดไดกลายมาเปนผูใหบริการจัดงานศพ
การใชวัดมาเปนหนวยการวิเคราะหอาจมีขอถกเถียงในเชิงทฤษฎีได เนื่องจาก
แนวคิดของกระบวนการเปนเปนสินคาอยูภ ายใตกรอบความคิดเรื่องการหมุนเวียนของ “ทุน” ซึ่ง
หมายความวา การกลายเปนสินคาจะตองมีมงุ หมายในเรื่องกําไรและการสะสมทุน ดังนัน้
กลายเปนสินคาของพิธกี รรมงานศพนาจะเปนกระบวนการทีน่ ําไปสูการเปนผูใหบริการของ
ภาคเอกชน ซึ่งมีความชัดเจนในแงของการสะสม ในขอถกเถียงนี้อาจทําใหมองไดวาการเขามา
เปนผูใหบริการพิธีกรรมงานศพของวัดยังไมใชจุดสิ้นสุดของกระบวนการทั้งหมด หรือกรณีดังกลาว
ไมอาจนํามาสูข อสรุปทางทฤษฎีเพื่อนํามาใชอธิบายปรากฏการณทั่วไป (generalization) ได
อยางไรก็ตาม
ในงานศึกษาชิน้ นี้ไมไดตองการนําไปสูขอสรุปทางทฤษฎีเพื่อ
อธิบายการกลายเปนสินคาของพิธกี รรมงานศพโดยทั่วไป ทัง้ นี้ ผูศกึ ษาเห็นวาพิธีกรรมงานศพเปน
เรื่องทางวัฒนธรรมประเพณีซึ่งในสังคมไทยก็มีแบบแผนปฏิบัติของแตละทองถิ่น ซึง่ ทําใหรูปแบบ

1

การแสวงหารายไดของวัด อุทิศ จึงนิพนธสกุล (2528) แจกแจงวา วัดสามารถหารายได
หลักจาก 1) คาเชาที่ดินและการขายที่ดิน 2) การสรางอาคารพาณิชยใหเชา 3) การจัดงานเทศกาล
ตางๆ 4) การใหบริการจัดงานศพ 5) การใหกูเงินและดอกเบี้ยธนาคาร 6) เงินบริจาคตางๆ
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ของกระบวนการมีความแตกตางกันจึงจําเปนตองแยกมองในแตละบริบท2 หรือหากจะมองวาวัดมี
สวนหนึง่ ทีเ่ ปนหนวยทางธุรกิจ ในการศึกษาอาจจําเปนตองชี้ใชเห็นวาวัดมีกระบวนการสะสมทุน
แลว ซึ่งตองคํานึงถึงโอกาสในการเขาถึงขอมูล และถือวาเปนหัวขอใหญของการวิจยั อีกหัวขอหนึง่
ในงานศึกษาชิน้ นี้เปนความพยายามอธิบายกระบวนการกลายเปนสินคาของ
พิธีกรรมงานศพภายใตภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจกิจวัด ซึ่งไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง โดยตองการแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการจัดงาน
ศพที่เคยสัมพันธกับวิถีชวี ิตของคนในสังคมในฐานะวัฒนธรรมประเพณีไปสูการใหบริการงานศพ
ของวัด ความแตกตางในเชิงคุณคาระหวางพิธกี รรมงานศพในอดีตกับงานศพที่กลายเปนสินคา
บริการ และการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธของวัดทีม่ ีตอสังคมในฐานะผูใหบริการ ทั้งนี้ เพื่อ
สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของระบบทุนนิยมที่สามารถยึดกุมพืน้ ฐานความคิดของกิจกรรมตางๆ ใน
สังคม โดยผูศึกษาเชื่อวาการศึกษาวิเคราะหกระบวนการกลายเปนสินคาของพิธกี รรมงานศพใน
ประเด็นตางๆ เหลานี้จะมีความนาสนใจและใหความรูที่เปนประโยชนตอสังคม

วัตถุประสงคการศึกษา
ศึกษากระบวนการกลายเปนสินคาของพิธีกรรมงานศพภายใตความเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจวัด อันไดรับผลกระทบจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองที่เปลี่ยนแปลงจากระบบ
ศักดินาไปสูระบบทุนนิยม หรือการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจพอยังชีพไปสูเศรษฐกิจแบบตลาด ความ
เปลี่ยนแปลงของพิธกี รรมงานศพไปสูการใหบริการงานศพของวัด
และผลกระทบที่เกิดขึน้ ตอ
เศรษฐกิจวัด ตลอดจนผลกระทบทีม่ ีตอสังคม

ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษากระบวนการการกลายเปนสินคาของพิธกี รรมงานศพ ภายใตเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป จะเปนการศึกษาเฉพาะวัดไทยที่ประกอบพิธีกรรมงานศพ
2

สําหรับในกรุงเทพฯ วัดมีบทบาทในฐานะผูใหบริการ แตในบางจังหวัดพบวาธุรกิจเอกชน
เปนผูใหบริการที่เห็นไดชัดเจนกวา หรือในภาคเหนือไมนิยมใหมีเมรุในวัดโดยมีการสรางเมรุกลาง
ในที่อนื่ ซึง่ ทําใหเห็นวารูปแบบบริการมีความแตกตางกันไป
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แบบพุทธ โดยผูศึกษาจะเนนทําการศึกษาวัดที่ตงั้ อยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนหลัก เนื่องจาก
เปนพืน้ ที่วัดไดรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงจากระบบศักดินาไปสูระบบทุนนิยมมากที่สุด
และมีเอกสารในการทําการศึกษาในเชิงประวัติศาสตรอยางตอเนื่อง
โดยผูศึกษาจะทําการ
เปรียบเทียบกระบวนการจัดการพิธีศพโดยศึกษาตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ซึง่ มีความสําคัญ
อยูที่การปฏิรูปเศรษฐกิจวัดไทยในสมัยรัฐกาลที่ 5 โดยชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาที่รัฐเริ่มลด
การอุปถัมภดา นเศรษฐกิจของวัดลง และเริ่มมีแนวคิดผลักดันใหวัดแสวงหารายไดจากการบริการ
งานศพ จนถึงปจจุบันซึง่ วัดบางแหงกลายเปนสถานที่ใหบริการงานศพอยางเต็มตัว

คําจํากัดความที่ใชในงานศึกษา
1. กระบวนการกลายเปนสินคา หมายถึง การที่ผลผลิตถูกทําใหขึ้นตอระบบ
ตลาด โดยผลผลิตจะถูกผลิตเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบ ริโภค และผูผลิตจะทําการ
ผลิตเพื่อแสวงหากําไร
2. การผลิตงานศพ หมายถึง การกระบวนการจัดงานศพโดยมีการจัดหา
ทรัพยากรและแรงงานที่ใชในการจัดงาน ซึ่งผูผลิตงานศพจะแตกตางตามวิถกี ารผลิต โดยในอดีต
สวนใหญเจาภาพจะเปนผูด ําเนินการเอง
แตในปจจุบนั สังคมไทยจะมีฌาปนสถานซึง่ อาจ
ดําเนินการโดยวัดหรือผูใหบริการอื่นๆ เปนผูผลิต
3. วิถีการผลิตของงานศพ หมายถึง รูปแบบการผลิตงานศพซึง่ เปนแบงการผลิต
งานศพเพื่อใชเอง และการผลิตงานศพเพื่อแสวงหารายไดโดยผูใหบริการ ซึง่ ปจจัยการผลิตจะถูก
ใชในลักษณะของทุน
4. การใหบริการงานศพ หมายถึง การจัดงานศพทีม่ ีผผู ลิตมารับจัดบริการใหแก
เจาภาพ การมีอุปกรณเครื่องใชในพิธีและบริการตางๆ ใหเลือกหลายแบบหลายราคาตามความ
ตองการของเจาภาพ
ซึง่ ใชระบบราคาเปนตัวตัดสินการใชทรัพยากรในการผลิตและการ
แลกเปลี่ยน
5. เศรษฐกิจวัด หมายถึง การไดมาซึง่ ทรัพยสนิ และผลประโยชนของวัด การ
ครอบครองทรัพยสนิ ของวัดในรูปแบบตางๆ รวมทัง้ การนําเอาทรัพยเหลานั้นไปประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม
เพื่อใหไดมาซึง่ รายไดทรัพยสินผลประโยชน
เพิ่มพูนขึน้ ตลอดจนถึงการใชจายทรัพยสนิ ของวัดเหลานั้นในกิจการทางศาสนาและอื่นๆ
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6. การบริโภคงานศพในเชิงใชสอย หมายถึง การจัดงานศพเพื่อทําการปลงศพ
ผูตายโดยการประกอบพิธกี รรมตามความเชื่อของผูตายหรือครอบครัวผูตาย
7. การบริโภคงานศพในเชิงสัญญะ หมายถึง การจัดงานศพเพื่อมุงหวังในการ
สื่อสารความหมายไปสูสังคม
ซึง่ ในการศึกษานีส้ ัญญะในการบริโภคงานศพเพื่อแสดงความ
สถานภาพทางสังคมของผูตายหรือครอบครัวผูตาย ซึ่งอาจจะหมายถึง ชนชั้น เกียรติยศ ชื่อเสียง
หรือฐานะทางเศรษฐกิจ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
ในการศึกษาครั้งนี้
ผูศ ึกษาคาดหวังจะขยายประเด็นในการศึกษาทางดาน
เศรษฐศาสตรไปในเรื่องที่เกีย่ วของกับวัฒนธรรม โดยไดหยิบเอาประเด็นในเรื่องของการจัดงานศพ
ซึ่งเกีย่ วของกับชีวิตของคนทุกคน และมีเกี่ยวของกับบทบาทของวัดในปจจุบนั โดยพยายามแสดง
ใหเห็นความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมประเพณีกับเรื่องของเศรษฐกิจในวิถีชวี ิตมนุษย โดยคิดวา
การศึกษาชิ้นจะสามารถใหประโยชนแกผทู ี่สนใจ ดังนี้
1. เพื่อใหถึงอิทธิพลของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองที่กระทบตอวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตผูคน รวมทั้งสถาบันตางๆ ความสําคัญของระบบตลาดและเงินตราที่เพิ่มมากขึน้ ในทุกๆ สวน
ของสังคม
2. เพื่อใหเห็นความสําคัญของการจัดงานศพของคนในสังคมไทย การเปลี่ยน
แปลงของประเพณีที่เกี่ยวของกับศาสนาในระบบทุนนิยม
และเขาใจลักษณะของงานศพใน
ปจจุบันซึง่ มีฐานะเปนการใหบริการอยางหนึง่
3. เพื่อเพิม่ มิติมุมมองที่มีตอ สถาบันทางศาสนา โดยมองวัดบนพืน้ ฐานของความ
เปนจริง โดยใหเห็นเงื่อนไขความจําเปนดานเศรษฐกิจของวัด และทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของสถาบันศาสนามีตอสังคม
เมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจการเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไปในโลกเศรษฐกิจทุนนิยม
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วิธีการศึกษา
1. ทฤษฎีที่ใชในการวิจยั
การเปลี่ยนผานจากระบบศักดินาไปสูระบบทุนนิยม
(The Transition from Feudalism to Capitalism)
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองแบบศักดินาไปสูทุนนิยม เกิด
จากการทีพ่ ลังการผลิตและความสัมพันธในการผลิตของสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป พลังการผลิต
(productive forces) ซึ่งคือความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ คือ วิธกี ารทีม่ นุษยเอาชนะ
ธรรมชาติ เรียกวาวิธกี ารผลิตหรือเทคโนโลยี สวนความสัมพันธในการผลิตนั้น คือ โครงสราง
เศรษฐกิจหรือระบบกรรมสิทธิ์ ซึง่ กําหนดวาใครเปนเจาของปจจัยการผลิต กรรมสิทธิใ์ นปจจัยการ
ผลิตนี้จะกําหนดตอไปวา ใครจะไดรับสวนเกินทีเ่ หลือจากการบริโภค
ระบบนายทุนเปนระบบที่ตอมาจากระบบศักดินา พลังการผลิตจะพัฒนา
มาถึงระดับการผลิตเพื่อขายผลผลิตเปนสินคา (commodity production) และเปนการผลิต
อุตสาหกรรมขนาดใหญใชทนุ และแรงงานอิสระ
พลังการผลิตนี้จะเขามาแทนทีก่ ารผลิต
เกษตรกรรมโดยผูเชาติดที่ดนิ หรือไพร (serf) ในระบบศักดินา ความสัมพันธในการผลิตทีเ่ ปน
อุปสรรคของระบบศักดินาจะถูกผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลง เกิดระบบทุนขึ้นแทนระบบศักดินา
ไพรจะถูกปลดปลอยจากที่ดนิ กลายเปนแรงงานอิสระ เจาของกรรมสิทธิ์สําคัญ (ปจจัยการผลิต)
จะเปลี่ยนจากเจาของที่ดินมาเปนนายทุนผูเปนเจาของทุน (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2541) ทุนจะเปน
ปจจัยสําคัญตอการสะสมความมัง่ คั่งแทนที่การถือครองที่ดิน
ในระบบทุนนิยมจะมีลกั ษณะสําคัญทางเศรษฐกิจ ดังนี้
1. การผลิตจะเปนไปเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน เปนการผลิตเพื่อตลาด
(commodity production) ไมใชเพื่อใชเอง ผลผลิตที่กลายเปนสินคาจะถูกกําหนดมูลคาการ
แลกเปลี่ยนจากระบบตลาด ในระบบเศรษฐกิจแบบนีจ้ ะเกิดการแบงงานกันกันทํา แตละหนวย
ผลิตจะทําการผลิตสินคาเฉพาะอยางที่เปนที่ตองการของตลาด ดังนัน้ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
สังคมจึงเปนความสัมพันธกนั ในระบบตลาดดวย ในระบบทุนนิยมการสะสมความมั่งคั่งก็จะมา
จากการผลิตสินคาเพื่อขาย ดังนัน้ ผลผลิตตางๆ ที่ผลิตไดในสังคมจะถูกแปรเปลี่ยนใหกลายเปน
สินคา
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2. เงินตราจะมีความสําคัญอยางมากในระบบทุนนิยม การที่ระบบ
แลกเปลี่ยนสินคาไดเขามาแทนระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ
เงินตราจึงมีความสําคัญมากขึน้ ใน
ฐานะตัวกลางในการแลกเปลี่ยน คนในสังคมจะตองแสวงหาเงินตราเพื่อนําไปแลกเปลี่ยนสินคา
อื่นๆ ที่ตนตองการแตไมไดผลิต นอกจากนี้ เงินตรายังเปนปจจัยในการรักษาและสะสมมูลคาการ
แลกเปลี่ยนทีพ่ รอมจะแลกเปลี่ยนเปนตัวสินคาอยางหนึ่งอยางใดไดโดยตรง เงินตราจึงกลายเปน
ตัวแทนความมั่งคั่งทางวัตถุคารล (มารกซ อางใน เมธี เอี่ยมวรา, 2542) และเงินตรายังสามารถ
แปลงไปเปนทุนเพื่อใชในกระบวนการสะสมความมั่งคั่งไดตอไป
มันเดล (2523) ไดอธิบายวิวฒ
ั นาการของระบบเศรษฐกิจวา รูปแบบการ
ผลิตเริ่มตนจากการรวมกันผลิตภายในชุมชน ตอมาไดเปลี่ยนแปลงไปสูการผลิตแบบขนาดเล็ก
และสุดทายพัฒนาไปสูการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่ซับซอนมากขึ้น ในการเปลี่ยนแปลงจากการ
ผลิตรวมกันของคนในชุมชนไปสูการผลิตแบบตางคนตางผลิตนัน้ เปนเพราะการแบงงานกันทําใน
สังคมมีความกาวหนามากขึ้น ประการที่สองเปนเพราะสังคมนัน้ สามารถสรางผลิตผลสวนเกินได
ในระดับหนึ่ง กลาวคือกระบวนการผลิตมีความกาวหนาขึ้นจนผลิตของใชไดเกินความจําเปนของ
คนสังคมแลว จากเหตุผลสองประการนีท้ ําใหเกิดการแบงหนวยผลิตเปนหนวยยอยๆ ตางคนตาง
ผลิตอยางอิสระ เริ่มเกิดกรรมสิทธิ์ในผลผลิตของใครของมัน ความสัมพันธของปจเจกบุคคลในวิถี
เศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงจากความสัมพันธกนั โดยตรง (ความสัมพันธในการผลิต) เปนการ
ติดตอกันทางออม คือการเอาผลผลิตมาแลกเปลี่ยนกัน
เมื่อสังคมที่มกี ารแบงงานแบงหนาที่กนั ผลิตออกเปนหนวยยอยๆ การคา
ขายแลกเปลี่ยนจะเริ่มมีความสําคัญกันในวิถีชีวิตของคนในสังคมมากขึน้
การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวจะทําใหระบบการแลกเปลี่ยนหรือระบบตลาดนัน้ คอยๆ ขยายตัวจนแทนที่รูปแบบของการ
ผลิตเพื่อใชเอง
แตในระบบทุนนิยมการนําผลผลิตมาแลกเปลี่ยนจะกลายเปนเรื่องของ
การแสวงหากําไร Heilbroner (1985) อธิบายวาในระบบทุนนิยมนัน้ ปจจัยการผลิตจะเปลี่ยนเปน
ทุน โดยวงจรของการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินคาจะพัฒนาไปสูวงจร M (เงินตรา) – C
(สินคา) – M’ (เงินตราที่เพิม่ ขึ้น) กลาวคือ เปนการใชทนุ เงินตราเพื่อสรางทุนเงินตราที่มากขึ้น
Heilbroner กลาววาทุนจะมีพลังอยางมากเมื่อวงจรของการหมุนเวียน M – C – M’ มีความ
ตอเนื่อง ดังนัน้ นายทุนจะกระจายเงินตราไปยังสาธารณชน ทัง้ การสงผานไปยังคนงานและไปยังผู
ปอนวัตถุดิบ (suppliers) เพื่อใหกาํ ลังแรงงาน (labor services) และวัตถุดิบตางๆ กลายเปน
สินคาที่ซื้อขายกัน ซึ่งวิถีการผลิตของสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สินคาใหมๆ จึงเพิม่
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มากขึ้นตามการขยายตัวของระบบเงินตรา และการที่มสี ินคาเพิ่มมากขึ้นในสังคม สินคาจึงเขามา
มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนในสังคม โดย Heilbroner เรียกวาเปนการ commodification of life
คนในสังคมจะคุนเคยกับการใชสินคาหรือบริการในฐานะสิ่งประดิษฐที่ชวยประหยัดเวลา (timesaving invention) จนกลายเปนแบบแผนชีวิตแบบใหม
สินคาและลิทธิบูชาสินคา
(Commodity and commodity fetishism)
สินคา (commodity) เปนรูปแบบหนึ่งของผลผลิต (product) ที่มนุษย
สรางขึ้น คารล มารกซ (Karl Marx) ไดแยกชัดระหวางคําวา "ผลผลิต" กับคําวา "สินคา" ผลผลิตไม
จําเปนตองเปนสินคา เพราะอาจผลิตไวใชบริโภคเอง ผลผลิตจะกลายเปนสินคาเมือ่ ผลผลิตนั้นถูก
สงออกขายในตลาด (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2541)
ใครผูใดใชผลิตภัณฑของตนมาสนองความตองการของตนเอง ผลิตภัณฑที่เขาผลิต
นั้นก็เปนเพียงมูลคาในการใชสอย (use value) แตไมใชสินคา อันการจะผลิตสินคา
นั้น ผูผลิตไมเพียงแตจะตองผลิตมูลคาในการใชสอยเทานั้น หากยังจะตองผลิต
มูลคาใชสอยใหกับผูอนื่ อีกดวย (มารกซ อางใน เมธี เอี่ยมวรา, 2542)
การผลิตสินคาไมใชรูปแบบสากลหรือรูปแบบที่ขาดเสียไมไดในวิถี
เศรษฐกิจของมนุษย เพียงแตเปนรูปแบบหนึง่ ที่ไดเกิดขึน้ มาแลวหลายศตวรรษ และมีความสําคัญ
ความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของสินคาไมไดวัดแตเพียงในดานปริมาณ
ขึ้นมาอยางมากในยุคสมัยนี้
เทานัน้ แตยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธทางสังคมของมนุษยดวย (Edwards,
Reich and Weisskopf, 1972) โดยการเปลีย่ นแปลงจากระบบเศรษฐกิจทีผ่ ลิตเพื่อใชในการ
บริโภคภายในหนวยผลิตของตนเองไปสูระบบเศรษฐกิจผลิตสินคาเพือ่ การแลกเปลีย่ น
ได
หมายความในตัววาสังคมไดเขาสูระบบทีร่ ับรองกรรมสิทธิ์สวนตัวในปจจัยการผลิตและผลผลิต
ของแรงงาน เพราะการแลกเปลี่ยนคือการนําสินคาไปแลกเปลี่ยนกับของผูอื่น หากสิ่งของนั้นเปน
ของสวนรวมก็ยอมนําไปแลกเปลี่ยนไมได และหมายความดวยวาเปนระบบทีม่ ีการแบงงานกันทํา
เพราะสิง่ ของที่จะนํามาแลกเปลี่ยนยอมตองเปนของทีแ่ ตกตางกัน (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2541)
ผูผลิตแตละรายสามารถเลือกผลิตสินคาตามความถนัดของตน แลวนําไปแลกเปลีย่ นกับของผูอื่น
ในตลาด
การทีว่ ิถีผลิตปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตสินคา
ผลผลิตที่ถูกผลิตขึน้ จะ
เปนไปเพื่อสนองความตองการของสังคม โดยผลผลิตจะมีมูลคาหรือไมนั้น จะขึ้นอยูก ับการกําหนด
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ของสังคมไมใชเพราะผูผลิต ซึ่งสงผลตอการตัดสินใจของผูผลิตวาจะผลิตสินคาอะไรหรือลักษณะ
อยางไรใหเปนที่ตองการของสังคม จึงหมายความวา สินคานัน้ ๆ จะตองมีมูลคาในใชสอยสําหรับ
สังคม จึงจะมีมูลคาสําหรับการแลกเปลี่ยน (exchange value) ดังนัน้ การทําใหผลผลิตกลายเปน
สินคาไดนนั้ ลักษณะหรือรูปแบบของผลผลิตจะถูกกําหนดจากความตองการของสังคม
วิทยากร เชียงกูล (2545) ไดอธิบายศัพทคําวา "commodity fetishism"
(ลัทธิบูชาสินคา) ไวดังนี้
การผลิตและการแลกเปลี่ยนสินคาในระบบทุนนิยมที่มีแรงจูงใจเพื่อกําไรสูงสุด
อยางเดียว โดยไมคํานึงถึงความตองการทางสังคมและความยุติธรรมทางสังคม ใน
กระบวนการนี้ คนถูกทําใหหลงเชื่อวาสินคามีคาแลกเปลี่ยนภายในตัวของมันเอง
และมองความสัมพันธระหวางมูลคาของสินคาวาเปนความสัมพันธของสิ่งของ
มากกวาที่จะมองวาเปนความสัมพันธในกระบวนการผลิต commodity fetishism
ยังหมายถึงการแสวงหาเงินอยางหลงใหล โดยเฉพาะในแงที่เงินสามารถซื้อสิ่งตางๆ
ไดโดยไมคํานึงถึงคุณคาอืน่ ใด
เมื่อระบบแลกเปลี่ยนสินคาขยายตัวมากขึ้น ความสําคัญของสินคาและ
เงินตราก็จะทวีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจมากยิง่ ขึ้น สินคาไมไดแคเพียงถูกผลิตเพื่อนําไป
แลกเปลี่ยนระหวางกันเพื่อบริโภค แตสินคารวมทัง้ เงินตรายังไดกลายเปนปจจัยของการสะสม
ความมัง่ คั่ง อันมาซึง่ การใหความสําคัญทางดานวัตถุ (สินคา, เงินตรา) ของมนุษยมากยิง่ ขึ้นจน
กลายเปนลักษณะของสังคมทุนนิยม สินคาที่ถูกผลิตขึ้นจะเปนไปเพื่อตอบสนองคนที่มีอาํ นาจซื้อ
มากกวาการตอบสนองสังคมโดยรวม
ทั้งนี้ระบบทุนนิยมเปนระบบที่ผูผลิตผลิตสินคาและการ
แลกเปลี่ยนเพือ่ แสวงหากําไร นอกจากนี้ ระบบทุนนิยมจะแปรสภาพผลผลิตตางๆ ในสังคมให
กลายเปนสินคาแทบทัง้ สิ้น เพื่อนําแสวงหากําไรและการสะสมความมั่งคั่งอยางไมสิ้นสุด
การบริโภคเชิงสัญญะ (The consumption of sign)
แนวคิดเรื่องการบริโภคเชิงสัญญะของ Baudrillard (1999) เปนการ
โตแยงทฤษฎีการบริโภคของเศรษฐศาสตรที่พยายามชีค้ วามตองการจากการบริโภคเปนเรื่องความ
พึงพอใจในดานอรรถประโยชน (utility) ในตัววัตถุ กลาวคือแรงจูงใจในการบริโภคมาจากการที่
ผูบริโภคหวังจะไดรับคุณประโยชนเฉพาะที่มากับวัตถุนนั้ ๆ (the desire for specific good for
purposes of consumption) ซึ่งในแงนี้อรรถประโยชนกม็ ีความหมายไมตางจากมูลคาใชสอยของ
มารกซ ดังนั้นการตัดสินใจบริโภคผลผลิตใดๆ จึงเปนเรื่องความคิดตรึกตรองของแตละปจเจก

11

บุคคลที่คาดหวังจะไดรับประโยชนจากวัตถุนนั้ ๆ แตเพียงลําพัง โดยปราศจากอิทธิพลจาก
สภาพแวดลอมอื่นใด ซึง่ ในทางทฤษฎีปจจัยในการกําหนดตัดสินใจเรื่องของราคาและรายไดของ
ปจเจกบุคคลอยางสมเหตุสมผล
Baudrillard ปฏิเสธแนวคิดดังกลาว โดยเห็นวาในการตัดสินใจเพื่อการ
บริโภคมีปจจัยแวดลอมทางดานสังคมเขามาเกี่ยวของ
การบริโภคที่ไมไดเปนเรื่องของปจเจก
บุคคลที่ความตองการบริโภคไมสามารถพิจารณาไดจากอรรถประโยชนหรือมูลคาใชสอย
...การบริโภคเปนสิ่งที่คนๆ หนึง่ ไมเคยทํามันดวยตัวเอง ... คนๆ หนึง่ ไดเขาสูระบบ
ของการแลกเปลี่ยนและการผลิตมูลคาเชิงรหัส (ผานการบริโภค) ผูบริโภคทั้งหมด
จึงเขาไปเกีย่ วพันกับคนอืน่ ๆ ดวย (...consuming is something one never
does alone. ... One enters, rather, into a generalized system of exchange
and production of coded values where, in spire of themselves, all
comsumers are involved with all others.) (Baudrillard, 1999: 78)
ดวยความตองการบริโภคของปจเจกบุคคลเปนเรื่องการแลกเปลี่ยน
ความหมายสือ่ ไปยังคนอืน่ ๆ ในสังคม คุณคาที่ผูบริโภคตองการจึงผนวกเอามูลคาเชิงรหัส (coded
value) หรือมูลคาเชิงสัญญะ (sign value) เขามาเกี่ยวของดวย แนนอนวาผลผลิต/สินคายอมตอง
มีอรรถประโยชน/มูลคาใชสอยในตัวของมันเอง การกินแฮมเบอรเกอรก็เพื่ออิ่มทอง แตผูบริโภคก็
สามารถใชการกินแฮมเบอรเกอรสื่อสัญญะออกไปวาคนใชชีวิตทันสมัยอยางคนตะวันตก หรือเรง
รีบฉับไวในเมืองใหญ โดย Baudrillard เห็นวาเรื่องมูลคาเชิงสัญญะมีความสําคัญมากกวาเรือ่ ง
มูลคาใชสอยในตัวสินคา ดังนัน้ ตรรกในการทําความเขาใจการบริโภคจึงตองมีการเปลี่ยนแปลง
โดยตองนําปจจัยทางดานสังคมเขามาอธิบาย ซึ่ง Baudrillard เสนอวาการบริโภคขึ้นอยูกับตรรก
แหงความแตกตาง (distinction)
การบริโภคเปนการสื่อสัญญะใหเห็นถึงความแตกตาง แตความแตกตาง
นี้ไมไดเปนนิยามเดียวกับการวิเคราะหทางสังคมวิทยา ที่เห็นวาเปนความตองการที่จะแตกตาง
ระหวางแตละปจเจกชนบุคคล สําหรับ Baudrillard ความแตกตางนัน้ จะเปนลักษณะของกลุมคน
ดังนัน้ การตัดสินใจในการบริโภคจึงมีบริบทของกลุม (group context) เขามาของเกีย่ ว เพราะการ
บริโภคดานหนึ่งพยายามสือ่ ใหเห็นความแตกตางระหวางผูบริโภค
แตขณะเดียวกันสัญญะที่
แสดงออกก็จะเปนการอางอิงตัวเองกับกลุมคนที่ตนสังกัดหรือตองการสังกัด (เปนพวกเดียวกับ
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ใคร)
ไมได

จึงละเลยทีจ่ ะนําปจจัยทางดานสังคมวัฒนธรรมเขามาอธิบายการบริโภคของคนในสังคม
ทฤษฎีการบริโภคเพื่อโออวด (Conspicuous consumption)

การอธิบายเรือ่ งของการบริโภควาเปนการแสดงความแตกตางระหวาง
กลุมคน ยังมีทฤษฎีของ Veblen ซึ่งเกิดขึ้นมากอนแนวคิดของ Baudrillard แต Veblen จะเนน
เฉพาะเรื่องของชนชัน้ สถานภาพทางสังคม ทัง้ นี้ในบริบทของการศึกษาเปนการวิพากษวิจารณการ
ใชชีวิตทีห่ รูหราฟุมเฟอยของชนชั้นสูง
Thorstein Veblen ไดเขียนทฤษฎี conspicuous consumption ไวใน
หนังสือ Theory of the Leisure Class (1899) ทฤษฎีนี้ตองการอธิบายพฤติกรรมการบริโภค โดย
นําปจจัยทางดานชนชั้นเขามาเกีย่ วของกับการตัดสินใจเลือกบริโภค ซึง่ ถือวาทฤษฎีของ Veblen มี
ความแตกตางกับทฤษฎีการบริโภคของสํานัก neoclassical ซึ่งมีสมมุติฐานวาการตัดสินใจเลือก
ของผูบริโภคจะพิจารณาจากอรรถประโยชนไดรับจากการบริโภคสินคา โดยผูบริโภคแตละคนจะ
มุงสรางอรรถประโยชนสงู สุดสําหรับการบริโภคสินคานั้นๆ
แตในทฤษฎี
conspicuous
consumption ความพึงพอใจของผูบริโภคจะถูกกําหนดใหจากตําแหนงแหงที่ในลําดับชั้นสังคม
ของบุคคลนั้นๆ การบริโภคของบุคคลอาจไมไดคํานึงสาระประโยชนจากการใชสินคา แตความพึง
พอใจอาจอยูท ี่วา การบริโภคสินคานัน้ ๆ ไดแสดงสภานะบางอยางทางสังคมออกมา ดังนัน้ ปจจัยที่
กําหนดการบริโภคยังตองรวมถึงเงื่อนไขตามสังคมและวัฒนธรรม
การบริโภคเพือ่ โออวดอยูบนพืน้ ฐานของการวิเคราะหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชนชั้นสุขสบาย (leisure class) ซึ่งเปนชนชั้นระดับสูงในสังคม สมาชิกของชนชั้นนี้
เปนผูดูดซับสวนเกินการผลิตจากผูที่ตองทํางานหนักคือชนชั้นแรงงาน
เมื่อสังคมสามารถผลิต
สวนเกินได ความสัมพันธระหวางกรรมสิทธบุคคล (private property) กับสถานะทางสังคม
(status) จะยิง่ มีความสําคัญมากขึ้น การพัฒนาของลําดับขั้นทางสังคมจะดําเนินไปสูการแบงแยก
ระหวางกลุมทีถ่ ือครองกรรมสิทธจาํ นวนมากกับกลุมที่ไมมีหรือถือครองไดนอย โดยลักษณะของ
การแปรความมั่งคั่งทางทรัพยสินไปสูความมีสถานนะทางสังคม คือ การแสดงฐานะทางสังคมผาน
ทางการใชเวลาวางที่ไดแสดงความมั่งคัง่ ของตนออกมา ทัง้ นี้เปนเพราะสถานะทางสังคมจะถูก
ตัดสินจากสังคม ดังนั้น การใชเวลาวางจึงเปนการบอกตําแหนงแหงที่ในสังคม โดย Veblen เสนอ
วามี 2 วิธหี ลักที่เปนการแสดงความมั่งคัง่ ออกมา คือ 1) ผานทางการขยายรูปแบบของกิจกรรม
การพักผอน 2) ผานทางการบริโภคสินคาบริการที่เสียคาใชจายสูง

13

การยึดถือวัตถุเปนเกณฑในการวัดระดับความสําเร็จในวัฒนธรรมที่เนน
เงินตราไดขยายไปในสังคม การบริโภคเพื่อโออวดไมไดเกินเฉพาะชนชั้นสูงในสังคม แตไดเกิด
ลักษณะของการเลียนแบบการบริโภคเพื่อยกระดับสถานะทางสังคมของคนชัน้ กลางดวย
ซึง่
ลักษณะของการเลียนแบบในแนวคิดของ Veblen จะเปนการเลียนแบบจากบนสูลาง (TrickleDown Effect) กลาวคือ รูปแบบการบริโภคของชนชั้นสูงกวาจะถูกเลียนแบบจากชนชั้นที่ต่ํากวา
อยางไรก็ตาม การเลียนแบบไดมากนอยนัน้ จะขึ้นอยูกับความแตกตางของอํานาจการใชจาย
ระหวางชนชัน้ ดวย (Trigg, 2001)
การทีท่ ฤษฎีการบริโภคเพื่อโออวดและการบริโภคเชิงสัญญะไดเพิ่มเติม
ปจจัยทีก่ ําหนดการพฤติกรรมของผูบริโภค นอกเหนือไปจากการคํานึงถึงอรรถประโยชนสงู สุดที่ได
รีบ โดยปจจัยที่มีสวนกําหนดในทฤษฎีนี้ไดรวมเงื่อนไขทางดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการบริโภค
สินคาอาจเกิดจากความตองการจะแสดงถึงสถานะทางสังคมของตน หรือตองการการยอมรับจาก
สังคม ทฤษฎีการบริโภคเพื่อโออวดจึงเปนประโยชนในการวิเคราะหความตองการจัดงานศพที่
หรูหราฟุมเฟอยของเจาภาพ
หรือการเลียนแบบการจัดงานศพในราชสํานักของผูท ี่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีที่เติบโตขึ้นมาในระบบทุนนิยม
2. กรอบในการวิเคราะห
ในการศึกษาการกลายเปนสินคาของพิธีกรรมงานศพ
จําเปนตองทํา
ความเขาใจกอนวา พิธีกรรมงานศพที่เปนสินคาจะมีลกั ษณะอยางไร เพื่อเปนการแบงแยกระหวาง
งานศพที่เปนสินคากับการงานที่ไมเปนสินคา ผูศึกษาไดกําหนดลักษณะของพิธีศพที่เปนสินคาไว
2 ประการ
ประการทีห่ นึ่ง ตามทฤษฎีวา ดวยสินคาของมารกซนนั้ สินคา คือ ผลผลิต
ที่ถูกผลิตขึน้ เพื่อแลกเปลี่ยนในตลาด ดังนั้น พิธีกรรมงานศพที่เปนสินคาก็คือการใหบริการจัดงาน
ศพที่ถกู ผลิตเพื่อแลกเปลี่ยน หรือเพื่อขายในตลาด หรือรูปแบบงานศพที่เปนลักษณะของการจาง
วาน โดย จะมีผูผลิตที่รับผิดชอบดําเนินธุระในการจัดงานศพใหแกเจาภาพแลกเปลี่ยนกับเงินคา
ดําเนินการ โดยผูผลิตในงานศึกษาชิน้ ก็คือวัด
ประการที่สอง พิธีกรรมงานศพที่เปนสินคาจะเปนผลผลิตที่ถูกผลิตขึ้น
เพื่อมุงตอบสนองตองการของตลาด ผูผ ลิตหรือวัดจะมุงเนนผลิตบริการงานศพในรูปแบบที่เปนที่
ตองการของเจาภาพ มีการสรางทางเลือกในบริการตางๆ ใหแกเจาภาพ การอํานวยความสะดวก
ใหแกเจาภาพ ทัง้ นี้ วัดอาจคํานึงถึงเจาภาพที่ตองการจัดงานศพทีม่ ีมูลคาสูงมากกวาเจาภาพที่มี
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ฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา ลักษณะเชนนี้การจัดบริการงานศพจะเปนไปตามกลไกราคาในตลาด ซึง่
อาจเปนการเบี่ยงเบนความหมายของพิธกี รรมงานศพ หรือหนาที่ของวัดในการใหบริการสังคม
โดยในการศึกษาชิน้ นี้ ไดนําทฤษฎีที่ไดกลาวถึงไวแลวมาสรางกรอบใน
การวิเคราะหโดยแสดงเปนรูปภาพ ดังนี้
รูปภาพที่ 1.1 กรอบการวิเคราะหกระบวนการกลายเปนสินคาของพิธกี รรมงานศพ
เจาภาพ

ผูใหบริการ (วัด)

บริโภค
แรงงาน
ผลิตเพื่อใชเอง

แรงงาน
ผลิตเพื่อขาย

ปจจัยการผลิต

ทุน

3
พิธีกรรมงานศพ

กระบวนการ
กลายเปนสินคา

มูลคาใชสอย
มูลคาเชิงสัญญะ

บริการงานศพ

มูลคาใชสอย
มูลคาเชิงสัญญะ

มูลคาแลกเปลี่ยน

2
บริโภค

1

เจาภาพ

ระบบเศรษฐกิจการเมืองของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากวิถีการผลิตแบบศักดินา
ไปสูระบบทุนนิยม

ซื้อ
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จากรูปภาพ การวิเคราะหกระบวนการกลายเปนสินคาของพิธีกรรมงาน
คือ ขั้นตอนและสิ่งทีท่ าํ ใหพิธีกรรมงานศพแปรเปลี่ยนไปเปนบริการงานศพโดยจะแปรเจาภาพจาก
ผูผลิตไปเปนผูซื้อ โดยมีอกี หนวยหนึง่ ของสังคมไดเขามาเปนผูผลิตหรือเรียกวาผูใหบริการงานศพ
ในระบบตลาด ซึ่งการศึกษาชิ้นนี้จะมุงอธิบายไปทีว่ ัดในฐานะผูใหบริการเปนหลัก
1. การเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขเศรษฐกิจการเมืองไปสูระบบทุนนิยมของ
สังคมไทย โดยระบบเงินตราและการคาไดขยายตัวขึน้ มามีอิทธิพลตอโครงสรางและวิถีชวี ิตของ
ผูคนตางๆ ในสังคมไทย รวมทั้งการเปลีย่ นแปลงของสถาบันตางๆ ในสังคมไทย ซึง่ ทําใหเศรษฐกิจ
ของวัดไดรับผลกระทบและตองปรับตัวใหตองเขาไปสูเศรษฐกิจแบบระบบเงินตรามากขึ้น แนนอน
วาพิธีกรรมงานศพก็ไมอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกลาวได
2. การวิเคราะหการบริโภคงานศพในสังคมไทย การทีผ่ ลผลิตจะกลาย
เปนสินคาไดนนั้ มูลคาใชสอย รวมถึงมูลคาเชิงสัญญะจะตองนํามาแปรเปนมูลคาแลกเปลี่ยนได
หรืออีกนัยหนึง่ คือพิธกี รรมงานศพจะตองมีมูลคามากพอทางเศรษฐกิจที่จะถูกแปรเปลี่ยนไปสู
สินคาบริการ การศึกษาในดานการบริโภคจะทําใหเขาใจวามูลคาใชสอยและมูลคาเชิงสัญญะใน
พิธีกรรมอยางไร การเปลี่ยนแปลงของมูลคาตางไปตามวิถีชีวิตของคนในสังคม และอิทธิพลตอการ
ใชจายงานศพในสังคมไทย
ซึ่งมูลคาทางเศรษฐกิจของพิธีกรรมงานศพและการจัดงานศพที่
เจาภาพตองการความสะดวกสบาย
3. การวิเคราะหวิถีการผลิตของงานศพในสังคมไทย คือ การผลิตเปลี่ยน
แปลงกระบวนการผลิตพิธกี รรมงานศพที่เคยดําเนินการโดยเจาภาพ
ทัง้ ในเรือ่ งของการจัดหา
แรงงานและทรัพยากรที่ใชในการจัดงาน มาสูการผลิตเพื่อแสวงหารายไดของวัด อันเปนผลมาจาก
การขยายตัวของความตองการบริการงานศพเพิ่มมากขึน้
เมื่อคนในสังคมจํานวนหนึ่งเกิดความ
ตองการบริโภคพิธีกรรมงานศพในรูปแบบของบริการแทนการผลิตเพื่อใชเอง
เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลีย่ นแปลงไป ซึง่ ทําใหวิถีชวี ิตในระบบตลาดที่ตองการความสะดวกสบาย
ในการไดมาซึง่ ผลผลิตนัน้ ตลอดจนผลกระทบที่มีตอ เศรษฐกิจของวัด และผลตอสังคมจากการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของงานศพไปสูรูปแบบของการผลิตสินคา
3. แหลงที่มาของขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ ใชการสัมภาษณจากพระภิกษุ เจาหนาที่ของวัด ใน
พื้นที่ทที่ าํ การศึกษา ตลอดจนการสัมภาษณผูรูทางดานพุทธศาสนากับสังคมไทย และความ
เปนมาของการจัดงานศพ
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2. ขอมูลทุติยภูมิ ไดจาก การเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากเอกสารและ
รายงานตาง ๆ ของวัด และเอกสารของหนวยราชการที่เกีย่ วของ อาทิ เอกสารทางประวัติศาสตร
จากหอจดหมายเหตุ หอสมุดแหงชาติ ตลอดจนเอกสาร หนังสือ และงานวิจยั ตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
4. วิธีการวิเคราะห
ใชการศึกษาในลักษณะพรรณนา โดยในสวนของการศึกษากระบวนการ
กลายเปนสินคาของพิธกี รรมงานศพจะเปนศึกษาเชิงประวัติศาสตร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ
ของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองจากระบบศักดินาไปสูระบบทุนนิยม กับการ
แปรสภาพไปเปนสินคาของพิธีกรรม เพือ่ หาคําอธิบายปรากฏการณของการจัดพิธีศพเชิงพาณิชย
ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจวัด และผลกระทบตอสังคม ซึ่งจะเปนการ
สํารวจเอกสารทางประวัติศาสตร เอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวของ ทั้งวิธีสํารวจขอมูลภาคสนาม
การเดินทางไปเก็บขอมูลของวัดในพื้นทีท่ ี่ทาํ การศึกษา ตลอดจนการสัมภาษณสอบถาม และขอ
ความคิดเห็น เพื่อรวบรวมขอมูลมาทําการวิเคราะหและอธิบายปรากฏการณของการที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน
โดยการดําเนินการวิจัยแบงเปนขั้นตอนได ดังนี้
ขั้นแรก ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามา
ประกอบการกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางในการวิจยั
ขั้นที่สอง ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร จาก
หอจดหมายเหตุ หอสมุดแหงชาติ และเอกสารอื่นๆ ที่เกีย่ วของกับเรื่องวิวฒ
ั นาการของการจัดพิธี
ศพของวัดไทย
ขั้นที่สาม ศึกษาขอมูลภาคสนาม การสัมภาษณพระภิกษุ เจาหนาที่ใน
วัด รวมทั้งสัมภาษณผูรูทางดานพุทธศาสนากับสังคมไทย เพื่อใหไดขอมูลและขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชน
ขั้นที่สี่ วิเคราะหขอมูลและเสนอรายงานการศึกษาในลักษณะของการ
พรรณนา และวิเคราะหตามขอมูลเอกสาร และขอมูลภาคสนามในวัดที่ถูกกําหนดในการเก็บขอมูล
ตามขอบเขตของการวิจัยที่กาํ หนดไว
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เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
1. วิวัฒนาการของงานศพ
ในการศึกษากระบวนการกลายเปนสินคาของพิธกี รรมงานศพ การศึกษา
ประวัติความเปนมาของการจัดงานศพถือเปนสิ่งสําคัญ เพราะจําเปนตองนํามาเชื่องโยงกับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจการเมือง เพื่อแสดงใหเห็นอิทธิพลของระบบตลาดและเงินตรา ที่
ทําใหพิธกี รรมงานศพไดแปรเปลี่ยนไปอยูในรูปของสินคาบริการอยางหนึง่ โดยงานที่ไดกลาวถึง
วิวัฒนาการของงานศพ มีดงั นี้
เสฐียรโกเศศ (2539) เลาถึงประวัติของการจัดงานศพในอดีตไววา งาน
ศพเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประเพณีมาตั้งแตโบราณ พิธกี รรมงานศพจึงขึ้นอยูก ับความเชื่อทองถิน่
คอนขางมากกอนที่สังคมจะรับเอาศาสนามาเปนความเชื่อหลัก เมื่อสังคมมีความเจริญขึ้น ขั้นตอน
ของพิธีกรรมงานศพที่เกี่ยวของกับความเชือ่ ทองถิน่ คอยๆ ลดความสําคัญลงไป คงมีแตในชนบทที่
ยังคงพิธีกรรมตามความเชื่อเดิมอยูมาก เสฐียรโกเศศมองการเปลีย่ นแปลงของพิธกี รรมงานศพวา
เปนการเปลี่ยนแปลงทางจารีตประเพณี ซึง่ ประเพณีเปนแบบแผนปฏิบัติที่มีความสัมพันธตอวิถี
ชีวิตของคนในสังคม ซึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงตามแบบแผนวิถชี ีวิตของคน อยางพิธกี รรมที่เห็นอยู
ในกรุงเทพก็มกี ารตัดเติมไปตามกาลเทศะ โดยงานศพของคนกรุงเทพฯ เจาภาพอาจจะตั้งศพ
บําเพ็ญกุศลทีว่ ัดหรือที่บา นผูตาย จากนั้นจึงจัดพิธีสวดอภิธรรม พิธีบาํ เพ็ญกุศลเลีย้ งพระ พิธีแสดง
พระธรรมเทศนา เมื่อถึงเวลาฌาปนกิจจึงเคลื่อนยายมาเผาหรือฝงตามปาชาวัดหรือปาชาของ
ชุมชน
ปราณี วงษเทศ (2534) ศึกษาพิธีกรรมทีเ่ กี่ยวกับการตายในประเทศไทย
ตั้งแตอดีต ไดใหขอสังเกตวา พิธีกรรมงานศพของไทยมีความแตกตางกันระหวางวัฒนธรรมของแต
ละชนชัน้
ความแตกตางกันระหวางชนชั้นปกครองกับผูอยูใตการปกครองจะเห็นไดจากการที่
ประชาชนทัว่ ไปมีชีวิตอยูอยางงายๆ ทัง้ ในดานของที่อยูอาศัย การแตงกาย รวมทัง้
ขนบธรรมเนียมประเพณีเกีย่ วกับการปลงศพของคนธรรมดา เมื่อคนตายก็ปลอยให
แรงใหกากินเหลือแตกระดูก ผิดกับประเพณีของกษัตริยที่แวดลอมดวยพิธีรีตองทีม่ ี
ความละเอียดซับซอนและศักดิ์สิทธิ์โดยมีสมณชีพราหมณและขาราชบริพารที่ชว ย
สงเสริมฐานะของกษัตริยใหสูงขึ้นในฐานะทรงเปนสมมุตเิ ทพตามความเชื่อของ
ศาสนาที่รับเขามา (ปราณี วงศเทศ, 2534: 7)
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ในพิธีศพแบบชาวบาน แตเดิมสวนใหญจะจัดงานกันในบานของผูตาย
เมื่อพิธถี ึงขั้นตอนของการเผาศพคอยเคลือ่ นยายไปยังชายบานที่อยูห า งไกลบานเรือน แมทุกวันนี้
ยังมีชาวบานทั่วๆไปปฏิบัติกันอยู การจัดงานศพจะดําเนินการกันเองโดยอาศัยความชวยเหลือจาก
ญาติพี่นอง ตางจากปจจุบนั ที่อาศัยการจางวานมากกวา
สําหรับพิธีศพของชนชัน้ สูงจะมีพิธีรีตองมากกวามาก ซึ่งไดใชธรรมเนียม
ตามระบบศักดินา กลาวคือ มีความแตกตางกันของพิธศี พระหวางผูทไี่ ดรับยศฐาบรรดาศักดิ์สูงต่ํา
ไมเทากัน ผูท ี่ไดรับสายสะพายชั้นสูง (มีชั้นศักดินาสูง) จึงจะไดรับการประดิษฐานบนเมรุที่ได
จัดสรางทีว่ ัดเทพศิรินทร ซึ่งถือวาเปนเมรุหลวง สวนผูท ี่ไมไดรับสายสะพายจะตองไปสรางเมรุ
ชั่วคราวในวัดอื่นๆ แทน
ในเวลาตอมา
ความเหลื่อมล้ําทางศักดินาของการจัดงานศพได
เปลี่ยนแปลงไปสูความเหลื่อมล้ําทางสภาพเศรษฐกิจมากขึ้น คนที่มีฐานะร่าํ รวยในกรุงเทพฯ อัน
ไดแก กลุมพอคา นักธุรกิจ และขาราชการ ก็สามารถจัดงานศพใหญโตโดยจําลองแบบพิธีของขุน
นางในอดีตได และผลที่ตามมาคือการจัดพิธีศพแบบขุนนางไดแพรหลายไปสูสวนตางๆ ของสังคม
มากขึ้น
การจัดพิธีศพที่เนนความใหญโตของงานเพื่อแสดงฐานะและเกียรติยศของเจาภาพ
ทําใหพิธีศพเปนเครื่องแสดงสถานภาพและชนชัน้ อยางหนึง่ ในสังคมไทย พิธีศพใน
ปจจุบันจึงสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําพิธีศพที่ชนชั้นกลาง
เลียนแบบขุนนาง ชนชัน้ สูง และอิทธิพลนี้แพรหลายไปทั่ววัดตางๆ ในภูมิภาคอื่นๆ
ของประเทศไทย (ปราณี วงศเทศ, 2534: 14)
สุเมธ ตันสกุล (2536) ใหขอสังเกตวารูปแบบของพิธีศพไดเปลี่ยนแปลง
ไปนับตั้งแตมกี ารปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งระบบ
เศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบทุนนิยมแบบตะวันตกมากขึน้ โดยการเปลีย่ นแปลงนี้นาํ ไปสู
ความเชื่อที่วา การจัดงานศพเปนพิธีการที่เจาภาพจัดขึน้ เพื่อตองการแสดงใหเห็นถึงสถานภาพและ
ความมีหนามีตาทางสังคม โดยไดใหเหตุผลไว 3 ประการ
ประการแรก คนกรุงเทพฯ มีรายไดเพิ่มขึน้ มาก โดยเฉพาะชนชัน้ กลางมี
รายไดเพิ่มขึ้นและมีเปนจํานวนมาก ทําใหเจาภาพเหลานี้สามารถจัดพิธีศพใหหรูหราฟุมเฟอยได
ตรงกันขามกับเจาภาพทีย่ ากจนที่ตองการประหยัดคาใชจายในการจัดงานศพ รูปแบบของงานศพ
จึงแสดงใหเห็นถึงฐานะของเจาภาพ
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ประการที่สอง เจาภาพทีม่ ีฐานะร่ํารวยสามารถไดกาํ ไรจากการจัดงาน
ศพ เนื่องจากอยูในสังคมคนรวย แขกทีม่ ารวมงานจะใหเงินรวมทําบุญกับเจาภาพมาก โดยกําไร
จากการจัดงานนี้ เจาภาพที่มีฐานะร่าํ รวยมักจะนํามากอตั้งมูลนิธิตามวัด หรือนํามาบริจาคเพื่อ
สรางหรือซอมแซมถาวรวัตถุถวายวัดตามชือ่ บุคคลที่มีพระคุณตอเจาภาพ ซึ่งสามารถสรางความมี
หนามีตาของเจาภาพนัน้ ๆ ได
ประการสุดทาย คานิยมในสังคมไทยคอนขางนิยมชมชอบตอพฤติกรรม
การเลียนแบบทางดานวัฒนธรรมและประเพณีของชนชัน้ สูง
และมีความเชื่อวาการเลียนแบบ
กิจกรรมของชนชั้นสูงจะสามารถสรางชื่อเสียงและเกียรติยศใหแกตนเองและวงศตระกูล เจาภาพ
สามัญชนทั่วไปพยายามเลียนแบบพิธีการจัดงานศพทีย่ ิ่งใหญจากประเพณีการจัดงานพระศพทีจ่ ัด
ในราชสํานักหรือเหลาบุคคลชั้นสูงศักดิ์ในสังคมไทย เชน พิธีกงเตกสมเด็จพระนางเจาสุนนั ทา
กุมารีรัตน ไดทําใหการทําบุญหนาศพตามประเพณีจนี แพรหลายไป ไดแกการทําบุญครบ 7 วัน 50
วัน 100 วัน หรือการทําบุญหนาศพทุกๆ วันนับจากวันมรณะไปจนครบ 7 วัน ซึง่ แตเดิมการบําเพ็ญ
กุศลของประเพณีไทยมักจะสวดเพียง 3 วัน
จากงานศึกษาทัง้ 3 ชิน้ ขางตนไดใหขอสังเกตวา ประเพณีที่ลดความเชื่อ
ทองถิน่ ของชาวบานทําใหงานศพเขาไปเกีย่ วของกับเรื่องทางศาสนามากขึ้น นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบงานศพที่เกิดขึ้น ไดเกิดการแบงหนาที่ของสังคมในการการจัดงานศพของ
ชาวบานใหม โดยแตเดิมการจัดงานศพของชาวบานทัว่ ไปมักดําเนินการกันเอง ซึง่ จัดพิธีที่บา นของ
ผูตาย อาศัยความชวยเหลือแรงงานจากเพื่อนบานหรือญาติพี่นอง ปจจุบันการจัดงานศพสวน
ใหญอยูในรูปของการซื้อบริการจัดงานศพ โดยวัดเขามาเปนหนวยผลิตที่ทาํ หนาทีจ่ ัดงานศพอยาง
ชัดเจน ซึง่ นาจะเปนเรื่องของวิถชี ีวิตทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ขอสังเกตประการตอมา คือ พิธีศพไดมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน สิง่ ที่เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดคือ ความแตกตางของรูปแบบการจัดงานศพอันเกิดจาก
ความเหลื่อมล้าํ ของการจัดงานศพระหวางชนชั้นสูงในระบบศักดินากับชาวบานสามัญชนไดจาง
หายไป เกิดความเหลื่อมล้าํ ของการจัดงานศพแบบใหมคือ ความเหลือ่ มล้ําทางดานสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งทําใหเกิดความแตกตางของงานศพคนมีฐานะร่ํารวยกับงานศพของคนที่มีฐานะต่ํา
กวา โดยผูท มี่ ีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีสามารถที่จะจัดงานศพเลียนแบบงานศพของชนชัน้ สูงใน
สังคมไทย รูปแบบของพิธกี ารของหลวงกับพิธีการของราษฎรไมไดมีเสนแบงเครงครัดอีกตอไป
จากขอสังเกตของสุเมธ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนผลจากการปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองที่
พยายามปรับตัวในสูระบบทุนนิยม ดวยขอสังเกตนี้ จุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจการเมืองในสมัย
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รัชกาลที่ 5 จึงเปนประเด็นสําคัญที่จะตองนํามาศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเติบโตขึ้นมาของชน
ชั้นใหมของสังคมที่ไดรับผลตอบแทนจากการประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจในรูปของเงินตรา
ซึง่
สามารถนํามาแลกเปลี่ยนกับการจางวานใหวัดจัดงานศพใหแกตนได
2. วัดกับการเปนผูใหบริการงานศพ
สุเมธ ตันสกุล (2536) ไดแบงแยกประเภทของวัดในการศึกษาพฤติกรรม
ของวัดที่มกี ารจัดการศพไว 2 ประเภท ไดแก วัดที่ไมไดกําหนดอัตราคาบริการ ซึง่ วัดเหลานี้ถือการ
จัดงานศพเปนบริการสังคมอยางหนึ่ง และอีกประเภทเปนวัดที่กําหนดอัตราคาบริการไวชัดเจน ซึง่
อัตราคาใชจายที่เปนรูปธรรมก็คือ การกําหนดอัตราคาเชาศาลาบําเพ็ญกุศล เงินถวายพระสงฆ
ที่มาประกอบพิธีตางๆ และคาดอกไม การแบงประเภทของวัดของสุเมธทําไดเห็นวาไมใชทุกวัดที่
จัดงานศพในรูปแบบของสินคา ตัวอยางของวัดประเภทกําหนดคาบริการที่สุเมธศึกษามีวัดธาตุ
ทอง วัดเทพศิรินทราวาส วัดโสมนัสวรวิหาร ซึง่ เปนตัวอยางเดียวกับงานของมนวิภา วัดอื่นๆ เชน
วัดหัวลําโพง วัดตรีทศเทพ ก็ถือวาเปนวัดที่มีชื่อเสียงในการจัดงานศพ โดยเฉพาะวัดหัวลําโพงที่
เจาภาพสวนใหญเปนคนเชือ้ สายจีนฐานะดี ในจํานวนวัดที่ใหบริการงานศพโดยกําหนดราคานีม้ ี
สวนหนึง่ ที่ดาํ เนินการโดยหนวยงานราชการ เชน วัดโสมนัสที่ใหกองทัพบกเชาสถานที่ เปนตน
สุเมธใหเหตุผลที่เกิดความแตกตางระหวางรูปแบบการจัดงานศพของวัด
2 ประเภท วาเปนเพราะพฤติกรรมการหารายไดวัดวาจะใชการจัดงานศพเปนแหลงที่มาของรายได
หรือไม รวมทั้งทัศนคติของเจาอาวาสทีม่ องการใหบริการงานศพเปนอยางไร การจัดงานศพเปน
ธุรกิจหรือไมตามเหตุผลของสุเมธจึงเปนการเลือกของวัดเปนสวนใหญ แตก็ตองอาศัยปจจัยทีท่ ํา
ใหเกิดความนิยมงานศพในแตละวัดวัด โดยเฉพาะชื่อเสียงและทําเลที่ตั้งของวัด สุเมธวิเคราะหวา
วัดที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจกั ของประชาชนจะไดประโยชนจากการจัดงานศพเปนรายไดหลัก เชน วัด
เทพศิรินทร วัดโสมนัส ตรีทศเทพ เปนพระอารามหลวง และทําเลที่ตงั้ ก็มีสว นสําคัญ เชน วัดหัว
ลําโพงอยูใกลยานชุนชมคนจีน หรือวัดยางสุทธารามตั้งอยูใกลแหลงชุมชนสามแยกไฟฉายเปน
ศูนยกลางแหงหนึง่ ในฝง ธนบุรี วัดตางๆ เหลานี้มีเจาภาพมาใชบริการมากซึง่ จูงใจใหวัดจัดการรูป
แบบอยางเปนระบบ
งานศพที่ไดกลายเปนงานบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดงาน
ศพแกเจาภาพ จะตองมีการคิดคาบริการกับเจาภาพ รวมทั้งการเสนอทางเลือกรูปแบบตางๆ
หลากหลายราคาในแตละรายการใหกับเจาภาพ ซึ่งลักษณะดังกลาวถือวา การจัดงานศพเปน
ผลผลิตที่ถูกผลิตเพื่อการแลกเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
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ในงานศึกษาการจัดงานศพกอนหนานี้มีการศึกษารูปแบบของการ
ใหบริการงานศพโดยวัด และรายละเอียดของคาใชจายที่เจาภาพตองจายใหกับผูรับจัดงานไวดังนี้
อนันต ยูสานนท (2520) ไดกลาวถึงคาใชจายที่เจาภาพตองจายตลอด
ทั้งงาน โดยแบงรายงานคาใชจายออกเปน 4 รายการหลัก ประกอบดวย
1. คาใชจายในการรับศพไปวัดและพิธีอาบน้ําศพ คาใชจายหลักๆ ของ
รายการนี้ คือ การเชารถสงศพไปยังวัด ซึ่งมีหลายราคาตามแตระดับความหรูหราของรถที่ใหเชา
คาหีบศพก็ราคาที่แตกตางกันตามขนาดและเนื้อไม นอกจากนี้ก็มีคา ใชจายสําหรับอุปกรณและ
การบริการในพิธีรดน้าํ ศพ
2. คาใชจายในการสวดอภิธรรมศพ ประกอบดวยคาบํารุงสวดอภิธรรม
ปจจัยถวายพระ ดอกไม ธูปเทียน อาหารเครื่องดื่มสําหรับเลี้ยงแขก ซึง่ นอกจากคาบํารุงแลว ราคา
ของคาใชจายอื่นๆ จะขึ้นอยูก ับความตองการของเจาภาพ
3.
คาใชจายในพิธีบรรจุศพ
หากเจาภาพตองการเก็บศพในชวง
ระยะเวลาหนึง่ กอนที่จะทําการฌาปนกิจ วัดก็จะใหบริการฝงศพ ซึ่งจะมีคาใชจา ยเพิ่มเติม ไดแก
คาเชาสุสาน คาอุปกรณในพิธี ปจจัยถวายพระ
4. คาใชจา ยในการฌาปนกิจศพ ความมากนอยของคาใชจายในสวนนี้
จะขึ้นอยูกับความกวางขวางของผูตายและความยิ่งใหญของเจาภาพ
เพราะจะมีการแจกของ
ชํารวย เชน การพิมพหนังสือที่ระลึกแจก รวมทัง้ คาอาหารเครื่องดื่มสําหรับเลี้ยงแขก ซึง่ คาใชจา ย
แปรตามความมากนอยของแขกที่มารวมงาน นอกจากนี้ยังมีคาบริการฌาปนสถาน คาแรง
เจาหนาที่ คาอุปกรณในพิธี รวมทั้งคาใชจา ยในการแปรอัฐิดวย
มนวิภา ไชยพันธ (2523) ไดศึกษารายการคาใชจา ยในการจัดงานศพ
ตลอดทั้งงาน ของวัดมกุฏกษัตริยาราม วัดโสมนัสวรวิหาร วัดเทพศิรินทราวาส วัดพระพิเรนทร
และวัดธาตุทอง ซึ่งถือวาเปนวัดที่ผูทมี่ รี ายไดในระดับตั้งแตปานกลางขึ้นไปนิยมไปติดตอจัดงาน
ศพ ราคาของคาใชจายในรายการตางๆ จะแตกตางไปตามความตองการของเจาภาพ ระยะเวลาที่
จัดงาน และอัตราการคิดคาบริการของวัดแตละแหงมีความแตกตางกัน โดยบางรายการของวัดที่
ศึกษามีบางแหงคิดคาบริการแตบางแหงไมไดคิด การแบงรายการคาใชจายในการจัดงานศพของ
มนวิภาไดแบงไวละเอียดกวาในงานของอนันต โดยแบงเปน 7 รายการ ประกอบดวย

22

1. รายการคาใชจายในการดําเนินการเกีย่ วกับศพในขัน้ แรก ไดแก คาเชา
รถสงศพไปยังวัด ซึ่งมีราดแตกตางกันไปตามลักษณะของรถและระยะทาง คาหีบศพ มีราคา
ตางกันตามเนือ้ ไมที่ใชและขนาดของหีบ นอกจากนี้จะเปนคาบริการของพิธีรดน้ําศพ
2. รายการคาใชจายในการสวดพระอภิธรรม ประกอบดวย คาบํารุงตางๆ
ที่จางใหแกวัดในการสวดพระอภิธรรม ราคาตามแตทางวัดจะกําหนด เครื่องถวายพระสงฆ ดอกไม
ธูปเทียน คาอาหารเครื่องดื่มสําหรับเลีย้ งแขก ราคาจะตามแตความประสงคของเจาภาพ
3. รายการคาใชจายในการทําบุญ 7 วัน 50 วัน 100 วัน ในรายการนี้มี
คาบริการสําหรับเจาพนักงานวัด อุปกรณที่ใชในพิธีทที่ างวัดเปนผูกาํ หนดราคา จะมีคาอาหาร
สําหรับถวายพระสงฆที่จะเปนไปตามประสงคของทางเจาภาพ
4. รายการคาใชจายในการบรรจุศพ คาใชจายตางๆ ของในรายการนี้ มน
วิภาระบุไวใกลเคียงกับในงานของอนันต มีคาเชาสุสาน อุปกรณในพิธี คาใชจายสําหรับพระสงฆ
และเจาหนาทีว่ ัด
5. รายการคาใชจายในพิธีเผาศพ ในงานของมนวิภาไมไดรวมกับ
คาใชจายในการแปรอัฐิ คาใชจายประกอบดวยคาบํารุงเมรุ คาอุปกรณในพิธี คาใชจายสําหรับ
พระสงฆและพนักงานวัด อาหารเครื่องดื่มสําหรับแขก และของชํารวย
6. รายการคาใชจายในการเก็บอัฐิ มีคา โกศบรรจุอัฐิ อุปกรณในพิธี
คาใชจายสําหรับปจจัยถวายพระ คาบริการสําหรับเจาหนาทีว่ ัด
7. รายการคาใชจายภายหลังของเก็บอัฐิ ซึ่งมีคาใชจา ยในการบําเพ็ญ
กุศล คาบริการเจาหนาที่วัด ถาตองการกอสรางที่บรรจุอฐั ิในวัดก็ตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
เมื่อเปรียบเทียบรายการคาใชจายระหวางงานของอนันตและมนวิภา
รายการคาใชจายตางๆ ไมไดแตกตางกันมากนัก ในงานของมนวิภาเพียงแตแยกรายการของพิธี
เกี่ยวกับการแปรอัฐิออกจากรายการของพิธีเผาศพ จะมีเพียงแตรายการคาใชจายในการทําบุญ 7
วัน 50 วัน 100 วัน ที่มนวิภาไดเพิ่มเติมขึน้ มา สําหรับราคาในคาใชจา ยตางๆ จะมีบางรายการทีม่ ี
ราคาแนนอนซึ่งวัดไดกําหนดไว เชน คําบํารุงตางๆ สําหรับสถานที่ พระสงฆ เจาหนักงาน และ
อุปกรณที่ใชในพิธี สําหรับคาใชจายอืน่ ราคาจะมากนอยก็เปนไปแตความตองการของเจาภาพดวย
เชน คาปจจัยถวายพระ หรือมีระดับราคาตางๆ ใหเจาเลือก เชน คาอาหารสําหรับเลี้ยงแขก
นอกจากนี้ในบางรายงานเจาภาพสามารถรับผิดชอบจัดหาสิง่ ของเองได จึงเห็นไดวาวัดตางๆ ที่
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อนันตและมนวิภาไดศึกษาเปนวัดที่มีการจัดงานศพอยางเปนสินคาอยางหนึ่ง ที่มีการกําหนดราคา
ชัดเจนในหลายๆ รายการ ซึง่ ตัวอยางที่ไดศึกษาก็คือวัดที่ผูใชบริการมีฐานะระดับปานกลางขึ้นไป
งานศึกษาของสุเมธอยูในชวงเวลาที่ใกลเคียงกับชวงเวลาปจจุบัน
มากกวางาน 2 ชิ้นแรก เมือ่ เปรียบกันแลวพบวา รายการคาใชจายตางๆ ที่กาํ หนดในพิธีไมไดมี
ความแตกตางกันมากนัก สิ่งที่แตกตางกันคืออัตราคาบริการหรือราคาในรายการคาใชจายตางๆ
ในงานของสุเมธสูงกวา ทัง้ นี้เพราะในงานของอนันตและมนวิภาเปนราคาของชวงป 2514 และ
2515 ตามลําดับ
จากการสํารวจงานศึกษาขางตนทําใหเห็นวาวัดไดกลายเปนผูใหบริการ
จัดงานศพมาตั้งแตป 2514 เปนอยางนอย แตก็มวี ดั สวนหนึง่ ทีท่ างวัดไมไดดําเนินการเองแตให
หนวยงานราชการมาเชาใชสถานที่ และมีวัดบางสวนไมไดใหบริการในลักษณะทีง่ านศพที่กําหนด
ราคาแตใหเจาภาพบริจาคตามความสมัครใจ โดยพยายามเอื้ออํานวยจัดงานใหคนที่ไมมีฐานะ
การเงิน สําหรับบริการของวัดพบวามีการใหบริการที่ครอบคลุมขั้นตอนตางๆ แทบทุกขั้นตอน
3. ความสําคัญของการจัดงานศพที่มตี อเศรษฐกิจวัด
รายไดจากการจัดงานศพของวัด ถือไดวามีความสําคัญตอเศรษฐกิจวัด
ตั้งแตการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ซึ่งรัฐไดลดการ
อุปถัมภวัด ตั้งแตเงินตรา ไปจนถึงแรงงาน รัฐพยายามผลักดันใหวัดตางๆ พึ่งพาตนเองโดย
สงเสริมใหวัดแสวงหารายไดในรูปแบบตางๆ เชนการใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐเชาที่ดินของ
วัด การลงทุนสรางอาคารพาณิชย และรวมถึงการใหวัดเปนฌาปนสถานสําคัญประกอบพิธีศพ
ใหแกประชาชนทัว่ ไป
จนกระทั่งปจจุบันถือไดวางานศพไดเปนแหลงรายไดสําคัญสําหรับวัด
หลายๆ แหง
อุทิศ จึงนิพนธสกุล (2528) ไดศึกษาวิวฒ
ั นาการของเศรษฐกิจวัดไทย
พบวา รายไดจากการประกอบพิธีศพของวัดไทยเปนแหลงรายไดสําคัญของวัดบางแหง นับตั้งแตมี
การปฏิรูปเศรษฐกิจวัดในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยกอนหนานี้การจัดงานศพไมไดเปนแหลงรายได
สําคัญของวัด แมวา จะมีการสรางเมรุถาวรในวัดบางแหงมาตั้งแตรัตนโกสินทรตอนตน แตสวน
ใหญการจัดงานศพในวัดจะสามารถทําไดเฉพาะขุนนางใหญ แตเมื่อเกิดการปฏิรูป กระทรวงธรรม
การไดมีนโยบายใหการเผาศพเปนแหลงรายไดของวัด โดยรัฐไดเขามาชวยเหลือวัดในการจัดสราง
เมรุปูนสําหรับเผาศพ วัดเทพศิรินทราวาสถือวาสามารถหารายไดจากการจัดการศพไดมากที่สุด
เดิมวัดนี้จะไมใหบริการแกคนธรรมดา แตถาใหคา ตอบแทนที่สูงวัดก็ยอมผอนปรน วัดอื่นๆ เชน วัด
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ราชาธิวาส วัคมหาพฤฒาราม ในขณะนัน้ ก็ถือไดวา รับจัดการศพโดยตั้งใจที่จะแสวงหารายไดเขา
วัด
ศิวาภรณ รัตนพันธุ (2538) กลาวถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการฌาปนกิจของ
วัดในกรุงเทพฯ วัดสวนใหญจะมีเมรุและสุสาน โดยทีอ่ ัตรารอยละ 85 ของวัดทั้งหมดมีเมรุ และ
รอยละ 75 ทีม่ ีสุสาน สําหรับศาลาบําเพ็ญกุศล (สําหรับสวดศพ) พบวาวัดที่เปนพระอารามหลวง
จะมีการใชพื้นที่ของวัดสําหรับสวนนี้มากกวาวัดราษฎร โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัดพระอารามหลวง
ในเขตชั้นในของกรุงเทพฯ ศิวาภรณ ระบุวา ในชวงทีท่ ําการศึกษา งานศพถือเปนธุรกิจที่เปนรายได
หลักที่แนนอนที่สุดของวัดในกรุงเทพฯ ทัง้ นี้รายไดจะมาจากการใชเชาศาลาบําเพ็ญกุศล เมรุเผา
ศพ และสุสานเก็บศพ โดยอัตราคาเชาจะแตกตางกันแลวแตวัดในแตละเขต สําหรับอัตราคาเชา
ของวัดในเขตกรุงเทพฯ ชัน้ ในและชัน้ กลางจะสูงกวาในเขตชั้นนอก ซึ่งวัดในเขตชั้นนอกจะเนน
บริการเพื่อชุมชนมากกวามุง หวังผลกําไร
สุเมธ ตันสกุล (2536) แบงประเภทของวัดในการศึกษาพฤติกรรมการหา
รายไดจากการจัดงานศพของวัดในกรุงเทพมหานคร ออกเปน 2 ประเภท คือ วัดที่ไมไดกําหนด
อัตราคาบริการงานศพ ไดแก วัดใหมเทพพล และวัดอินทราวาส กับวัดที่กาํ หนดอัตราคาบริการ
งานศพ คือ วัดเทพศิรินทราวาส วัดธาตุทอง วัดหัวลําโพง วัดโสมนัส วัดตรีทศเทพ และวัดยางสุ
ทธาราม
วัดในประเภทที่ไมไดกําหนดคาบริการนัน้
รายไดจากการจัดงานศพถือวาไมมี
ความสําคัญตอรายไดรวมของวัดเลย วัดเหลานีถ้ ือการจัดงานศพเปนการใหบริการสังคมอยาง
หนึง่ รายไดของวัด 2 แหงนี้เกือบทั้งหมดมาจากการทําบุญและการบริจาคของประชาชน สําหรับ
วัดที่กาํ หนดคาบริการงานศพ 6 แหงที่สุเมธไดศึกษา วัดหัวลําโพง วัดธาตุทอง วัดตรีทศเทพ มี
รายไดจากการจัดงานศพคิกเปนรอยละ 80 ของรายไดทั้งหมดของวัด วัดเทพศิรินทราวาสคิดเปน
รอยละ 75 สวนวัดโสมนัสและวัดยางสุทธาราม คิดเปนรอยละ 50 ของรายไดทงั้ หมดของวัด เห็น
ไดวาวัดประเภทนี้มีแหลงรายไดสําคัญจากการจัดศพ โดยเฉพาะอยางยิง่ 4 ตัวอยางแรก การจัด
งานศพถือเปนรายไดหลักของวัด นอกจากนี้ สุเมธเห็นวาระหวางวัดฝงพระนครกับวัดฝงธนบุรี
เจาภาพมีความเชื่อวาการจัดงานศพในวัดที่มีชื่อเสียงในฝงพระนคร เชน วัดเทพศิรินทราวาส วัด
ธาตุทอง วัด หัวลําโพง หรือวัดโสมนัส ทําใหเจามีหนามีตา และเกียรติมากกวาการจัดงานศพทีว่ ัด
ฝงธนบุรี แมวา เจาภาพจะมีภูมิลําเนาอยูในฝงธนบุรีก็ตาม ปจจัยอืน่ ๆ ในการตัดสินใจของเจาภาพ
นั้น นอกจากชื่อเสียงแลว เจาภาพจะเลือกใชบริการกับวัดที่สามารถอํานวยความสะดวกสบายแก
เจามากที่สุด เชน ทําเลตัง้ อยูใกลบาน ที่จอดรถ บริการตางๆ
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จากงานศึกษาตางๆ ไดแสดงใหเห็นวาการจัดงานศพคอยๆ มีความ
สังคมตอเศรษฐกิจมาตัง้ แตรัชกาลที่ 5 จนถึงปจจุบันมีวัดบางแหงตองพึง่ พาการใหบริการงานศพ
เปนแหลงรายไดสําคัญ แตการไดรับผลประโยชนจากการจัดงานศพของวัดไมสามารถเกิดขึ้นได
กับวัดทุกแหง ทั้งนี้ สวนหนึง่ จะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการจัดงานศพของวัดนั้นๆ ดวย วาวัดจะ
มุงแสวงหากําไรหรือไม และสวนหนึ่งคือ วัดนัน้ ๆ เปนที่นยิ มของเจาภาพทีม่ ีฐานะหรือไม สําหรับ
วัดตั้งจะแสวงหารายไดจากการจัดงานศพ การทีว่ ัดสามารถตอบสนองความตองการแกเจาภาพ
ไดมากก็จะมีความไดเปรียบ โดยเฉพาะการตอบสนองเจาภาพทีม่ ีฐานะร่ํารวยที่ตองการจัดงาน
หรูหรา ยอมเสียคาใชจายจํานวนมาก ซึง่ ปจจัยสําคัญทีเ่ จาภาพพึง่ พอใจนั้น คือ ความมีชื่อเสียง
ของวัด ซึง่ ดึงดูดเจาภาพทีต่ องการแสดงความมีหนามีตา รวมถึงปจจัยอื่นๆ เชนกันคือ การอํานวย
ความสะดวกสบายแกเจาภาพ ทําเลและที่จอดรถ ดังนัน้ ลักษณะความตองการของเจาภาพจึง
เปนสิ่งสําคัญตอการเขามาเปนผูใหบริการของวัด
1.4 การบริโภคเชิงสัญญะ
การงานศึกษาที่เกีย่ วของกับการบริโภคเชิงสัญญะของไทย สวนใหญจะ
อยูในสาขาสื่อสารมวลชน ซึ่งมักจะศึกษาเรื่องเกีย่ วกับการสื่อสารสัญญะที่แฝงอยูในการโฆษณา
หรือทางสื่อมวลชนอื่นๆ ที่ใชในการกระตุน ใหเกิดความตองการบริโภคสินคา แตก็มบี างงานศึกษา
มีพยายามวิเคราะหมูลคาตางๆ ที่แฝงอยูใ นตัววัตถุ/สินคา โดยมีงานศึกษาของ ปรีชา วงศาสุ
ลักษณ (2536) ในประเด็นของพระเครื่องและพระบูชา ซึง่ มีเรื่องการศึกษาลักษณะการบริโภคพระ
เครื่องของสังคมไทยเปนวัตถุประสงคหนึง่ ของงานศึกษา
ปรีชาไดรับเอาแนวคิดของโบดริยารดมาใชในการศึกษา
ทฤษฎีบริโภคในเชิงตรรกวิทยาซึง่ ประกอบไปตรรกกะ 4 ประเภทดวยกัน คือ

โดยนําเอา

1. ตรรกวิทยาเชิงหนาที่ใชสอย (A function logic of use value)
2. ตรรกวิทยาเชิงเศรษฐกิจของคาการแลกเปลี่ยน (An economic logic
of exchange value)
3. ตรรกวิทยาของคุณคาแลกเปลี่ยนทางสัญลักษณ
symbolic exchange)
4. ตรรกวิทยามูลคาสัญญะ (A logic of sign value)

(A logic of
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โดยนํามาวิเคราะหจุดมุง หมายของการบริโภคพระเครื่องพระบูชาของใน
สังคมไทย ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวา พระเครื่องและพระบูชาครบถวนในทุกรูปแบบตามทฤษฎี
- ตรรกวิทยาเชิงหนาที่ใชสอย แสดงใหเห็นในการบริโภคเพื่อการรําลึกถึง
ประวัติคุณงานความดีของผูสรางพระเครื่องพระบูชา การบริโภคเพือ่ เปนขวัญและกําลังใจ การ
บริโภคเพื่อการปองกันตัว และภยันตรายที่จะเกิดขึ้น และการบริโภคเพื่อโชคโลภ ความ
เจริญรุงเรือง
- ตรรกวิทยาเชิงเศรษฐกิจของคาการแลกเปลี่ยน พบในการบริโภคเพื่อ
การทําธุรกิจและการเก็งกําไรพระเครื่องพระบูชาในฐานะสินคาชนิดหนึง่
- ตรรกวิทยาของคุณคาแลกเปลี่ยนทางสัญลักษณ แสดงออกในการ
บริโภคเพื่อใจรักในการสะสมพระเครื่องพระบูชา ซึง่ จะมีการแลกเปลีย่ นในหมูผทู ี่มใี จรักพระเครื่อง
ดวยกัน
- ตรรกวิทยามูลคาสัญญะ พบในการบริโภคเพื่อการแสดงฐานะทาง
สังคม การบริโภคเพื่อเปนมรดกตกทอดไวใหแกลูกหลาน
ในการศึกษาทําใหเห็นวาความพอใจของบริโภคมีความหลากหลาย โดย
มาจากความตองการบริโภคเกิดจากคุณคาตางๆ ทัง้ คุณคาใชสอย คุณคาของการแลกเปลี่ยน
คุณคาเชิงสัญญะ ซึ่งปรีชาสรุปการศึกษาในประเด็นนีไ้ ววาการวิเคราะหในเห็นคุณคาตางๆ ทําให
เห็นวัฒนธรรมของผูบริโภคมากขึ้น
การวิเคราะหการบริโภคเชิงสัญญะนาจะเปนประโยชนตอการทําความ
เขาลักษณะของความตองการบริโภคงานศพในสังคมไดดียิ่งขึ้น ทัง้ นี้เอกสารตางๆ มักชี้ใหเห็นวา
การบริโภคงานศพตั้งแตมาจากความตองการของเจาภาพในแงของการสื่อสัญญะอยูมาก ดังที่
เห็นไดจากงานของปราณี วงษเทศ (2534) ที่ไดกลาวไววาการจัดงานศพมีความแตกตางกัน
ระหวางสถานภาพชนชั้นทางสังคมของผูตาย
มีคานิยมในสังคมไทยคอนขางนิยมชมชอบตอ
พฤติกรรมการเลียนแบบทางดานวัฒนธรรมและประเพณีของชนชัน้ สูง เสฐียรโกเศศ (2539) ให
ขอสังเกตวาคนในสังคมจัดงานศพเพื่อเชิดชูเกียรติยศผูตายไมใหนอยหนา ขึน้ ขั้นที่วา ตองมีการ
จํานําจํานองขายเรือกสวนไรหนาเอามาทําศพ จนมีภาษิตติดปากวา "คนตายขายคนเปน" หรือ
ตามที่สุเมธ ตันสกุล (2536) พบวาปจจัยที่กําหนดการตัดสินใจความใหญโตของการจัดงานศพนั้น
เปนเรื่องทางสถานภาพ ชื่อเสียง ฐานะทางเศรษฐกิจของผูตาย ซึง่ สื่อผานมาทางการจัดงานศพที่

27

ยิ่งใหญโดยเลือกวัดที่มชี ื่อเสียงโดงดัง
เลือกอุปกรณเครื่องใชในการจัดงานทีห่ รูหราราคาแพง
รวมถึงการเชิญแขกจํานวนมากมารวมงาน ขณะทีเ่ จาภาพยากจนทัว่ ไปพยายามจัดงานศพให
เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดและสิน้ เปลืองใหนอยที่สุด
จึงเห็นไดวา การบริโภคงานศพมีการสื่อสัญญะออกมา โดยเฉพาะในเรื่อง
สถานภาพทางสังคม มากกวาจะเปนเรือ่ งของมูลคาใชสอยแตเพียงอยางเดียว จึงนาจะทําให
เขาใจลักษณะการบริโภคงานศพมากขึ้น ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่จะนําไปใชอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีการผลิตของงานศพ

บทที่ 2
การบริโภคพิธีกรรมงานศพในสังคมไทย

สิ่งทีง่ านศึกษานี้สนใจก็คือ พิธกี รรมงานศพเปลีย่ นแปลงไปเปนสินคาไดอยางไร
เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงตอเศรษฐกิจวัด ทัง้ นี้ ในอดีตการจัดงานศพเปนหนาที่ของฆราวาสไมวา
จะเปนชนชัน้ เจานาย ขุนนาง หรือชาวบานธรรมดา โดยวัดมีสวนเกี่ยวของกับงานศพของฆราวาส
เหลานี้บางขั้นตอนเทานัน้
แตการใหบริการงานศพที่เราพบเห็นในปจจุบันกลับเปนวัดที่เขามา
เกี่ยวของคอนขางมาก
และวัดบางแหงถึงกลับเปนที่รับรูวา มีเศรษฐกิจวัดที่ผูกติดอยูกบั การ
ใหบริการงานศพ กระบวนการทีท่ ําใหพธิ กี รรมงานศพเขามาเกีย่ วของตอเศรษฐกิจวัดมีคําอธิบาย
อยางไร ทั้งนี้ ในอดีตวัดอาจมีสวนเกี่ยวของกับพิธีกรรมงานศพบาง แตก็ไมไดเขามาเกีย่ วของกับ
พิธีกรรมงานศพในลักษณะของการเปนผูใหบริการ
อยางนอยก็ไมไดถือเอาประโยชนทางดาน
เศรษฐกิจเปนที่ตั้ง
จากผลผลิตกลายเปนสินคา เกิดจากการเปลี่ยนของวิถกี ารผลิต ซึง่ เดิมเปนการ
ผลิตเพื่อใชเอง ผลผลิตเกิดขึ้นจากความตองการของผูผ ลิตเอง ไปสูก ารผลิตเพื่อแลกเปลี่ยน ซึง่ ผูที่
ตองการใชหรือบริโภคผลผลิตนั้นกับผูผลิตเปนคนละหนวยกัน ดังนั้น การอธิบายการกลายเปน
สินคาของงานศพก็คือ งานศพถูกดึงออกจากกิจกรรมการผลิตของชาวบาน มาสูก ิจกรรมของวัด
ในการหารายไดของผูผลิต ซึ่งหมายถึงผูใหบริการไดอยางไร นัน้ หมายความวาสังคมสวนหนึง่
จะตองเกิดตองการจัดงานศพโดยการ "ซื้อ" การใหบริการจัดงานศพจากผูผลิตหนึง่ ๆ
แมวางานศพจะเปนพิธีกรรมทางความเชือ่
ซึ่งถือเปนผลผลิตดานวัฒนธรรม
ประเพณีของสังคม
แตก็ไมอาจหลีกเลี่ยงตอกระบวนการแปรสรรพสิ่งใหเปนสินคาภายใตการ
ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได ในการใหคาํ อธิบายปรากฏการณที่วฒ
ั นธรรมถูกแปร
สภาพกลายเปนสินคาไดนนั้ รังสรรค ธนะพรพันธุ (2546) ใหขอสังเกตวา ดวยเหตุที่วัฒนธรรมเปน
เรื่องของการดําเนินวิถีชีวิตตามปกติของมนุษย กระบวนการยอมรับแบบแผนการดํารงชีวิตและ
ประพฤติกรรมใดๆ จนเปนที่ยอมรับ จึงเปนปมเงื่อนไขสําคัญในการทําความเขาใจกระบวนการ
กลายเปนสินคา
โดยวัฒนธรรมจะแปรสภาพเปนสินคาไดก็ตอเมื่อสิ่งที่ตองการซื้อนัน้ ให
อรรถประโยชนแกผูซื้อ ดังนั้น การที่จะเขาใจกระบวนการแปรวัฒนธรรมเปนสินคาไดนั้น ก็ตอง
เขาใจกระบวนการกอตัวขึน้ ของอุปสงค (demand) ซึ่งหมายถึง "ความตองการซื้อ"
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อรรถประโยชนในตัวผลผลิตจากการอธิบายของรังสรรคนั้น นาจะสอดคลองกับ
แนวคิดของมารกซตามที่ไดอธิบายไวในบทที่ 1 คือ ผลผลิตและกลายเปนสินคาที่มีมูลคา
แลกเปลี่ยนไดนั้น ผลผลิตจะตองมีคุณคาใชสอยที่สังคมตองการ อยางไรก็ตาม การพิจารณาเพียง
คุณคาของในเชิงใชสอยอาจจะไมสามารถพิจารณาถึงการกอตัวขึ้นและการดํารงอยูข องความ
ตองการบริโภคพิธีกรรมงานศพไดทั้งหมด
คุณคาในเชิงสัญญะหรือคุณคาในเชิงการสื่อสาร
ความหมายของพิธีศพนาจะมีความสําคัญที่ตองนําเขามาพิจารณารวม ดวยพิธีกรรมงานศพถือ
เปนกิจกรรมอยางหนึ่งทางสังคม ดังนัน้ การพิจารณาคุณคาในเชิงสัญญะของพิธกี รรมงานศพจะ
ชวยใหเราเขาใจถึงคุณคาของพิธกี รรมงานศพไดครอบคลุมขึ้น ซึง่ สงผลไปยังขนาดของมูลคาเชิง
เศรษฐกิจของพิธีกรรมงานศพ
ในบทนี้จึงจะขออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริโภคงานศพในสังคมไทย
การทําความเขาใจคุณคาของพิธกี รรมงานศพซึง่ ผลสงตอรูปแบบการใชจายเพื่อจัดงานศพของคน
ในสังคม เพื่อนําใชอธิบายในเรื่องการเปลีย่ นแปลงวิถกี ารผลิตของพิธกี รรมงานศพในบทตอๆ ไป

งานศพในฐานะพิธกี รรมทางความเชือ่ : คุณคาในเชิงใชสอย
วิกฤตการณสดุ ทายของชีวิตมนุษยที่มีความสําคัญที่สุด และเปนปญหาสากลที่
มนุษยทกุ สังคมในโลกตองเผชิญก็คือ ความตาย ที่สงผลกระทบทั้งในระดับปจเจก
บุคคล และในระดับสังคมที่ตองมีการปรับเปลี่ยน เพื่อรับการการสูญเสียสมาชิกใน
ชุมชนของตนไป (ปราณี, 2534 : 5)
เมื่อคนเราเสียชีวิตรางกายยอมผุพังเนาเปอ ยลง สังคมจึงมีการแบงแยกคนเปน
และคนตาย เพื่อไมใหศพของผูตายเกิดเปนปญหาแกสังคม ในแงมุมนีห้ ากเราพิจารณามูลคาใน
เชิงใชสอยของงานศพจะหมายถึง การจัดการกับศพของผูตายซึง่ อาจจะใชวิธีฝง หรือเผาเพื่อใหพน
สภาพไปจากความรับผิดชอบของครอบครัวผูตาย อยางไรก็ตาม หากพิจารณาประโยชนในงานศพ
เพียงความหมายดังกลาว งานศพคงเปนการกําจัดศพอยางงายๆ และไมไดมีความหมายตอสังคม
มากนัก ซึ่งไมนาจะครอบคลุมมูลคาในเชิงใชสอยของงานศพเทาใด
เนื่องจากมนุษยอยูดวยกันเปนสังคม การที่ตองเผชิญความสูญเสียบุคคลใดใน
บุคคลหนึ่งที่ไดเคยผูกผันเปนเรื่องที่กระทบกระเทือนตอจิตใจและแบบแผนการดําเนินชีวิต หรือ
การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในสังคมที่เคยมี นํามาซึง่ ความกลัวและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นกับ
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ครอบครัวผูตาย รวมไปถึงความกลัวอันเกิดมาจากความเชื่อทัศนคติที่มีตอความตาย เชน การ
คาดหวังถึงโลกหนาที่ผูตายจะตองเผชิญเมื่อตายไป
หรือเรือ่ งของผลบุญกุศลหรือผลกรรมที่
สามารถผลสงตอผูตาย หรือความเชื่อเรื่องผีสางหรือเคราะหรายซึ่งอาจจะติดตามมาเมื่อคนใน
ครอบครัวเสียชีวิตลง (เสฐียรโกเศศ, 2539)
ทุกสังคมในโลกนับแตอดีตมาจนถึงปจจุบนั ตางก็มวี ิธีแกปญหาความกลัว
ดังกลาว ดังทีเ่ ห็นไดจากประเพณีพธิ ีกรรมเกี่ยวกับการทําศพที่แตกตางกันไปตามปจจัยตางๆ เชน
ยุคสมัย สภาพภูมิศาสตร และประวัติศาสตรวัฒนธรรมของแตละสังคม ชุมชน หรือกลุมที่ผูตาย
หรือครอบครัวผูตายสังกัดอยู ที่สะทอนความพยายามของมนุษยทจี่ ะเชื่อโยงระหวางโลกที่ตนเอง
รูจักกับโลกหลังความตายเพือ่ ใหวิญญาณของผูที่จากไปไดอยูอยางมีความสุข
ตามความเชื่อ
เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายรวมทัง้ ความนึกคิดเกี่ยวกับสภาวะและสถานทีท่ ี่ผตู ายจะอยูอยางไร
ตอไป (ปราณี วงษเทศ, 2534) แมแตในสังคมที่มีความเจริญทางดานวิทยาศาสตรมากแลวก็ยังคง
มีขั้นตอนของพิธีกรรมในจัดงานศพตามความเชื่อของผูต ายหรือครอบครัวผูตาย ทั้งนี้ สวนใหญ
เปนความเชื่อที่วา พิธกี รรมจะนําผูตายไปสูส ุขคติ
ดังนัน้ คุณคาของงานศพในเชิงใชสอย จึงหมายถึง การจัดพิธีกรรมงานศพเพื่อทํา
การปลงศพผูต ายตามความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมของผูตายหรือครอบครัวผูตาย ทั้งนี้เพราะไม
สามารถแยกพิธีกรรมทางความเชื่อออกจากวิธีการจัดการกับศพผูตายของคนในสังคมไดเลย
เนื่องจากวัฒนธรรมประเพณีของแตละสังคมไมเหมือนกัน พิธกี รรมงานศพที่จัด
ขึ้นจึงมีความแตกตางกันตามแตละสังคม
แมแตในสังคมเดียวกันก็อาจมีความแตกตางใน
รายละเอียดของพิธกี รรมระหวางชุมชนหรือกลุมคนในสังคมดวย แมวาในปจจุบนั สังคมไทยมอง
เรื่องของการจัดงานศพเปนเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาเปนหลัก แตเมื่อมองไปในอดีตความเชื่อของ
พุทธศาสนามีความเกี่ยวของกับพิธีกรรมงานศพนอยมาก พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ)
(2536) เห็นวาพุทธศาสนาไมมีเรื่องของพิธีกรรมงานศพ ไมไดมีพิธีสวดสงวิญญาณของผูตาย หรือ
พิธีอื่นๆ ทีก่ ําหนดไวเปนขอปฏิบัติในการประกอบพิธใี หผูตาย จะพบก็แตเรื่องการแสดงธรรม
เทศนาเทานั้น ซึ่งก็ไมไดเปนการ "สวดผี" เปนการเทศนาธรรมเพื่อคลายความทุกขโศกของเจาภาพ
หรือเปนเรื่องของการบําเพ็ญทาน งานศพจะเปนไปตามความคิดความนิยมของทองถิ่น แตกม็ ีการ
นํานักบวชทางศาสนาเขาไปเกี่ยวของเพือ่ ใหพิธกี ารดูศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งในสังคมไทยก็มีการนิมนต
พระสงฆไปสวดอภิธรรมหนาศพ
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งานศพในอดีตไมไดมีความแตกตางแคเพียงในเรื่องลัทธิความเชื่อ งานศพทีพ่ บ
เห็นในสังคมไทยยังมีความแตกตางไปตามเชื้อชาติ ภูมิลําเนาที่อยู รวมถึงสถานภาพและชนชั้น
ของผูตายหรือครอบครัวผูตายดวย (เสฐียรโกเศศ, 2539, ปราณี วงษเทศ, 2534 ) จึงทําใหความ
เชื่อที่แฝงไวในการประกอบพิธีกรรมงานศพตางกัน โดยในดานความเชื่อไมไดมีแคเพียงความเชื่อ
ทางศาสนา แตยังรวมถึงความเชื่อของทองถิน่ พืน้ บานหรือลัทธิอื่นๆ ซึ่งมีมากอนทีส่ ังคมจะถือเอา
ศาสนาเปนความเชื่อหลัก (เสฐียรโกเศศ, 2539) หรืออาจจะมีความผสมผสานความเชื่อของ
ทองถิน่ กับความเชื่อของศาสนา โดยเสฐียรโกเศศ (2539) และปราณี วงษเทศ (2534) ไดสรุป
จุดมุงหมายของการจัดพิธีกรรมงานศพในสังคมไทยไวคลายๆ กันซึง่ มีความครอบคลุมความเชือ่
ตางๆ ไว 3 ประการ ดังนี้
1. ความเชื่อวาผูตายมีลักษณะความเปนอยูคลายคลึงกับคนเปน ตางแตอยูกนั
คนละโลกเทานั้นทําพิธีเซนไหวอทุ ิศอาหาร สิ่งของเครือ่ งใชใหแกผูตายเพื่อนําไปใชในโลกของคน
ตาย
2. ความเชือ่ วาผูท ี่ตายไปแลว ไดเปลี่ยนสภาพไปเปนวิญญาณหรือผีที่อาจ
กลับมารบกวน เพราะความเปนหวงคนเปนหรือยังตัดไมขาดจากโลกที่เคยอยู จึงอาจกลับมา
กอใหเกิดความเจ็บปวยเดือดรอน หวาดกลัวกับคนทีอ่ ยูเบื้องหลังได จึงจําเปนตองทําพิธีปดรัง
ควาน ปองกันผีรายมารบกวน
3. ความเชื่อที่ตองการทําบุญอุทิศสวนกุศล ใหผูตายไดรับประโยชนสุขในโลก
หนาใหมากทีส่ ุด ซึ่งเปนผลมากจากความเคารพอาลัย และความระลึกถึงดวยความกตัญูกตเวที
จะเห็นไดวาจุดมุงหมาย 2 ขอแรกเปนพิธกี รรมที่เกีย่ วของกับความเชือ่ เรื่องผีหรือ
การกลายสภาพของคนเปนไปสูอีกสถานะหนึง่ ซึง่ ความเชื่อขอแรกพบเห็นไดจากพิธีกรรมของคน
เชื้อสายจีนซึ่งทําใหตองมีการทําพิธีกงเตกเผาสิ่งของ เครื่องใช เงินทอง ซึง่ ทําจากกระดาษไปให
ผูตายไปใชในอีกโลก สวนความเชื่อขอสองนัน้ เปนความเชื่อดั้งเดิมของชาวบานในสังคมไทยเปน
สวนใหญ ดังจะเห็นจากพิธตี างๆ ทีท่ ําหลอกผี หรือใหแนใจวาคนตายจะไมกลับมาที่บาน สําหรับ
ขอสามที่เขามาทีหลังจะเกีย่ วของกับพุทธศาสนา ซึง่ ความเชื่อของพุทธศาสนาไมไดเกี่ยวกับใน
เรื่องของพิธกี ารเทาใดนัก จะมีก็เปนในเรื่องของการอธิบายหรือตีความหมายเชิงปรัชญาใหกับ
รายละเอียดของขั้นตอนในพิธีกรรมมากกวา (ปราณี วงษเทศ, 2534 ,พระเทพวิสทุ ธิเมธี (ปญญา
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นันทภิกขุ), 2536) ขณะที่ความเชื่อ 2 ขอแรกนาจะเปนที่มาของขั้นตอนหรือรายละเอียดของ
พิธีกรรมงานศพสวนใหญ1
กลาวไดวา ความเชื่อตางๆ เหลานี้ไดผสมผสานกันกับวิถีชวี ิตของผูค นในสังคม
จนเปนธรรมเนียมปฏิบัติขึ้นมาสําหรับการจัดพิธีกรรมใหแกผูตาย ความเชื่อเกี่ยวกับผีสางซึ่งเปน
ความเชื่อดังเดิมของแตละทองถิน่ (ไมจํากัดแตเพียงสังคมไทย) เปนรากฐานของพิธกี รรม ซึ่ง
ชาวบานถือเปนประเพณีปฏิบัติกันมา จนเมื่อพุทธศาสนาเขามามีอทิ ธิพลตอความเชื่อของสังคม
มากขึ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของพิธีกรรมไปบาง หรือถูกนํามาตีความความหมาย
ใหมใหสอดคลองกับคําสอนของพุทธศาสนา แตความเชื่อทางพุทธศาสนาก็ไมอาจขจัดความเชือ่
เดิมๆ ไดอยางสิ้นเชิง เรายังพบเห็นความเชื่ออื่นๆ แฝงอยูในธรรมเนียมปฏิบัติของพิธีกรรมงานศพ
อยู หรือสําหรับผูคนที่มีเชือ้ สายจีนก็จะมีธรรมเนียมขั้นตอนของพิธกี รรมตามความเชื่อถึงโลกหนา
ของคนตายซึง่ แตกตางกับความเชื่อในเรื่องการเวียนวายตายเกิดของพุทธศาสนาก็ยงั ถูกผนวก
เพิ่มเติมในขั้นตอนของพิธกี รรมได ดังนั้น แมวา ในปจจุบันสังคมไทยจะยึดถือวาพิธกี รรมงานศพ
เปนพิธีกรรมทางพุทธศาสนา จนภายหลังวัดไดกลายมาเปนสถานที่ของการจัดงานศพ แตเราก็
อาจเห็นบางขัน้ ตอนของพิธกี รรมดูจะขัดแยงกับความเชือ่ ทางพุทธศาสนาอยูบา ง เชน การเคาะ
โลงใหวิญญาณผูตายมารับประทานอาหารที่จัดเตรียมไว หรือการประกอบพิธกี งเตกกันในวัดซึ่ง
เปนการรายรําเกี่ยวกับทวยเทพบนสวรรค อยางไรก็ตาม การผสมผสานขั้นตอนของความเชื่อตางๆ
ก็อยูถือเปนสิ่งปฏิบัติกันมาจนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบตั ิที่สังคมยอมรับได
ขั้นตอนและรายละเอียดของการประกอบพิธีกรรมงานศพของสังคมไทย2
สามารถสรุปเปนขั้นตอนตางๆ ไดดังนี้

1

แมเราจะเห็นวามีการทําบุญหรือการอุทศิ สวนกุศลในบางขั้นตอนของพิธกี รรม แตปราณี
ใหความเห็นเพิ่มเติมวา เรื่องของบุญ กรรม โลกหนา การปลงสังขาร การหลีกเลีย่ งมลทินหรือ
อัปมงคลตางๆ ของความตาย ไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูที่ผสมอยูในพุทธศาสนา
2
(1) เกี่ยวกับขัน้ ตอนและรายละเอียดของพิธีกรรมงานศพนัน้ ในงานของเสฐียรโกเศศ
(2539) ไดเขียนไวอยางละเอียด ซึ่งขอความสวนใหญในสวนนี้ ผูเขียนไดสรุปและเรียบเรียงมาจาก
งานของเสถียรโกเศศ หากไมอางเปนอยางอื่น
(2)ในทีน่ ี้จะเนนธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติในกรุงเทพฯ และภาคกลางเปนสวนใหญ
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1. พิธใี นการจัดการศพเบือ้ งตน
พิธีทจี่ ะตองทําขั้นตนในแกผูตายคือการอาบน้าํ ศพ เปนการชําระศพให
สะอาด การอาบน้าํ ศพเปนพิธีทที่ าํ กันมาตั้งแตโบราณ เปนการอาบน้าํ ใหศพจริงโดยน้ําจะใชใบไม
หรือเครื่องหอมลงไปดวย ซึง่ จะเปนใบอะไรก็แลวแตทองถิน่ นัน้ ๆ จะหาได เชน ขมิ้น ใบสมปอย ใบ
สมมะกรูดหรือใบมะนาว จากนัน้ ก็จะใหลูกหลานเขามาชําระลางรายกายผูต ายถือเปนการปรน
บัตรใหแกผูตายครั้งสุดทาย แตปจจุบันการอาบน้าํ คงทําแตเพียงใชนา้ํ สะอาดเทานัน้ หรืออาจทํา
แคเช็ดตัวใหแกผูตาย
หลังจากอาบน้ําศพแลวก็จะแตงตัวใหศพ โดยอาจจะใชเสื้อผาสีขาวหรือ
เสื้อผาอื่นๆ ก็ได ถาผูตายมียศมีตําแหนงในสังคมก็มักจะใชเสื้อผาที่แสดงถึงตําแหนงแหงทีน่ ั้น
เพื่อใหดูมีเกียรติ จากนัน้ จะหวีผมใหแกผตู าย เมื่อใชหวีนนั้ แลวก็จะหักหวีนั้นโยนลงในโลง การหัก
หวีนั้นแตเดิมเขาใจวาเปนการแบงแยกของใชระหวางคนเปนและคนตาย หากใชของรวมกับผูตาย
อาจทําใหเกิดลางรายได แตตอมาการหักหวีจะเปนการหัก 3 ทอน และกลาวคําวา "อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา" ใหเปนคติธรรมแบบพุทธเพื่อใหเห็นถึงความไมยั่งยืนของมนุษยเชนเดียวกับสรรพสิ่งอื่นๆ
เมื่อแตงตัวใหศพเสร็จแลวจะเปนการรดน้าํ ศพ โดยเปนตั้งใหศพนอนยืน่
แขนมาทางดานขาง ผูม าอาบน้ําจะมาหยอดน้ําขันเล็กๆ บนมือผูตายถือเปนการขอขมา พิธีรดน้าํ
ศพนี้เปนพิธีทตี่ อเติมมาจากพิธีอาบน้ําศพ สําหรับญาติมิตรอื่นๆ ที่อาจมาไมทนั ในชวงตน ปจจุบัน
พิธีอาบน้ําศพและรดน้ําศพจะแยกออกจากกัน โดยพิธอี าบน้าํ นิยมใหถือเปนเรื่องเฉพาะครอบครัว
ใกลชิด และการรดน้ําศพเปนพิธีสาํ หรับญาติมิตร ซึ่งตอๆ มาภายหลังพิธีรดน้ําศพกลายเปนเรื่อง
พิธีรีตองทางสังคมไป โดยมักเชิญแขกเหรือ่ ที่มีหนามีตามารดน้ําศพดวย
เมื่อทําพิธีรดน้าํ ศพเสร็จแลว สัปเหรอจะทําการมัดศพเรียกวา มัดตราสัง
ในการมัดตราสังจะมัด
กอนมัดศพจะนําเงินใสปากศพซึ่งในอดีตถือเปนเงินคาจางใหสัปเหรอ
ผูตายดวยดายดิบสีขาว 3 สวนตอกันไป คือ สวนคอ มือสองขางพนมติดกัน และเทาสองทางผูกชิด
กัน เรียกวา หวงลูกผูกคอ หวงทรัพยผกู มือ และหวงภรรยาผูกตีน ซึ่งแสดงความหมายทางธรรมวา
หวงทัง้ สามยอมผูกมัดมนุษยใหจมอยูในหวงทุกขแหงวัฏสงสารไมอาจหลุดพนได ตอเมื่อไดตัดบวง
นี้จึงพนทุกขได จากนัน้ จึงหอศพดวยผาขาวทัง้ ตัวแลวมัดใหแนนเปน 5 สวน ถือเปนคติสอนวา
มนุษยถูกกางกั้นใหเวียนวายตายเกิดดวยนิวรณ 5 หรือขันธ 5 จากนัน้ สัปเหรอจะทําพิธีเบิกโลง
และบรรจุศพลงในโลงแลวนําขึ้นตัง้ เพื่อสวดบําเพ็ญกุศล
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2. พิธสี วดบําเพ็ญกุศล
การสวดบําเพ็ญกุศลศพตามประเพณีเจาภาพจะนิมนตพระสงฆ 4 รูปมา
สวดพระอภิธรรม การสวดหนาศพนี้อาจเขาใจผิดวาเปนการ "สวดผี" คือสวดสงวิญญาณของผูตาย
แตแทจริงแลวบทสวดอภิธรรมไมไดมีเนื้อหาเกี่ยวของพิธีกรรมดังกลาวเลย แตเปนการสวดเพือ่
สอนครอบครัวผูตายและผูรว มงานในเรื่องมรณานุสสติ กัมมัฏฐาน ใหตระหนักถึงความจริงของ
ชีวิต (พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ), 2536, พระมหาพีรเดช ฐิตเตโช, 2545)
การสวดหนาศพหรือสวดอภิธรรมศพ เปนการสอนคนที่มารวมมาทัง้
เจาภาพและแขกใหพิจารณาชีวิตตามหลักอภิธรรม โดยใหตระหนักถึงความตายวาเปนเรื่องที่ไมมี
ใครหลีกพนไปได มนุษยตองเผชิญกับการเวียนวายตายเกิดตามแตกรรมที่มี จึงไมควรยึดถือ
“อัตตา” ของสิ่งตางๆ ในชีวิต ดังนั้น ควรใชชีวิตบนความความไมประมาทดวยการหมั่นทําความดี
อยูเสมอ
การสวดนี้แบงเปน 4 จบ ถาในอดีตการสวด 4 จบจะตองสวดกันตลอด
คืน หากประหยัดเวลาพระจะสวด 2 จบใชเวลาครึ่งคืน แตปจจุบนั การสวดบําเพ็ญกุศลศพจะใช
เวลาเพียง 1 ถึง 2 ชัว่ โมง ซึง่ เปนการสวดอภิธรรม 4 จบเชนแตเปนบทสวดแบบยอ
ในอดีตมักนิยมการบําเพ็ญกุศลนิยมจัดทีบ่ านของผูตาย หลังจากเสร็จ
พิธีแลวจึงเคลือ่ นยายศพไปเผาที่ปา ชา การเคลือ่ นยายศพออกจากบานนัน้ ในอดีตจะตองมีพิธี
หลอกผีผูตายเสียกอน เนือ่ งจากเชื่อวาวิญญาณผูตายอาจกลับมาสรางความเดือดรอนที่บานได
จึงประกอบพิธีตางๆ เพื่อทําใหผีสับสนจําทางกลับบานไมได เชน การทําบันไดผีทาํ ดวยกานกลวย
เพื่อใชเฉพาะเปนทางผานเคลื่อนศพ และใหออกทางฝาผนังบานซึง่ เจาะเปนชองไว หรือถาจะออก
ทางประตูบานจะตองทําประตูปาเปนการนํากิ่งไมติดไวทหี่ นาประตูเมื่อศพรอดออกไปแลวก็นาํ กิง่
ไมออก เสร็จจึงนําศพแหไปที่วัดโดยมีพระสงฆเปนผูนาํ ขบวน ถือสายสิญจนที่โยงจากศพไปยังวัด
ปจจุบันพิธีหลอกผียังคงพบเห็นใหชนบทบาง แตในกรุงเทพฯ หรือในตัวเมืองไมไดทําพิธีดังกลาว
แลว อาจเปนเพราะความเชื่อทางพุทธศาสนาเขามาแทนที่โดยคงไวใหพระสงฆเปนผูนาํ ทางศพ
มายังวัดเทานัน้
ปจจุบันญาติผูตายจะเคลื่อนยายศพมายังวัดหลังจากพิธีอาบน้าํ แตงตัว
ศพเพื่อไปทําพิธีรดน้าํ ศพทีว่ ัด เพราะนิยมจัดในมีการสวดบําเพ็ญกุศลที่วัดมากกวาที่บา น
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3. พิธที ําบุญอุทิศสวนกุศล
เมื่อครบกําหนดวันตาย 7 วัน 50 วัน หรือ 100 วัน เจาภาพอาจจะจัดการ
ทําบุญหนาศพใหแกผูตายได ซึ่งการทําบุญตามกําหนดเวลาดังกลาวเปนการรับเอาพิธกี งเตกของ
จีนหรือญวณมา ซึ่งเริ่มตนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งจัดงานพระศพสมเด็จพระนางเจาสุนนั ทา
กุมารีรัตน โดยมีการประกอบพิธกี งเต็กรวมในพิธีดวย ทําใหตอๆ มามีคนรับเอาไปปฏิบัติ
เลียนแบบพิธหี ลวงจนกลายเปนประเพณีปฏิบัติกันมา
การทําบุญ 7 วัน 50 วัน 100 วัน ในประเพณีจีนมาจากความเชื่อที่วา
วิญญาณของผูตายจะไปสูศาลไตสวนขั้นตางๆ ในยมโลก ดังนั้น เมื่อครบกําหนดวันนัน้ ๆ จึงทําพิธี
เซนไหวโดยเชือ่ วาจะชวยเหลือผูตายผอนหนักเปนเบาได และในการทําบุญครบรอบวันตาย 7 วัน
ธรรมเนียมจีนจะถือเปนพิธสี งวิญญาณผูต ายไปยังยมโลกดวย
จึงจัดทําพิธีกงเต็กโดยเชิญ
พระสงฆจนี มาทําพิธี 5 ถึง 25 รูป ในพิธีจะเปนการเชิญดวงวิญญาณผูตายมาทําการขอขมาพระ
รัตนตรัย จากนัน้ ก็เปนพิธขี ามสะพานคลายเปนการสงดวงวิญญาณไปสูยมโลก และทําการเผา
กระดาษเงินกระดาษทอง พรอมกระดาษทีท่ ําเปนรูปทรัพยสนิ ตางๆ ใหผูตายไวใชในอีกโลก (ส.
พลายนอย, 2542) ปจจุบันการทําพิธีกงเต็กไมจําเปนตองทําในวันครบรอบ 7 วันก็ได อาจถือคืน
วันสุดทายของการสวดบําเพ็ญกุศลศพทําพิธี
แตสําหรับทางความเชื่อแบบพุทธเถรวาทนัน้ ไดดัดแปลงมาสูการทําบุญ
หนาศพที่เรียกวา สัปตมวาร ปญญาสมวาร และศตมาห ซึง่ กลายเปนเรื่องของการอุทิศสวนบุญ
สวนกุศลไปยังผูตาย ปจจุบนั การทําบุญ 7 วัน 50 วัน หรือ 100 วัน เปนพิธีที่ปฏิบตั ิกันอยูท ั่วไปโดย
เฉพาะงานศพในกรุงเทพฯ ซึง่ ไมจําเปนวาตองเปนการทําบุญเฉพาะหนาศพก็ได ในรายของ
เจาภาพทีท่ ําพิธีเผาศพหลังวันสวดอภิธรรมทันทีก็อาจจะทําบุญใหผูตายหลังจากทําพิธีเผาศพแลว
ก็ได โดยเจาภาพคนไทยก็จดั การทําบุญอุทิศสวนกุศล สวนเจาภาพทีม่ ีเชื้อสายจีนก็จัดการเซนไหว
ตามธรรมเนียมจีน
4. พิธีปลงศพ
ในการเผาศพอาจจะนําศพมาพักไวที่ศาลาเพื่อจัดพิธที ําบุญ โดยอาจจะ
นิมนตพระสงฆมาสวดหรือเทศนกอนจะตัง้ ศพบนเชิงตะกอนหรือเมรุ การพักศพที่ศาลานี้เขาใจวา
เปนประเพณีของหลวง แตภายหลังคนทัว่ ไปเลียนแบบมาใชโดยเฉพาะการจัดงานศพในกรุงเทพฯ
จะเห็นอยูมาก สําหรับชาวบานในอดีตไมไดถือพิธีรีตองมากนักก็นาํ ศพขึ้นตั้งบนเชิงตะกอนรอเวลา
เผาทันทีไมไดพักบนศาลา กอนนําศพขึน้ ตั้งเมรุหรือเชิงตะกอนจะยกศพเวียนเมรุหรือเชิงตะกอน 3
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รอบแลวนิมนตพระมาทําพิธีชักบังสุกุล ซึ่งแตเดิมเปนการนําผาขาวทั้งพับพันหนาศพเปนเกลียว
แลวดึงผาในศพกลิ้งกลับไปกลับมา แตปจจุบันเปนการใชผาทอดไวบนหลังโลง โดยเชิญแขก
ผูใหญเปนเกียรตินําผาไปทอด เมื่อเสร็จแลวก็นาํ ศพขึน้ ตั้งบนเชิงตะกอน ลางหนาศพอีกครั้งดวย
น้ํามะพราวถือวาจะทําใหดวงวิญญาณบริสุทธิ์แลวจุดไฟเผา จากนัน้ ญาติมิตรจะนําดอกไมจนั ทน
ธูป เศษกิง่ ไมโยนเขาโลง (ปราณี วงษเทศ, 2534) เปนการขอขมาตอผูตายเปนครัง้ สุดทาย
การโยนดอกไมจันทน ธูป เศษกิ่งไมระหวางการเผาศพนี้ ปจจุบนั ยังคง
พบเห็นในพิธเี ผาศพชนบทอยูบาง แตโดยทั่วไปแลว ดอกไมจันทน ธูป หรือเทียน ไมไดถูกนํามาเผา
รวมกับศพในระหวางการเผาแลว แตจัดขึ้นไวเปนพิธีตางหากเรียกวา การเผาหลอก ซึ่งเจาภาพจะ
จัดเตรียมดอกไมจันทน ธูป และเทียนมัดรวมกันไวใหแขกนําขึ้นไปไวขางเชิงตะกอน หลังทําการ
เผาหลอกแลวเฉพาะครอบครัวใกลชิดจะขึน้ ไปลางหนาศพหรือดูหนาศพครั้งสุดทายแลวทําการเผา
จริง
วันรุงขึน้ จึงเก็บกระดูกผูตาย โดยนิมนตพระมาทําพิธชี ักบังสุกุล แลวจึง
เก็บเถากระดูกบรรจุในผอบ โดยทางครอบครัวอาจจะเก็บรักษาไวบชู า นําไปทําพิธีลอยอังคาร
(ลอยน้ํา) หรือนําไปบรรจุอัฐใิ นเจดียของวัด แลวทําบุญอุทิศสวนกุศลเปนครั้งคราว
พิธีกรรมงานศพทีว่ ิวัฒนาการมาจนถึงปจจุบันนี้
นอกจากความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเรื่องความเชื่อทางลัทธิหรือศาสนาแลว
สวนหนึง่ ยังเปนเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไดสังคมดวย แบบแผนการดําเนินชีวิตของคนเมืองในระบบเศรษฐกิจ
แบบอุตสาหกรรม ขอจํากัดทางการเวลาเมื่อการใชเวลาของคนเมืองจะผูกติดอยูระบบเวลาทํางาน
ทําใหเหลือเวลาสําหรับกิจกรรมทางดานอื่นๆ นอยลง การจัดพิธกี รรมงานศพก็ถือเอาความสะดวก
เปนที่ตงั้ มากขึน้ รายละเอียดของพิธีกรรมบางขั้นตอนทีด่ ูยุงยากถูกดัดแปลง ตัดทิ้งไป หรือลดทอน
เวลาใหสั้นลง โดยพิธกี รรมทีถ่ ือวามีความสําคัญทางดานศาสนามากที่สุดก็คือขั้นตอนของการสวด
อภิธรรมศพก็ถูกลดชวงเวลาใหสนั้ ลงไปมาก
ในปจจุบันการสวดอภิธรรมศพไดถูกกําหนดเวลาใหอยูใ นชวงตอนเย็น
โดยเริ่มประมาณตั้งแต 6.00 ถึง 7.00 น. โดยใชเวลาประมาณ 30 นาทีถงึ 1 ชัว่ โมง ซึ่งเปนชวง
นอกเวลาทํางานตามปกติของคนเมืองและไมสามารถจัดงานศพจนดึกหรือขามคืนเหมือนเชนใน
อดีต เนื่องจากจะเปนการรบกวนเวลาพักผอนของแขกผูมารวมงานซึง่ ตองตื่นไปทํางานตอนเชา
อีกเหตุผลหนึง่ ที่งานศพถูกลดทอนเวลานั้นเปนเพราะการจัดงานศพใน
ปจจุบันจึงไมไดใสใจกับความหมายทางดานพิธีกรรมมากเทาใดนัก พระไพศาล วิสาโล (2546) ได
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วิจารณไววา พิธีกรรมงานศพไรความหมายในเชิงศาสนามากขึ้น เปนเพราะงานศพไดเขาไป
สัมพันธกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน
การเขาหาพุทธศาสนาของคนในสังคมอยูในลักษณะของ
ผูบริโภค การไดมาซึ่งพิธีกรรมไมไดเปนเรื่องของความวิริยะอุตสาหะแตเปนเรื่องของการใชเงินตรา
ความใสใจในเรื่องของความหมายของพิธกี รรมของงานศพจึงถูกแทนที่ดวยความรวดเร็ว
สะดวกสบาย พิธกี รรมงานศพในปจจุบนั จึงเปนเรื่องของความรวดเร็วทันใจ มีบริการและอุปกรณ
สําเร็จรูปซึ่งเอือ้ ใหทําพิธกี รรมไดสะดวกรวดเร็วขึ้น เชน ถังสังฆทาน เครื่องปจจัยถวายพระ โดย
เจาภาพไมตองจัดเตรียมสิ่งของ เพียงแตเจาภาพมีเงินมาก็สามารถทําพิธีกรรมได แตในเรื่องของ
พิธีกรรมกลับถูกตัดทอนใหสั้นลง
ความยุง ยากของธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดงานศพ
และขั้นตอน
บางอยางที่ตองอาศัยความรูเ ฉพาะในเรื่องหลักปฏิบัติ ทําใหผูคนในสังคมสมัยใหมเลือกที่จะมอบ
หนาที่ใหแกผูใหบริการแทนซึ่งมีความสะดวกสบายกวามาก การใหเจาหนาที่พธิ ีการของวัดและ
สัปเหรอเปนผูด ูแลการจัดงานศพยอมตัดปญหาดานเวลา ความกังวลใจของเจาภาพในการจัดงาน
ตามประเพณีพิธีกรรมที่ถูกตอง ซึ่งแมจะเปนขอดีอยูบา งแตกท็ ําใหครอบครัวผูตาย ญาติมิตร และ
ผูมารวมงานซึง่ เดิมมีสวนรวมกับงานศพคอนขางมาก กลับขาดการรับรูและเขาใจในคุณคาของ
พิธีกรรมงานศพมากขึ้น
คุณคาของมันไดแฝงอยูใน
งานศพซึง่ เปนพิธกี รรมทางศาสนา
รายละเอียดแตละขั้นตอนของพิธกี รรม แตเดิมที่ไมไดแบงหนาที่ในการจัดงานศพอยางชัดเจนนัก
ระหวางครอบครัวผูตายและญาติมิตรที่มางาน ตางฝายสามารถมีสวนรวมในการประกอบพิธกี รรม
ทั้งเรื่องการจัดการกับศพ ตระเตรียมสถานที่ การเคลื่อนยายศพ การจัดเตรียมเชิงตะกอน จึงมี
โอกาสใหรับรูค ุณคาและความหมายของพิธีกรรมงานศพไดมาก ขณะที่การแบงแยกหนาที่ระหวาง
ฝายผูใหบริการในจัดงานศพ ฝายเจาภาพ ฝายแขกผูม างาน ทําใหหนาที่การจัดงานศพถูกยก
ใหกับผูใหบริการ เจาภาพทําใหไมตองไดสนใจในเรื่องรายละเอียดของพิธีกรรมมากนักเพียงแต
ตอนรับขับสูแขกที่มาในงาน ขณะที่แขกทีม่ าในงานถูกจัดใหอยูวงนอกของการจัดงานศพ ทําใหทั้ง
เจาภาพและแขกไมจําเปนตองรับรูความหมายของพิธกี รรมทางศาสนาเลย คุณคาทางความเชื่อ
ทางศาสนาของงานศพจึงถูกลดความสําคัญลง
ดังที่เราพิจารณาในเรื่องคุณคาในเชิงใชสอยของพิธีกรรมงานศพวาเปน
เรื่องของการจัดพิธีกรรมทางศาสนาใหกับผูตาย จะพบวาขอสังเกตที่นา สนใจ 2 ประการก็คอื
ประการแรก การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของพิธกี รรมงานศพทั้งในเรื่องขั้นตอนและการตีความ
จากประเพณีความเชื่อของทองถิน่ ใหเปนเรื่องความเชื่อทางพุทธศาสนา จนสังคมสวนใหญถือเอา
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การจัดงานศพเปนพิธีกรรมทางศาสนา ซึง่ นาเปนเหตุผลสําคัญอยางหนึ่งที่ทาํ ใหวัดถูกสังคมยึดถือ
วาเปนพืน้ ที่ของการจัดงานศพ และประการที่สอง คุณคาในเชิงใชสอยของพิธีกรรมงานศพมี
ความสําคัญลดลง ดวยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในสังคมสมัยใหมทําใหความสําคัญใน
เรื่องความหมายทางศาสนาของพิธีกรรมงานศพลดลง และถือเอาวิธีปฏิบัติที่เนนความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น ทําใหเกิดการลดทอนรายละเอียดของพิธกี รรมทางศาสนา
อยางไรก็ตาม แมวา ความสําคัญของงานศพในแงพธิ กี รรมทางความเชื่อ
จะลดลง ก็ไมไดหมายความวาการจัดงานศพในสังคมไทยกลายเปนเรื่องที่ไมสําคัญ และทําใหจัด
งานศพมีขนาดเล็กไมตองมีการใชจายอะไรมาก
ทัง้ นี้เพราะความสําคัญของการจัดงานศพใน
สังคมไทยไมไดเปนเรื่องเฉพาะการจัดงานเพื่อใหคุณคาทางความเชื่อแกผูตาย หรือการจัดงานเพือ่
บรรเทาจิตใจของครอบครัวผูตายเทานั้น
แตดานหนึง่ ของการจัดงานศพในสังคมเปนเรื่องของ
ุ คาในเชิงความเชื่อของงานศพจะลดลง แตเรายังคง
กิจกรรมทางสังคมอยางหนึง่ ขณะที่คณ
สังเกตเห็นถึงคานิยมของคนในสังคมทีน่ ยิ มการจัดงานศพที่ใหญโตอยูเรื่อยมา ซึง่ เราจะสามารถ
เขาใจปรากฏการณนี้มากขึน้ ผานมาวิเคราะหคุณคาของพิธกี รรมงานศพในเชิงสัญญะ

งานศพในฐานะกิจกรรมทางสังคม: คุณคาในเชิงสัญญะ
1.การจัดงานศพกับสถานภาพของสังคม
แมวาการจัดงานศพเปนเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนาหรือ
ความเชื่อ ซึง่ เปนการกระทําที่มงุ หวังใหเกิดคุณคาแกผูตาย หรือบรรเทาจิตใจที่โศกเศราของกลุม
คนที่ใกลชิดผูต าย แตคุณคาในเชิงศาสนานี้ยงั ไมใชคุณคาทั้งหมดของการจัดงานศพ ยังมีเรื่อง
คุณคาในเชิงสัญญะรวมอยูด วย
กลาวคือการจัดงานศพยังเปนเรื่องของการแสดงออกซึ่ง
ความหมายบางอยางสื่อสารไปสูชุมชนหรือสังคม
ทัง้ นี้ในสังคมไทยงานศพถือเปนกิจกรรมที่
สําคัญอันหนึง่ ในวงสังคม งานศพจึงไมไดเปนพิธีกรรมที่จัดขึ้นเปนการภายในครอบครัวหรือญาติ
ใกลชิดผูตายเทานั้น ยังรวมถึงเพื่อนฝูงผูตาย รวมทั้งแขกเหรื่อผูที่เจาภาพเชิญมารวมในพิธีอกี
จํานวนหนึ่ง ซึง่ บางสวนเปนเรื่องทางมารยาทของสังคม เชน เพื่อนรวมงาน เจานาย คนที่มหี นามี
ตาทางสังคมที่ตนพอรูจัก เปนตน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวงของพิธีเผาศพในสมัยอดีตหากคนรูจ ัก
ไมมางานศพก็จะโกรธเคืองถือวา "ไมมาเผาผี" (กาญจนาคพันธุ, 2520) งานศพจึงเปนพิธกี รรมที่มี
การสื่อสารความหมายระหวางกลุม คนในสังคมมาตัง้ แตอดีต การสื่อสารความหมายของงานศพ
อยางเชน เปนการบอกขาวสารยืนยันการขาดสูญตัวตนของผูตายจากชุมชนที่ผตู ายเคยอยู คือ
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หมดสถานภาพขาดจากกลุม ทางสังคมที่เปนอยูจริงดานการกระทําหรือการแสดงตนทางสังคม
หรือสําหรับครอบครัวของผูตาย พิธกี รรมงานศพเปนเวทีสาํ หรับยืนยันสถานภาพทางสังคมของ
ครอบครัววาจะอยูอยางเดิมหรือตองมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทและความสัมพันธทางสังคมตอ
เครือขายวงศาคณาญาติ เพื่อนฝูง และสมาชิกอืน่ ๆ ของสังคมที่ผูตายหรือครอบครัวสังกัดอยู (พระ
มหาพีรเดช, 2545) พิธีกรรมงานศพจึงทําหนาทีเ่ ปนชุมชนสําหรับแลกเปลี่ยนขอมูลในเรื่อง
ความสัมพันธทางสังคม และที่สําคัญ พิธีกรรมงานศพยังทําหนาทีแ่ สดงสถานภาพทางสังคมของ
ผูตายและครอบครัวผูตาย (เสถียรโกเศศ, 2512, ปราณี วงษเทศ, 2534) ซึ่งทําใหการจัดงานศพ
ตองคํานึงถึงเรื่องคานิยมของกลุมคนในสังคมที่ตนสังกัดอีกดวย
ในสังคมศักดินามีการแบงสถานภาพทางสังคมคอนขางชัดเจนระหวาง
ชนชั้นปกครอง คือ เจานายและขุนนาง กับชนชัน้ ทีถ่ ูกปกครองคือชาวบานสามัญ ทัง้ ความ
แตกตางทางดานฐานะทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งการจัดงานศพของชนชั้นศักดินาก็
พยายามจะแสดงความแตกตางระหวางวิถีชีวิต อํานาจ บุญบารมี ระหวาง 2 ชนชั้น ความหรูหรา
ใหญโตของการจัดงานศพถูกใชเปนเครื่องพิสูจนอยางหนึ่งเพื่อตอกย้าํ ใหเห็นถึงขอแตกตาง
ทางดานสถานภาพ ไมเพียงแตในเรื่องของพิธกี รรมงานศพเทานัน้ การใชชีวิตที่แสดงออกถึงความ
หรูหราถือเปนแบบแผนการบริโภคของชนชั้นปกครองในอดีตที่พบเห็นได ทั้งนี้กเ็ พือ่ พิสูจนถึงบุญ
บารมี และคุณความดีที่ไดสะสมไว (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2536)
งานศพในระบบศักดินาเปนสัญลักษณอยางหนึง่ ทีพ่ ิสูจนหรือยืนยัน
ความแตกตางกันระหวางชนชั้นดังกลาวใหชัดเจน โดยอาจเริ่มมีมาตั้งแตเมื่อรับเอาศาสนาฮินดู
และพุทธศาสนาเขามาแทนที่ความเชื่อเกีย่ วกับการนับถือผี ทัง้ 2 ศาสนามีความเชื่อเกี่ยวกับผล
บุญกรรมที่แตกตางกันระหวางบุคคล ซึง่ สนับสนุนในสังคมยอมรับความแตกตางระหวางชนชัน้ ใน
ระบบศักดินา ดังที่ปราณี วงษเทศ (2534) เขียนไวดังนี้
ความแตกตางกันระหวางชนชั้นปกครองกับผูอยูใตปกครองจะเห็นไดจากการที่
ประชาชนทัว่ ไปมีชีวิตอยูอยางงายๆ ทัง้ ในดานของที่อยูอาศัย การแตงกาย รวมทัง้
ขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับการปลงศพของคนธรรมดา เมื่อคนตายก็ปลอยใหแรงกา
กินเหลือแตกระดูก ผิดกับประเพณีของกษัตริยท ี่แวดลอมดวยพิธรี ีตองที่มีความ
ละเอียดซับซอนและศักดิ์สิทธิ์โดยมีสมณะชีพราหมณและขาราชบริพารที่ชวย
สงเสริมฐานะของกษัตริยใหสูงขึ้นในฐานะทรงเปนสมมุตเิ ทพตามความเชื่อของ
ศาสนาที่รับเขามาใหม" (ปราณี วงษเทศ, 2534 : 7)
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การจัดงานศพจึงตองทําให "สมเกียรติสมฐานะ" แกสถานภาพทางชนชั้น
ของผูตายและครอบครัว โดยในสังคมศักดินาความแตกตางที่วา นี้เปนเรื่องฐานะทางดานสังคม
เปนหลัก ซึง่ หมายถึงการไดรับยศถาบรรดาศักดิ์จากกษัตริย ทั้งนี้ ในสังคมศักดินาฐานะทาง
เศรษฐกิจยังไมไดสําคัญมากนัก
ในระบบศักดินาสิทธิในการครอบครองทรัพยากรทั้งหมดใน
ประเทศเปนของกษัตริย ตําแหนงทางสังคมเปนสิง่ ที่สาํ คัญกวาเพราะเปนอํานาจในการถือครอง
ทรัพยสนิ ที่ไดรับมาจากกษัตริย คุณคาของสถานภาพทางสังคมในศักดินาจึงยึดโยงอยูกับชัน้ ยศ
ชั้นบรรดาศักดิ์ นอกจากนี้ การจัดงานศพในสมัยอดีตของคนชั้นสูงไมไดขึ้นอยูกับฐานะทาง
เศรษฐกิจของตัวเอง การจัดงานศพทีห่ รูหราใหญโตของเจานายและขุนนางไมจาํ เปนตองไดมา
จากทรัพยสนิ สวนตัว แตยังไดรับพระราชทานความอนุเคราะหจากกษัตริยบางสวนหรือทัง้ หมด
โดยขึ้นอยูกับยศถาบรรดาศักดิ์ ความใกลชิด และความดีความชอบของผูตายหรือเจาภาพดวย
ดังนัน้
การจัดงานศพในสมัยศักดินาของไทยจึงไมไดบงบอกฐานะทางดานเศรษฐกิจของผูตาย
มากเทาฐานะทางสังคม
จนมาถึงสังคมปจจุบัน สังคมไทยยังมีคานิยมวาการจัดงานศพก็ยงั ถือ
ความเหมาะสมแกสถานภาพทางสังคมของผูตายหรือครอบครัวผูตาย แมวาสถานภาพทางสังคม
แบบศักดินาจะเสื่อมคลายลงไป
แตการแบงสถานภาพทางสังคมภายใตระบบทุนนิยมซึ่งให
ความสําคัญของฐานะทางเศรษฐกิจก็มีอทิ ธิพลเพิ่มมากขึ้น ดวยพฤติกรรมของการบริโภคงานศพ
ในเชิงโออวดนีไ้ มไดจํากัดอยูแควงสังคมของชนชัน้ สูงเทานั้น แตยงั แพรขยายไปยังชนชั้นกลางทีม่ ี
ฐานะร่ํารวยขึน้ มา ในการจัดงานศพเจาภาพสวนใหญยงั คํานึงถึงสายตาของแขกผูมารวมงาน ซึ่ง
เหมือนเปนการประเมินการจัดงานของเจาภาพวา "ดูได" หรือ "ดูไมได" "สมเกียรติ" หรือ "ไม
สมเกียรติ"
ดวยระบบคุณคาในสังคมมีความเปลีย่ นแปลงไปสูเศรษฐกิจทุนนิยม
สถานภาพทางสังคมจึงไมใชแตเพียงยศถาบรรดาศักดิ์เชนในสังคมศักดินา แตเปนเรื่องการแสดง
ฐานะเศรษฐกิจ ซึ่งในสมัยนี้คุณคาของเงินตรามีความสําคัญอางอิงถึงสถานภาพทางสังคมดวย
รวมทัง้ ขนาดของการใชจา ยในการจัดงานศพสวนใหญขึ้นอยูกับฐานะทางเศรษฐกิจของผูตายหรือ
เจาภาพเปนสําคัญ ความใหญโตของการจัดงานศพจึงพิสูจนฐานะทางเศรษฐกิจของผูตายและ
ครอบครัวที่ชัดเจนอยางหนึง่
2.สัญญะในพิธีกรรมงานศพ
การจัดงานศพมีสิ่งที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของ
สถานภาพทางสังคม พิธีศพของเจานายและขุนนางจะมีระเบียบธรรมเนียมในการจัดพิธีศพใหพธิ ี
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ดูมีความยิง่ ใหญสมเกียรติแกผูตายหรือครอบครัวผูตาย โดยจะเกีย่ วของกับองคประกอบในการจัด
งานศพนอกเหนือจากพิธกี รรมทางศาสนา
ซึ่งอาจเรียกสิ่งเหลานีว้ าเปนการแตงองคทรงเครื่อง
ใหกับพิธีกรรมงานศพ
ไดแกเรื่องของสถานที่จัดงาน
การสรางเมรุหรือเชิงตะกอนเผาศพ
เครื่องประดับประดาในพิธี ความหรูหราของอุปกรณที่ใชในพิธกี รรม รวมถึงระเบียบพิธีการของพิธี
ศพที่ใหความสําคัญตอลําดับชั้นทางสังคม
การใหความสําคัญในเรื่องสัญญะผานการจัดงานศพไมไดจํากัดเพียง
กลุมชนชัน้ สูงเทานั้น แตการใหความสําคัญตอการแตงองคทรงเครื่องใหพิธีศพแบบของหลวงนั้น
ยังมีอทิ ธิพลไปถึงชนชั้นกลางในเวลาตอมา ซึง่ พยายามจัดพิธีศพทีใ่ หญโตมีหนามีตาผานมาลอก
ธรรมเนียมปฏิบัติหลายๆ อยางของพิธหี ลวง โดยสิง่ ที่สื่อสัญญะในการจัดงานศพตั้งแตในอดีตและ
มีอิทธิพลตอรูปแบบของการจัดงานศพในปจจุบันอาจสรุปได ดังนี้
สถานที่และเมรุเผาศพ
ปจจุบันเราคุน ชินกับการทําฌาปนกิจกันที่เมรุตามวัดตางๆ โดยวัดใน
กรุงเทพสวนใหญจะมีฌาปนสถานและเมรุสําหรับบําเพ็ญกุศลและการทําฌาปนกิจศพไวบริการ
แตในอดีตสถานที่เผาศพอาจถือไดวาเปนสิ่งที่แสดงถึงชนชั้นของผูตายหรือครอบครัวผูตายไดเปน
อยางดี บางสถานที่จะถูกสงวนไวสาํ หรับชนชั้นเจานายหรือขุนนางเทานัน้
เชนทุง พระเมรุ
(สนามหลวงในปจจุบนั ) หรือวัดหลวงสําคัญตางๆ จะตองขออนุญาตจากพระราชสํานักโดย
คํานึงถึงบรรดาศักดิ์ชั้นยศของผูตาย นอกจากนี้ ลักษณะของเมรุที่จะปลูกสรางสําหรับใชในการ
เผาศพก็จะตองคํานึงถึงฐานันดรหรือบรรดาศักดิ์ของผูตายเชนกัน
การเผาศพในกรุงเทพสมัยกอนมีขอจํากัดวาจะทําในเขตกําแพงเมืองพระ
นครไมได ยกเวนแตการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย หรือพระศพของราชวงศ
ชั้นสูงเทานัน้ ซึ่งจะใชบริเวณทองสนามหลวงปจจุบนั หรือที่สมัยกอนเรียกวาทุง พระเมรุเปนสถานที่
สําหรับสรางพระเมรุมาศ เรียกวาพระเมรุกลางเมือง หรืออาจจะในบริเวณวัดสําคัญบางแหงใน
เขตกําแพงเมืองเปนสถานทีถ่ วายเพลิงพระศพอยูบา ง เชน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ วัดบวร
นิเวศน เปนตน สําหรับศพเจานายที่มีบรรดาศักดิ์ต่ําลงมา ขุนนาง และคนสามัญจะตองนําออกไป
พระราชทานเพลิง หรือเผาศพนอกเขตกําแพงพระนคร ซึ่งเปนประเพณีทถี่ ือตอเนื่องกันมาจนถึง
ปจจุบัน โดยมีขอสังเกตวาวัดในเขตกําแพงพระนคร จะไมมีการสรางเมรุถาวรดังเชนวัดอืน่ ๆ ใน
กรุงเทพ
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การใชบริเวณวัดเปนที่เผาศพถือเปนสัญลักษณหนึ่งที่แสดงใหถงึ สถาพ
ภาพทางสังคมผูตายหรือครอบครัว ถาสามารถไดสิทธิเขาไปใชบริเวณวัดหลวง3 เปนที่ตงั้ เมรุเผา
ศพ กลาวไดวาวัดหลวงนั้นเปนสถานที่เผาศพเฉพาะเจานายที่บรรดาศักดิ์ไมสูงพอที่จะเผาทีท่ ุง
พระเมรุ รวมถึงขุนนางทีม่ ีความดีความชอบ สถานที่เผาศพจึงแสดงถึงลําดับขั้นของชนชัน้ ทาง
สังคมในอดีต โดยประเพณีการปลงพระศพเจานายและศพขุนนางสมัยกรุงรัตนโกสินทรนนั้ จะ
ถวายพระเกียรติยศและเกียรติตามสถานที่รวมถึงลักษณะของเมรุ
ตารางที่ 2.1 สถานที่และลักษณะเมรุตามบรรดาศักดิ์
ฐานันดรหรือเกียรติพระศพและศพ
เจาฟา
เจานาย
ขุนนาง
สมเด็จพระสังฆราช
ที่มา: สมภพ ภิรมย , 2539

สถานที่
พระเมรุกลางเมืองหรือวัด
วัด
วัด
พระเมรุกลางเมือง

ลักษณะเมรุ
พระเมรุเครื่องยอด-ดาดสี
พระเมรุผาขาว
เมรุผาขาว
พระเมรุผาขาว

สถานที่เผาศพนอกกําแพงพระนครสําหรับสามัญชนโดยมากก็จะเปนเขตปาชาของวัด
ราษฎรตางๆ หรือทุงโลงกวางที่อยูชายบานเรือนผูคน เปนทีท่ ําเชิงตะกอนหรือจะสรางเปนเมรุ
สําหรับเผาศพ แตสําหรับเจานายที่มีบรรดาศักดิ์สูงนิยมจัดพิธีเผาศพในวัดหลวงสําคัญๆ ที่ตองขอ
พระบรมราชานุญาตเปนพิเศษ เชน วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดเบญจม
บพิตรดุสิตวนาราม หรือวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งถือเปนการแสดงเกียรติยศของผูตายหรือครอบครัว
อยางสูง สําหรับเจานายที่มบี รรดาศักดิ์สูงแลว นิยมที่จะใชวัดหลวงสําคัญๆ สวนขุนนางการไดเผา
ศพจะเผาศพในวัดหลวงที่สาํ คัญลดลั่นลงมา เชน วัดประยุรวงศาวาส วัดจักรวรรดิ์ วัดสระเกศ
3

วัดโดยตัวมันเองก็เปนสัญลักษณแสดงถึงสถานภาพทางสังคมของกลุม คนดวย ศรีศักร
วัลลิโภดม (2544) เห็นวาวัดในอดีตถือเปนศูนยกลางของชุมชน หรือในระดับทองถิน่ ซึ่งประกอบไป
ดวยหลายชุมชนก็จะมีวัดใหญวัดหนึง่ เปนศูนยกลาง วัดดังกลาวนี้บางทีก็เปนวัดหลวงที่กษัตริย
และเจานายสรางขึ้น หรือไมก็เปนวัดสําคัญที่ขุนนางหรือพอคาคหบดีสรางขึ้น ความสวยงามและ
ความมัน่ คั่งของวัดดังกลาวนี้คือสิ่งที่แสดงฐานะและหนาตาของคนในทองถิน่ วัดจึงเปนสื่อสัญญะ
อยางหนึ่งที่แสดงใหถงึ ความมีหนามีตาของกลุมคนมีความสัมพันธกับวัดนัน้ ๆ ซึ่งสําหรับสังคมไทย
แลววัดหลวงจะมีชื่อเสียงและความมั่งคั่งมากกวาวัดราษฎรมาก ซึง่ สวนใหญเปนวัดเล็ก
สิ่งกอสรางไมวิจิตรสวยงานเทาวัดหลวง แมแตวัดราษฎรที่สรางโดยพอคาคหบดี
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หรือวัดอื่นๆ ทีข่ ุนนางนั้นมีสว นรวมในการกอสราง โดยเฉพาะการไดเผาศพในสุสานหลวงวัดเทพศิ
รินทรถือเปนเกียรติสูงสุดสําหรับขุนนาง โดยจะตองเปนขุนนางทีม่ ีตําแหนงสําคัญๆ หรือไดมี
โอกาสรับใชใกลชิดเจานายเทานัน้ โดยจะตองทําหนังสือขออนุญาตไปทางราชสํานักเสียกอน ใน
การอนุญาตก็มักจะตองอาจถึงคุณงามความดีของผูตายที่มีตอชาติบานเมืองหรือความจงรักภักดี
ดังตัวอยางจดหมายขออนุญาตเผาศพที่วัดเทพศิรินทร ของพระยามหาโยธา ป ร.ศ. 121 โดยกรม
หลวงพระนเรศวรวรฤทธิ์เปนผูเขียนจดหมาย ดังนี้
พระอาญาไมพนเกลา ดวยการฌาปนกิจพระยามหาโยธา ขาพระพุทธเจาคัดคาน
ดวยเกลาวา สมควรจัดใหเปนไปเสียในเดือนเมษายน เพื่อยังไมทนั มีฝน แตที่ซงึ่ ทํา
การนัน้ ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกระทําทีส่ ุสานวัดเทพศิ
รินทราวาศ เพราะคิดดวยเกลาวา พระยามหาโยธาเปนผูมีความซื่อสัตย จงรักภักดี
แลไดเปนผูคุนเคยรวมทุกขรวมศุขโดยเสด็จพระราชดําเนินในทีก่ ันดารดวยใตฝา
ลอองธุลีพระบาทฯ ทรงพระมหากรุณามากอยู คงเสด็จพระราชดําเนินพระราชทาน
เพลิงศพใหเปนเกียรติยศอยางพระยาอิศรานุภาพแลตั้งเปนผูจงรักสนิทสนมดวย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช แลพระเจาลูกยาเธอกับเจานายที่เสด็จยุโรปทุกพระองค
ทรงพระเมตตาอยู คงเสด็จในการฌาปนกิจนี้ดวย จะไดเปนการสะดวก แลไมเปนที่
ปฏิกูลรังเกียจในการที่จะเสด็จ.... (หจช. ม ร.5 ศ/46 เรื่อง ขออนุญาตเผาศพ และ
หามเผาศพ)
สําหรับเมรุซงึ่ ปจจุบันถือวาเปนศาสนสถานหรือสิ่งปลูกสรางสําหรับใช
เผาศพ โดยวัดที่มีฌาปนสถานสวนใหญจะกอสรางเมรุเพื่อประโยชนดังกลาว แตหากมองยอนไป
ในอดีต สิ่งที่ใชสําหรับการนําศพมาตั้งเผาโดยทัว่ ไปนาจะหมายถึงเชิงตะกอนมากกวา หากเปนเชิง
ตะกอนที่มีการตกแตงเปนหลังคาทําเปนยอดขึ้นมาขึ้นมาจึงจะเรียกวาเมรุ สิ่งกอสรางสําหรับเผา
ศพเปนเรื่องของการจัดงานศพที่ใหญโตซึ่งตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก โดยมากแลวจะนิยม
กอสรางขึ้นใชเฉพาะงาน
ความใหญโตและลักษณะของเมรุก็จะแตกตางกันไปตาม
ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือกําลังทรัพยทเี่ จาภาพหามาใชจายเพื่อการกอสรางได วัดในอดีตจึงไมได
สรางเมรุถาวรอยางแพรหลายดังเชนทุกวันนี้
กลาวไดวา สิ่งปลูกสรางสําหรับการเผาศพเปนสิ่งหนึง่ ที่ถกู ใชเปน
สัญลักษณของสถานภาพทางสังคมของผูต ายหรือครอบครัวผูตาย สําหรับชนชั้นสูงซึง่ หมายถึง
เจานายและขุนนาง รวมทั้งพระสงฆทมี่ ีตําแหนงก็จะมีระเบียบราชสํานักกําหนดกําหนดสําหรับ
การกอสรางเมรุ โดยมีการแบงชั้นเมรุตามยศถาบรรดาศักดิ์ของผูตาย สําหรับสามัญชนทัว่ ไปความ
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แตกตางระหวางสิง่ ปลูกสรางสําหรับเผาศพนี้มาจากเงื่อนไขทางดานเศรษฐกิจ ทัง้ นีก้ ารกอสราง
เมรุจะตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก ดังที่เสฐียรโกเศศ (2539) ไดอธิบายการเผาศพใน
สังคมไทย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงลําดับชัน้ ที่เกิดขึ้นจากลักษณะของการเผาศพไดเปนอยางดี
การเผาศพคนอนาถาก็เห็นจะเผากันอยางงายๆ ตามเดิม คือ เอาศพวางบนกองฟน
แลวเผา... ตอมาการเผาศพในบางแหง เชน ในบานเมืองซึ่งมีคนมาก ก็เห็นจะจัด
เผากันในที่ที่ซงึ่ จัดไวโดยเฉพาะเปนปาชาอยูนอกเมือง... ในขั้นตนคงจะกอเปนฐาน
ขึ้นมาใหสูงจากพืน้ ดินตามสมควร กัน้ เปนคอกสี่เหลีย่ มผืนผา แลวกองฝนวางศพ
เผากันบนนัน้ ... ที่เผาศพอยางนี้เรียกวา ฐานเผา เลือ่ นขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง มีตาราง
เหล็กเปนรูปสีเ่ หลี่ยมผืนผารอรับศพอีกที นี้เรียกวาตารางเผาศพ นับวาดีขึ้นอีก
ชั้นหนึง่ แลวถึงขั้นเสริมบนฐานเผาตอนกลางขึ้นเปนคอกหรือแทนอีกทีหนึ่ง ซึง่ ใน
ขั้นแรกคงเอาตนกลวยมาเรียงเปนพืน้ แลวกั้นคอกเอาดินเกลี่ยบน ทุบใหแนน และ
ตั้งตารางเหล็กบนนั้นอยางนี้เรียกวาเชิงตะกอน เชิงตะกอนนั้น แตกอนนี้เห็นจะ
หมายความวาที่เผาศพโดยทั่วๆ ไป จะไมจํากัดวาตองมีลักษณะนี้... เชิงตะกอนก็ดี
ฐานเผาก็ดี หรือจิตกาธานสําหรับเจานายก็ดีก็จะเปนสิ่งเดียวกัน หากมายักทําให
ผิดกันเสีย แลวเรียกชื่อเปนยศเปนอยางขึน้ จัดใหดีขึ้นไปกวานี้ ก็ทาํ เปนเสาตอขึ้นสี่
เสา มีประกอบหัวเสาทัง้ สี่ดา น ประดับดวยหยวกสลักลวดลายและพวงดอกไมดั่งที่
เคยเห็นกันอยู
แลวเชิงตะกอนและตารางรูปสี่เหลี่ยมผืนผานีห้ ดเล็กลงเปนรูป
สี่เหลี่ยมจตุรัส ที่เผาศพจึงกลายรูปมาอยางที่เห็นอยูนี้ (เสฐียรโกเศศ, 2539)
เราจะเห็นไดวา แมกระทัง่ คําที่ใชเรียกเชิงตะกอนยังมีความแตกตางของ
คําศัพทใชระหวางชนชัน้ สูงกับชนชัน้ ลาง โดยสําหรับชนชั้นสูงจะเรียกวา "จิตกาธาน" ทั้งที่เปนสิง่
เดียวกัน สําหรับคําวา "เมรุ" ก็มีการแตงเติมคําใหมีความแตกตางกันไปการยศถาบรรดาศักดิ์ของ
ผูใช สําหรับเมรุเปนสิ่งกอสรางทําเปนหลังคาตอเติมขึ้นไปจากเชิงตะกอน ถาทําเปนหลังคาแบน
เรียกวา ประรําเผาศพ ถาทําเปนหลังคาคอมลาดสูงขึ้นไปอยางหลังคาเรือนรูปสี่เหลีย่ มเรียกวา โรง
ทึม หากประดับตกแตงตอยอดสูงจึงเรียกวา เมรุ โดยทีก่ ารประดับตกแตงยอดก็จะแตกตางกันเปน
ตามยศถาบรรดาศักดิ์ ถาเปนพระมหากษัตริยเราจะเรียกเมรุวา พระเมรุมาศ หรือเจานายที่มีชนั้
ลดหลั่นลงมาก็จะเรียกวา พระเมรุ สําหรับขุนนางคงเรียกเปนเมรุเปนสามัญนามเชนเดียวกับ
สามัญชนทั่วไป
อยางไรก็ตาม ในสมัยตนรัตนโกสินทรเริ่มมีการกอสรางเมรุถาวรขึ้นมา
แตการกอสรางเมรุถาวรนีม้ จี ุดประสงคเพือ่ ใชถวายเพลิงพระศพของเจานายที่มีบรรดาศักดิ์ไมสูง
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พอจะถวายพระเพลิงทีท่ ุงพระเมรุ และสําหรับเผาศพขุนนาง ไมไดมีจุดประสงคสําหรับใหบริการ
เผาศพแกคนทั่วไป โดยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพบหลักฐานวามีเมรุถาวรเพียง 3 แหงเทานั้น
คือ เมรุวัดสุวรรณาราม เมรุวัดอรุณราชวรวิหาร และวัดสระเกศ ในกรณีของวัดสระเกศมีหลักฐาน
จํานวนมากทีร่ ะบุชัดวาในอดีตเปนวัดทีเ่ กีย่ วกับการทําศพของสามัญชนดวย เนื่องจากเปนวัดที่อยู
ใกลกับประตูผีซึ่งเปนจุดที่ใหเคลื่อนยายศพออกจากเขตกําแพงเมือง แตวาเมรุถาวรที่สรางขึ้นนั้น
ใชสําหรับทําศพเจานายและขุนนาง สําหรับสามัญชนจะมีบริเวณในวัดที่ใหตงั้ เชิงตะกอนเผาศพ
หรือถาเปนศพคนอนาถาก็อาจถูกทิ้งไวในแรงจิกกิน หรือเผาบนพื้นดินอยางงายๆ
แมวาจะมีการสรางเมรุปนู เพื่ออํานวยความสะดวกและลดคาใชจายใน
การจัดงานศพของชนชัน้ สูง แตในชวงแรกไมคอยเปนทีน่ ิยมของชนชัน้ สูงมากนัก การกอสรางเมรุ
เฉพาะรายยังมีใหเห็นอยูม าก (เนตรนภิศ นาควัชระ, 2525) เนื่องจากยังคํานึงถึงลักษณะเกียรติยศ
ของชั้นเมรุ รวมทัง้ มีความรังเกียจการเผาศพในเมรุรวมกับกลุมคนทีต่ ่ําศักดิ์กวา (สมภพ ภิรมย,
2539) ตอมาเมรุปูนทัง้ สามแหงคือ วัดสุวรรณาราม วัดอรุณราชวราราม หรือวัดสระเกศ ตางชํารุด
ทรุดโทรมลงจนตองยุบเลิกในสมัยรัชกาลที่ 64 การเผาศพในเมรุปนู นัน้ เริ่มเปนที่แพรหลายในสมัย
รัชกาลที่ 7 เนื่องจากภาระทางเศรษฐกิจตกต่ําซึ่งตอภาวะการเงินของชนชัน้ สูง จึงหันไปเผาศพใน
เมรุถาวรตามวัดตางๆ มากขึ้น
สําหรับชนชั้นสามัญชนการสรางเมรุชวั่ คราวเปนเรื่องยากลําบากมาก
เนื่องจากไมไดมีสวนเกินทางเศรษฐกิจมากพอ แนนอนวาสวนเกินทางเศรษฐกิจสวนใหญไดถูกดูด
ซับผานกลไกของระบบศักดินาไปสูชนชัน้ สูง สวนใหญการเผาศพจึงมักจะสรางเพียงแคเชิงตะกอน
งายๆ หากจะมีใครที่สามารถสรางเมรุสําหรับเผาศพไดนั้น ก็จะตองเปนคนที่รํารวยเงินทองมาก
พอสมควร ซึง่ สวนใหญมักจะเปนพอคา คหบดี ซึง่ สามารถสะสมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจขึ้นมาได
จากการคาขาย แตการกอสรางเมรุสําหรับสามัญชนทัว่ ไปจะมีขอหามไมใหทาํ เปนทรงเครื่องยอด
อยางของหลวง ขนาดของเมรุมักขึน้ อยูก ับเศรษฐกิจของผูตายหรือครอบครัว ตอมาภายหลัง
ทศวรรษที่ 2490 เมื่อวัดตางๆ ทัว่ กรุงเทพเริ่มเมรุถาวรกันมากขึ้น ชนชัน้ กลางก็หนั ไปเผาศพตามวัด
ตางๆ แทน ซึง่ การเลียนแบบการเผาศพตามอยางชนชัน้ สูงนี้ทาํ ใหรูปแบบการเผาศพในกรุงเทพได
พัฒนาไปสูรูปแบบจําลองมาจากพิธีศพของหลวงในอดีต (ปราณี วงษเทศ, 2534)
แมวาจะมีกฎเกณฑกีดกันในเรื่องการจัดงานเผาศพในวัดหลวง
แต
คหบดี พอคาชาวจีนที่มฐี านะทางเศรษฐกิจดีขึ้นมาจากการขยายตัวทางการคา บางสวนก็ได
4

ในสมัยรัชกาลปจจุบันมีการกอสรางขึ้นใหมใหเปนฌาปนสถานกรุงเทพมหานคร
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พยายามเขาไปจัดงานศพในวัดหลวงสําคัญ โดยเสนอผลประโยชนใหแกวัด ซึ่งวัดเทพศิรินทรเองก็
มีการยินยอมผอนปรนอยูบา ง (อุทิศ จึงนิพนธสกุล, 2529) ดังนัน้ ตัง้ แตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา
การวางระเบียบกฎเกณฑสาํ หรับการสงวนวัดหลวงไวสาํ หรับเผาศพเจานายและขุนนางจึงคอยๆ
คลายความเครงครัดลงไป
และบางชวงเวลาไดยินยอมใหสามัญชนบางกลุมที่สามารถให
ผลประโยชนแกวัดไดพอสมควร ทั้งนี้เปนเพราะเริ่มมีความคิดเห็นวาวัดบางแหงนาจะสามารถหา
รายไดจุนเจือตนเองไดทางหนึง่
จนในที่สุดกฎเกณฑการแบงแยกชนชัน้ เกีย่ วกับสถานที่เผาศพตาม
ยศถาบรรดาศักดิ์ไดเสื่อมสลายไปในเวลาตอมา
คงเหลือไวในเรื่องเมรุกลางเมืองที่จัดในทอง
สนามหลวง ซึ่งเปนสถานที่จัดพระราชพิธีสําหรับงานศพพระเจาแผนดินและพระราชนุกุลชั้นสูง
เทานัน้ สําหรับการเผาศพในวัดหลวงไมไดมีกฎเกณฑขอ หามเครงครัดอยางแตกอน นอกจากนีว้ ัด
หลวงและวัดราษฎรตางๆ ไดมีการกอสรางเมรุปูนอยางแพรหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ มี
การกอสรางเมรุถาวรที่ทนั สมัยขึ้นที่วัดไตรมิตรในป 2482 ซึ่งไดกลายเปนตนแบบที่วดั ตางๆ นําไป
สรางกันอยางแพรหลาย และเมื่อวัดเทพศิรินทรเองไดมีการสรางเมรุถาวรขึ้นบางในป 2503 ก็
กลายเปนเมรุตนแบบอีกแหงหนึ่งที่วัดตางๆ นิยมนําไปสรางเลียนแบบ (เนตรนภิศ นาควัชระ,
2525) และในชวงเวลานีเ้ องวัดตางๆ ก็ไดเริ่มสรางศาลาสวดศพกลายเปนฌาปนสถานเชนใน
ปจจุบัน โดยนับตั้งแตทศวรรษที่ 2500 เปนตนมา คนกรุงเทพโดยทั่วไปจัดพิธีเผาศพในวัดตางๆ
แทบทัง้ สิ้น
อยางไรก็ตาม สถานที่ของจัดงานศพก็ยงั คงเปนสิ่งที่แสดงถึงสถานภาพ
ทางสังคมของผูตายหรือครอบครัวผูตายเรือ่ ยมา พฤติกรรมในการเลือกวัดในการจัดงานศพของ
คนในสังคมไทยก็ยงั ใหความสําคัญกับชื่อเสียงของวัด เนื่องจากเชื่อวาการจัดงานศพตามวัดที่มี
ชื่อเสียงจะทําใหเจาภาพมีหนามีตาและเกียรติมากกวา (สุเมธ ตันสกุล, 2536) วัดที่มีเปนนิยมสวน
ใหญเปนวัดหลวงสําคัญๆ ซึ่งมีชื่อเสียงในการจัดพิธเี ผาศพของชนชั้นสูงในอดีต หรือเปนวัดที่ใช
การเสด็จพระราชทานเพลิงศพบุคคลสําคัญๆ ในสังคมไทย เชน วัดเทพศิรินทร วัด
มกุฏกษัตริยาราม วัดโสมนัส วัดตรีทศเทพ วัดพระศรีมหาธาตุ วัดธาตุทอง เปนตน ปจจุบนั ความ
นิยมในการจัดงานศพอาจไมตองเปนวัดที่เกี่ยวกับชนชัน้ สูงของสังคมเพียงอยางเดียว แตอาจเปน
วัดที่อางอิงขึน้ กลุมชั้นของบุคคลที่เปนที่ยอมรับในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจก็ได เชน วัดหัวลําโพง
ซึ่งไดชื่อวาเปนวัดยอดนิยมที่คนจีนทีม่ ีฐานะทางเศรษฐกิจดีนิยมไปจัดงานศพ
ชื่อเสียงของวัดเปนสิ่งที่อิทธิพลสําคัญอันหนึง่ ทีม่ ีผลตอการเลือกสถานที่
ในจัดงานศพของคนในสังคม
จนชื่อของวัดกลายเปนสัญลักษณหนึง่ ที่แสดงถึงสถานภาพทาง
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สังคมและฐานะทางเศรษฐกิจของผูตาย คนที่มีฐานะทางสังคมหรือฐานะเศรษฐกิจก็มักนิยมจัด
งานตามวัดทีม่ ีชื่อเสียง จนเปนที่รับรูกนั ในสังคมวาวัดแหงใดเปนวัดที่คนมีชื่อเสียงหรือคนรวยมัก
นิยมไปจัดงานศพ
อุปกรณเครื่องใชในพิธีศพ
ชนชั้นสูงใหความสําคัญกับอุปกรณเครื่องใชสําหรับการจัดพิธีศพมา
ตั้งแตอดีต โดยเฉพาะเรื่องหีบศพและการประดับตกแตงหีบศพ ในสถานที่จัดงานศพหีบศพจะตอง
ตั้งไวบนพื้นยกสูงเห็นไดทวั่ หีบศพสวนใหญทาดวยน้ํามันขัดเงาดานนอก สวนของผูที่ร่ํารวยก็ปด
ทอง และทีท่ าํ ดวยตะกั่วก็มีเพื่อเปนการใหเกียรติแกผตู าย (ดอริง ,2539) และมีการจัดแตงดวย
ดอกไมสดบนหีบและรอบบริเวณที่ตั้ง
เจานายและขุนนางที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงพอจะไดรับพระราชทานเพลิง
ศพ สํานักพระราชวังจะมอบโกศหรือหีบเกียรติยศสําหรับบรรจุศพ พรอมกับเครื่องประกอบ
เกียรติยศ ไดแก ฉัตร เครื่องประโคม และขบวนแหศพ ซึ่งจะไดมากเพียงใดอยางใดแลวแตชั้นของ
เกียรติยศของผูตาย (ปย มาลากุล, 2529) เชน เครื่องประโคมนั้นหากเปนบรรดาศักดิ์สูงสุดจะมี
เครื่องดนตรีทงั้ สังข แตรงอน แตรฝรั่ง ป กลองชนะ หากบรรดาศักดิ์ต่ําลงมาจะมีเครื่องประโคม
นอยชนิดกวา สําหรับขบวนแหศพ ถาเปนเจานายสูงศักดิ์จะไดรับทั้งกระบวนแหและราชรถเชิญศพ
ซึ่งราชรถหรือรถวอเชิญศพนี้กม็ ี
แตขุนนางและเจานายที่ต่ําศักดิ์ลงมาจะไดรับเพียงรถวอเชิญ
ลําดับชั้นแตกตางกันไป
ชั้นของโกศหรือหีบศพมีความสําคัญอยางมากในการบงบอกฐานะของ
ชนชั้นสูง โกศหรือหีบทีพ่ ระราชสํานักจัดเตรียมใหนนั้ มีการแบงลําดับชั้นไปตามยศถาบรรดาศักดิ์
ของผูตาย สําหรับชนชั้นสูงจะใชโกศซึ่งเปนหีบบรรจุศพในลักษณะทานั่งทําใหดมู ีลักษณะโดดเดน
สงางามมากขึน้ ซึ่งการใชโกศสําหรับบรรจุศพเปนการแสดงถึงความแตกตางระหวางชนชั้นสูงศักดิ์
ในสังคมกับสามัญชนซึง่ ใชหีบศพแนวนอน (สมภพ ภิรมย, 2539) โดยโกศเกียรติยศก็จะมี
กฎเกณฑในการพระราชทานตามลําดับชัน้ ของบุคคล ดังนี้
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ตารางที่ 2.2 หลักเกณฑในการพระราชทานพระโกศเกียรติยศ
ชั้นโกศ
พระโกศทองใหญ
พระโกศทองนอย
พระโกศกุดนั่ นอย
พระโกศมณฑป

ชั้นยศ
สมเด็จพระอัครมเหสี สมเด็จพระยุพราช (พระบรมศพ)
สมเด็จเจาฟา สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ สมเด็จพระสังฆราชเจา
พระเจาบรมวงศเธอ สมเด็จพระสังฆราช
พระเจาวรวงศเธอ พระราชวงศที่เปนสะใภหลวงที่ไดรับพระราชทานตรา
ทุติยจุลจอมเกลา
พระโกศราชวงศ
พระวรวงศเธอ
หมอมเจาที่ไดรับพระราชทานอิสริยาภรณประถมาภรณ
มงกุฏไทย หรือตราทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ
ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา ประธานสภา
โกศมณฑป
ผูแทนราษฎร และประธานศาลฎีกา ที่ถงึ แกอสัญกรรมขณะดํารงตําแหนง
สมเด็จพระราชาคณะ องคมนตรีที่ถงึ แกอสัญกรรมขณะดํารงต่ําแหนง
โกศไมสิบสอง
รัฐมนตรีที่ถงึ แกอสัญกรรมขณะดํารงต่ําแหนง
(ถาเปนราชนิกุลหรือ
โกศราชินกิ ุล
ราชินิกุล)
โกศแปดเหลี่ยม
พระราชาคณะชั้นเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
โกศโถ
พระราชาคณะชั้นธรรม
ที่มา : ดัดแปลงจาก สมภพ ภิรมย, 2539
นอกจากโกศพระราชทานแลว ยังมีหีบเกียรติยศสําหรับเจานายและขุน
นางขาราชการที่ชั้นยศชัน้ บรรดาศักดิ์ลดลั่นลงมา ไดแก หีบทองลายสลัก หีบทองทึบ หีบทองทราย
หีบกุดั่น หีบลายกานแยก และหีบเชิงชาย ซึ่งหีบพระราชทานนีก้ ็มีลาํ ดับชั้นเกียรติยศเชนเดียวกับ
โกศ

ปจจุบันประเพณีการขอพระราชทานเพลิงศพยังคงดํารงอยู นอกจากชน
ชั้นเจานายแลว ผูที่มีสทิ ธินนั้ จะตองมีตําแหนงหนาที่ทางสังคมมากเพียงพอตามระเบียบของสํานัก
พระราชวัง ไดแก ขาราชการ ทหาร ตํารวจ ผูไดรับเครื่องอิสริยาภรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี องคมนตรี เปนตน ซึ่งจะไดรับเครื่องประกอบเกียรติยศ
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มากนอยตามลําดับชั้นที่ระเบียบกําหนดไว5
เกียรติยศสําหรับเจาภาพและผูตาย

ซึ่งงานศพที่ไดรับพระราชทานเพลิงศพถือเปน

วิธีปฏิบัติในการจัดพิธีศพของหลวงมีอทิ ธิพลตอการจัดงานศพของ
สังคมไทยโดยทั่วไป ทําใหเจาภาพงานศพโดยทั่วไปใหความสําคัญในการสรรหาอุปกรณเครื่องใช
ในการจัดงานเพื่อใหพิธีออกมาดูดี เชน ในเรื่องของรถสงศพอาจเลือกจางรถที่มีการตกแตงเปนวอ
ซึ่งมีราคาจางแพงกวารถธรรมดา หีบศพและดอกไมประดับหีบศพถือเปนสิ่งสําคัญแรกๆ ที่
เจาภาพใหความใสใจ การจัดดอกไมประดับหีบเจาภาพที่มฐี านะดีจะเลือกใชดอกไมราคาแพง มี
รูปแบบการตกแตงที่ใชดอกไมจํานวนมาก หรือจัดใหมกี ารปรับเปลี่ยนดอกไมสดทุกๆ คืน
ในเรื่องของหีบศพนัน้
สังเกตไดวามีรูปแบบของหีบศพในลักษณะของ
ลําดับชั้นเจือปนอยู ปจจุบันรูปแบบของหีบศพที่รานคาทั่วไปขายนั้นก็จัดทําหีบโลงทีม่ ีวัสดุและ
ลวดลายที่มีความแตกตางกัน
ซึ่งแบกแยงราคาไปตามลําดับของการตกแตงลวดลายหีบศพ
หีบศพที่ราคาถูกที่สุดคือหีบไมสี่เหลี่ยมซึง่ ไมไดตกแตงลวดลายใดๆ ถัดมาเปนหีบศพตกแตงสีขาว
ธรรมดาไปจนถึงการตกแตงลวดลาย ลายที่นยิ มมากคือลายเทพพนม ซึ่งอาจแบงออกเปน 1 ชั้น 2
ชั้น หรือ 3 ชั้น ซึ่งจํานวนชั้นที่วา นี้หมายถึงจํานวนของฐานลางของหีบซึง่ ทําใหตวั หีบมีความสูง
ขึ้นมา สําหรับเจาภาพที่มฐี านะมักเลือกหีบตกแตงลายทองหรือหีบที่ทาํ ดวยไมเนือ้ แข็งซึ่งมีราคา
แพงขึ้นมาอีก ปจจุบันยังมีหีบศพติดแอรสําหรับเจาภาพที่ตองการเก็บศพไวรอกําหนดวันเผา จึง
เห็นไดวา รูปแบบของหีบศพยังคงสะทอนถึงความแตกแตงทางสถานภาพของเจาภาพอยูน นั้ เอง
แตเปนการสะทอนตอของฐานะทางเศรษฐกิจของผูตายหรือเจาภาพ
พิธีรีตองในพิธกี รรมงานศพ
ในขั้นตอนๆ
ของพิธกี รรมไมไดเปนเรื่องทางศาสนาทั้งหมด
แต
รายละเอียดขัน้ ตอนในระหวางพิธีจะมีการสอดแทรกพิธรี ีตองอื่นๆ ทีเ่ ปนเรื่องทางมารยาทสังคมไว
โดยเฉพาะพิธศี พของหลวงจะมีการเจือดวยพีธีรีตองที่ใหความสําคัญกับลําดับชัน้ ทางสังคม
คอนขางมาก ทั้งที่เปนการแสดงเกียรติยศของผูตายและที่เปนการแสดงเกียรติยศของผูมารวมงาน
ตางถูกสอดแทรกใหเห็นอยูใ นรายละเอียดของพิธีกรรมงานศพ

5

สามารถอานระเบียบการพระราชทานเพลิงศพอยางละเอียดไดจากงานของ ม.ล.ปย
มาลากุล (2529)
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ในพิธีอาบน้าํ ศพของบุคคลสําคัญเชนเจานายหรือขุนนาง ญาติพนี่ อง
และผูมารวมงานจะยืนเรียงลําดับตามตําแหนงยศถาบรรดาศักดิ์และความสําคัญในวงสังคมเพื่อ
ทยอยเขารดน้าํ ศพ (ดอริ่ง ,2539) สําหรับพิธีอาบน้ําศพของชาวบานนั้นแตเดิมเปนพิธที ี่ทาํ ขึ้น
ภายในครอบครัว เพื่อใหภรรยาหรือลูกหลานปรนนิบตั ิผูตายเปนครัง้ สุดทาย แตภายหลังก็ไดตอ
โดยเจาภาพจะเตรียมน้ําในขันใหแขกเรียงแถวขึ้นรดน้ําบนมือของ
เติมพิธรี ดน้าํ ศพขึ้นมาดวย
ผูตายกอนจะทําการบรรจุศพ
นอกจากพิธีอาบน้าํ ศพแลวยังมีขนั้ ตอนอืน่ ๆ ในพิธีศพของหลวงทีแ่ สดง
ถึงเกียรติยศผูมารวมงาน เชน การชักผาบังสุกุล การขึน้ เผาศพ ซึง่ ในพิธีศพของหลวงจะตองมีผู
เปนประธานซึง่ เปนบุคคลทีม่ ีเกียรติยศสูงสุดเปนผูที่ขนึ้ ทําพิธีตางๆ
กอนผูม ารวมงานคนอื่นๆ
ในทางกลับกันตําแหนงแหงที่ของประธานในพิธีก็แสดงขึ้นความทรงเกียรติของผูตายหรือ
ครอบครัวผูตายเชนกัน
แนนอนวางานศพที่มีเกียรติยศสูงสุดอยางมากก็คืองานศพที่
พระมหากษัตริยหรือมีตัวแทนของพระมหากษัตริยเปนประธานในพิธี
สําหรับพิธีศพที่ไมไดรับ
พระราชทานเพลิงศพ ครอบครัวผูตายจะมักจะเชิญเจานายหรือขุนนางเปนประธานในพิธี ใน
ปจจุบันมักจะเปนนายทหารหรือตํารวจชัน้ ผูใหญ นักการเมือง หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีสถานภาพทาง
สังคมดี
การนําศพไปสถานที่เผาศพจะถูกทําใหเอิกเกริกโดยจัดใหมีขบวนแหศพ
ประกอบกับในชวงทีม่ ีการเผาศพจะมีวงมโหรีคอยประโคมในระหวางพิธี
แนนอนวาขนาดของ
ขบวนแหศพและวงมโหรีนี้จะเปนการบงบอกถึงเกียรติยศของผูตาย ขบวนเกียรติยศและวงมโหรีนี้
เจานายหรือขุนนางอาจไดรับพระราชทานใหพนักงานมาชวยเหลือโดยขึ้นอยูบรรดาศักดิ์หรือคุณ
งามความดี
นอกจากนี้ ในงานเผาศพยังมีของชํารวยสําหรับแจกใหแขกที่มาในงาน
เผาศพเปนที่ระลึก เจาภาพที่มเี กียรติยศชื่อเสียงมักเลือกพิมพหนังสือแจกในงานศพ โดยเนื้อหา
ของหนังสือในสวนแรกมักจะสื่อถึงเกียรติยศของผูตาย ประกอบดวยประวัติของผูตาย ตําแหนง
หนาทีห่ นางาน ผลงานคุณงามความดี รวมถึงคําอําลัยจากญาติมิตรและผูที่เคารพรัก ในสวนหลัง
ของหนังสือเปนการจัดหาเรือ่ งมาพิมพอาจเปนเรื่องที่ผตู ายแตงเองหรือขออนุญาตจากผูแตงอืน่ ๆ
เพื่อนําเรื่องมาจัดพิมพ ซึง่ การจัดพิมพหนังสือนี้แตเดิมมักเปนคําเทศนาหรือคําแปลบทสวดภาษา
บาลีเปนเลมเล็กๆ แจกผูมารวมงาน ตอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั โปรดให
ตั้งหอสมุดวชิรญาณใน พ.ศ. 2447 แลวในงานศพของกรมขุนสุพรรณภาควดีทรงมีพระราชดําริให
แปลนิทานนิบาตชาดกเปนของแจกซึ่งมีผูนยิ มอานมากกวา ตอมาเจาภาพอืน่ ๆ จึงนิยมขอเรื่อง

51

พิมพหนังสืองานศพจากเรื่องในหอพระสมุดฯ
ตอมาการพิมพหนังสืองานศพแจกจึงกลายเปน
ประเพณีแพรหลายไป (มนวิภา ไชยพันธ, 2522)
การพิมพหนังสืออนุสรณงานศพนี้มีคาใชจายที่คอนขางสูง มักนิยมกันใน
หมูคนที่มีฐานะหรือชื่อเสียงดี เจาภาพอื่นๆ มักจะแจกของชํารวยที่มีราคาลดต่ําลงมา เชน
ผาเช็ดหนา กระเปาสตางค พวงกุญแจ ทีต่ ัดเล็บ เปนตน
เห็นไดวา พิธีกรรมงานศพของชนชัน้ สูงแฝงไวดวยพิธีการทางสังคมซึง่
แสดงขึ้นเกียรติยศเปนสําคัญ ซึ่งพิธีรีตองดานสังคมในงานศพของชนชัน้ สูงก็เปนแบบแผนที่
ถูกเลียนแบบในการจัดงานศพโดยทั่วไปในสังคมในเวลาตอมา (ปราณี วงศเทศ, 2534) โดยเฉพาะ
รูปแบบการจัดงานศพของคนกรุงเทพ ดังที่สามารถเห็นไดจากขั้นตอนพิธกี ารของการจัดงานศพใน
ปจจุบัน
ขั้นตอนของพิธีศพที่ปฏิบัติกนั ในเขตกรุงเทพฯ ในปจจุบนั จะมีการนําศพ
ไปที่วัดหลังติดตอสถานที่กบั ทางวัดเรียบรอยแลว และทําพิธีรดน้าํ ศพซึ่งเปนพิธีเพิม่ เติมขึ้นจากพิธี
อาบศพ โดยการรดน้าํ ศพนี้ที่จัดไวสาํ หรับเพื่อนฝูงและแขกสําคัญที่มารวมแขก หลังจากนัน้ จะ
บรรจุศพลงในหีบที่จัดเตรียมมาหรือใหทางวัดเตรียมให ซึ่งจะมีการตกแตงดวยดอกไมตามกําลัง
ทรัพยของผูตายหรือครอบครัว และมักรูปภาพของผูต ายวางไวอยูข างหีบศพ จากนั้นในชวงเย็น
พระสงฆจะมาสวดอภิธรรม ซึ่งโดยทั่วไปจะนิยมกําหนดจํานวนวันสวดเปนเลขคี่ ตั้งแต 1 ถึง 7 วัน
ตามฐานะของผูตายและครอบครัว และการคํานึงถึงจํานวนแขกที่จะมารวมงาน ในการสวดแตละ
วันจะมีการกําหนดคนมาเปนเจาภาพคลายการเปนประธานในพิธีแตละวัน
ซึง่ มักเปนแขกคน
สําคัญที่สถานภาพทางสังคมดี
นอกจากนี้จะมีการเตรียมอาหารหรือของวางสําหรับเลี้ยงแขก
ระหวางชวงทีพ่ ักสวด
เมื่อการสวดเสร็จสิ้นลงวันถัดไปจะเปนขั้นตอนของการเผา ในชวงเชาจะ
มีการนิมนตพระมาเทศนและถวายเพล ตอนบายก็จะทําการเคลื่อนยายศพไปยังเมรุเพื่อรอพิธที าง
ศาสนา เมื่อถึงตอนเย็นจะทําพิธีสวดเปนครั้งสุดทาย จากนัน้ การเผาจะเริ่มดวยพิธีบงั สุกุล เจาภาพ
จะเชิญแขกผูมีเกียรติถวายผาบนเมรุแกพระสงฆเพื่อชักผาบังสุกุล หลังพิธชี ักผาบังสุกุลจะเปนพิธี
เผาหลอกดวยดอกไมจันทนและเทียนบนเมรุ โดยเจาภาพจะเชิญแขกคนสําคัญเปนผูใหเกียรติวาง
ดอกไมจันทนเปนคนแรก หลังจากที่แขกขึน้ วางดอกไมจนั ทนเจาภาพจะแจกของชํารวยเปนที่ระลึก
ใหกับแขกทีม่ าในรวมงาน ซึ่งเปนการแสดงความขอบคุณตอผูมารวมในพิธี ระหวางการเผาศพ
เจาภาพที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอาจจัดเตรียมโขนหนาไฟระเผาศพหรือเตรียมวงมโหรีบรรเลง
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เพลงระหวางการเผา หลังพิธเี ผาหลอกจึงเปนเรื่องของครอบครัวผูตายและญาติพนี่ องในการเผา
จริง
จะเห็นไดวารูปแบบของการจัดงานศพดังกลาวยังคงไดรับอิทธิพล
รูปแบบของคนชั้นสูงในเรื่องพิธีรีตองทางสังคม จนกลายเปนระเบียบแบบแผนทีพ่ บไดในการจัด
งานศพโดยทัว่ ไป พิธีกรรมงานศพจึงไมไดมีเพียงขั้นตอนของพิธีกรรมดานศาสนาอยางเดียว แตมี
การสอดแทรกขั้นตอนที่แสดงถึงชื่อเสียงเกียรติยศและฐานะทางเศรษฐกิจของผูตายและครอบครัว
ไวดวย
การจัดงานศพในสังคมมีหลายๆ สวนทีป่ ระกอบดวยสิ่งที่สื่อสัญญะให
เห็นถึงตําแหนงแหงที่ของผูตายหรือครอบครัวผูตายในสังคมนัน้ ๆ สือ่ สัญญะหลายๆ สิ่งยังคงมี
อิทธิพลตอรูปแบบการจัดงานศพในปจจุบนั
สังคมไทยยังเคยชินตอการจัดพิธกี รรมงานศพให
ใหญโตเพื่อแสดงความหมายดังกลาวเรื่อยมา แนนอนวาการจัดงานศพที่ใหญโตยอมหมายถึง
คาใชจายที่สูงขึ้น ทั้งใหเรื่องของสถานที่ อุปกรณเครื่องใช ในการจัดพิธีการตางๆ และการรองรับ
แขกที่มีรวมงาน การจัดงานศพใหออกมาดีตามคานิยมของสังคมนั้นจึงมีความสัมพันธกับขนาด
ของเงินตราทีท่ ุมเทลงไป ซึ่งมีสวนทําใหพฤติกรรมในการใชจายในการจัดงานศพของคนในสังคม
สวนหนึง่ กลายเปนความทุม เทการใชจายอยางมากลงไปกับการจัดงานศพ

การใชจายในการจัดพิธกี รรมงานศพในสังคมไทย
เราไดสํารวจคุณคาของการจัดงานศพในสังคมไทย ซึง่ พบวาการจัดงานศพไมได
มีคุณคาในเชิงศาสนาตอผูตายหรือครอบครัวแตเพียงอยางเดียว คุณคาในเชิงสังคมซึ่งพบวางาน
ศพมีคุณคาในเชิงสัญญะของการแสดงสถานภาพของผูต ายหรือครอบครัวแฝงรวมอยูดวย ทําให
การจัดงานศพในสังคมไทยกลายเปนพิธีรีตองที่สมเกียรติเ์ หมาะสมแกสถานภาพของตนเพื่อให
กลุมทางสังคมของตนยอมรับ แทนที่จะทําใหเปนเรื่องภายในครอบครัวใกลชิดอยางเรียบงายเพือ่
รําลึกถึงผูตาย การจัดงานศพจึงเปนเรื่องของการใชจา ยเพื่อใหงานศพดูยิ่งใหญ เชน การกอสราง
เมรุชั่วคราว การใชอุปกรณเครื่องใชสําหรับพิธีทหี่ รูหรามีราคา การจัดสถานที่และการจัดเลี้ยง
สําหรับรองรับแขกจํานวนมาก เปนตน โดยในสวนนี้จะสํารวจดูพฤติกรรมการใชจายของคนใน
สังคมไทยจนเกิดเปนคานิยมที่สงผลของรูปแบบของการจัดงานศพในปจจุบัน

53

1.ความแตกตางในการจัดงานศพระหวางชนชั้นสูงและชาวบาน
การจัดงานศพสวนหนึง่ ก็เพื่อเนนย้ําถึงความแตกตางทางสถานภาพของ
ชนชั้นที่สงู กวากับชนชั้นที่อยูต่ํากวา ซึ่งไดแสดงผานการจัดงานศพจะรวมทัง้ เรือ่ งของการทุมเท
กําลังทรัพยกาํ ลังแรงงานลงไปในการงานศพ ทั้งนี้ ในแตละสังคมมักมีความแตกตางกันระหวาง
ฐานะทางเศรษฐกิจระหวางชนชั้นอยูแลว นอกจากนี้ หากมองตัง้ แตสมัยศักดินา ยังมีเรื่องของ
กฎเกณฑ ธรรมเนียมบางอยาง เชน การขออนุญาตเผาศพในวัดหลวง เพื่อสรางความแตกตางเพือ่
แสดงใหเห็นถึงอํานาจที่ตางกัน อยางไรก็ตาม การจัดงานศพเพื่อแสดงสถานภาพก็เปนเรื่องการ
ทุมเทกําลังทรัพยเปนสําคัญมาตั้งแตสมัยอดีต เพราะการจัดงานใหมีความใหญโตนั้นก็ตองใช
ทรัพยากรเปนพื้นฐานซึ่งเจาภาพก็ตองจัดหามา
ในสมัยศักดินากลุมคนชั้นสูงก็คือ
เจานายและขุนนางซึง่ เปนผูมี
ยศถาบรรดาศักดิ์ พิธีศพของคนกลุมนี้มักจะมีคาใชจายทีส่ ูง แตสวนใหญไมไดเปนการใชทรัพยสนิ
สวนตัวของครอบครัวผูตายทั้งหมด โดยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนยังคงมีธรรมเนียมประเพณีที่
กษัตริยชวยอุปถัมภการจัดงานศพใหกับเจานายและขุนนางดวย
ซึ่งอาจพระราชทานความ
ชวยเหลือเปนเงินตรา แรงงาน หรือเครื่องอุปกรณที่ใชในการประกอบพิธีศพ เชน หีบหลวง โกษฐ
เปนตน (หมายรับสั่งและใบบอกในรัชกาลที่ 5, 2510) โดยความมากนอยของการอุปถัมภจะขึ้นอยู
กับความสําคัญของเจานายหรือขุนนางนัน้ ๆ ไดแก ยศถาบรรดาศักดิ์ ความใกลชิดสวนพระองค
ความดีความชอบ ดังนัน้ ดวยปจจัยทางเศรษฐกิจนัน้ ที่ไดรวมถึงเงินอุปถัมภจากกษัตริยซงึ่ เปนผู
ถือครองอํานาจและทรัพยากรสูงสุดในสังคม จึงไมใชเรื่องแปลกที่มกี ารใชจายจํานวนมากชนชัน้
ศักดินาเหลานีล้ งไปในการจัดงานศพ
ในงานของดอริง (2539) ซึ่งเขียนถึงการจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพ
เจานายสําคัญองคหนึง่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 วาไดสิ้นเปลืองคาใชจายไปมากกวาหนึ่งลานบาท
สําหรับงานศพบุคคลสําคัญผูมีบรรดาศักดิ์สูงตองสิน้ คาใชจายอยางนอยที่สุด 24,000 บาท ซึง่ เปน
จํานวนเงินที่สงู มากในสมัยนั้น
คาใชจายในการจัดงานศพเจานายและขุนนางในสมัยนั้น สวนใหญจะใช
ไปในการกอสรางเมรุชวั่ คราวเพื่อทําพิธีเผาศพเปนหลัก ซึ่งนอกจากจะเปนเรื่องของความจําเปนใน
การเผาศพ เนื่องจากในสมัยนัน้ ไมมีเมรุถาวรมากมายเชนในปจจุบัน แตการสรางเมรุชั่วคราวยัง
เปนสื่อสัญญะที่มีความเปนรูปธรรมอันแสดงถึงเกียรติยศของผูตาย เพราะการสรางเมรุในสมัยมี
การกําหนดลักษณะตามยศถาบรรดาศักดิ์ดวย
จึงความนิยมในการกอสรางเมรุชั่วคราวของ
เจานายและขุนนาง การสรางเมรุชวั่ คราวนี้ทาํ ใหสนิ้ เปลืองทรัพยากรและงบประมาณอยางมาก ใน

54

รัชกาลที่ 3 ทรงมีความคิดที่จะสรางเมรุถาวรทําดวยปูนขึ้นโดยคาดหวังวาจะลดความสิ้นเปลือง
ของการสรางเมรุชั่วคราวลงและเพื่อความสะดวกในการใชเผาศพเจานายและขุนนาง โดยทรงเห็น
วาสรางเมรุขึ้นเผาศพเฉพาะรายนัน้ ตองลงทุนมากและใชเวลาแรมเดือนในการปลูกสราง ครั้งเสร็จ
งานแลวเอาไปทําอะไรไมไดตองถวายวัดไป
จึงโปรดใหเมรุปูนที่สรางขึ้นใหมพรอมกับ
บูรณะปฏิสังขรณวัดสระเกศครั้งใหญ (เนตรนภิส นาควัชระ, 2525) อยางไรก็ตาม เมรุปูนวัดสระ
เกศไมไดรับความนิยมมากนัก เจานายและขุนนางสวนใหญยงั คงนิยมกอสรางเมรุชั่วคราวเผาศพ
แมแตการเผาศพในวัดสระเกศบางงานยังมีการกอสรางเมรุชั่วคราวแทนที่จะใชเมรุปูนของวัด (ส.
พลายนอย, 2544) การสรางเมรุชั่วคราวนัน้ ตองเสียคาใชจายเปนตัวเงินมาก โดยจะตองมีการจาง
ชาง แรงงาน และซื้อวัสดุอุปกรณจํานวนมากเพื่อใชในการกอสรางโดยเปนคาใชจายสําคัญของ
การจัดพิธีศพในสมัยนั้น
สําหรับคาใชจา ยอื่นๆ เปนเรื่องของแรงงานและเครื่องใชการประกอบพิธี
ศพซึ่งการใชจา ยจะมากหรือนอยนั้นมักมักถึงอยูก ับขนาดของงาน งานศพของเจานายและขุนนาง
ที่ตองจัดงานใหใหญโตสมเกียรตินั้นมีรายละเอียดของเครื่องใชอุปกรณในคอนขางมาก
ดัง
ตัวอยางตอไปนี้
ตารางที่ 2.3 คาใชจา ยการปลงศพพระยาสุดารัตนราชประยูร (อุน ) กับพระพี่เลี้ยงเยื้อนทีว่ ัดสระ
เกศ รศ.125
รายการคาใชจาย
ทําบุญในการกุศลธรรมเทศนารวม 5 กัณฑ
บังสกุล 3 เวลา
ซื้อผาไตรกัณฑเทศนแลทอดผาชักบังสกุล 10 ไตร
ทอดผาไตรชักบังสกุลทั้งผาไตรชวย แลซื้อพระสงฆมาชักบังสกุล 36 รูป
ดอกไมทั้งกลางวันแลกลางคืน
ทําสามหาบเปนเงิน
มีการประกอบเกียรติยศในการศพนี้มหี นุ กระบอกหนึ่งโรง
พิณพาทเครื่องครบเต็ม 4 รางมอญวงหนึ่งเงินคาเครื่องน้าํ ดื่มตางๆ แลน้ํารอนถวาย
พระเลี้ยง
คาใชจํานนพินพาทดอกไมสดแลใชสอยเล็กนอยตางๆ เชน เงินแจกใหคนของพระเจา
ลูกเธอพระองคเงินพิศมัยพิมลสัตยใหเปนคารถ 20 คน

เงิน
(บาท)
120
105
60
50
130
20
76
30
40
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ตารางที่ 2.3 คาใชจา ยการปลงศพพระยาสุดารัตนราชประยูร (อุน ) กับพระพี่เลี้ยงเยื้อนทีว่ ัดสระ
เกศ รศ.125 (ตอ)
รายการคาใชจาย

เงิน
(บาท)
แจกคนครัว
20
คาแทงหยวก 3 ตะราง
12
ใหเจาพนักงานคารถแลคาเรือจางบรรทุกเกาอี้เสื้อ พรหมตรางเหล็กฐานเผา
9
คาจางทําโรงหุนกับทําปรําแลหีบที่จะใสศพเผาเปนเงิน
60
รวม
793
ที่มา : เรียบเรียงจากจดหมายเหตุ (หจช: ม ร.5 ศ/46 เรื่อง ขออนุญาตเผาศพ และหามเผาศพ)
ตารางที่ 2.4 ประมาณเงินใชจายในการศพ ทาวอินทรสุริยา (ชืน่ )
รายการคาใชจาย

เงิน
(บาท)
ผาไตรดีสําหรับสังเคตสามหาบแลทําบุญ 7 วัน 13 ไตร ไตรละ 10 บาท
130
ผาไตรเลวบังสกุล 20 ไตรๆ ละ 4 บาท
80
ผาขาว 60 พับๆ ละ 1 บาท
32 อัฐ
90
สังเคตกัณฑเทศนา 5 สังเคตๆ ละ 80 บาท
400
บังสกุลรายรอย 500 รูปๆ ละ 16 อัฐ
125
ไทยธรรมพระสวดมนตทําบุญ 7 วัน องคละ 8 บาท
40
ผลกัลปพฤกษ 400 ผลๆ ละเฟอง
50
เครื่องสามหาบ 3 สําหับๆ ละ 20 บาท
60
สวดอภิธรรม 3 คืน คืนๆ ละ 8 บาท
24
คาอาหารเลี้ยงพระเลีย้ งคนตลอดงาน
600
เงินแจกเขาพนักงานแลอื่นๆ
100
คาน้ํารอนหมากพลู บุหรี่
150
คามีการมหรสพ
120
เผื่อขาดเผื่อเหลือ
200
รวม
2,169
ที่มา : เรียบเรียงจากจดหมายเหตุ (หจช: ม ร.5 ศ/46 เรื่อง ขออนุญาตเผาศพ และหามเผาศพ)
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คาใชจายในงานศพ 2 งานนี้อยูในสมัยรัชกาล 5 ซึ่งตองเสียคาใชจาย
เฉพาะในการประกอบพิธีศพถึง 793 และ 2,169 บาทตามลําดับ จํานวนเงินที่สงู นี้เปนเพราะการ
จัดงานที่ใหญโต มีการใชสงิ่ ของเครื่องใช แรงงาน และพระสงฆในการประกอบพิธจี ํานวนมาก โดย
เปนคาใชจา ยเกี่ยวกับสิ่งของที่ใชในพิธี เชน ผาไตร เครื่องสังเคต เครื่องสามหาบ เครื่องประดับ
ตกแตงในงาน เชน ดอกไม แทงหยวกประดับเมรุ คาอาหารเครื่องดื่มเลี้ยงพระและแขก คาใชจาย
สําหรับการมหรสพตางๆ คาแรงคนชวยงาน คาทําบุญพระในการประกอบพิธี
นอกจากการใชจายสําหรับการประกอบพิธีศพแลว ในอดีตมักมีประเพณี
นิยมที่จะบริจาคเงินหรือกอสรางถาวรวัตถุใหแกวัดหลังจากเสร็จสิน้ งาน อยางไรก็ตาม ในสวนของ
การถวายถาวรวัตถุมักจะเปนเรื่องของเจานายหรือขุนนางชัน้ สูง
เพราะในเรื่องการกอสราง
ถาวรวัตถุแลวตองใชเงินทุนจํานวนมาก จึงเห็นไดวาการจัดงานศพของคนชัน้ สูงตองสิน้ เปลือง
คาใชจายไปเปนจํานวนมาก
สําหรับการจัดงานศพของชาวบานนัน้
ขนาดของการใชจา ยลงไปไม
สามารถเทียบไดเลยกับงานศพของเจานายและขุนนาง ดวยฐานะทางสังคมและทางเศรษฐกิจ
แตกตางกันคอนขางมาก การจัดงานศพของชาวบานในอดีตโดยทัว่ ไปไมไดใชจายไปกับเรื่องของ
งานศพมากนัก พิธกี รรมตางๆ ไมไดเนนการใชอปุ กรณเครื่องใชในการประกอบพิธีกรรมมาก
เหมือนงานศพของชนชั้นสูง คนที่มาชวยงานก็อาศัยการไหววานโดยใชความสัมพันธในชุมชน ทั้ง
ญาติพี่นอง เพื่อนฝูงเพื่อนบาน ทั้งนี้ ดวยเงื่อนไขทางดานเศรษฐกิจที่เปนขอจํากัดที่ทาํ ใหการจัด
งานศพของชาวบานตองอาศัยการพึง่ พากัน
การจัดงานศพของชาวบานสวนใหญนอกจากจะขึน้ อยูกบั กําลังทรัพย
ของครอบครัวผูตาย ยังสามารถอาศัยความชวยเหลือจากญาติพี่นองและเพื่อนฝูงของผูตาย ซึ่ง
ทําใหมีกรรมวิธีในการจัดการกับศพแตกตางกัน การจัดการศพฐานะยากจนหรือศพไรญาตินั้นจะ
ใชวิธีทนี่ ารังเกียจซึ่งในสมัยนั้นมีการปลอยศพใหแรงจิกกิน ในกรณีศพที่ครอบครัวหาเงินมาจัดการ
ไดมากพอจะทําการปลงเผาดวยวิธีเผา โดยอาศัยทุงโลงกวางทีห่ างออกไปจากบานเรือนคน หรือ
อาศัยเขตปาชาวัดที่รูจกั ทําเชิงตะกอนใชสาํ หรับเผา ซึง่ ตองเตรียมกองฝนขนาดใหญ มีรวมถึงการ
ใชน้ํามันมะพราวและวัสดุเชื้อเพลิงอืน่ ๆ ใสลงไปเพื่อใหกองฟนลุกไหมเพื่อใหศพถูกเผาหมดไป
อยางรวดเร็ว (ซอมเมอรวิลล, 2544) หรือหากจะพอหาเงินตรามาไดบางอาจจะนําศพไปเผาศพที่
วัดสระเกศ และเสียเงินคาทําศพราวสองสามบาท โดยดานหลังของเมรุที่ใชเผาศพเจานายขุนนาง
จะมีเตามากมายซึง่ ใชเผาศพกันเปนประจํา (ดอริง, 2539)
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จึงเห็นไดวา ขนาดของการใชจายของมีความแตกตางกันมากระหวางชน
ชั้นสูงและชาวบาน ซึ่งเปนผลมาจากการใชการจัดงานศพเปนสื่อแสดงถึงสถานภาพที่แตกตางกัน
ในสังคม การจัดงานศพในสังคมไทยจึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่แสดงถึงความเหลื่อมล้าํ ของคนในสังคม
ไดเปนอยางดี
2.การจัดงานศพของชนชัน้ กลาง
ดังที่ไดกลาวมาแลววาพิธีศพในปจจุบนั โดยเฉพาะพิธีศพของคน
กรุงเทพฯ ไดรับอิทธิพลมาจากพิธีศพของหลวง สิง่ ที่เกิดขึ้นนี้มาจากการเลียนแบบของชนชัน้ กลาง
เชน พอคา คหบดี ในอดีตที่มีฐานะทางเศรษฐกิจร่ํารวยขึ้นมา เพื่อทีจ่ ะแสดงสถานภาพของตนใน
สังคมผานมาการจัดงานศพในดูยิ่งใหญเชนเดียวกับเจานายหรือขุนนาง
นิธิ เอียวศรีวงศ (2536) ไดวิเคราะหวัฒนธรรมของคนชัน้ กลางใน
สังคมไทยไววา ชนชั้นกลางไทยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกลุมผูป กครองจึงทําใหวัฒนธรรม
ของคนชั้นกลางไทยมีความสืบเนื่องจากวัฒนธรรมของผูปกครองอยางสูง คนชัน้ กลางตองพึง่ พา
อํานาจทางการเมืองของกลุม ผูปกครองมาเปนเวลานานจึงไมไดพัฒนาวัฒนธรรมที่เปนอิสระของ
ตนเองขึ้น ความใกลชิดทัง้ โดยการแตงงาน การรวมกิจการและพึง่ พิงอํานาจระหวางกันและกันของ
คนชั้นกลางและกลุมผูปกครองซึงดําเนินมาเปนเวลานานตั้งแตอดีต ทําใหคนชัน้ กลางไทยเปนมิตร
กับวัฒนธรรมของกลุมผูปกครองตามจารีตมากกวาวัฒนธรรมของชาวบานที่เปนกลุมชาวนา ชน
ชั้นกลางไทยสวนใหญก็ไมไดไตเตามาจากสังคมชาวนาซึ่งเปนชนชัน้ ลางของระบบศักดินาดวย
เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจไทยไมเอื้อใหชาวนาระดับตัวเองมาเปนชนชั้นกลางไดมากนัก การ
ใชชีวิตที่แสดงความมัง่ คั่งเปนอยางหนึง่ ทีส่ ังเกตเห็นไดชัดวามีความคลายคลึงกับวัฒนธรรมของ
ชนชั้นสูง6
สังคมไทยคอนขางมีคานิยมชมชอบตอพฤติกรรมการเลียนแบบ
วัฒนธรรมและประเพณี อันนําไปสูกิจกรรมที่กระทําแลวสามารถสรางชื่อเสียงและเกียรติยศในแก
ตนเองหรือครอบครัว (สุเมธ ตันสกุล, 2536) การเลียนแบบการจัดงานศพบุคคลสูงศักดิ์ของชนชัน้
6

ชนชัน้ กลางไทยสวนใหญเติบโตมาจากกลุมชาวจีนอพยพ หรือลูกหลานของชาวจีนที่
แตงงานกับคนไทย โดยสรางฐานะขึ้นมาจากการคาขาย ซึ่งสังคมจีนในอดีตการมีเศรษฐกิจมั่งคัง่
ถือเปนสิง่ แสดงฐานะและความนับหนาถือตา ตลอดจนความมัง่ คั่งอาจเปนสิ่งหนึ่งที่ทาํ ใหคนจีน
ไดรับบรรดาศักดิ์จากการเปนฐานทางเศรษฐกิจใหแกชนชั้นสูง (สกินเนอร, 2529) ซึ่งเปนการยก
สถานภาพทางสังคมของคนจีนไดในระดับหนึง่
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กลางก็เปนสิ่งหนึง่ ที่แสดงถึงหนาตาและถือเปนเกียรติยศของผูตายและครอบครัวเชนกัน แนนอน
วาสิง่ ที่ไดลอกแบบมาดวยก็คือพิธีการและรูปแบบที่แสดงถึงความมั่งคัง่ ผานการจัดงานศพ โดย
สามารถจัดงานศพไดยิ่งใหญเพียงใดนั้น จะขึ้นอยูก ับฐานะทางเศรษฐกิจของครับครัว หรือ
ความสามารถในการหาเงินทุน ถาครอบครัวของผูตายตองการทําพิธอี ยางดี มักจะใชเวลา 2-3
เดือนเพื่อหานําเงินมาใชจายอยางเพียงพอ (Plion-Bernier, 1973)
การเลียนแบบเห็นไดจากการพยายามเขาไปเผาศพทีว่ ัดหลวงสําคัญๆ
ของพอคาคหบดี แมวา ในอดีตการเผาศพในวัดหลวงนั้นจะตองขออนุญาตจากราชสํานัก ซึ่งสวน
ใหญจะอนุญาตใหกับเจานายและขุนนางเทานั้น แตกอ็ าศัยการใชเงินเสนอผลประโยชนใหแกวัด
จึงไดรับการอะลุมอลวย การสรางเมรุชวั่ คราวเพื่อเผาศพโดยจะสรางใหใหญโตเพียงใดขึ้นอยูก บั
ฐานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการรับเอาพิธีทาํ บุญของหลวงที่ขยายตอเติมขึ้นมา พิธีทาํ บุญ 50 วัน
100 วัน ทัง้ หมดนี้หมายถึงจํานวนเงินที่ตอ งทุมเทการจัดงานใหดูยงิ่ ใหญมีหนามีตา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดทําใหชนชั้นกลางมีรายไดที่เพิ่มมาก
ขึ้น ทําใหสามารถจัดพิธีศพใหหรูหราฟุม เฟอยไดมากขึ้นดวย (สุเมธ ตันสกุล, 2536) ชนชัน้ กลางที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็มักเลือกใชจายในการจัดงานศพตามแตกําลังฐานะทางเศรษฐกิจมากกวา
เลือกที่จะจัดงานศพใหมีความประหยัดมากที่สุด สิง่ ทีเ่ ห็นไดปจจุบนั ก็คืองานศพในสังคมไทยยังคง
เปนงานที่คอนขางเอิกเกริกมากกวาเปนการจัดพิธีภายในวงครอบครัวเพื่อนฝูงที่ใกลชิด
ในปจจุบันความมากนอยของคาใชจายในการจัดงานศพแตกตางไปตาม
ความพอใจของเจาภาพ โดยทั่วไปคาใชจา ยที่จาํ เปนก็คอื คาใชจายในการจัดการศพเบื้องตน เชน
คาน้ํายาฉีดศพ คาขนสงศพมายังวัด ยังมีคาหีบศพ คาบํารุงใหแกวดั เชน คาบํารุงศาลา คาบํารุง
เมรุและคาเชื้อเพลิงสําหรับเผาศพ คาอุปกรณเครื่องใชสําหรับประกอบพิธี เชน รูปภาพของผูตาย
ธูปเทียน ดอกไมจันทน เครื่องสังฆทาน ผาไตร ผาสําหรับบังสุกุล เปนตน ตลอดจนคาแรงสําหรับ
สัปเหรอและพนักงานของวัด ซึง่ คาใชจายสําหรับพิธีศพในปจจุบันอยูใ นระดับหมืน่ บาทขึน้ ไป7 แต
สําหรับงานศพที่ใหญโตหรูหราอาจจะตองเสียคาใชจา ยในระดับหลักแสนบาทดวยกัน โดยราคาที่
7

จํานวนเงินทีอ่ างนี้หมายถึงกรณีที่เจาภาพเปนผูรับภาระเองทั้งหมดโดยจัดใหมีการสวด
อภิธรรมศพ 3 คืนขึ้นไป โดยคนที่มีฐานะไมคอยดีนักอาจพยายามลดคาใชจายในการจัดงานศพใน
ต่ําลงไปไดบาง โดยจัดใหมพี ิธีสวดเพียง 1 คืน การขออนุเคราะหโลงศพจากมูลนิธติ างๆ หรือขอ
ความอนุเคราะหคาใชจา ยจากทางวัดในเรือ่ งคาบํารุงสถานที่ โดยเฉพาะการจัดงานศพในวัดที่เนน
การสงเคราะหแกเจาภาพยากจน
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เจาภาพตองจายใหกับความใหญโตของพิธีศพจะอยูท คี่ วามมากนอยของการใชจา ยตามปจจัย
ตางๆ ดังนี้
1. ความใหญโตของพิธีศพสวนหนึ่งหมายถึงจํานวนของแขกมารวมใน
พิธี ซึง่ ทําใหเจาภาพมีเสียคาใชจายเพิ่มขึน้ เชน ในเรื่องสถานที่จะตองใชศาลาขนาดใหญของวัด
ซึ่งตองเสียคาบํารุงมากขึ้น จํานวนของอาหารเครื่องดื่มที่รับรองแขกที่มาในงาน ทัง้ อาหารวางใน
ระหวางพิธี หรือการจัดเลี้ยงหลังพิธีเลี้ยงเพลพระในชวงวัดเผา จํานวนของชํารวยทีแ่ จกในงานวัน
เผา ไปจนถึงคาใชจายเล็กๆ นอยๆ ทีข่ ึ้นอยูกับจํานวนของแขกเหรื่อ เชน บัตรเชิญ ธูปเทียน
ดอกไมจันทน เปนตน
2. การขยายขั้นตอนพิธีกรรมงานศพใหดใู หญโต แนนอนวาขั้นตอนของ
พิธีกรรมยิง่ มีมากรายจายก็จะมีมากตามมาดวย โดยเฉพาะการจัดใหมีพิธีสวดอภิธรรมหลายๆ คืน
จะทําใหตองเสียคาบํารุงศาลาบําเพ็ญกุศลมากขึ้น คาแรงแกพนักงานของวัด เครื่องปจจัยถวาย
พระที่ตองใชในแตละคืน คาอาหารเครื่องดื่ม ตลอดจนคาดอกไมตกแตงในพิธีหากจัดใหมกี าร
เปลี่ยนทุกคืน นอกจากนีเ้ จาภาพทีม่ ีฐานะอาจจัดพิธีเพิม่ เติมขึ้นมา เชน การจัดพิธที ําบุญแบบไทย
หรือการจัดพิธกี งเตกสําหรับคนจีนเมื่อครับวันตาย 7 วัน 50 วัน 100 วัน หรือการเลือกวิธีจัดเก็บอัฐิ
ที่เสียคาใชจายสูง อาทิ การเก็บไวในเจดียหรือการนําอัฐิไปลอยกลางทะเล ซึง่ ทําใหคาใชจายใน
พิธีสูงขึน้ มาก
สําหรับผูตายที่มีเชื้อสายจีนก็จะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับเครือ่ ง
ตกแตงสถานที่แบบจีน รวมถึงการจัดพิธกี งเตกหากตองการจัดพิธอี ยางใหญโตแลวอาจจะตองเสีย
คาใชจายนับแสนบาท โดยเปนการเพิม่ จํานวนและชนิดของเครื่องเซนไหวศพ กระดาษเงิน
กระดาษทอง และเครื่องกงเตกที่ใชพิธี รวมถึงคาใชจา ยทีเ่ พิ่มขึน้ สําหรับคณะพระสงฆจีนสําหรับ
การประกอบพิธีกงเตกขนาดใหญ
3. การเลือกใชอุปกรณเครื่องใชที่มีความหรูหรา เชน หีบศพ โดยทัว่ ไป
เจาภาพมักจะเลือกหีบขาวลายเทพพนม 2 ชั้นหรือ 3 ชั้น ราคาอยูท ปี่ ระมาณ 3,500 ถึง 5,000
บาท หากจะเลือกชนิดของโลงศพที่หรูหรามากกวานี้โดยมากเจาภาพจะใชหีบตกแตงลายทองซึง่ มี
ราคาตั้งแต 10,000 บาทขึน้ อยูกับลวดลายของหีบและวัสดุที่ใหทาํ หีบ สําหรับหีบศพแบบจีนทีท่ ํา
จากไมเนื้อแข็งจะมีราคาสูงกวา 50,000 บาท (จิตรา กอนันทเกียรติ, 2541) สําหรับดอกไมประดับ
หีบศพหรือดอกไมประดับเมรุ มีคาใชจา ยขึ้นอยูกับชนิดดอกไมและขนาดของการประดับตกแตง
เจาภาพที่ตองการความหรูหรามักเลือกใชชนิดดอกไมอยางดีและจัดใหมีการเปลี่ยนทุกวัน
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การเลือกชนิดของชํารวยที่แจกในพิธีเผาศพ เจาภาพที่ร่ํารวยมักจะเลือก
ของชํารวยที่เปนชนิดอยางดี โดยของชํารวยที่ถือเปนหนาเปนตาก็คือหนังสืออนุสรณงานศพ ซึ่ง
ตนทุนของการพิมพหนังสือตอเลมจะขึ้นอยูก ับขนาดของหนังสือ หากเปนหนังสือเลมเล็กๆ มี
ตนทุนอยูท ี่ 10 ถึง 20 บาทตอเลม แตถา เปนหนังสือขนาดใหญซงึ่ รวบรวมประวัติ เกียรติยศของ
ผูตาย รวมถึงการกลาวคําอาลัยจํานวนมาก จะตองใชเงินมากกวา 100 บาทตอเลม ซึง่ หากจัดให
มีแขกมารวมพิธีเผาศพเปนจํานวนมาก
ตนทุนของการพิมพหนังสือแจกในงานศพจะถือเปน
คาใชจายหลักที่ใชเงินสูงนับแสนบาท
สิ่งตางๆ เหลานี้เมื่อนํามาประกอบกันจะทําใหมีขนาดของการใชจายใน
การจัดงานสูงมาก จึงกลาวไดวาพิธกี รรมงานศพถือเปนพิธกี รรมหนึง่ ที่ดูมีความฟุม เฟอยเปนอยาง
มากในสังคมไทย โดยความสิ้นเปลืองของการจัดงานศพเปนสิง่ ที่ถูกวิพากษวิจารณมาตั้งแตอดีต
แลว
3. ความสิ้นเปลืองของการจัดงานศพ
พฤติกรรมการใชจายเงินจํานวนมากลงไปในงานศพเปนที่เห็นไดใน
สังคมมาตัง้ แตอดีต ทั้งที่เปนงานศพของกลุมชนชัน้ สูง ตลอดจนชนชั้นกลางกลุม หนึง่ ที่เลียนแบบ
การจัดงานศพแบบชนชั้น
เปนการเนนการจัดงานใหหรูหราใหญโตจนมีการมองกันวาเปนการ
กระทําที่สนิ้ เปลืองและสูญเปลา โดยเจาภาพใชเงินไปกับการจัดงานศพเพื่อโออวดสถานภาพทาง
สังคม มากกวาจะคํานึงถึงคุณคาและความหมายในแงของพิธกี รรมดานศาสนา
เมื่อมาคิดถึงจํานวนเงินทีท่ ุมเทลงไปในงานศพแลว ใหนกึ นาเสียดายเปนอยางยิ่ง
เพราะเงินที่ใชไปในทางนีเ้ ปรียบประดุจเงินที่เราโยนทิง้ น้ํา หาผลประโยชนอนั ใด
มิไดเลย จะวาใหกุศลและสวนบุญกับผูตายนัน้ ยังยากอยู ตามศาสนาพุทธของเรา
ผูตายจะไดสวนกุศลที่อทุ ทิศใหก็ตอเมื่อเราไดทําการอันหนึ่งอันใดอันยังไวซึ่ง
ศาสนาและคําสั่งสอนของพระพุทธเจา กลาวคือ พระธรรมและพระสงฆ ก็การที่เรา
คิดอานทํามณฑป ยกยอดปราสาท ทําโกษฏทําหีบศพอันหรูหรามีดอกไมไฟสําหรับ
เผาใหเห็นรุงโรจนโชติชวง และของอื่นๆ แตไมเกี่ยวกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ฉะนี้ เราจะไดกุศลอันใดเลา เปนการทุม เทเงินไปในทางที่เปลาประโยชนอยางใช
เหตุ อีกประการหนึง่ การทําการฌาปนกิจทีห่ รูหราซูซ า นัน้ เจตนาของผูทาํ ก็หาใช
อยูที่กุศลไม อยูทที่ ําเพื่อเอาหนา ใหเพื่อนฝูงเห็นวาตัวเปนคนใหญโตตางหาก บาง
คนถึงกับอุตสาหไปกูเงินทองเขามาทําศพ....
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ถาพวกไทยเราตัดการใชจายในทางที่ผิดนี้มาใชในทางที่ถูก
กลาวคือใชในสิง่ ที่
เปนประโยชน เชน ทํากุศลอันทําใหพระพุทธศาสนาทรงไวถาวรใหภายหนา หรือ
เอาเงินไปใชในทางที่เกื้อผลประโยชนใหเงินแตกดอกออกผลมา ก็นบั วาทําใหชาติมี
คนที่เสียคาบํารุงชาติเต็มทีไ่ ดมากขึ้น จะเปนประโยชนในทางเศรษฐกิจ...
บางกอกการเมือง วันอังคารที่ 31 มกราคม 2472 (หจช ม ร7 ม/34 เรือ่ ง การใชเงิน
การศพ)
...ธรรมเนียมทีเ่ คยนิยมกัน เริ่มตายก็เก็บศพไวนานๆ บําเพ็ญพิธีบูชาศพ โดยไม
จํากัดวาเพียงไร ใชเงินนับพันนับหมืน่ ไปในประเภทตําน้าํ พริกละลายแมน้ํา...
...การปลงศพที่ตองใชทรัพยสินสิ้นเปลืองอยางถึงขนาดทีว่ า "คนตายขายคนเปน"
นั้น เมื่อทานทีม่ ีเงินเหลือใชจัดทํา ผลรายที่สงใหครอบครัวไดความเดือดรอนก็คงไม
ปรากฎ นอกจากจะทําใหนา เสียดายในการที่ใชทรัพยไมสมคาแตอยางเดียว
แตถาเปนการกระทําของทานที่มหี ลักทรัพยหรือมีรายไดไมเหลือเฟอนัก หากยัง
อุตสาหพยายามจัดการปลงศพใหอึกทึกครึกโครม
โดยตองขายหรือจํานํา
หลักทรัพยหรือกูยืมเขามาทํา .... เมื่อหลักทรัพยลดถอยลง ก็จะทําใหการอาชีพและ
การศึกษาของครอบครัวเสื่อมทรามลง
... การงานทีจ่ ัดทํา เพื่อประกอบในพิธีศพ เมื่อรวมทัง้ ประเทศปหนึง่ ๆ ก็ใชสมบัติ
และแรงงานไปเปนจํานวนอักโข ถาตางพากันไปประกอบพิธีแตเพียงเทาที่สมควร
กันเงินที่ตั้งใจจะบูชาไปใชบาํ เพ็ญกุศลที่เปนสาระไวเสียบาง ก็เทากับชวยกันเพาะ
ความสมบูรณพูนสุขของประชาชนในประเทศขยับขยายทวีขึ้นไดนาๆ ประการ แต
เมื่อตางพากันแขงขันที่จะบําเพ็ญกรณียกิจนี้โดยสุรุยสุรายไปในทางที่ไดพลานิสงส
ไมสมคา ก็เทากับชวยกันกอผลรายในทางที่กดประชาชนใหดําเนินไปในทางเสื่อม
ทรามทับถมยิง่ ขึ้นไดมากเหมือนกัน ฉะนัน้ จึงเปนขอทีน่ าจะตองชวยกันแนะนําและ
ทําตัวอยางในแบบวิธีที่ใชทรัพยใหเกิดสาระประโยชนจะสมคาไดแนขยายออก
จนกวาจะทัว่ ถึง
บันทึกประวันวันการสรางเมรุ วัดไตรมิตตวิทยาราม ของหลวงบริบาลเวชกิจ เมื่อป
2482 (บริบาลเวชกิจ, หลวง, 2483: 7-11)
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เห็นไดวา การจัดงานศพของสังคมไทยถูกวิพากษวิจารณวาเปนความสูญ
เปลามาตัง้ แตในอดีตแลว ซึ่งไมไดสูญเปลาในแงคุณคาทางศาสนาเทานั้น แตยังรวมถึงคุณคาใน
เชิงเศรษฐกิจดวย ดังสังเกตไดวามีการเรียกรองใหคาํ นึงถึงการใชเงินตราใหเกิดประโยชน "แตก
ดอกออกผล"
สิ่งนี้เปนการสะทอนวาระบบคุณคาแบบทุนนิยมมีความสําคัญขึ้นมาในสังคม8
อยางไรก็ตาม การวิพากษวจิ ารณพฤติกรรมในการจัดงานศพที่มงุ เนนในเรื่องของการโออวด ไมได
กลายเปนกระแสที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการจัดงานศพมากเทาใดนัก
4. คานิยมในการใชจายเพื่อจัดงานศพ
การจัดงานศพที่เนนความใหญโตของงานเพื่อแสดงฐานะและเกียรติยศ
ของชนชัน้ สูง การทีช่ นชัน้ กลางรับเอารูปแบบพิธีการจัดงานศพที่ยงิ่ ใหญจากประเพณีการจัดงาน
ศพที่จัดกันในราชสํานักหรือกลุมชนชัน้ สูงศักดิ์ในสังคม ไดทําใหรูปแบบของการจัดงานศพที่เนนใน
เรื่องคุณคาในเชิงสัญญะเหลานี้คอยๆ กลายเปนคานิยมของสังคม การถือพิธกี รรมงานศพเปนพิธี
ที่มีความศักดิส์ ิทธิท์ างความเชื่อไดลดสําคัญลงและคอยๆ
เปลีย่ นแปลงเปนความเชื่อวาพิธี
กรรมการจัดงานศพ เปนพิธีการที่เจาภาพจัดขึ้นเพื่อตองการแสดงถึงสถานภาพและความมีหนามี
ตาทางสังคม
การใชจายในการจัดงานศพจึงไมไดเกิดจากความตองการของเจาภาพ
อยางเปนอิสระจากปจจัยแวดลอมอื่นๆ แตมีคานิยมของสังคมเปนตัวเงื่อนไขหนึ่งที่เขามาเกีย่ วของ
เจาภาพไมไดพยายามจัดงานศพใหดีแตเพียงเพื่อผูตายหรือตัวเอง แตยังพยายามจะจัดงานอยาง
ดีตามสายตาของแขกที่รวมงานซึ่งเปนกลุมคนในวงสังคมของเจาภาพ ทัง้ นี้ การจัดงานศพสวน
ใหญในสังคมไทยไมไดจํากัดผูเขารวมงานอยูแตกับครอบครัวและคนที่สนิทสนมกับผูตายเทานัน้
ซึ่งการตัดสินใจอาจเพียงคํานึงแตเรื่องคุณคาใชสอยของงานศพเทานัน้ โดยการจัดงานศพอาจเปน
เพียงการประกอบพิธกี รรมตามประเพณีความเชื่อของผูตายหรือครอบครัวผูตายอยางเหมาะสม
แตดวยการจัดงานศพเปนประเพณีทางสังคมอยางหนึ่งซึ่งมีผูเกีย่ วของนับตัง้ แตคนใกลชิด เชน
ญาติ เพื่อนฝูง ไปจนถึงกลุมคนในวงสังคมซึ่งรูจักตามบทบาทหนาที่ของตน ปจจัยทางสังคมจึงเขา
8

การวิพากษวจิ ารณถึงความฟุมเฟอยของการใชจา ยเงินตราอยางไมเกิดประโยชนนี้
ไมไดเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นเฉพาะเรือ่ งการจัดงานศพเทานัน้ การวิจารณวัฒนธรรมการบริโภค
ของชนชัน้ สูงเปนบริบทหนึง่ ที่สามารถพบเห็นในชวงรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 ซึ่งเปนชวงที่มีแรง
กดดันทางเศรษฐกิจอยางมาก ทั้งในเรื่องความตกต่าํ ทางเศรษฐกิจ รวมถึงชนชัน้ กลางอีกกลุมหนึ่ง
ซึ่งเปนรุน ทีเ่ ติบโตมาจากระบบการศึกษาแบบใหม ที่มีระบบคิดทางเศรษฐกิจไปในแบบตะวันตก
มากขึ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากสมรักษ ชัยสิงหกานานนท (2544) หนา 85-135
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มามีอทิ ธิพลในการตัดสินใจของเจาภาพ อยางนอยเจาภาพก็ตองจัดงานศพใหเปนทีย่ อมรับวา
เพียงพอในใหเกียรติแกผูตายอยางเหมาะสม
คานิยมนีย้ ังคงสืบเนื่องมาถึงปจจุบนั การแสดงถึงสถานภาพทางสังคม
ผานการจัดงานศพยังคงมีใหเห็นไดอยูมาก ซึ่งเปนผลมาจากวัฒนธรรมการบริโภคในเชิงโออวด
ของชนชัน้ ศักดินามีอทิ ธิพลในสังคมไทยคอนขางมาก
เพียงแตสถานภาพทางสังคมได
เปลี่ยนแปลงจากเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์หรือชนชั้นทางศักดินาที่ไดเสื่อมสลายไป ไปสูสถานภาพ
ทางสังคมของสังคมไทยสมัยใหม ซึ่งความมีหนามีตาอาจจะเปนเรื่องของตําแหนงหนาทีก่ ารงาน
หรือเปนของฐานะทางเศรษฐกิจ
ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบการบริโภคพิธกี รรมงานศพระหวางระบบคุณคาแบบศักดินาและระบบ
คุณคาแบบทุนนิยม
ระบบคุณคา
สถานภาพทางสังคม

ศักดินา
- บรรดาศักดิ์ของเจานาย
- ชั้นยศของขุนนาง
สื่อสัญญะในพิธีกรรมงานศพ - เมรุเกียรติยศเฉพาะงาน
ชื่อชั้นของวัดหลวงในการ
ฌานกิจ
- เครื่องประกอบเกียรติยศ
พระราชทาน
การไดมาซึ่งสัญญะในพิธกี รรม ลําดับชั้นยศหรือความ
งานศพ
ใกลชิดอํานาจ
พระมหากษัตริยซึ่งเกีย่ วของ
กับความชวยเหลือจาก
พระราชสํานัก

ทุนนิยม
- ตําแหนงหนาที่การงาน
- ฐานะทางเศรษฐกิจ
- ชื่อเสียงของวัดทั้งวัดหลวง
หรือวัดอื่นๆ ทีก่ ลุมคนที่มี
ฐานะนิยมจัดงาน
- อุปกรณเครื่องใชอยางดีซงึ่
มีราคาสูง
กําลังทรัพยของผูตายหรือ
ครอบครัวผูตาย

ในปจจุบันเจาภาพทีม่ ีฐานะร่ํารวยหรือมีตาํ แหนงแหงที่ในสังคมสูง เชน
พอคานักธุรกิจ นักการเมือง ขาราชการ ดารานักรอง หรือเหลาบุคคลสูงศักดิ์ในสังคมไทย จะ
พยายามจัดงานศพใหยงิ่ ใหญและสมเกียรติแกตนเองและวงศตระกูล เชิญแขกจํานวนมากมารวม
ในงานศพและพยายามบริการใหความสะดวกตอแขกทีม่ าในงานศพ เลือกอุปกรณเครื่องใชในพิธี
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และการจัดตกแตงงานทีห่ รูหราราคาแพง เชน หีบศพทีท่ าํ ดวยวัสดุและมีการตกแตงอยางดี เลือก
ชนิดดอกไมประดับหีบศพทีม่ ีราคาแพงและจัดเปลี่ยนทุกวัน เปนตน รวมทั้งการเลือกจัดงานศพ
ตามวัดทีม่ ีชื่อเสียงโดงดังเพียงไมมีแหง เชน วัดเทพศิรินทราวาส วัดมกุฏกษัตราราม วัดหัวลําโพง
แมวาจะตองเสียคาใชจายทีส่ ูงกวาวัดแหงอื่นๆ ก็ตาม
ตรงขามกับการจัดงานศพของเจาภาพยากจนที่ทาํ กันอยางเงียบๆ โดย
พยายามจัดพิธีที่เรียบงายและจะใชจายในเรื่องเครื่องใชอุปกรณแบบประหยัดโดยจะจัดเฉพาะพิธี
หลักๆ เทานั้น ถาเปนเจาภาพที่ยากจนมากๆ ก็ตองติดตอขอความอนุเคราะหจากมูลนิธทิ ี่
ชวยเหลือศพยากจนหรือศพอนาถา เชน มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง มูลนิธิรวมกตัญู หรืออาศัยวัดบางแหง
ที่ใหการสงเคราะหการจัดงานศพแกเจาภาพยากจน
การใชจายในการจัดงานศพกลายเปนสิง่ ทีเ่ สฐียรโกเศศไดยกสํานวน
อังกฤษขึ้นมาเปรียบเปรยวา "เพื่อจับจายในการฟุมเฟอยแหงความเศราโศก" (เสฐียรโกเศศ, 2539)
ทั้งนี้ การจัดงานศพใหเปนที่ยอมรับกลายเปนที่สิ่งที่ถกู ประเมินคาจากขนาดของรายจายมากกวา
การประเมินคุณคาทางศาสนา พฤติกรรมของการจัดงานศพที่สวนหนึง่ ถือการยอมรับนับหนาถือ
ตาในสังคมไดทําใหงานศพมีขนาดของเศรษฐกิจใหญโตพอที่จะแสวงหาผลประโยชนได สิ่งนีย้ อม
เปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหการจัดงานศพพัฒนาไปสูการกลายเปนสินคาบริการ
รวมทัง้ ยังได
กําหนดรูปแบบของการใหบริการดวย การจัดงานศพเปนการใชจา ยเพื่อจัดหาของสถานที่ อุปกรณ
เครื่องใชตางๆ สําหรับจัดพิธี จึงเปนที่มาของการเขามารับชวงใหบริการสําหรับการจัดสรรสิ่งตางๆ
เหลานี้เพื่อใหความสะดวกแกเจาภาพตามความพึงพอใจ โดยมีผลประโยชนเปนคาบริการตางๆ
สําหรับผูใหบริการ ซึง่ จะกลาวถึงประเด็นเหลานี้ในบทตอๆ ไป

บทที่ 3
การเขามาแสวงหารายไดจากพิธีกรรมงานศพของวัด

กลาวไดวา บทบาทของวัดในกรุงเทพฯ ไดแปรเปลี่ยนไปเปนผูใหบริการพิธีกรรม
งานศพผานระบบเงินตรา
ความสัมพันธระหวางวัดและคนในสังคมไดแปรเปลี่ยนไปสู
ความสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูบริโภคโดยใชราคาเปนตัวกําหนดในการใหบริการ พื้นที่
และศาสนสถานภายในวัดถูกสรางและใชไปในลักษณะของทุนเพื่อแสวงหารายไดของวัดบางแหง
ในปจจุบันอยางเห็นไดชัด โดยวัดในกรุงเทพฯ หลายแหงใชพื้นที่สวนใหญสําหรับฌาปนสถานซึง่
ประกอบไปดวยศาลาสวดศพและเมรุ และบางวัดมีการเตรียมพืน้ ที่และการสรางอาคารจอดรถ
สําหรับรอบรับผูมารวมงานศพ มีการจัดเตรียมแรงงานและอุปกรณทใี่ ชในการประกอบพิธกี รรม
งานศพไวบริการเจาภาพอยางเพียบพรอมทุกขั้นตอน ในปจจุบนั เพียงแคเจาภาพนําศพและเงินไป
ติดตอวัดก็สามารถไดรับพิธกี รรมงานศพอยางสะดวกสบาย เทียบกับในอดีตที่การจัดงานศพเปน
เรื่องของเจาภาพเปนผูดําเนินงานเอง งานศพไดกลายสภาพไปเปนสินคาบริการภายใตการเปน
กิจกรรมในการแสวงหารายไดของวัดผานระบบตลาด
หากมองวาปจจุบันวัดในกรุงเทพฯ กลายเปนผูใหบริการจัดงานศพ คําถามที่
สนใจก็คือ เหตุใดวัดที่เปนสถาบันทางดานศาสนาจึงจําเปนตองเขามาแสวงหารายไดผานระบบ
ตลาด ? และวัดเขามาเกีย่ วของกับการใหบริการงานศพไดอยางไร ? ดังนั้น ในบทนี้จะเปนการ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางดานเศรษฐกิจของวัดที่นาํ ไปสูความเกีย่ วของกับระบบตลาด
และการนําเอาพิธกี รรมงานศพมาเปนแหลงรายไดมาจุนเจือเศรษฐกิจของวัด

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจวัด: ความสัมพันธกบั ระบบเงินตรา
โดยพืน้ ฐานแลว เศรษฐกิจของวัดจะขึ้นอยูกับการอุดหนุนอุปถัมภจากสังคมเปน
หลัก ซึง่ ขนาดของเศรษฐกิจแตละวัดจะใหญหรือเล็กนัน้ ขึ้นอยูก ับวาใครเปนผูอุปถัมภ ในระบบ
ศักดินาสามารถแบงกลุมคนในสังคมไดอยางนอย 2 ชนชั้นใหญ คือ ชนชัน้ ปกครองอันไดแก
พระมหากษัตริย พระราชวงศ และขุนนาง กับชนชัน้ ที่ถูกปกครอง คือ ชาวบานสามัญชน ดวย
ความแตกตางทางดานเศรษฐกิจระหวาง 2 ชนชัน้ จึงทําใหเกิดความแตกตางของเศรษฐกิจวัด
ระหวางวัดราษฎรและวัดหลวงอยางชัดเจน
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วัดหลวงสวนใหญมีเศรษฐกิจที่พงึ พิงการอุปถัมภจากรัฐเปนหลัก1 โดยอยางยิ่งวัด
ที่อยูใกลพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย พระราชานุเคราะหและพระราชอํานาจเปนปจจัย
สําคัญในการจรรโลงองคกรคณะสงฆตลอดมา (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2543) แตการอุปถัมภวัดและ
คณะสงฆของรัฐนั้นไมไดทวั่ ถึงและเพียงพอตอการดํารงอยูของวัดทัว่ ทั้งประเทศ วัดที่ไดรับการ
อุปถัมภจากรัฐเปนพิเศษจะหมายถึงวัดหลวง (วัดที่สรางหรืออุปถัมภโดยพระราชสํานัก) รวมทั้งวัด
ที่สรางหรืออุปถัมภโดยขุนนาง นอกจากการอุปถัมภโดยรัฐซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริยแลว วัด
หลวงยังไดรับการอุปถัมภจากกลุมชนชัน้ สูงของระบบศักดินา ซึง่ เปนกลุมผูปกครองทีถ่ ืออํานาจรัฐ
ในการครอบครองสวนเกินทางเศรษฐกิจทัง้ ในเรื่องเงินตรา ที่ดิน สิ่งของ และแรงงาน วัดหลวงจึง
ไดรับผลประโยชนจากดูดซับสวนเกินเหลานัน้ ผานจากอุดหนุนชวยเหลือจากกลุมชนชั้นปกครอง
และยังไดรับอภิสิทธิ์จากรัฐในการเขาครอบครอง
ทั้งในเรื่องการถวายเงินตราและสิ่งกอสราง
ทรัพยสนิ ในรูปที่ดินและแรงงาน ขณะทีว่ ดั ราษฎรมีขนาดของเศรษฐกิจเล็กกวามาก โดยอาศัยการ
อุปถัมภจากชาวบานสามัญชนซึ่งโดยมากอยูในเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ
เศรษฐกิจของวัดที่มพี ื้นฐานอยูบนระบบเศรษฐกิจการเมืองยอมเกิดการปรับตัวไป
ตามเงื่อนไขของลักษณะเศรษฐกิจของผูอปุ ถัมภ
ขณะที่การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจของ
สังคมไทยในชวงรัตนโกสินทรตอนตนนัน้
สวนใหญเปนการปรับตัวของชนชัน้ ปกครองที่เขาไป
สัมพันธกับระบบการคาและระบบเงินตรามากยิ่งขึน้ ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจวัดใน
สมัยนี้จงึ เปนการปรับตัวของวัดหลวง โดยเฉพาะวัดหลวงในกรุงเทพฯ ที่มีความใกลชิดกับการ
ขยายตัวของระบบเงินตรามากที่สุด
กอนสมัยรัชกาลที่ 3 เศรษฐกิจของวัดหลวงยังคงผูกพันอยูกับการครองครอง
แรงงานและทีด่ ินที่ไดรับจากการอุปถัมภของรัฐเปนสําคัญ (อุทิศ จึงนิพนธสกุล, 2528) ซึ่งเปน
สวนเกินทางเศรษฐกิจที่ชนชั้นปกครองหาไดจากระบบศักดินา แตชว งเวลาตอมา ดวยเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจการเมืองที่เปลี่ยนแปลงหลังการขยายตัวของเศรษฐกิจเงินตรา พระราชสํานักและขุนนาง
1

วัดเปนสถาบันที่สาํ คัญของกลไกทางอุดมการณของรัฐในระบบศักดินา ชนชั้นปกครอง
ไดอาศัยสถาบันทางศาสนาในการผลิตซ้าํ ความสัมพันธทางการผลิตเพื่อสรางความชอบธรรมตอ
การไดมาของสวนเกินทางเศรษฐกิจ (ในรูปของสวย ภาษี แรงงาน) โดยการชดเชยปลอบใจแกชน
ชั้นทีม่ ีอํานาจนอยกวา เชน ในเรื่องกรรมหรือผลบุญ ทําใหชนชัน้ ที่ถูกปกครอง ยอมรับฐานะของ
ตนเองในระบบศักดินา การที่วัดทําหนาทีด่ ังกลาวใหแกชนชั้นปกครอง รัฐจึงใหความชวยเหลือ
และรักษาฐานะการดํารงอยูข องสถาบันวัดคอนขางมาก (อุทิศ จึงนิพนธสกุล, 2528, ฉัตรฉิพย
นาคสุภา และ สุธี ประศาสนเศรษฐ, 2527)
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ตางปรับตัวมาแสวงหาผลประโยชนจากการคาและสวนเกินทางเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินตรา
มากยิง่ ขึ้น ดังนั้น การอุปถัมภวัดหลวงของรัฐในลักษณะของแรงงานและที่ดนิ จึงถูกแทนที่ดว ยการ
ถวายเงินตรามากยิง่ ขึ้น และวัดหลวงไดถูกดึงใหเขามาผูกผันแนนแฟนกับระบบเศรษฐกิจเงินตรา
ยิ่งขึ้นอยางไมเคยมีมากอนตามความเห็นของพระไพศาล วิสาโล :
ความเปลีย่ นแปลงดังกลาวเห็นไดชัดก็จากวัดหลวง เพราะวัดหลวงแตกอนนัน้ อยูไ ด
ดวยการอุปถัมภจากรัฐเปนหลัก และสิง่ ทีร่ ัฐถวายแกวัดก็คือแรงงานทีเ่ รียกวา ขาพระ
โยมสงฆ และเลกวัด จําเพาะเวลามีการปฏิสังขรณวัดเทานัน้ ถึงจะถวายพระราช
ทรัพย แตวัดก็หาไดเปนผูใชจายหรือจัดการเงินเหลานัน้ ไม
แรงงานเหลานี้เปนกําลังในการดูแลทํานุบํารุงวัดและปลูกขาวเลีย้ งพระ แตเมื่อรัฐหัน
มาสงเสริมการผลิตเพื่อขาย (เศรษฐกิจเงินตรา) มากขึ้น ..... ประกอบกับระบบไพร
คลายความเขมงวดลง ผูค นทัว่ ไปมีเวลาใหกับการทํามาหากินและการผลิตเพื่อขาย
มากขึ้น ก็มีเงินมีทองสามารถทําบุญไดมากขึ้น ความจําเปนทีว่ ัดจะตองใชแรงงาน
ดังกลาวในการผลิตอาหารเลี้ยงพระก็นอยลง ....... เมือ่ เปนเชนนีว้ ัดเปนอันมากจึงหัน
ไปขอรับเงินจากขาพระและเลกวัดแทนการใชแรงงาน (พระไพศาล วิสาโล, 2546 :
118)
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจเงินตราทําใหรัฐสามารถดูดซับสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากสังคมในรูปของเงินตรามากขึ้น จึงทําใหการอุปถัมภเศรษฐกิจวัดโดยรัฐอยูในรูปของ
เงินตราเพิ่มมากขึ้น เชน การถวายนิตยภัตรแกพระสงฆ คําวา "นิตยภัทร" ความหมายเดิมคือ
อาหารหรือเงินคาอาหารพระที่พระมหากษัตริยทรงพระราชทานใหแกสงฆทรงสมณศักดิ์ทั้งในรูป
ตัวเงินและขาวสาร ตอมาพระราชทานเปนตัวเงินอยางเดียว แตความหมายแทจริง นิตยภัตร คือ
เงินเบี้ยหวัดของพระสงฆทมี่ ีสมณศักดิ์ เหมือนเงินเดือนเบี้ยหวัดขาราชการขุนนาง ทัง้ ทีเ่ นื่องจาก
พระสงฆทรงสมณศักดิ์ไดรับการอาหารถวายอยูแลว เงินสวนนี้จงึ มิไดใชเปนคาอาหารพระแตเปน
เงินสวนตัวของพระสงฆทจี่ ะนําไปใชจายเพื่อซื้อหาของจําเปนอืน่ ๆ (อุทิศ จึงนิพนธสกุล, 2528)
อัจฉราพร (2523) พบวาในราชธานีและหัวเมืองจําเพาะพระวัดหลวงเทานัน้ ที่ไดรับนิตยภัตร มี
พระสงฆจากวัดราษฎรเพียงไมกี่แหงที่ไดรับพระราชทาน (อัจฉราพร อางใน พระไพศาล วิสาโล,
2546 : 122)
นอกจากเรื่องของคานิตยภัตรแลว สิ่งสําคัญหนึง่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ การ
เปลี่ยนแปลงหนาที่ของแรงงานวัด อันประกอบไปดวย ขาพระ โยมสงฆ และเลกวัด ซึ่งแตเดิมมี
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หนาทีห่ ลักคือ การผลิตเพาะปลูกขาวและธัญญาหารอืน่ ๆ เพื่อเลี้ยงพระในวัดแบงผลประโยชน
สวนหนึง่ ใหวัด และในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนไดมีการเปลี่ยนแปลงหนาที่เหลือเพียงแครับใช
ดูแลพระและวัดเทานั้น เนือ่ งจากวัดสามารถอาศัยการอุดหนุนในรูปของการทําบุญบริจาคตัวเงิน
และสิ่งของไดมากขึ้น (อุทิศ จึงนิพนธสกุล, 2528)
การเสื่อมสลายของระบบแรงงานเกณฑคอ ยๆ เริ่มตนตัง้ แตทศวรรษ 2360 เปน
ตนมา (ผาสุก พงษไพจิตร และ เบเคอร, 2542) ซึ่งมีการหลีกเลี่ยงการเกณฑแรงงานมากขึ้น
รวมทัง้ ระบบเงินตราที่ขยายตัวเพิ่มขึน้ ของเศรษฐกิจการคาทําใหรัฐมองเห็นความสําคัญของ
เงินตรามากกวากําลังแรงงานซึ่งเริ่มไมมีประสิทธิภาพในการเกณฑ
จึงออกกฏใหไพรสามารถ
จายเงินทดแทนการเกณฑแรงงานไดเปนผลใหไพรเปนเปนระบบเก็บเงินคลายภาษี ดังนัน้ เมื่อแรง
งานวัดมีความจําเปนในแงของการผลิตลดลง วัดจึงยอมใหแรงงานวัดเสียเงินทดแทนการเกณฑได
ซึ่งเปนแหลงทีม่ าสําคัญของรายไดเงินตราอยางหนึ่งของวัดหลวงในสมัยนัน้
จึงเห็นไดวา เศรษฐกิจของวัดหลวงเขาไปสัมพันธกับระบบเงินตราตัง้ แตสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน ทั้งนี้เงินตราเปนสิง่ ทีจ่ ําเปนตอการดํารงอยูของวัด เนื่องจากเปนประโยชนตอ
การจุนเจือคาใชจายตางๆ ของวัด แตวัดเองยังไมจําเปนตองเขาเกี่ยวของกับการแสวงหารายได
ผานระบบตลาด รัฐยังคงใหการอุปถัมภเศรษฐกิจของวัดหลวงอยู ดังนั้น ความเกี่ยวของกับระบบ
เศรษฐกิจเงินตราสวนใหญของวัดหลวงยังคงอยูในรูปแบบของการอุปถัมภเปนหลัก โดยวัดไมตอง
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อแสวงหารายไดเลย
อยางไรก็ตาม
เศรษฐกิจวัดเริ่มมีความสัมพันธกับการแสวงรายไดผานระบบ
ตลาดใหเห็นอยูบางในชวงหลังสนธิสัญญาเบาริ่ง (ป 2398) โดยเริ่มมีการหาประโยชนจากที่ดนิ
ของวัดหลวง ซึ่งในกรุงเทพฯ วัดถือเปนผูครอบครองที่ดินรายใหญ อันเนื่องมาจากประเพณีนิยม
ของพระมหากษัตริยที่จะพระราชทานที่ดนิ ใหแกวัดไวใชประโยชน (เนตรนภิศ นาควัชระ, 2525,
อุทิศ จึงนิพนธสกุล, 2528) การขยายตัวของเศรษฐกิจแบบการคาทําใหความตองการที่ดินเพือ่
การเกษตรและพาณิชยกรรมในกรุงเทพฯ สูงขึ้น ดังนัน้ จึงมีการเชาทีด่ ินของวัดเกิดขึ้น
จุดสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจวัด เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อรัฐ
ตองปรับเปลี่ยนสถาบันตางๆ ในสังคมไปตามระบบเศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม ระบบเศรษฐกิจ
แบบศักดินาเริม่ เสื่อมถอยลงจากการที่ระบบเงินตราและการคาระหวางประเทศขยายตัวขึ้นตั้งแต
สมัยรัชกาลที่ 3 ทําใหรัฐตองเริ่มเปลี่ยนแปลงสถาบันตางๆ ของสังคมใหสอดคลองกับระบบทุน
นิยมที่มีความสําคัญขึ้น สถาบันที่ไดรับการสนับสนุนผานระบบศักดินาก็ถูกลดบทบาทลดลงไป
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ดังนัน้
วัดซึ่งถือวาเปนสถาบันสําคัญอันหนึ่งในระบบศักดินาจึงเกิดปญหาอยางหลีกเลี่ยงไมได
เพราะวัดไดถูกลดบทบาทและการสนับสนุนทางดานเศรษฐกิจจากรัฐ ซึง่ ทําใหวัดตองปรับตัวตาม
สถานการณทเี่ ปลี่ยนไป

การปฏิรูปเศรษฐกิจวัด: ความสัมพันธกับระบบตลาด
จากผลกระทบของลัทธิจกั รวรรดินิยมของมหาอํานาจตะวันตกนับตัง้ แตสมัยรัชกาลที่ 4
ซึ่งเปนผลใหระบบ
ทําใหเกิดเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสําคัญภายใตสนธิสัญญาเบาริ่ง
เศรษฐกิจเปลีย่ นจากการผลิตขาวเพื่อยังชีพเปนการผลิตเพื่อการคา นอกจากนี้รัฐยังจําเปนตอง
ปรับปรุงบานเมืองใหทันสมัยตามคานิยมตะวันตก และสรางสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกอยาง
กวางขวางเพือ่ รักษาอํานาจของตนไว จนตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงไดมีการปรับปรุงบานเมือง
ครั้งใหญ โดยทรงพยายามปรับปรุงประเทศในทุกๆ ดานไปสูความทันสมัย (modernization) เพื่อ
ไมใหตางชาติถือขออางในการแทรกแซงไทย ในสมัยนัน้ รัฐจึงตองการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามแนวคิดแบบตะวันตก (เนตรนภิศ นาควัชระ, 2525)
โดยในเรื่องของสถาบันทางสังคมก็ถกู แยกสวนใหเกิดการจัดตั้งสถาบันเฉพาะทางเพื่อดูแลกิจการ
ตางๆ อยางเปนเอกเทศ เชน โรงพยาบาล โรงเรียน สถานสงเคราะห สถานีตาํ รวจ เทศบาล เปนตน
(พระไพศาล วิสาโล, 2546 ; สมบูรณ สุขสําราญ, 2527) ซึ่งหนาที่ของสถาบันเหลานี้บางสวน แต
เดิมเกี่ยวของกับบทบาทของวัด2 ดังนั้น ในสังคมสมัยใหมวัดไดถูกลดบทบาทหนาที่ลงเหลือเพียง
เรื่องที่เกีย่ วของกับกิจการทางศาสนา การประกอบพิธกี รรม และการอธิบายเรื่องพระธรรมใหแก
สังคม3
นโยบายอันหนึ่งในการปฏิรปู สังคมในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่สงผลของเศรษฐกิจวัด
หลวงก็คือ การยกเลิกระบบไพรและทาส ซึ่งทําใหวัดหลวงที่มีแรงงานในสังกัดตองยกเลิกการ
เกณฑแรงงานไปโดยปริยายหลังป 2448 การเลิกเลกวัดทําใหวัดตองสูญเสียแรงงานที่จะทํา
2

ในอดีตวัดในสังคมไทยถือเปนศูนยกลางของชุมชน เปนพืน้ ที่สาธารณะสําหรับทํา
กิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน เชน เปนสถานศึกษา เปนที่จัดงานเทศกาลงานประเพณี เปนที่
ประกอบพิธกี รรม เปนที่ประชุม รวมทั้งเปนสถานพยาบาลในชุมชน (สมบูรณ สุขสําราญ, 2527)
3
พระไพศาล วิสาโล (2546) เห็นวาเปนการแยกเรื่องของ "ทางโลก" ออกจากเรื่องของทาง
"ทางธรรม" คําอธิบายทางศาสนาถูกแทนทีแ่ นวคิดทางวิทยาศาสตรสมัยใหม สถาบันทางศาสนา
จึงถูกลดความสําคัญลงไป
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ประโยชนบนที่ธรณีสงฆ ขาดคนงานที่ดแู ลรักษาเขตวัด และขาดคนในการปรนนิบัติพระสงฆ ซึ่ง
ตอมาการไดมาซึ่งแรงงานเหลานี้สว นหนึง่ จะตองอยูในรูปของการการจางแทนการเกณฑ นอกจาก
ปญหาในเรื่องกําลังแรงงานแลว ผลกระทบประการสําคัญที่วัดตองเผชิญก็คือ การขาดรายไดจาก
การเก็บ "เงินคาราชการ" แทนการเกณฑเลกวัด เนื่องจากภายหลังเลกวัดขาพระตางๆ สวนใหญ
นิยมเสียเงินคาราชการแทนการเกณฑแรงงาน (อุทิศ จึงนิพนธสกุล, 2528) ดังนั้น วัดจึงตองเสีย
ผลประโยชนในรูปของเงินตราอีกดวย
ผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจวัดในชวงของการปฏิรูปสังคม ซึง่ มีความสําคัญ
กวาเรื่องการยกเลิกแรงงานเกณฑ
คือ
รัฐไดมีนโยบายที่จะการปฏิรูปเศรษฐกิจวัดดวยใน
ขณะเดียวกัน การตั้งและปรับเปลี่ยนสถาบันตางๆ ขึ้นใหมในสังคมทําใหตองมีการถายเท
งบประมาณไปในการปฏิรูปสังคม รัฐไมอาจอุปถัมภอุดหนุนวัดไดมากเชนแตกอน โดยรัฐพยายาม
ลดคาใชจายในการอุปถัมภวัดลดไปมาก เชน การเลิกประเพณีพระทานผลประโยชนและเงินคา
กัลปนาใหแกวัด4 การลดคาใชจายเกี่ยวกับการบูรณะปฏิสังขรณวัด การใชจา ยในการดูแลรักษา
วัด เปนตน การลดงบประมาณดานการอุปถัมภวัด ประกอบกับการสูญเสียแรงงานเกณฑที่เคยมี
ทําใหวัดเกิดปญหาในการดูแลซอมแซมวัด จึงเกิดความสกปรก ชํารุดทรุดโทรม ปราศจากผูดูแล
เนื่องจากวัดเองก็ประสบปญหาทางการเงินในการจาง (เนตรนภิศ นาควัชระ, 2528) โดยเฉพาะวัด
หลวงในกรุงเทพฯ ที่มีสงิ่ กอสรางและบริเวณของวัดทีใ่ หญโต และไดรับการอุปถัมภจากรัฐอยาง
มาก การลดการอุปถัมภจงึ เปนปญหาทางดานเศรษฐกิจของวัดมากกวาวัดทัว่ ๆ ไป ดังนัน้ รัฐจึง
เกิดแนวคิดทีจ่ ะปฏิรูปเศรษฐกิจวัดขึ้น
การปฏิรูปเศรษฐกิจวัดในสมัยรัชกาลที่ 5 แทจริงก็คือ การชวยเหลือวัดหลวงให
สามารถบริหารจัดการในดานเศรษฐกิจของวัดไดเอง
อันเปนผลกระทบจากการลดภาระ
งบประมาณของรัฐในดานกิจการศาสนา ซึ่งแตเดิมรัฐตองเสียงบประมาณจํานวนมากมาสนับสนุน
คาใชจายตางๆ ของวัดหลวง โดยการใชจา ยงบประมาณของรัฐแบบนี้ไมสอดคลองกับเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทําใหวัดหลวงตองเขาไปเกี่ยวของกับระบบเงินตราอยางที่
ไมเคยปรากฏมากอน
เมื่อเศรษฐกิจวัดเกิดปญหาขึ้น รัฐจึงมีความคิดที่จะทําใหวัดสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดโดยอาศัยทรัพยสินและกําลังแรงงานของวัด
ซึ่งเปนการผลักดันใหวัดตองเขาไปประกอบ
4

เปนประเพณีที่พระมหากษัตริยครั้งแตสมัยอยุธยาทรงถวายที่กัลปนาและผลประโยชน
บนทีก่ ัลปนาแกวัด
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจผานระบบตลาด แมวาชวงกอนหนานี้ วัดหลวงบางแหงจะใหเชาที่ดินบาง
แลว แตก็ไมไดอยูภายใตเงือ่ นไขของความตองการดานรายไดของวัด เนื่องจากมีรฐั คอยสนับสนุน
ดานการเงินและความเปนอยู ขณะทีว่ ัดเปนสถาบันทางศาสนาและมีผูดูแลคือพระสงฆ การจะให
เพศสมณะมาประกอบดูแลเรื่องการจัดหารายไดนั้นคงเปนสิ่งไมเหมาะสม
จึงไดมีการตั้ง
มรรคนายกขึน้ เปนหนวยในวัดสําหรับดูแลเรื่องเงินผลประโยชนและการจัดหารายไดมาจุนเจือใน
แตละวัด วัดจึงมีดานหนึง่ ที่ผูกติดอยูกับระบบตลาดผานหนวยดังกลาวนี้ ซึ่งถือเปนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพทํางานไวยาวัจกรซึ่งเปนฆราวาสสําหรับดูแลเงินผลประโยชนของวัดอยูแตเดิม แต
เพราะมีปญหาดานการทุจริตอยูเรื่อยมา จึงมีการแตงตั้งมรรคนายกขึ้นมาแทนที่โดยใหขนึ้ อยูก ับ
กรมธรรมการ การแตงตั้งมรรคนายกวัดหลวงในชวงรัชกาลที่ 5 สวนใหญก็จะเปนคนของหลวง
โดยเปนเจานายและขุนนางขาราชการ ในกรณีมรรคนายกของวัดราษฎรนั้นก็จะเปนคนชนชัน้ สูง
หรือพอคาคหบดีที่มีชื่อเสียงซึ่งจะไดรับพระราชทานสัญญาบัตรแตงตั้งโดยพระมหากษัตริยดวย
(อุทิศ จึงนิพนธสกุล, 2528) ซึ่งถือวาเปนกลุมที่มีศกั ยภาพในการหารายไดมาจุนเจือเศรษฐกิจวัด
ได
การปฏิรูปเศรษฐกิจวัดทําใหวัดตองเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมในการแสวงหา
รายไดผานระบบตลาด โดยเฉพาะวัดหลวงในกรุงเทพฯ ไดถูกผูกติดและเจริญเติบโตควบคูไปกับ
การขยายตัวของระบบทุนนิยม (พระไพศาล วิสาโล, 2546) ทรัพยสนิ ของวัดถูกนํามาเปลีย่ นเปน
ทุนในการแสวงหารายได โดยเฉพาะในเรือ่ งของที่ดนิ ที่ราคาสูงขึน้ นับจากการขยายตัวของเมืองซึง่
ทําใหความตองการใชที่ดินเพิ่มขึ้น มีการลงทุนสรางอาคารพาณิชยใหเอกชนเชาสําหรับทําเปนที่
อยูอาศัยและอาคารพาณิชยซึ่งถือเปนรายไดที่สําคัญและมั่นคงที่สุดของวัด โดยเฉพาะอยางยิง่ วัด
ในกรุงเทพที่ครอบครองที่ดินริมถนน นอกจากนี้ วัดยังมีรายไดจากการเงินดอกเบี้ยธนาคาร และ
การจัดงานเทศกาลประจําปและเทศกาลอื่นๆ ของวัด รวมทัง้ การจัดฌาปนกิจศพ ซึ่งเปนรายไดที่
สําคัญของวัดบางแหงมาจนถึงปจจุบนั

การผลักดันใหวัดพึ่งพารายไดจากการฌาปนกิจ
การที่สงั คมไทยใหความสําคัญอยางมากกับการจัดงานศพ โดยเฉพาะอยางยิง่
งานศพถือเปนสิ่งแสดงถึงสถานภาพสังคมอยางหนึ่ง สําหรับชนชั้นเจานายและขุนนางแลว การ
ทุมเทคาใชจา ยจํานวนมากลงไปในการจัดงานศพจึงเปนที่เขาใจไดมาตั้งแตอดีต ขนาดเศรษฐกิจที่
คอนขางใหญโตของการจัดงานศพยอมมีโอกาสสําหรับวัดในการหารายได โดยเฉพาะวัดหลวงทีม่ ี
ความเกี่ยวของกับการเผาศพเจานายและขุนนางมาแตครั้งอดีต นอกจากนีช้ นชั้นที่คอยๆ มี
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บทบาทสําคัญขึ้นมาในสังคมไทยทีก่ ําลังปรับตัวไปสูเศรษฐกิจทุนนิยม ไดแก คหบดี พอคาชาวจีน
ซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจดี ซึ่งสวนหนึง่ เริ่มมีความตองการจัดงานศพในวัดหลวงเพือ่ พยายามแสดง
ถึงความมีหนามีตาของตนในสังคม คนกลุม นี้มีกาํ ลังทรัพยและพรอมที่มอบผลประโยชนใหวัด
รัฐรวมถึงไวยาวัจกร (หรือมรรคนายก) ที่ดแู ลเรื่องผลประโยชนของวัด เริ่มเห็นถึง
ความสําคัญของการหารายไดจากพิธกี รรมงานศพ โดยมองเห็นวามีความนิยมในใชวัดหลวงเปน
สถานที่เผาศพคอนขางมาก เนื่องจากการเผาศพในวัดหลวงถือเปนเกียรติยศสําคัญในการจัดงาน
ศพของเจานายและขุนนาง ไดเริ่มขยายความนิยมไปสูส ามัญชนบางกลุมที่มฐี านะทางเศรษฐกิจดี
เชน คหบดี พอคา วัดหลวงที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิรูปเศรษฐกิจวัดจึงคลายเขมงวดตอ
กฎเกณฑของทางราชสํานัก
โดยเริ่มผอนปรนใหสามัญชนใชเปนสถานที่ของวัดกอสรางเมรุ
ซึง่
ชั่วคราวสําหรับเผาศพหรือใชโรงทึมของวัดโดยแลกเปลีย่ นกับผลประโยชนจาํ นวนหนึ่ง
ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นแมกระทั่งวัดหลวงทีส่ ําคัญ เชน วัดเทพศิรินทร ซึ่งในอดีตถือเปนสุสานหลวง
ที่ตองขอพระราชานุญาตเปนพิเศษ
....ศพที่มาเผาวัดเทพศิรินทรก็มักเปนศพผูด ีมีเงินทําใหวดั ไดเงินบริจาคมาก โดย
ปกติวัดนี้จะไมรับเผาศพคนธรรมดาสามัญ สามัญชนนั้นเปนผูมีฐานะร่ํารวยใหเงิน
บริจาคมากวัดก็ยอมใหเผาได ดังพระราชดํารัสของรัชกาลที่ 5 วา "เรือ่ งวัดเทพศิริน
ธรนี้ ตรงกับคําวา แขงดังเหล็ก เงินงางออนไดโดยใจไดรับเขาไวแลว.... (อุทิศ จึง
นิพนธสกุล, 2528: 185-186)
ทั้งนี้การจัดงานศพในวัดมักมีประเพณีนิยมที่เจาภาพมักจะถวายเงินบริจาค
จํานวนหนึ่งหรือถวายการปลูกสรางหรือซอมแซมสิ่งกอสรางสิ่งหนึ่งสิง่ ใดใหแกวัดอยูเ สมอ จึงถือ
เปนทีม่ ารายไดอยางหนึง่ ของวัดหลวง ทีพ่ อจะไดประโยชนจากคานิยมของการใชจายจํานวนมาก
ในการจัดงานศพของชนชัน้ สูง รวมทัง้ พอคา คหบดีในสมัยนัน้ นอกจากนี้ หลังจากเสร็จสิ้นงานเผา
ศพแลว มักจะการมีรื้อเอาเมรุชั่วคราวที่ปลูกสรางถวายไวเปนประโยชนแกวัด ซึง่ วัดอาจจะนําเมรุ
ถอดชิ้นสวนเก็บไวเปนเมรุกลางใหเชาสําหรับผูที่มีฐานะไมมั่นคงพอจะสรางจะทําเมรุเฉพาะงาน
ตนได
ผลประโยชนของวัดในชวงของการปฏิรูปเศรษฐกิจวัดจึงอยูในรูปของการไดรับ
เงินบริจาคจากเจาภาพทีเ่ ขามาใชสถานทีข่ องวัด หรืออยูในรูปแบบของถาวรวัตถุ เชน ศาลา กุฏิ
พระอุโบสถ หอพระธรรม เปนตน ตัวอยางเชน การปฏิสังขรณวัดประยูรวงศาวาสในป 2456 ซึ่งได
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ใชเงินไปทั้งสิน้ 16,591 บาท ในจํานวนนีเ้ ปนเงินในการศพเจาพระยาสุรวงษวัฒนศักดิ์ (โต)จํานวน
8,000 บาท (หจช. ก ร.6 ศ/8 เรื่อง ปฏิสังขรณวัดประยูรวงษาวาส)
วัดเทพศิรินทรอาจถือไดวามีผลประโยชนทางดานนี้มากที่สุดในชวงรัชกาลที่ 5
เพราะไดรับเผาศพเจานายและขุนนางอยูต ลอดเวลา เชน รศ. 111-114 ครั้งกรมหมื่นนราธิป
ประพันธพงษไดจัดงานศพลูกชาย ไดถวายการกอสรางพลับพลาถาวรสําหรับบําเพ็ญกุศลในงาน
เผาศพใหแกวดั ซึ่งสิ้นเงินถึง 269 ชั่ง 55 บาท หรือ 21,575 บาท ชวง รศ.114-118 ไดมีสรางศาลา
ขึ้น 2 หลัง ไดแก ศาลาดํารงธรรมและศาลาบําเพ็ญจากงานพระราชทานเพลิงศพเจานายองคหนึ่ง
(หจช. ก ร.5 ยธ/20 เรื่อง สุสานวัดเทพศิรินทร) หรือการฌาปนกิจพระยามหาโยธาทีว่ ัดเทพศิรินทร
ซึ่งกรมหลวงพระนเรศวรวรฤทธิ์ขอพระราชทานการอนุเคราะหจากรัชกาลที่ 5 ก็ขอรับพระราชทาน
เงินชวยเหลือในการสรางถาวรวัตถุถวายวัด
อนึ่งทรัพยของพระยามหาโยธาทีจ่ ะทําการศพนัน้ มีนอย ขาพระพุทธเจาคิดดวย
เกลาวาจะตองผอนผันใชในสิ่งสมควร ไมจําหนายในสิ่งไมจําเปน ขาพระพุทธเจา
ขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายเปนสวนสําหรับสิง่ ปลูกสรางถาวรวัตถุในการศพ
พระยามหาโยธาเปนเงิน 30 ชัง่ สุดแลวแตจะพิจารณาโปรดเกลาฯ ใหสรางสิง่ ใดใน
วัดเทพศิรินทร (หจช: ม ร.5 ศ/46 เรื่อง ขออนุญาตเผาศพ และหามเผาศพ)
ผลประโยชนทตี่ อเนื่องมาจากการอนุญาตใหใชสถานที่ของวัดสําหรับการเผาศพ
นี้ ทําใหมรรคนายกของวัดมหาพฤฒารามขออนุญาตทางพระราชสํานักใหความผอนปรนแกวัดใน
การรับเผาศพสามัญชนไดหากเจาภาพรายนัน้ สามารถบริจาคเงินใหแกวัดได
โดยเสนอใหตั้ง
กฏเกณฑที่ระบุใหกลุมคนบางกลุม สามารถเขามาเผาศพทีว่ ัดได หากศพนัน้ เปน "ผูม ีญาติบริบูรณ
ยอมออกทุนอุดหนุนแกทางพระอารามไมต่ํากวาคราวละ 40 บาท" (หจช: ม ร.5 ศ/46 เรื่อง ขอ
อนุญาตเผาศพ และหามเผาศพ) ทัง้ นี้ วัดมหาพฤฒารามอยูในพื้นที่ชุมชนเมืองทําใหการเผาศพ
กอใหเกิดกลิน่ รบกวนคอนขางมาก
แตเดิมจึงใหอนุญาตใหเผาศพเฉพาะเจานายหรือขุนนาง
เทานัน้
ความพยายามหาทางใหงานศพเปนแหลงรายไดของวัดในชวงรัชกาลที่ 5 จึงเปน
การขยายตลาดใหแกวัดหลวงจากเดิมที่วดั หลวงรับเผาศพของเจานายและขุนนางตามธรรมเนียม
ซึ่งเปนผูก ารอุปถัมภอุดหนุนวัดอยูเสมอ เริม่ มีที่จะยอมใหวัดหลวงรับเผาศพใหพวกพอคาคหบดีได
บางหากวัดไดประโยชน สําหรับวัดที่ถกู หามเผาศพก็มีความคิดที่จะขออนุโลมใหจัดงานศพแกคน
บางประเภทซึง่ ตองเสียเงินใหวัดดวย
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สิ่งทีน่ าสนใจของการผลักดันใหวัดหารายไดจากการฌาปนกิจศพในชวงปฏิรูป
เศรษฐกิจวัด คือ การริเริ่มความคิดในการสรางเมรุถาวรในลักษณะการลงทุน ความคิดนี้เกิดขึ้นใน
การปรับปรุงเมรุปูนของวัดสระเกศ เมรุปนู วัดสระเกศนับจากมีการกอสรางในสมัยรัชกาลที่ 3 ก็ไม
คอยไดใชเผาศพมากนักจึงทําใหเมรุชํารุดทรุดโทรมลงไป การปรับปรุงในสมัยรัชกาลที่ 5 ไมไดมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเจานายและขุนนางเขามาใชเผาศพดังเชนอดีต แตยังใหสามัญชนทัว่ ไปเชาเมรุ
โดยคิดคาใชจาย โดยคาดการณวาจะมีรายไดพอสําหรับการดูแลจัดการเมรุของวัดไมใหทรุดโทรม
ลงอีก
เมรุปูนวัดสระเกศขาดการดูแลและตัวเมรุชํารุดทรุดโทรมลงไปมาก เนื่องจากขาด
การใชงานอยางตอเนื่องมาตั้งแตรัชกาลที่ 3 ทั้งนี้เมรุปนู ของสระเกศไมไดเปนที่นยิ มจากชนชัน้ สูง
มากนัก โดยคนกลุมนี้ยงั พอใจที่จะสรางเมรุชั่วคราว (เนตรนภิศ นาควัชระ, 2525) ในป 2438 (ร.
ศ.113) เจานายบางพระองคเริ่มมีแนวทางใหวัดมีรายไดจากกิจกรรมการเผาศพ จึงไดมีความ
พยายามปรับปรุงเมรุปูนวัดสระเกศ เจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศจึงทรงเสนอใหทาํ การซอมแซม
เมรุปูนเพื่อใหวัดใชเปนแหลงรายไดจากการเผาศพ
พระราชประสงคเดิมในรัชกาลที่ 3 ซึ่งโปรดเกลาใหสรางขึน้ ไว ก็เห็นจะทรง
พระราชดําริหอ ยางความทีค่ ิดกันขึ้นใหมๆ นี้ เหตุขาดจากความบริหารจึงมีอันตราย
ซุดโซมลง เมื่อซุดโซมลงเพียงนี้แลวประโยชนที่มพี ระราชประสงคเดิมนั้นก็เปนไป
ไมได ดวยการที่ผูใดจะทําเมรุในที่นนั้ ก็จะตองเสียคาแซมหลังคาถางพงและตอง
ปลูกอะไรๆ เพิ่มเติม เพราะทีเ่ ดิมใชไมได.......เพราะฉะนัน้ ศพผูดีก็ไมมีใครจะทํา
นอกจากอยางเชนหามไปก็รา งลงเผาพอรมแดดฝน
ไมเลือกวาที่ใดแลวก็ทงิ้ ไป
เทานัน้ (หจช. ก ร.5 ยธ/20 เรื่อง ทําเมรุวดั สระเกศ)
ความคิดจะปฏิสังขรณเมรุวัดสระเกศในครั้งนัน้ เห็นวา ควรตองใหมีการคิดวา
ธรรมเนียมแกผูที่มาทําการเผาศพในเมรุดวย เพื่อนํามาชวยในเรื่องคาใชจายในการรักษาดูแลเมรุ
ของวัดไมใหทรุดโทรมลงอีก โดยการใหบริการเผาศพของวัดสระเกศจะไมจํากัดเพียงแตเฉพาะศพ
ผูดีเชนแตกอน
การซอมเมรุปนู วัดสระเกศไดอาศัยเงินหลวงและการเรี่ยรายบาง ใชคาใชจายไป
ทั้งสิน้ 36,871 บาท (หจช. ก ร.5 ยธ/20 เรื่อง ทําเมรุวัดสระเกศ) โดยเมรุปูนเสร็จสิ้นและเริ่ม
ใหบริการไดในป 2442 (ร.ศ.117) ซึ่งอาจถือวาวัดสระเกศเปนวัดแรกๆ ที่มีรายไดจากงานศพใน
ลักษณะของระบบแลกเปลีย่ น มีการคิดคาเชาและคาจางในการเผาศพ แมวาไดรับผลตอบแทน
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พอสมควรแมจะมีคนใชบริการไมคอยสม่ําเสมอนัก บางเดือนมากบางเดือนนอยแตโดยรวมทัง้ ป
แลว การใหเชาเมรุเผาศพก็ทําใหวัดสระเกศมีรายไดเกินกวาคาใชจา ยในชวง ป 2442 ถึง ป 2444
ตารางที่ 3.1 รายไดของวัดสระเกศป 2442 ถึงป 2444 (จํานวน: บาท)
ป
2442

คาเชาเมรุ
2,736

คาจางเผาศพ
-

รายไดรวม
4,780

คาใชจายของวัด
2,329

2443

1,007

324

2,084

1,284

1,826
771
428
2444 (6 เดือน)
ที่มา: หอจดหมายเหตุ (หจช. ก ร.5 ยธ/20 เรื่อง ทําเมรุวดั สระเกศ)
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เห็นวาเฉพาะรายไดเกี่ยวการเผาศพในแตละปก็สามารถจุนเจื้อคาใชจา ยของวัด
สระเกศไดทั้งหมด อยางไรก็ตาม ดวยรายไดที่ไมคอยแนนอนทําใหเจาฟากรมขุนนริศรานุวัตติวงศ
ทรงเห็นควรวาใหวัดสรางอาคารตึกแถวใหเชาเพื่อใหวดั มีรายไดที่มนั่ คงมากขึ้น
การจําเปนที่จะตองหาทุนทําโรงแถวตอไปใหสําเร็จตลอด เพราะวาการศพมิไดมอี ยู
เสมอ กับทั้งมิไดทาํ ไดแตแหงเดียวในตําบลเหลานัน้
บางเดือนก็ตองขาดทุน
คาใชจายบาง เมื่อมีโรงแถวเปนหลักประกันคาใชจายอยูแ ลว เงินคางานศพก็คงหัก
เปนดอกเบีย้ แลทุนประกันสําหรับการปฏิสังขรณตอไป (หจช. ก ร.5 ยธ/20 เรื่อง ทํา
เมรุวัดสระเกศ)
ถือไดวาวัดสระเกศเปนวัดแรกๆ ที่แสวงหารายไดโดยใชแนวคิดในเรื่อง "ทุน" ซึ่งมี
การคาดการณในเรื่องของรายไดเพื่อนําการหมุนเวียนทุน โดยคํานึงถึงเรื่องการดูแลซอมแซมเมรุ
เพื่อใหสามารถใชงานไดตอไป และใชระบบแลกเปลีย่ นโดยมีการคิดเชาเมรุและคาใชจายในการ
เผาศพดวยอัตราราคาที่แนนอน เชน ในสมัยรัชกาลที่ 7 คิดคาบริการสําหรับพระศพหรือศพ
"หลวง" 200 บาท และพระศพหรือศพที่เจาภาพจัดการเอง 100 บาท (หจช: ม ร.7 ว/3 เรื่อง คาเชา
เมรุปูนวัดสระเกศ)
อยางไรก็ตาม การสรางเมรุถาวรในวัดสระเกศเพื่อใหบริการนัน้ ไมสอดคลองกับ
ความตองการของ "ตลาด" มากนัก สําหรับกลุมชนชั้นสูงซึ่งนาจะเปนกลุมคนที่เปนลูกคาของวัดได
นั้น กลับมีคานิยมในการเผาศพในเมรุชั่วคราวเฉพาะงานมากกวา เนื่องจากตองมีการตกแตง
ลักษณะของเมรุเพื่อสื่อถึงชัน้ เกียรติยศของผูตาย แมการจัดงานเผาศพทีว่ ัดสระเกศเองเจานาย
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บางองคก็ยงั ปลูกเมรุชั่วคราวไมไดใชตัวเมรุปูนก็มี (ส.พลายนอย 2544) สําหรับสามัญชนทั่วไป
แลว เมรุวัดสระเกศก็ไมไดเปนทีน่ ิยมนัก เนื่องจากวัดคิดคาใชจายสูงและไมไดเตรียมเครื่องใช
เครื่องตกแตงใดๆ ไวใหจึงทําใหเจาภาพเห็นเปนเรื่องยุง ยากทีจ่ ะใชเมรุปูนของวัด ดังที่ปรากฏอยูใน
จดหมายเหตุรชั กาลที่ 7 เรื่อง คาเชาเมรุปนู วัดสระเกศ:
... ผูเชากับงานหนึ่งๆ เพียง 80 บาทเทานัน้ เชากันแตฉะเพาะสถานที่ เจาของที่ไมมี
เครื่องใชเครื่องตกแตงอันใดประกอบใหเหมือนเมรุของบรรพตเลย เจาภาพงานศพ
ตองขวนขวายไปตกแตงเอาเอง คนทัง้ ปวงเห็นแพงจึงไมคอยมีใครเชา (หจช: ม ร.7
ว/3 เรื่อง คาเชาเมรุปูนวัดสระเกศ)
ภายหลังเมรุปนู จึงไมสามารถทํารายไดใหวัดสระเกศไดมากนัก ในที่สุดก็ถกู ยุบ
เลิกเนื่องจากเสื่อมโทรมลงไป
ทางวัดสระเกศเองก็เห็นประโยชนจากการสรางตึกแถวใหเชา
มากกวา (เนตรนภิศ นาควัชระ, 2525 ; สมภพ ภิรมย, 2539) ดังนั้น รูปแบบการหารายไดจากการ
เผาศพของวัดสระเกศไมไดแพรไปสูวัดอื่นๆ เนื่องจากการสรางเมรุปนู อาจยังไมคุมเพียงพอที่จะ
ลงทุน โดยวัดอื่นๆ ยังคงรับผลประโยชนจากเงินบริจาคหรือเงินอุดหนุนของเจาภาพที่มาใชสถานที่
วัดเผาศพ
แตก็จุนเจือ
รายไดที่มาจากการใหสถานที่เผาศพแมเปนประโยชนใหแกวัด
คาใชจายของวัดไดในระดับหนึง่ เทานั้น รูปแบบของการบริจาคนัน้ ไมไดมีความมัน่ คงในเรื่องของ
ผลตอบแทนทีแ่ นนอน เพราะโดยทัว่ ไปไมไดมีการกําหนดขนาดของผลประโยชน กลาวคือ ไมไดอยู
ในรูปของราคาซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนผลประโยชนอยางชัดเจน นอกจากนี้การเผาที่วัดนั้น บางครั้ง
มีเรื่องของความสัมพันธลักษณะเชิงอุปถัมภระหวางเจานางขุนนางตอวัดนัน้ ๆ ดวย จึงไมไดเปน
การรับประกันวาวัดจะไดผลประโยชนจากการเผาศพทุกรายไป
แมกระทัง่ วัดเทพศิรินทรทนี่ า จะมีผลประโยชนดานนี้มากที่สุด เนื่องจากมีการเผา
ศพกลุมคนชนชั้นสูงศักดิ์อยางตอเนื่อง ก็ยังคงตองอาศัยเงินจากทองพระคลังจุนเจือเสมอ โดยใน
การซอมแซมวัดก็ตองใชเงินจากสุขาภิบาล (กรมโยธาในสมัยนั้น) ปละมากๆ สําหรับเงินคาทําศพ
ที่คาดหวังจะนํามาจุนเจือคาใชจายวัดก็ไมไดมีมากพอ ดังคําชี้แจงของพระคลังขางที่ในป 2455 วา
ศาลาหอสวด....สรางดวยเงินผูใหในการทําศพ แตบางรายไมทวั่ ไป หรือนอยรายได
ใชในการกอสรางหอสวดแลศาลานัน้ ทัง้ หมดแลเงินที่ใครๆ ใหนั้นก็ยังไมพอจาย
สราง บัดนีพ้ ระคลังขางที่กย็ งั ตองรองเงินจายอยู ฤาเปนเจาหนี้อยู เพราะจะเรงทํา
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การใหทันพระราชประสงค ดวยตั้งใจวาจะไดเงินจากผูท ําศพใหก็ไมไดดังคาดหมาย
เพราะใครจะใหก็ไดไมใหก็ได (หจช. ก ร.5 ยธ/20 เรื่อง สุสานวัดเทพศิรินทร)
ผูที่ทาํ ศพที่วัดเทพศิรินทรนนั้ สวนใหญยงั เปนศพเจานายและขุนนางที่ไดรับการ
อนุเคราะหจากพระมหากษัตริยอยู คงเปนการยากทีว่ ัดเทพศิรินทรจะเรียกรองคาใชจายกับการทํา
ศพแกชนชัน้ สูง เนื่องจากเปนผูอุปถัมภค้ําจุนวัดมาแตเดิม
เมื่อสํารวจดูรายไดของวัดในชวงรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6 โดยอาศัยรายงานของ
มรรคนายกจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ ซึง่ เปนขอมูลที่ไมคอยสมบูรณนักแตก็พอชวยใหเห็นภาพ
ไดบาง โดยมีขอมูลของวัดทีน่ าสนใจดังนี้
ตารางที่ 3.2 รายไดของวัดสระเกศ วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส วัดประยุรวงษาวาส วัดพลับพลาไชย
วัดหัวลําโพง ตามรายงานของมรรคนายกในชวงรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6
ป
รายการรายไดของวัด
วัดสระเกศ
2447 คาเชาที่ธรณีสงฆ คาเผาและฝงศพ คารานงานนักขัตฤกษ รวม
วัดประยุรวงษาวาส
2447 คาเชาที่ธรณีสงฆ

2454

2455

2456

จํานวน
4,885 บาท 53 อัฐ
429 บาท 56 อัฐ

ไดรับเงินจากผูมีบรรดาศักดิ์ชวยบํารุง

1,665 บาท

คาเชาที่ธรณีสงฆ

1,072 บาท

รายรับจากเงินบริจาค

2,547 บาท 24 อัฐ

คาเชาที่ธรณีสงฆ

433 บาท

รายรับจากเงินบริจาค

1,181 บาท 89 อัฐ

คาเชาที่ธรณีสงฆ

240 บาท

รายรับจากเงินบริจาค

14,316 บาท 67 อัฐ

78

ตารางที่ 3.2 รายไดของวัดสระเกศ วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส วัดประยุรวงษาวาส วัดพลับพลาไชย
วัดหัวลําโพง ตามรายงานของมรรคนายกในชวงรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6 (ตอ)
ป
รายการรายไดของวัด
วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส
2455 เงินไดจากมีผขู อเผาศพกับคาไฟฟา
รายไดจากคาเชาตึกแถว รานแถวและเงินบริจาค
วัดพลับพลาไชย
2451 รายไดจากคาเชาและเงินบริจาค
2452 รายไดจากคาเชาและเงินบริจาค
วัดหัวลําโพง
2451 มีรายไดจากผูเ ชาทีธ่ รณีสงฆ

จํานวน
252 บาท
31,047 บาท 58 อัฐ
196 บาท
216 บาท
117 บาท

เรี่ยรายจากผูม ีศรัทธา
201 บาท
ที่มา : เรียบเรียงจากรายงานมรรคนายกในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 (หจช. ม ร.5 ศ/
46 เรื่อง รายงานมรรคนายก ; หจช. ก ร.6 ศ/19. เรือ่ ง รายงานมรรคนายกวัดประยูรวงษาวาศ
กรุงเทพฯ และเรื่อง รายงานมรรคนายกวัดจักรวรรดิราชาวาศ กรุงเทพฯ)
เทาที่สํารวจในรายงานมรรคนายกที่รายงานตอกระทรวงธรรมการ มีเพียงวัดสระ
เกศและวัดจักรวรรดิ์เทานัน้ ที่มีระบุถงึ รายไดจากการเผาศพ สวนวัดประยุรวงษาวาสซึ่งถือวาเปน
วัดที่เผาศพเจานายและขุนนางอยูบอยครั้งในสมัยนัน้ ไมไดพบวามีรายการของรายไดที่เกี่ยวของ
กับการทําศพอยางเปนกิจลักษณะ
ซึ่งสันนิษฐานไดวารายไดอาจรวมอยูในเงินบริจาคของวัด
สําหรับวัดพลับพลาไชย วัดหัวลําโพง ซึ่งปจจุบันถือวาเปนวัดที่มีผูใชบริการงานศพของวัด
คอนขางมาก ก็ไมปรากฏวามีรายการของรายไดจากการทําศพ อีกทัง้ ยังมีขนาดของรายได
คอนขางนอย จึงเห็นไดวา การรายไดจากการเผาศพยังไมไดแพรหลาย
ในชวงปฏิรูปเศรษฐกิจวัด วัดตางๆ ยังตองพึง่ พากับรายไดสวนอื่นๆ มากกวา เชน
คาเชาที่ดิน และอาคาร เงินที่เรี่ยรายบริจาคมาเพื่อการปฏิสังขรณวัดแตละป สําหรับวัดหลวงที่
สําคัญยังไดรับความชวยเหลือจากรัฐและเงินของพระมหากษัตริยในการซอมแซมวัด แมจะวัดที่
ไดรับผลประโยชนจากการทําศพอยูจาํ นวนหนึ่ง โดยเฉพาะวัดหลวงที่มีคนนิยมมาเผาศพอยาง
ตอเนื่อง เชน วัดเทพศิรินทร วัดสระเกศ วัดจักรวรรดิ์ วัดประยุรวงษาวาส วัดมหาพฤฒาราม เปน
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ตน แตวัดเหลานี้ยงั ตองพึ่งพารายไดแหลงอืน่ ๆ มาจุนเจือวัดดวยเชนกัน แมแตวัดสระเกศที่
พยายามใชประโยชนของเมรุปูนในลักษณะของทุน
มีการใหบริการเผาศพในลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนอยางชัดเจนเปนวัดแรกๆ ซึง่ สรางรายไดคอนขางมากเมือ่ เทียบกับวัดอื่นๆ แตก็ยังให
ความสําคัญกับการสรางอาคารใหเชามากกวา โดยเห็นวารายไดจากการเผาศพไมมั่นคงพอ ซึง่ ใน
เวลาตอมาเมรุของวัดก็ขาดความนิยมจนตองยุบเลิกเมรุปูน ทัง้ นี้ เจานายและขุนนางยังนิยมการ
สรางเมรุสวนตัวเพื่อแสดงเกียรติยศมากกวา และการคิดคาใชจายสําหรับการบริการสูงทําใหเมรุ
ปูนของวัดไมเปนทีน่ ิยมของสามัญชนดวย
จึงกลาวไดวา วัดยังไมอาจพึ่งพาพิธกี รรมงานศพในเชิงเศรษฐกิจไดทันทีทมี่ ีการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจวัด การที่วดั ไมสามารถพึง่ พารายไดจากงานศพไดมากนัก เปนไปไดวาเพราะวัด
เขาไปเกี่ยวของเพียงแคสวนของการเผาศพ ซึง่ พบวามีขอจํากัดทีท่ าํ ใหวัดแสวงหารายไดแกจาก
การเผาศพไดไมมั่งคงพอ
วิธีการเผาศพในอดีตไมไดทันสมัยเชนปจจุบัน
การเผาศพจึงสงผลเสียดาน
สาธารณสุขโดยกลิ่นเหม็นรบกวนผูคนระหวางเผาออกมาอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งวัดที่อยูใน
เขตเมืองหรือวัดที่อยูใกลกับพระราชวังมักถูกหามไมใหมีการเผาศพ ทั้งที่สงั่ หามเฉพาะบางเดือน
หรือหามไมใหมีการเผาศพเลย เชน ในป 2461 กระทรวงนครบาลไดกาํ หนดเขตวัดทีจ่ ะอนุญาตให
ราษฎรเผาศพไดเฉพาะบางวัด เพราะการเผาศพทําใหเกิดความสกปรกสงกลิน่ เหม็นจนสรางความ
เดือดรอนใหราษฎรเปนอันมากจนเกิดการรองเรียนขึ้น (อทิศ จึงนิพนธสกุล, 2528) ดังนั้น จึงเปน
อุปสรรคที่วัดจะมีรายไดอยางตอเนื่องหรือกอสรางเมรุเพื่อใหบริการเผาศพ เนือ่ งจากไมมีความ
แนนอนวาวัดจะสามารถเผาศพไดตลอดหรือไม
แมวาจะผอนคลายขอจํากัดของวัดใหสามารถรับเผาศพสามัญชนทีม่ ีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีได แตชนชัน้ กลางที่เติบโตขึ้นในสมัยนั้นสวนใหญกเ็ ปนมีผูเชื้อสายจีน ซึ่งไมไดทุกคนที่
นิยมการเผาศพตามธรรมเนียมไทย บางสวนยังปฏิบัตติ ามธรรมเนียมจีนการปลงศพจะใชวธิ ีการ
ฝง5 ลูกคาของวัดที่มพี อคา คหบดี ก็นา จะอยูในวงจํากัด ผลประโยชนในการเผาศพทีว่ ัดสวนใหญ

5

แมวาคนจีนจะมีการรับเอาการเผาศพมาตั้งแตสมัย ร.3 บางแลว เนื่องจากยังไมมีการ
สรางสุสานของคนจีน ตองอาศัยการสรางฮวงซุย สวนตัวซึ่งตองใชคาใชจายสูง คนจีนที่ไมร่ํารวย
นักตองอาศัยการเผาศพแบบคนไทย จนเริ่มมีการสรางสุสานจีนในกรุงเทพฯ ในป 2427 จนถึงป
2443 ชาวจีนที่พูดภาษาแตกตางกัน 5 พวกใหญๆ ตางมีสุสานของตน ซึง่ สังเกตไดวากลุม คนจีนที่
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จึงยังคงมาจากกลุมชนชั้นเจานายและขุนนาง แตความสัมพันธระหวางวัดกับชนชั้นสูงยังคงอยูใน
รูปแบบของการอุปถัมภ รวมทัง้ เรื่องผลประโยชนของวัดในการเผาศพดวยมากยังคงในรูปของการ
บริจาคอุดหนุนบาง หรือสิ่งกอสรางตามจุดประสงคของเจาภาพผูเ ผาศพบาง ซึ่งเปนการให
ผลประโยชนแกวัดตามกําลังศรัทธาไมไดใชระบบแลกเปลี่ยนที่แนนอนชัดเจน
จึงทําใหวัดไม
สามารถเรียกรองผลประโยชนไดเต็มที่
ดังนัน้ หากจะทําใหพธิ ีกรรมงานศพเปนแหลงรายไดสาํ หรับจุนเจือกิจการของวัด
รูปแบบบริการงานศพจะตองขยายไปรองรับขั้นตอนอื่นๆ ในงานศพของเจาภาพไดมากยิง่ ขึ้น แต
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังไมไดเกิดขึ้นภายใตการผลักดันจากนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจวัด
แมในชวงปฏิรูปเศรษฐกิจวัด การผลักดันใหวัดแสวงหารายไดจากงานศพอาจ
ไมไดประสบความสําเร็จเทาใดนัก
แตก็มีความสําคัญอยางยิง่ ในการเปดชองทางใหวัดหลวง
สามารถหารายไดจากงานศพมากขึ้น โดยเริ่มผอนปรนกฎเกณฑแบบศักดินาที่เปนขอจํากัดของวัด
ในการรับเจาภาพทีม่ าใชบริการ
ซึ่งทําใหวัดสามารถเลือกรับเจาภาพไดโดยทั่วไปที่สามารถ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนกับวัดได โดยเฉพาะชนชั้นกลางที่กําลังเติบโตขึ้นในสังคม ซึง่ เปนเงื่อนไขที่
ทําใหวัดสามารถเลือกรับใหบริการแกบุคคลตางๆ ตามผลประโยชนทางเศรษฐกิจ กลาวคือ เปน
การเปดโอกาสใหวัดแสวงหารายไดจากพิธีกรรมงานศพผานระบบตลาด
การเผาศพเปนเพียงจุดเริ่มตนของการใหบริการงานศพของวัดเทานัน้ ซึ่งคอนขาง
หางไกลกับรูปแบบการใหบริการจัดงานศพตามวัดตางๆ ในกรุงเทพฯ ที่เห็นกันอยูในปจจุบนั
ดังนัน้ ยังคงมีสิ่งที่ตองอธิบายในกระบวนการกลายเปนสินคาของพิธีกรรมงานศพ นัน้ คือ วัดไดเขา
มาทําหนาที่จดั งานศพในรูปแบบของการใหบริการแทนทีก่ ารจัดงานศพที่ดําเนินการโดยฆราวาส
ไดอยางไร ? ทําใหวัดสามารถขยายรูปแบบบริการจากการเผาศพไปสูบริการอื่นๆ ซึ่งนั้นจะทําให
วัดสามารถไดผลประโยชนจากการบริโภคงานศพที่ฟุมเฟอยของสังคมไดเต็มที่

ร่ํารวยขึ้นจากการทํามาหากินในเมืองใหญหันมาฝงศพในสุสาน เพียงแตคนจีนสามัญตองเผาศพ
ตามอยางคนไทยทั่วๆ ไป (สกินเนอร, 2529)

บทที่ 4
พิธีกรรมงานศพกับการกลายเปนสินคาบริการ

ในอดีตการจัดงานศพเปนเรือ่ งของชาวบานและไมไดเกีย่ วของกับวัดมากเชน
ปจจุบัน วัดในกรุงเทพฯ บางแหงเปนสถานที่สําหรับเผาศพโดยเฉพาะ เชน วัดสระเกศซึ่งเปนวัดที่
อยูใกลประตูผีนอกกําแพงเมือง เนื่องจากไมมีความนิยมใหมีปา ชาในเขตกําแพงเมือง สําหรับวัด
หลวงที่สาํ คัญมักเปนสถานที่เผาสําหรับเจานายขุนนางและมักมีรายไดเปนเงินบริจาคและเงิน
อุดหนุนสําหรับกอสรางศาสนสถานภายในวัดหลังจากเสร็จสิ้นงานศพ โดยวัดทีม่ ีผลประโยชนที่
เกี่ยวของกับการฌาปนกิจมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็คือ วัดเทพศิรินทร ซึง่ เปนวัดที่มีชื่อเสียงใน
ดานการงานศพมาจนถึงปจจุบัน ในการปฏิรูปเศรษฐกิจวัด การฌาปนกิจศพถือเปนกิจกรรม
อันหนึ่งที่รัฐมองเห็นโอกาสในการสรางรายไดในแกวัด และมีการสนับสนุนในวัดบางแหงมีรายได
มาจากการฌาปนกิจ จนถึงปจจุบัน บริการของวัดไมใชแคการฌาปนกิจศพแตยังรวมถึงการ
ประกอบพิธกี รรมอยางเปนกิจลักษณะ วัดในกรุงเทพฯ เชน วัดเทพศิรินทร วัดมกุฏกษัตริยาราม
วัดพระศรีมหาธาตุ วัดธาตุทอง วัดโสมนัส วัดหัวลําโพง วัดพลับพลาไชย เปนกลุม วัดที่มชี ื่อเสียง
ดานการใหบริการพิธกี รรมงานศพมากในปจจุบัน ซึ่งเปนที่รับรูในสังคมวาวัดเหลานี้เปนกลุมวัดที่
ตองเสียคาใชจายสูงกวาวัดอื่นๆ และวัดไดรับบทบาทของผูใหบริการงานศพอยางเต็มที่

การเปลี่ยนแปลงวิถกี ารผลิตของงานศพ: พัฒนาการบริการงานศพของวัด
ในอดีตการจัดงานศพจะดําเนินการโดยฝายฆราวาสเปนหลัก โดยแทบจะไมได
เกี่ยวของกับบริการของวัด
ทั้งนีพ้ ิธกี รรมงานศพเกี่ยวของกับเรือ่ งลัทธิความเชื่อของผูตายหรือ
ครอบครัว ซึ่งความเชื่อที่เกีย่ วของกับประเพณีของการงานศพมีรากฐานสืบเนื่องกันมา ไมไดจํากัด
แตเปนเพียงความเชื่อทางศาสนาพุทธเทานั้น สําหรับความเชื่อของชาวบานยังรวมถึงความเชือ่
ทองถิน่ หรือความเชื่อเรื่องผีสาง
หรือชนชั้นสูงพิธีกรรมงานศพยังไดรับอิทธิพลมากจากลัทธิ
พราหมณหรือฮินดูซึ่งแฝงอยูใ นประเพณีปฏิบัติแบบศักดินาของไทยอยูก อนแลว ซึ่งความเชื่อตางๆ
เหลานี้ตางมีอทิ ธิพลตอวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติตอวิถีชีวิตของผูคน
เรื่อยมา ความเชื่อของศาสนาพุทธคอยมาผสมผสานกับความเชื่ออืน่ ๆ ที่แฝงอยูในพิธีกรรมงานศพ
เมื่อศาสนาพุทธมีอทิ ธิพลตอวิถีชีวิตของผูค นสังคมไทยมากขึ้น นอกจากนี้ การจัดงานศพยังตอง
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คํานึงสถานภาพทางสังคม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติแตกตางกันไป จึงเปนเรื่องของครอบครัวผูตายที่
จะตองเอาใจใสในพิธกี รรมงานศพถูกจัดไดอยางถูกตอง ทั้งในแงคุณคาในเชิงความเชื่อและคุณคา
ในเชิงสัญญะหรือในเชิงการยอมรับจากกลุมทางสังคมที่ผูตายผูกพันอยู ดังนั้น พิธกี รรมงานศพจึง
มีความเกี่ยวของวัดก็ดวยพระสงฆไดเขาเปนผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในรายละเอียดของ
ธรรมเนียมปฏิบัติอ่นื ๆ คงเปนเรื่องของฆราวาสเปนผูดาํ เนินการเอง
การจัดงานงานศพของชาวบานนั้น ครอบครัวของผูตายมักจะเปนผูเตรียมการ
และดําเนินการเองแทบทุกๆ ขั้นตอน ในเรื่องของแรงงานจะไมไดอาศัยการวาจางเปนหลัก
นอกจากฐานะทางเศรษฐกิจจะไมอํานวยแลว ความชวยเหลือของญาติและเพื่อนฝูงเปนสิง่ เกิดขึ้น
เปนปกติในสมัยกอน โดยงานศพถือเปนเรื่องของประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับบุญกุศล พิธกี รรมงาน
ศพจึงเกิดจากการรวมรวมแรงใจของญาติ เพื่อนฝูง และชาวบานที่มาชวยงาน เพราะชาวบานเชือ่
วาการชวยเหลือในงานศพจะไดบุญกุศลมาก (ปราณี วงษเทศ, 2534) ความชวยเหลือกันระหวาง
ชาวบานนี้ยงั สามารถอธิบายไดจากชีวิตความของชาวบานบนพืน้ ฐานของระบบเศรษฐกิจแบบยัง
ชีพ การแลกเปลี่ยนแรงงานของชาวบานนีเ้ ปนเรื่องที่พบในหลายๆ กิจกรรมอยูแลว ดังทีน่ ิธิ เอียว
ศรีวงศ
(2547)
ไดอธิบายการแลกเปลี่ยนแรงงานของชาวบานวาเปนสวนหนึง่ ของระบบ
ความสัมพันธ ซึ่งไมใชการซือ้ ขายหรือทําสัญญาจาง ที่เห็นไดงา ยก็เชน การแลกเปลี่ยนแรงงานใน
ระบบ "ลงแขก" โดยกลุมลงแขกจะอาศัยทั้งสายสัมพันธเชิงเครือญาติทั้งจริงและสมมุติ หรือไดเคย
แลกเปลี่ยนแรงงานกันมาเปนเวลานานแลว ซึ่งสิง่ นี้สะทอนใหเห็นถึงหนาที่ทางสังคม (social
function) ของการจัดงานศพในอดีตที่ชาวบานในชุมชนหรือกลุมคนในสังคมหนึง่ ๆ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่แฝงอยูในการจัดงานศพในอดีตที่อาศัยความรวมมือของคน
ในครอบครัว เพื่อนฝูง และคนในชุมชนทีร่ ูจักกัน ทําใหการจัดงานศพสําเร็จลงไดโดยไมตองพึงพา
แรงงานจางมากนัก ทั้งในเรือ่ งการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณเครื่องใชในพิธี การเตรียมอาหาร การ
ทําเชิงตะกอนเผาศพ การเคลื่อนยายศพไปยังสถานที่เผาศพทีจ่ ัดเตรียมไว
กาญจนาคพันธุ (2520) ไดเขียนถึงการจัดงานศพในชวงประมาณทศวรรษ 2460
ไว โดยเลาถึงงานศพที่จัดในยานคลองบางหลวงฝงธนบุรี ซึ่งเปนที่อาศัยของครอบครัวขาราชการ
สวนใหญในสมัยนัน้ ไวดังนี้:
งานศพเปนงานใหญงานหนึง่ ตั้งแตมีการตายจนถึงการเผา เมื่อขาพเจาเปนเด็กได
เห็นตลอดหลายศพ.....
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.....จะเปนคติหรือแบบอยางอันใดไมทราบ คือไดยินวาตามบานซึง่ มักจะเปนผูมี
ฐานะดี จะเตรียมไมสักอยางดีตกแตงอยางดีไวเปนแผนๆ 6 แผน ไวสําหรับตอโลง
ใสศพเจาบาน .... หรือถาไมเตรียมไวกอนพอเจาบานหรือญาติผูใหญเจ็บหนักไมมี
ทางรอด ก็ไปหาซื้อไมสักอยางดีมาเตรียมไวทนั ที สมัยนั้นจะมีรานขายโลงหรือไมไม
ทราบแตคลองบางหลวงไมเห็นมี อยางบานขาพเจาเคยเห็นตอเองที่บา น.....
งานศพวันตายนัน้ มีคนมากชุลมุนวุนวายกันไปทั้งบาน มีญาติพี่นอ งมาพรักพรอม
กัน มีคนบานใกลเรือนเคียงที่ชิดชอบกันมาชวย มีพวกสัปเหรอมาตอโลงและจัดการ
ศพ ถึงตองปลูกโรงเลี้ยงคน ที่มีคนมากก็เพราะสมัยนัน้ ตั้งศพไวทบี่ านทัง้ สิ้นและมี
สวดอยางนอย 7 วัน สวดตลอดคืนรุงเชาเลี้ยงพระทุกวัน พวกญาติกับคนทีม่ ีชวย
เปนพวกจัดการในเรื่องที่ตงั้ ศพ มีการตกแตงอะไรๆ เกีย่ วกับการสวดศพทุกอยาง
บางพวกก็เขาโรงครัว ญาติสนิทพวกลูกหลานจัดการเกีย่ วศพผูตาย พวกสัปเหรอก็
จัดเรื่องตอโลง และอาบน้ําศพ ดูสับสนอลหมานไปทัง้ บาน
......
...วันเผา ตอนเชาทางวัดเริ่มจัดตั้งเชิงตะกอนที่ลานหนาโรงทึม... ในวันนี้ตั้งแตก็มี
ชางอีกพวกหนึ่งทํางานเปน 3 กลุม กลุม หนึง่ เปนชางสลักหยวก กลุมหนึง่ เปนชาง
แกะกลุมหนึง่ เปนชางรอยดอกไม ทําของอยางที่เรียกวา "เครื่องสด"... เมื่อเครื่องสด
พรอมหมดทุกอยางแลว ดูเชิงตะกอนทีเ่ ผาศพสวยงานมาก... กระบวนเครื่องสด
เสร็จกอนเวลาเผาเล็กนอย
.....
ตอนผูใหญที่เปนประธานในงานเขาจุดศพนี้ ในโรงทึมปพ ากยมอญก็จะเริ่มประโคม
พระสงฆเริ่มสวด...ญาติเพื่อนฝูงเขาจุดศพเรื่อยๆ
โดยมามักจะมีธปู เทียน
ดอกไมจนั ทนมาเอง เจาภาพตั้งตะเกียงไวสําหรับจุดธูปเทียน...
.....
รุงเชามีการเก็บกระดูก สัปเหรอเอาโลงออกไปเก็บแลวเหลือแตกองกระดูกเปนชิ้น
เล็กชิ้นนอยกับขี้เถา... เจาภาพนิมนตพระมาบังสกุล... บังสกุลเสร็จแลว บุตรหลาน
ก็เก็บกระดูกใสโกษฐนํากลับบานไวบชู า สวนกระดูกที่เปนเศษยอมพรอมขี้เถาเอา
รวมเขาบรรจุในพระเจดียทวี่ ดั มีการทําบุญกระดูกที่บา นอีกครั้งหนึง่ เสร็จแลวก็เลิก
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นุงผาขาว เปลีย่ นเปนนุง ผาธรรมดาเปนเสร็จงานศพ (กาญจนาคพันธุ, 2520 : 433454)
เห็นไดวา งานศพดังที่ไดกลาวมานี้ เจาภาพจะเปนผูดาํ เนินการจัดงาน ตัง้ แตเรื่อง
โลง การจัดเตรียมและตกแตงสถานที่สวดศพ จนกระทั่งในเรื่องตกแตงเชิงตะกอนเผาศพ โดย
อาศัยความชวยเหลือของญาติ เพื่อนฝูง หรือคนงานของตนเปนหลัก สวนที่จา งวานมาชวยเหลือ
เปนพิเศษ คือ สัปเหรอ เพราะเปนผูเชี่ยวชาญทางดานพิธีกรรม สวนพระสงฆจะเกีย่ วของเฉพาะใน
เรื่องของพิธีสวดเทานัน้ โดยทั่วไปการจัดงานศพทุกขั้นตอนดําเนินการโดยมีเจาภาพเปนตัวกําหนด
ทั้งหมด
การงานศพของคนที่ฐานะทางสังคมรวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจ เชน เจานาย ขุน
นางขาราชการ พอคา คหบดี การจัดงานศพจะมีความใหญโตและหรูหรามากกวาชาวบานทัว่ ไป
ซึ่งขนาดของการจัดงานศพรวมถึงการประดับประดาสถานที่ การจัดเตรียมอุปกรณเครื่องใชจะมี
เนื่องจากเจาภาพตองการแสดงเกียรติยศใหกบั ผูตายและครอบครัว
ความยุง ยากมากกวา
นอกจากความชวยเหลือของญาติและเพือ่ นฝูง ยังตองอาศัยแรงงานคนรับใชทอี่ ยูมากนอยตาม
ฐานะมาชวยในงานศพ ในกรณีที่เปนงานพระราชทานเพลิงศพยังจะไดรับพระราชานุเคราะหสงคน
มาชวยงานดวย ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับการแสดงเกียรติยศของผูต าย เชนมีการจายเลกมา
ชวยบรรเลงเครื่องประโคม หรือรับสั่งใหตํารวจสําหรับหามโกศ หามฐานเผาศพในขบวนแหศพ
เปนตน (หมายรับสั่งและใบบอกในรัชกาลที่ 5, 2510) จํานวนมากนอยของคนงานพระราชทานจะ
ขึ้นอยูเปนยศถาบรรดาศักดิข์ องผูตาย
นอกจากนี้ การจัดงานศพของเจานายขุนนางรวมถึงพอคา คหบดีที่มฐี านะดีมักมี
การเกณฑคนงานอื่นๆ มาชวยงานดวย โดยอยางยิ่งในการกอสรางเมรุชั่วคราวจําเปนตองจางชาง
มากอสรางรวมถึงการทําเครื่องประดับประดาเกียรติยศของเมรุตามแตสถานะของผูตาย อยางไรก็
ตาม แมวา งานศพของเจานายและขุนนางอาจจําเปนตองวาจางแรงงานอยูบาง แตความ
รับผิดชอบของการจัดงานศพโดยรวมแลวเปนเจาภาพทีต่ องเขามาดําเนินการเองในทุกๆ ขัน้ ตอน
ซึ่งทัง้ หมดนี้แสดงวาในเรื่องของแรงงาน ฝายของเจาภาพงานศพจะจัดหาแรงงาน
ในการจัดงานศพตามแตเงื่อนไขทางสถานภาพของตน เจานายและขุนนางทีม่ ีคนในปกครองก็
อาศัยคนเหลานั้นมาเปนประโยชน หรืออาศัยการจางแรงงานมาชวยงานในบางขัน้ ตอน สําหรับ
ชาวบานสามัญชนจะจัดหาแรงงานโดยอาศัยความสัมพันธในหมูชาวบานในชุมชนมาชวยเหลือกัน
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ดวยการยึดถือการชวยเหลือกันจัดพิธีกรรมงานศพเปนเรื่องบุญกุศลและหนาที่ทางสังคม (social
function) อยางหนึง่
สําหรับความของเกี่ยวของวัดกับพิธีกรรมงานศพ ในอดีตคงมีแตเรื่องของสถานที่
เผาศพเทานัน้ แมวาพระสงฆจะเปนผูประกอบพิธีกรรมแตสวนใหญเจาภาพจะนิมนตพระสงฆไป
ประกอบพิธกี รรมที่บานหรือสถานที่อนื่ ๆ มากกวา ในวีถีปฏิบัติของสังคมไทยไมนิยมใหเผาศพใน
เขตบานเรือน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ จะไมอนุญาตใหเผาศพในเขตกําแพงเมืองชั้นใน ตองใหขน
ถายศพไปยังนอกเมืองทางประตูผีบริเวณวัดสระเกศ โดยใหเผาในบริเวณวัดหรือที่โลงกวางนอก
เขตบานเรือน ครั้งหนึง่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีขุนนางกราบทูลขอเผาศพที่บาน แตพระองคมี
พระราชดําริไมอนุญาตใหมกี ารเผาศพกันที่บานตามรองขอ โดยเห็นวา:
การทําศพในบาน ถาไดอนุญาตแลว ก็จะไมมที ี่สุดได ถาบานอยูต อทองทุง ซึง่ ไม
เปนทีบ่ านเรือนควรทําไดในทองทุง หรือจะยกที่บานเขานัน้ เปนวัดเสียดวยก็เห็นจะ
เผาได การจะอนุญาตวาบานใครๆ เผานัน้ ไมได (หจช. ม ร5-ร6 รล-พล/2 เรื่อง ซึง่
พระยางําเมือง จะทําศพมารดาที่บานนัน้ เผาไมได ถาจะอนุญาตก็จะไมสิ้นสุดได)
ดังนัน้

หากไมใชทองทุงนอกชายบานแลว

ก็ตองอาศัยบริเวณวัดเทานัน้ เปน

สถานที่เผาศพ
แมวาการเผาศพที่วัดพบเห็นในสังคมไทยมาชานานแลว แตไมไดมีรูปแบบของ
การใหบริการแกเจาภาพทัว่ ไปเชนในปจจุบัน
วัดในสมัยนัน้ จึงยังไมมีเมรุเตรียมไวใหบริการ
แพรหลายดังเชนปจจุบนั หากเปนวัดราษฎรเจาภาพเพียงแตใชในเขตปาชาสําหรับเปนทีเ่ ผาศพ
(อุทิศ จึงนิพนธสกุล, 2528) สําหรับวัดหลวงก็จะมีโรงทึมสําหรับใหสรางตอเติมเพื่อเปนเมรุเผาศพ
แตการเขามาใชพื้นที่ของวัดหลวงไมไดเปดโอกาสใหสามัญชนทัว่ ไปเขามาใชพื้นที่ในเขตวัดเชนใน
ปจจุบัน ผูท ี่จะใชวัดหลวงทําพิธีเผาศพจะตองเปนเจานายหรือขุนนางซึ่งตองขออนุญาตทางราช
สํานักกอน หรือถาผูตายเคยทําคุณประโยชนในแกวัดนัน้ เชนไดเคยสรางหรือรวมสรางวัด ศพของ
ผูตามจะมีสทิ ธิ์ใหเผาไดในบริเวณวัดนัน้ (ดอริง, 2539) อยางไรก็ดี การใชวัดเปนสถานที่เผาศพ
นิยมแตเฉพาะคนในชนชั้นสูงของสังคม ทัง้ นีก้ ารเผาศพในวัดหลวงถือเปนการแสดงถึงเกียรติยศ
ของผูตายหรือครอบครัวอยางหนึ่ง อีกทั้งยังตองขออนุญาตจากพระราชสํานักดวย สําหรับ
ชาวบานสามัญชนจึงใชพื้นที่ปาชาของวัด หรือใชทุงโลงกวางทัว่ ไปสําหรับตั้งเชิงตะกอนเผาศพ
ตามความสะดวกมากกวา
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ในการใชวัดเปนสถานที่เผาศพ เจานายและขุนนางนิยมจะสรางเปนเมรุชั่วคราว
ใชเฉพาะงาน โดยการลงทุนและการกอสรางขึ้นอยูก บั ตัวเจาภาพครอบครัวผูตาย เนื่องจาก
ลักษณะของเมรุที่สรางจะเกี่ยวพันกับชนชั้นและบรรดาศักดิ์ของผูตาย ในสวนของวัดเองก็ไมนยิ ม
สรางฌาปนสถานชนิดที่เปนถาวรสถานขึน้ ในวัด เพราะในสมัยแรกของกรุงรัตนโกสินทรถือวาเมรุที่
เผาศพไมเปนมงคลสถาน ครั้นในรัชกาลที่ 3 จึงเริ่มมีการกอสรางเมรุที่ทาํ ดวยปูนครั้งแรกทีว่ ัดสระ
เกศ โดยมีจุดประสงคเพือ่ ความอํานวยความสะดวกและเปนการประหยัดในการเผาศพเจานาย
ขุนนาง หรือผูมีบรรดาศักดิ์ (เนตรนภิศ นาควัชระ, 2525) อยางไรก็ตาม เมรุปนู วัดสระเกศไมไดรับ
ความนิยมจากชนชัน้ สูงมากนักจึงทําใหเมรุถูกปลอยใหชํารุดทรุดโทรมลง จนกระทั่งในชวงปฏิรูป
เศรษฐกิจวัดสมัยรัชกาลที่ 5 จึงมีการกอสรางเมรุปูนวัดสระเกศอีกครั้งเพื่อใหเมรุปูนวัดสระเกศ
สามารถหารายไดจากการเผาศพมาจุนเจือคาใชจายของวัดได โดยครั้งนี้เปดโอกาสใหวัดสามารถ
ใหบริการแกสามัญชนทั่วไปดวย โดยคิดคาบริการทีเ่ ปนกิจลักษณะมากขึ้น
การปรับปรุงเมรุปูนวัดสระเกศ แมจะเปดใหคนทั่วไปมาใชบริการ แตกลุมเจาภาพ
ที่มาใชเมรุปูนของวัดยังคงเปนชนชั้นสูงอยู รวมถึงพอคา คหบดีที่มีฐานะมั่งคัง่ พอจะเสียคาบริการ
ใหแกวัดได แตสําหรับสามัญชนสวนใหญยังไมนยิ มมาเผากันที่วัดสระเกศ กลุมชาวบานที่เคย
อาศัยบริเวณวัดสระเกศทําการเผาศพมากอน เมื่อวัดมีการคิดคาใชจายกลับนําศพไปเผาที่อื่นซึง่
ไมเสียคาใชจา ย:
เมื่อไดจัดรักษาการตอมา สังเกตุดูผูที่อาไศรยทําการในที่สกปรกๆ มาแตกอน เมื่อ
จะตองเสียเงินคารักษาบางเล็กนอยก็มักจะรังเกียจไป มักยักยายไปทําเสียภูเขา
ทอง แลที่ซงึ่ มิไดมีผูหวงหามเปนอันมาก คงมีอยูบา งแตผูทพี่ อใจตอความงาย
สะดวก (หจช: ม ร.7 ว/3 เรื่อง คาเชาเมรุปนู วัดสระเกศ)
เห็นไดวา ชาวบานสวนใหญยังคงเลือกที่เผาศพกันในพืน้ ทีห่ รือสถานที่ที่ไมเสีย
คาใชจาย ซึง่ ในสมัยการหาที่โลงกวางสําหรับเผาศพในกรุงเทพยังคงทําไดไมยากนัก หรืออาศัย
เขตปาชาของวัดราษฎรละแวกบานซึง่ คงไมตองเสียคาใชจายใดๆ แนนอนวาสําหรับสามัญชน
ทั่วไปคงไมอาจใชจายเงินตราในพิธีกรรมงานศพไดมากนัก
เมรุปูนเปนแหลงรายไดสําคัญอยางหนึง่ ของวัดสระเกศในชวงทีก่ อสรางขึ้นใหมๆ
(ดูรายละเอียดในบทที่ 3) เมรุปูนที่สรางใหมนา จะเปนที่นยิ มของเจานาย ขุนนาง รวมถึงกลุมพอคา
ในสมัยนั้น แตความนิยมตอเมรุปูนวัดสระเกศไมไดทนคงนัก เมื่อเมรุปนู เริ่มเกาและชํารุดทรุดโทรม
ก็เริ่มหมดความนิยมลงไป
อีกทัง้ ทางวัดสระเกศเองก็หนั ไปพึง่ พารายไดจากตึกแถวรานเชา
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มากกวา ไมไดปรับปรุงเมรุปูนของวัดใหอยูในสภาพดีเชนในชวงที่มกี ารกอสรางใหมๆ ตอมาใน
สมัยรัชกาลที่ 7 จึงมีเจาภาพมาเผาศพอยูไมมาก ในทีส่ ุดก็มีการยุบทิ้งเมรุปูนเสีย
แมวาการเผาศพที่วัดจะเปนทีน่ ิยมแกผูมฐี านะดีในสังคม แตการสรางรายไดจาก
การรับเผาศพของวัดสวนใหญนั้น จํากัดอยูเพียงแตในเรื่องของการขออนุญาตใชสถานที่มากกวา
มีเพียงไมกวี่ ัดที่มีเมรุถาวรเตรียมไวสําหรับบริการเจาภาพ นอกจากเมรุวัดสระเกศแลว สมัยนั้นมี
เพียงการสรางเมรุปูนเพิ่มเติมที่วัดราชาธิวาสเทานัน้ ซึง่ สรางสําหรับใหบริการแกคนที่มฐี านะปาน
กลางขึน้ ไป (อุทิศ จึงนิพนธสกุล, 2525) สิ่งทีท่ าํ ใหกอสรางเมรุปนู ไมไดขยายตัวมากนัก สวนหนึ่ง
เปนเพราะในสมัยนัน้ มีการกําหนดลักษณะรายละเอียดของเมรุที่ใชในพิธเี ผาศพเจานายและขุน
นาง จึงตองมีการสรางเมรุใหมอยูเสมอ หรือหากจะใชเมรุที่มีอยูเดิมก็จะตองดัดแปลงของเกา ซึ่ง
เมรุชั่วคราวทีท่ ําดวยไมนนั้ สะดวกตอการแกไขมากกวา อีกสวนหนึง่ เปนเพราะ ในสมัยนั้นความ
ตองการของเจาภาพในจัดงานเผาศพที่วัดนั้นไมไดตองการความสะดวกสบาย แตตอ งการความมี
หนามีตาจากการเผาที่วัดหลวงสําคัญๆ มากกวา ดังนั้น วัดจึงยังไมสามารถใชเมรุในลักษณะ
ของ "ทุน" เพื่อผลิตบริการงานศพของวัดได เมรุถาวรไมอาจตอบสนองของความตองการของชน
ชั้นสูงที่ตองการรูปแบบเฉพาะของเมรุได สําหรับการใหบริการแกสามัญชนก็ยงั อยูในวงจํากัด การ
ที่วัดจะมีหรือไมมีเมรุทถี่ าวรไมใชเงื่อนไขสําคัญตอการแสวงหารายไดของวัดจากการเผาศพ
กลาวไดวา ในสมัยปฏิรูปเศรษฐกิจวัด
การสรางเมรุถาวรในวัดยังไมคุมคาพอ
นอกจากไมสอดคลองตอรูปแบบการจัดงานศพของสังคมในสมัยนั้น การพึง่ พารายไดเฉพาะการ
เผาศพก็ไมอาจเปนที่คาดหวังไดของวัดได ทัง้ นี้ลักษณะการเผาศพในอดีตกอมลภาวะในเรื่องกลิ่น
คอนขางมาก เมรุปูนก็ไมไดมีความทันสมัยเชนในปจจุบนั ดังนั้น การเผาศพจึงตองมีการเปลี่ยนที่
ไปตามชวงเวลาซึ่งนาจะเกีย่ วของกับทิศทางของลมไมใหสงกลิน่ ในเขตเมืองมากนัก ดังนัน้ จึงมักมี
การออกขอหามเผาศพกับบางวัด โดยอาจจะหามเปนบางเดือนหรือวัดที่อยูในเขตเมืองมากๆ อาจ
ไมอนุญาตใหเผาศพไดเลย ขอหามนี้ยอมเปนอุปสรรคแกวัดในการพึง่ พารายไดจากการเผาศพ
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 7 บริการดานงานศพของวัดยังคงเปนเรื่องสถานที่เผาศพ
สําหรับกลุม ชนชั้นเจานาย ขุนนาง ขาราชการ รวมถึงกลุม ชนชัน้ พอคา คหบดี ซึ่งมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี ซึง่ ความสําคัญของกลุมชนชัน้ ใหมนี้ตอรายไดการเผาศพของวัดคงมีมากขึ้น เนื่องจาก
พรอมที่จะถวายผลประโยชนใหแกวัดเพื่อที่จะมาเผาศพที่วัด และเปนกลุมที่ร่ํารวยขึ้นมาในสังคม
อยางตอเนื่อง ไวยาวัจกรของวัดหลวงที่สาํ คัญเชนวัดเทพศิรินทรยงั ตองเสนอใหราชสํานักผอนปรน
เรื่องการอนุญาตเผาศพที่วัดเทพศิรินทร (หจช. ม ร.7 ว/3 เรื่อง การศพหมอมราชวงศสุวพรรณ
สนิทวงศ ณ อยุธยา) ซึง่ แสดงใหถงึ ความสําคัญของ "อํานาจซื้อ" ของกลุมพอคาคหบดีไดดี และ
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เงื่อนไขของการแสวงหารายไดจากพิธีกรรมงานศพของวัดก็คือ การตอบสนองตอความตองการ
ของตลาดที่กวางขวางออกไปยังกลุม ชนชัน้ กลางที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ไมจาํ กัดแตเพียงการ
บริการใหแกชนชั้นสูงเชนในอดีต แมการใหบริการของวัดทีเ่ ปดกวางออกไปจะไมไดสงผลตอการ
แสวงหารายไดของวัดผานการจัดงานศพโดยทันที (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) แตก็มปี ระโยชนตอวัด
ในแงของบทบาทการเปนผูใหบริการงานศพ
เมื่อรัฐจําเปนตองออกกฎหมายในการควบคุมดูแลการฌาปนกิจศพของคนใน
สังคมเมือง ดวยการขยายตัวของกรุงเทพและธนบุรีทาํ ใหเปนชุมชนเมืองทีห่ นาแนน การเผาศพ
ตามความสะดวกของชาวบานสวนใหญในกรุงเทพ ไดสงผลกระทบตอปญหาดานสาธารณสุขมี
เพิ่มขึ้น ซึง่ มีการแสดงความกังวลตอประเด็นดังกลาวในหนังสือพิมพ "บางกอกการเมือง" วันที่ 4
กุมภาพันธ 2472 วา:
...ดังทีท่ ํากันอยูทุกวันนี้ การเผาศพยังไมสะอาดพอ ความจริงศพถูกเผานอกเชิง
ตะกอนในลานสนามหญา ซึ่งบางทีก็มีคนเดิรผานไปมามิไดขาด เตะและเหยียบย่าํ
ขี้เทานั้นเละเทะไปทุกแหง กับบางศพก็มกี ลิ่นรายทําใหเกิดมิวแซนกับเพื่อนบาน
ใกลเคียง ถากระไรเรามีทกี่ ําจัดเสียสองสามที่ และณะที่เหลานี้ใหมีโรงเผาอันมี
ปลองสูงพาเอากลิ่นรายไปเสียไหลจมูก จะสะดวกกับเจาภาพและสาธารณะสุข
อยางวิเศษ... (หจช ม ร7 ม/34 เรื่อง การใชเงินในการศพ)
การเผาศพตามชายบานหรือทองทุงไมอาจเปนที่รับไดตามการเติบโตของเมือง รัฐ
จึงเขามาแกปญ
 หาโดยจํากัดและควบคุมการเผาศพ โดยเห็นวาการปลงศพควรจะไปอยูในหนวย
ทางสังคมหนวยหนึง่ ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการมากกวาซึง่ หมายถึงฌาปนสถาน
และ
ควบคุมกิจกรรมเผาศพใหเปนที่เปนทาง
ในป 2481 รัฐบาลไดออกกฎหมายควบคุมการเผาศพและฌาปนสถาน เรียกวา
"พระราชบัญญัติ ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2481" ออกตามพระราชกิจจานุเบกษา วันที่
20 มีนาคม 2481 โดยกฎหมายฉบับนี้ใชบังคับในจังหวัดพระนครและธนบุรี รวมถึงในทองถิน่ ทีย่ ก
ฐานะเปนเทศบาลแลว ซึ่งมีประเด็นทีน่ าสนใจอยู 2 เรื่อง คือ การตัง้ สุสานหรือฌาปนสถานจะตอง
ขออนุญาตกอน ซึ่งระบุไวในมาตรา 6 และ 7 และอีกประเด็นหนึง่ คือ ขอกฎหมายในมาตรา 8
"บุคคลใดจะทําการเผา หรือฝงศพในที่แหงใดเปนพิเศษ นอกจากสุสานและฌาปนสถานที่ไดรับ
อนุญาตแลวนัน้ ใหยนื่ คํารองขอรับใบอนุญาตจากพนักงานทองถิน่ " เห็นไดวา กิจกรรมของการเผา
ศพไดถูกควบคุมใหเปนกิจกรรมที่เปนทางการมากขึ้น และกําหนดใหการเผาศพเปนกิจกรรมที่ตอ ง
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มีผูรับผิดชอบเฉพาะที่เฉพาะทางคือ สุสานหรือฌาปนสถานที่รัฐอนุญาต โดยเหตุผลในของออก
กฎหมายฉบับนี้ของรัฐบาล ไดอางถึงความปลอดภัยดานสาธารณสุขของประชาชน
การออกกฎหมายดังกลาวทําใหชาวบานหันมาเผาศพในฌาปนสถานที่เปน
กิจลักษณะมากขึ้น สําหรับกรุงเทพฯ และธนบุรีแลว วัดไดมีภาพของการเผาศพมานาน โดยที่
วิวัฒนาการของสังคมกรุงเทพฯ ไมไดผลิตสถาบันหรือหนวยอืน่ ๆ ขึ้นมารับผิดชอบการเผาศพใดๆ
เลย วัดจึงกลายเปนที่ยอมรับในเรื่องการเปนสถานที่เผาศพในเมือง ซึ่งวัดเองก็พรอมยอมรับ
บทบาทอันนี้ เนื่องจากในสังคมสมัยใหม วัดไดถูกลดบทบาททางสังคมลดไปมากคงเหลือแตเพียง
เรื่องของพิธกี รรมทางศาสนา
โดยวัดเองก็เริ่มขยายบทบาทในการเผาศพไปยังสามัญชนทั่วไป
นับตั้งแตสมัยปฏิรูปเศรษฐกิจวัด ผลพวงของกฎหมายนี้เปนการแบงบทบาทหนาที่แกวัดในการ
เปนฌาปนสถานเพื่อใหบริการคนในเมืองไดอยางเต็มที่ ตรงนี้เปนจุดสําคัญที่เปนทีก่ ารขยายความ
ตองการเผาศพทีว่ ัดไปยังชาวบานโดยทั่วไป ขณะที่เมรุถาวรของวัดในกรุงเทพฯ ไดเพิ่มจํานวนขึน้
ในชวงรัชกาลที่ 8
นับตั้งแตรัชกาลที่ 8 ความนิยมเผาศพบนเมรุทวี่ ัดแตละวัดสรางขึน้ ใหเชา ไดรับ
ความนิยมแพรหลายมากขึน้ จึงมีวัดบางแหงสรางเมรุที่ทนั สมัยยิ่งขึน้ แทนการเผาบนเมรุอยางเกา
เมรุแบบใหมนสี้ รางขึ้นที่วัดไตรมิตรเปนแหงแรกในชวงทศวรรษ 2480 ซึ่งเปนเมรุที่มีเตาเผา
ทันสมัยที่สุดในเวลานัน้ โดยเมรุนี้ไดสรางขึ้นโดยความเห็นชอบของพระพรหมมุนี เครื่องเผาแบบ
วิทยาศาสตร ไมมีกลิ่น ไมมคี วัน เปนรูปประทุนใชถานแทนฟน มีฝาปดมิดชิด และติดปลองระบาย
ควันใหระเหยขึ้นพนบริเวณงานศพไดดีกวาแตกอน ตัวเมรุทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเตาเผาอยู
ในอาคาร สําหรับปลองระบายควันจากเตา ทําซอนขึน้ ไประบายออกตรงชองที่อยูต รงยอดตัวเมรุ
(เนตรนภิศ นาควัชระ, 2525) ดวยรูปแบบที่มิดชิดและใชเตาทีท่ ันสมัยกวาทําใหมลภาวะจากการ
เผาลดนอยลงไปมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเผาศพบนเชิงตะกอนอยางเปดเผย ทําใหเมรุวัดไตร
มิตรเปนเมรุแหงแรกที่เจาหนาที่สาธารณสุขพระนครรับรองคุณภาพ โดยเทศบาลพระนครไดแกไข
เทศบัญญัติใหวัดทําการเผาศพไดทุกเวลา (บริบาลเวชกิจ, หลวง, 2483) ทําใหเมรุของไตรมิตรได
กลายเปนตนแบบใหวัดตางๆ ลอกเลียนแบบหรือนําความคิดไปดัดแปลงสรางขึ้นตามวัดอื่นๆ ใน
เวลาตอมา
ตรงกันขามกับการกอสรางเมรุเฉพาะงานของผูมีบรรดาศักดิ์และผูมีฐานะทาง
สังคมที่เริ่มหมดความนิยมไป สวนหนึ่งเปนเพราะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วไปตกต่ํา มีผลกระทบ
กระเทือนตอการการหาคาใชจายสําหรับการกอสรางเมรุชั่วคราว อีกทัง้ การอุดหนุนเงินกอสรางเมรุ
และแรงงานจากราชสํานักก็ถูกยกเลิกลงไปตั้งแตรัชกาลที่ 6 ดวยทรงเห็นวารัฐตองเสียคา
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งบประมาณทองพระคลังเปนจํานวนมากในแตละป ทําใหในเวลาตอมาการพระราชทานเพลิงศพ
เจานายและขุนนางคงเหลือแตการพระราชทานโกษฐ หีบ และเครื่องใชสําหรับพิธเี ผาศพสวนหนึ่ง
เทานัน้ อีกสวนหนึ่งเปนเพราะความสําคัญของบรรดาศักดิ์แบบศักดินาเริ่มหมดลงไปภายหลังจาก
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 การกอสรางเมรุใหถูกตองตามลักษณะของบรรดาศักดิ์
ของผูตายก็หมดความหมายลง
ในชวงระหวางรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 8 การสรางเมรุขึ้นเพื่อพระราชทานเพลิงศพ
หรือศพขาราชการผูมีบรรดาศักดิ์ ยังคงมีอยูประปรายแตคอยๆ ลดจํานวนลงไป จนมาถึงในสมัย
รัชกาลปจจุบนั ไดมีการสรางพระเมรุเปนฌาปนสถานถาวรขึ้นที่สุสานหลวงวัดเทพศิรินทร โดยได
เริ่มใชครั้งแรกในงานพระราชทานพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ เมื่อป
2503 แลวตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวไดโปรดพระราชทานใหเปนเกียรติยศ ในการ
พระราชทานเพลิงศพเจานายและขาราชการชั้นสูงเปนลําดับมา (เนตรนภิศ นาควัชระ, 2525)
ตอมาความนิยมในการสรางเมรุชั่วคราวจึงหมดลงไป คงเหลือแตการสรางพระเมรุมาศของพระ
ราชวงศชนั้ สูงที่ทองสนามหลวงเทานัน้
การขยายตัวของเมรุปูนตามวัดตางๆ จึงเปนผลพวงความตองการเผาศพที่เพิ่มขึ้น
หลังจากที่รัฐมีการควบคุมการเผาศพในเขตเมืองใหเปนกิจลักษณะมากขึ้น อีกทั้งเมรุแบบใหมที่
ไดรับอนุญาตใหทาํ การเผาศพไดทุกเวลาทําใหคุมคาตอการสรางเมรุมากขึ้น เนือ่ งจากทําใหการ
หารายไดจากการเผาศพของวัดมีความมัน่ คงมากขึ้น นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นจาก
อดีต และระบบเงินตราทีม่ ีอิทธิพลตอวิถีชีวิตคนเมืองมากขึ้นทําใหกลุมชนชัน้ กลางที่พอจะมีเงิน
เริ่มนิยมเผาศพในวัดเพื่อซื้อความสะดวก ประกอบกับการไมมีสว นอื่นๆ ของสังคมที่เขามา
รับผิดชอบบทบาทตรงนี้ ทําใหบทบาทในเรื่องของการทําศพไปตกอยูก ับวัด
แมสมัยนัน้ การจัดงานศพยังคงเปนเรื่องการดําเนินการของฆราวาสเปนหลัก แต
เจาภาพก็ตองอาศัยการซื้ออุปกรณเครื่องใช
รวมถึงการจัดหาคนมาชวยในการจัดงานซึ่งเปน
ลักษณะของการวาจางมากขึ้น ดังตัวอยางของการจัดงานศพของพระยาศรีธรรมสาสนในป 2483
โดยทําพิธเี ผาที่วัดไตรมิตร (สมัยนัน้ เขียนวา วัดไตรมิตต)
คาใชจาย : คารถตั้งแตเริ่มคือ แจงความเทศบาลทองถิ่นซึ่งตองไป 2 กลับ ไป
กระทรวงถึง 3 เที่ยว กระทรวงการตางประเทศ 1 เที่ยว คารถคนงานนําโลงมาจาก
รานมาจัดทําที่วัดแลวนําไปบาน คารถบรรทุกศพมาวัด คารถนําของและคนไป
จัดทําหลุมฝงอัฏฐิที่วัด 2 วัน รวมทัง้ หมด 7.70 บาท
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คาซื่อโลงและผาหุม 5.50 บาท
คาธูปเทียนแพไปทูลลา 1.00 บาท
คาปูนซีเมนตและทราย 4.00 บาท
คาแรงคนงานซื้อโลงบุโลง นําศพลงโลง เผารับใชทุกอยางตลอดเวลา เผาถึงเวลา
3.00 น. ไปทําที่บรรจุอัฏฐิ ซึง่ เปนจํานวนคนหลายคน มากบางนอยบาง ตามเวลาที่
ตองการ ใหจายเปนรางวัลไป 18.50 บาท
คนงานเหลานีเ้ ปนคนงานของวัดและโรงเรียน ซึง่ เมื่อขอแรงใหมาชวยนอกเวลา
และในวัดหยุดราชการเชนนี้ จึงเปนแตใหคารับประทานและรางวัลไปเพียงเล็กนอย
... จึงรวมจายในสิ่งตางๆ ไป 36.70 บาท
จายถวายใหแกวัด ตามทีท่ า นผูมรณะปรารภไว 50.00 บาท รวมจายเปนเงิน
86.70 บาท (บริบาลเวชกิจ, หลวง, 2483: 19-25)
เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่กาญจนาคพันธกลาวถึงการจัดงานศพในชวงทศวรรต
2460 การจัดงานศพของตัวอยางขางตนแทบทุกขั้นตอนจะตองอาศัยการแลกเปลี่ยน ทั้งในเรือ่ ง
อุปกรณและแรงงาน โลงศพซึ่งในอดีตมักจะตอโลงกันเอง ก็ตองนัง่ รถไปหาซือ้ แทน ระบบ
เศรษฐกิจเงินตราไดเขาไปมีบทบาทกับการจัดงานศพคอนขางมากในการจัดเตรียมหาสิง่ ของและ
แรงงาน เจาภาพจําเปนตองอาศัยคนงานนัง่ รถไปหาซือ้ โลง ตองหาแรงงานมาชวยงานศพ การ
บรรจุอัฐิในวัด คนชวยงานเหลานี้สวนหนึง่ จะเปนการขอแรงคนของวัดใหมาชวงนอกเวลา
เมื่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดงานศพไมสามารถพึงพาความชวยเหลือ
ของคนใกลชิดไดมากดังเดิม ความตองการแรงงานหรือการจัดหาอุปกรณเครื่องใชดวยการซื้อหา
แสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับธรรมเนียมประเพณีของการจัดงานศพ
ความ
สะดวกสบายและการประหยัดเวลาในการจัดงานศพเปนสิ่งที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูคนใน
สังคมสมัยใหมมากกวา
เจาภาพจึงตองการผูใหบริการจัดงานศพมากไปกวาเฉพาะในเรื่องของการเผาศพ
โดยความตองการดังกลาวเห็นจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพิธีกรรม คือ การเปนสถานที่สวดอภิธรรม
ดวย ดวยวิถีชวี ิตของสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปมาก การหาคนมาชวยจัดงานศพทีบ่ านทําไดยาก
ขึ้น การจัดงานศพที่บานจึงเปนเรื่องของคนมีฐานะคอนขางดีขึ้นไป มาถึงจุดๆ นีค้ นกรุงเทพฯ มี
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ตองการความสะดวกในการจัดงานศพเพิม่ มากขึน้
เนื่องจากขอจํากัดดานเวลาและสถานที่
นอกจากนีย้ ังรวมถึงอุปกรณเครื่องใชในการประกอบพิธี โดยเฉพาะอยางยิง่ การจัดงานศพทีห่ รูหรา
ใหญตองใชอปุ กรณเครื่องใชจํานวนหรือจะตองเปนประเภททีห่ รูหราตกแตงอยางดี
ซึ่งความ
ตองการตางๆ ของเจาภาพในเวลาตอมาก็ถูกสนองตอบจากการขยายบริการงานศพของวัด ทั้งนี้
วัดเองก็จะสามารถหารายไดจากการใหบริการงานศพไดมากขึ้นดวย
ในแงของการประกอบพิธกี รรม งานศพถูกยึดถือใหเปนพิธกี รรมทางศาสนามาก
ขึ้น โดยความยุงยากของธรรมเนียมปฏิบตั ิในการจัดงานศพตามความเชื่อเดิมถูกลดความสําคัญ
ลงไป ขั้นตอนที่ยงั คงปฏิบัติถูกตีความใหสอดคลองตอหลักธรรมทางศาสนา โดยพิธีกรรมหลักของ
การจัดงาน คือ การสวดอภิธรรมศพ การทําบุญ และการฌาปนกิจ การจัดงานศพจึงเกีย่ วของกับ
บทบาทดานพิธีกรรมของวัดมากขึ้น โดยมีพระสงฆทาํ หนาที่ประกอบพิธีกรรม เจาหนาที่ของวัด
และสัปเหรอเปนผูดูแลที่ดูแลขั้นตอนตองอาศัยความรูเฉพาะในเรื่องขั้นตอนปฏิบัติทั่วไปของ
พิธีกรรม การพึงพาบริการของวัดยอมเปนการตัดปญหาดานเวลา ความกังวลใจของเจาภาพใน
การประกอบพิธีตามหลักศาสนาทีถ่ ูกตอง
การสวดอภิธรรมที่วัดนั้นไมชัดเจนวามีมาตั้งแตเมื่อใด แตหากมองวาวัดตั้งแต
ครั้งอดีตไมมีศาลาสวดอภิธรรมศพเฉพาะทีเ่ ห็นไดโดยทั่วไปในปจจุบันแลว การสวดศพที่วัดนัน้ จึง
ไมนาจะใชลกั ษณะโดยทั่วไปของการจัดงานศพในอดีต หากจะสวดศพที่วัดจําเปนตองอาศัยพืน้ ที่
สวนอืน่ ๆ ภายในวัดในการจัดพิธีหรืออาจจะตองสรางศาลาชัว่ คราวขึน้ ใหม ในเรื่องบําเพ็ญกุศลศพ
นี้ วัดจะเกีย่ วของในชวงพิธเี ผา ซึง่ เจาภาพอาจจะนําศพมาตัง้ ไวกอนคืนวันเผาเพื่อทําพิธีสวดครั้ง
สุดทายกอนนําขึ้นเผาที่เมรุ ซึ่งการบําเพ็ญกุศลดังกลาวจะใชโรงทึมเปนประกอบพิธีหรือตองปลูก
สรางขึ้นใหมพรอมกับการสรางเมรุ จนเมื่อวัดมีเมรุถาวรแลว วัดบางแหงอาจจะสรางศาลาสําหรับ
บําเพ็ญกุศลเฉพาะในพิธีเผาศพโดยจะกอสรางไวหนาเมรุ อยางเชนการวางแผนกอสรางวัดพระศรี
มหาธาตุชว งป 2483 ถึง 2495 ก็เตรียมการกอสรางเมรุและศาลาประกอบพิธีเผาศพหนาเมรุ
เชนกัน (หจช. สร 0201.10.2/11 เรื่อง สรางวัดพระศรีมหาธาตุ) วัดเทพศิรินทรเปนวัดแรกทีเ่ ปน
ตนแบบของศาลาดังกลาว โดยเรียกวาพลับพลาถาวร มีการสรางตั้งแตในสมัยรัชกาลที่ 5 ครั้งเผา
ศพเจานายองคหนึง่ เมื่อชวงป รศ. 111-114 ปจจุบันพลับพลาดังกลาวเห็นมีเฉพาะวัดหลวงสําคัญ
ขนาดใหญ ดังนั้น จึงเห็นไดวา การสวดอภิธรรมที่วัดยังไมไดแพรหลายในอดีต
ความนิยมจัดการสวดอภิธรรมในศาลาของวัดมีมากขึน้ พรอมๆ กับความจําเปนที่
เจาภาพตองนําศพไปเผาศพตามฌาปนสถานของวัด ซึง่ เปนการสะดวกทีเ่ จาภาพจัดสวดและเผา
ศพที่วัดซึง่ มีพระสงฆ สัปเหรอ และคนงานของวัดมาชวยจัดการดูแลทั้งในเรื่องพิธีกรรมและการ
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จัดเตรียมอุปกรณเครื่องใชตางๆ เจาภาพก็ไมจําเปนตองเขามาดูแลความถูกตองของพิธกี รรมมาก
นัก ดังนัน้ การมาใชบริการของวัดจึงเปนคําตอบที่ดีของคนเมือง ซึ่งชวยลดปญหาเรื่องความรู
เกี่ยวกับพิธีกรรมดวยรวมทั้งดานการจัดหาสถานที่และแรงงาน
ดวยความตองการจัดงานศพที่วัดของคนกรุงเทพฯ ที่ขยายตัวขึน้ มาก วัดจึงเริ่ม
นิยมสรางศาลาสวดอภิธรรมศพมากขึน้ โดยป 2483 วัดพระพิเรนทรไดจัดตั้งฌาปนสถานและได
สรางศาลาบําเพ็ญกุศลขึ้น ในป 2492 กองทัพบกไดขออนุญาตเชาพืน้ ทีว่ ัดโสมนัสวรวิหารทํา
เปนฌาปนสถาน นอกการจากกอสรางเมรุเผาศพแลว ยังไดจัดสรางศาลาบําเพ็ญกุศลจํานวน 12
ศาลาขึ้นมาใหบริการเจาภาพ (สุเมธ ตันสกุล, 2536) วัดพระพิเรนทรและวัดโสมนัสเปนวัดแรกๆ ที่
มีกอสรางศาลาแบบนี้ ซึ่งศาลาบําเพ็ญศพไดแพรหลายไปยังวัดตางๆ ในเวลาตอมา
การทีว่ ัดตางๆ เริ่มสรางเมรุถาวรและศาลาสวดอภิธรรมศพ ทําใหวัดสามารถเขา
ไปเกี่ยวของกับการจัดงานศพมากยิง่ ขึ้น
ซึ่งวัดสามารถหารายไดไดจากคาบํารุงศาลาสําหรับ
ประกอบพิธกี รรม คาใชจายในการเผาศพ แตในชวงเวลานี้ยังไมสามารถสรุปไดวา วัดไดขยายการ
ใหบริการนอกจากเรื่องของสถานที่และการเผาศพไปมากนอยเพียงใด อยางไรก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ของการประกอบพิธกี รรมสวนใหญมายังสถานทีท่ ี่วัดจัดเตรียมไว ยอมทําใหเกิด
การพัฒนารูปแบบของบริการงานศพในฌาปนสถานของวัดไดมากยิง่ ขึ้น การทีว่ ัดเปนศูนยรวม
ของพิธีกรรมงานศพไดทําใหวัดกลายเปนตลาดสําหรับซือ้ ขายอุปกรณเครื่องใชตางๆ สําหรับการ
ประกอบพิธกี รรมดวย เปนการงายขึ้นที่รา นคาจะสามารถเสนอขายอุปกรณเครื่องใชใหแกเจาภาพ
ที่มาใชบริการฌาปนสถานของวัดจากแตเดิมรานคาตองรอใหเจาภาพเขาหา การทีว่ ัดไมสามารถ
ลงทุนผลิตอุปกรณเครื่องใชเหลานี้ไดเองจึงจําเปนตองใหรานคาเหลานี้เขามาเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกเจาภาพ ซึง่ ตอมาสิ่งนี้กก็ ลายเปนรายไดรูปแบบหนึง่ ของวัดจากพิธีกรรมงานศพ โดย
รานคายินยอมจายผลประโยชนจาํ นวนหนึ่งใหแกวัดเพือ่ ผูกขาดการขายเครื่องใชอปุ กรณแก
เจาภาพ เชน เครื่องสังฆทาน โลงศพ ดอกไม เปนตน โดยผลที่เกิดขึ้นก็คือ ฌาปนสถานของวัด
สามารถขยายขอบเขตของการใหบริการงานศพไดครอบคลุม
หากจะกลาวถึงรูปแบบการใหบริการงานศพสมัยใหมแลว คงตองอางอิงถึงงาน
ของมนวิภา ไชยพันธ (2522) เรื่อง "ประเพณีการทําศพของไทยสมัยปจจุบัน" ซึ่งไดกลาวไววา:
ในปจจุบัน เนื่องจากความจําเปนทางดานเศรษฐกิจและความไมสะดวกตางๆ จึง
ทําใหคนสวนมากนิยมจัดการเรื่องศพที่วดั ทั้งสิน้ ทั้งนี้เนื่องจากตามวัดหลายแหงใน
กรุงเทพฯ ไดจัดบริการมีสถานที่ตั้งศพและสถานฌาปนกิจศพทีท่ ันสมัย ทัง้ มี
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พนักงานของทางวัดชวยแบงเบาภาระเกี่ยวกับการจัดงานศพ ซึ่งจะอํานวยความ
สะดวกนานาประการแกญาติของผูตาย ฉะนัน้ วิธที ี่สะดวกที่สุดในปจจุบัน คือติดตอ
ขอใหทางวัดจัดการให (มนวิภา, 2522: 17-18)
โดยการอํานวยความสะดวกในการจัดงานศพของวัด เริ่มตั้งแตบริการรถขนยาย
ศพมายังวัด พิธีรดน้าํ ศพ การสวดอภิธรรมศพ การเผาศพ รวมถึงการบรรจุศพและการทําบุญตาม
กําหนดวันตางๆ ตามแตความประสงคของเจาภาพ โดยมีการจัดเตรียมอุปกรณเครื่องใชตางๆ ไว
ใหบริการแกเจาภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของหีบศพและดอกไมประดับหีบเจาภาพก็สามารถติดตอ
ขอใหวัดจัดการใหได ซึ่งก็มหี ลายแบบหลายราคาใหเลือก โดยมากทางวัดจะจัดเตรียมภาพถาย
รูปแบบของหีบศพและการจัดดอกไมแบบตางๆ ซึ่งเปนรูปแบบบริการของวัดที่เราเห็นไดตามฌา
ปนสถานของวัดตางๆ ในปจจุบัน ดังนั้น รูปแบบของการจัดงานศพในลักษณะบริการที่ครอบคลุม
ก็เกิดขึ้นมาตั้งแตปลายทศวรรตที่ 2510 หรือกอนหนานั้นแลว ในสมัยนั้นวัดทีม่ ีชื่อเสียงในการ
ใหบริการแกเจาภาพไดแก วัดเทพศิรินทราวาส วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดโสมนัสวรวิหาร วัดธาตุ
ทอง เปนตน โดยวัดเหลานี้สว นใหญแลวเปนวัดหลวงที่มกี ารเผาศพแกชนชั้นสูงในสังคมมาเปน
เวลานาน ซึง่ ปจจุบันวัดเหลานี้ยงั มีชื่อเสียงเรื่องการใหบริการจัดงานศพอยู
รูปแบบการใหบริการงานศพของวัดมีกิจลักษณะมากขึ้น โดยทางวัดจะมีฝายฌา
ปนสถานสําหรับบริหารจัดการโดยเฉพาะ
มีการจัดเตรียมคนงานสําหรับบริการเจาภาพในพิธี
ศาลาบําเพ็ญกุศลและเมรุเผาศพในปจจุบันก็คือทุนในการผลิตบริการงานศพของวัด ความจําเปน
ที่เจาภาพตองพึ่งพาวัดทัง้ ในเรื่องศาลาสวดอภิธรรมศพ เมรุเผาศพ พระสงฆและสัปเหรอสําหรับ
ประกอบพิธกี รรม ทําใหฌาปนสถานของวัดยังไดกลายตลาดสําหรับรานคาอุปกรณเครื่องใชในพิธี
ศพ เชน โลงศพ ดอกไม เครื่องสังฆทาน ซึ่งรานคาพรอมหยิบยื่นผลประโยชนใหแกวัดเพื่อสิทธิใน
การขายอุปกรณเครื่องใชเหลานี้
วัดจึงมีโอกาสในการแสวงหาผลประโยชนจากพิธีศพไดมาก
โดยเฉพาะอยางยิง่ สําหรับวัดที่เปนทีน่ ยิ มในการจัดงานศพของเจาภาพทัว่ ไป ซึง่ ในปจจุบนั มีวัด
หลายแหงที่มชี ื่อเสียงดานการจัดงานศพและมีรายไดสวนใหญมาจากการใหบริการงานศพ
จากประเพณีการจัดงานศพไดกลายเปนการใหบริการพิธีกรรมงานศพ วิถีผลิตที่
ซึ่ง
แตเดิมครอบครัวผูตายรวมถึงญาติพนี่ องเพื่อนฝูงเขาไปเกี่ยวของกับขัน้ ตอนของพิธกี รรม
สะทอนถึงหนาทีท่ างสังคม (social function) ทีแ่ ฝงในการจัดงานศพไดลดความสําคัญลงไป
แมวาเจาภาพบางสวนยังคงเขาไปจัดการดวยตนเองในบางขั้นตอน เชน การจัดหาโลงศพ การจัด
ดอกไมประดับหีบ การจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่ม ซึ่งปจจุบันวัดตางๆ ยังคงยืดหยุน ใหกับหลัก
ปฏิบัติของเจาภาพตรงนี้อยู อยางไรก็ตาม เจาภาพสวนใหญกย็ ังจําเปนตองพึ่งพาบริการจากฌา
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ปนสถานของวัดเปนหลัก จึงปฏิเสธไมไดวาปจจุบนั การจัดพิธีกรรมงานศพกลายเปนการวาจาง
ผูผลิตบริการเพื่ออํานวยความสะดวกและประหยัดเวลา วัดไดกลายมาเปนผูใหบริการงานศพ และ
ไดพัฒนารูปแบบการใหบริการสนองความตองการของเจาภาพอยางครอบคลุมในทุกๆ ขัน้ ตอน
เพียงแคเจาภาพนําศพและเงินสําหรับชําระคาบริการฌาปนสถานเทานั้น

วัดในฐานะผูใ หบริการพิธกี รรมงานศพ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมทําใหวัดรับบทบาทในเรื่องพิธกี รรม
งานศพมากขึน้ การขยายตัวของชุมชนเมืองทําใหสงั คมตองการการจัดการศพเปนที่เปนทางมาก
ยิ่งขึ้น นัน้ คือ การเกิดขึ้นของฌาปนสถานที่มีหนาที่จัดการกับศพที่เปนกิจลักษณะ โดยเราไดกลาว
มาในสวนที่แลววาวัดไดเขามารับหนาที่ตรงนี้ ดวยวัดรับหนาที่ในเรื่องพิธกี รรมอยูแลว อีกทัง้ วัดเอง
ก็เปนสถานทีห่ นึง่ ที่คนในสังคมใชเปนสถานที่เผาศพมาตั้งแตอดีต กลาวไดวากระบวนการแบงงาน
กันทําในสังคมไดทําใหวัดมีบทบาทตอการผลิตพิธีกรรมหรือการใหบริการงานศพ ซึ่งบทบาทของ
วัดในเรื่องนี้ก็เกี่ยวของกับระบบตลาดมากยิ่งดวย
โดยความสัมพันธระหวางเจาภาพกับวัดก็
กลายเปนผูใหบริการและลูกคาที่ซื้อ-ขายพิธีกรรมงานศพ โดยอาศัยกลไกตลาดเปนตัวกําหนดการ
รับจัดงานศพแกเจาภาพ การจัดงานศพในวัดจึงเปนเรื่องของเจาภาพที่มกี ําลังทรัพยพอจะเสีย
คาใชจายได
การจัดงานศพจะขึ้นอยูกับเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจของเจาภาพในจัดหามาใชจาย
หรืออาศัยความชวยเหลือดานการเงินจากญาติพี่นอง โดยเปนที่รูกันวาการจัดงานศพอยางดีตาม
วัดที่มีชื่อเสืยงเจาภาพจะตองมีกาํ ลังทรัพยพอประมาณ สําหรับเจาภาพยากจนมากๆ อาจจะตอง
ติดตอขอความอนุเคราะหจากมูลนิธทิ ี่ชวยเหลือศพยากจนหรือศพอนาถา เชน มูลนิธีปอเต็กตึ๊ง
มูลนิธิรวมกตัญู หรือการเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตางๆ เพื่อ
รับประกันวาจะมีคาใชจายสําหรับการจัดงานศพเมื่อเสียชีวิต อยางไรก็ตาม ไมใชวา วัดตางๆ จะไม
มีการจัดงานศพในเชิงสงเคราะหเลย ทัง้ นี้ขึ้นอยูก ับจุดประสงคของวัดตางๆ โดยที่วัดบางแหงจะ
เนนการทําศพในลักษณะสงเคราะห เชน วัดพระพิเรนทร ทีถ่ ือวาเปนตนแบบของการจัดงานศพ
แบบสงเคราะหของวัดในกรุงเทพฯ (สุเมธ ตันสกุล, 2536) แตวัดที่จดั งานศพสงเคราะหมกั ไมคอย
มีชื่อเสียงเทาใดนัก เมื่อเปรียบเทียบกับวัดที่มีเจาภาพมาจัดงานศพที่ใหญโตหรูหรา กรณีของวัด
ธาตุทองทีม่ ีจดุ ประสงคที่จะรับทําศพในเชิงสงเคราะหดว ยเชนกัน แตดวยชือ่ เสียงของวัดทําให
เจาภาพยากจนไมกลาเขาไปติดตอกับทางวัด ทําใหเห็นวาชื่อเสียงของวัดทีเ่ กี่ยวกับการจัดงานศพ
เปนการกลาวถึงบทบาทของการใหบริการในเชิงธุรกิจมากกวาบทบาทในเชิงสังคมสงเคราะห
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หนวยทางสังคมที่มีบทบาทเดนทางดานการทําศพในเชิงสังคมสงเคราะหมา
ตั้งแตอดีต คือมูลนิธหิ รือสมาคมเก็บศพของชาวจีน ซึ่งไดเขาแบงเบาภาระของทางการในการ
จัดการศพคนยากจนหรือศพไรญาติในชวงที่ระบบสุขาภิบาลในกรุงเทพฯ ยังไมดีนกั ศพคนยากจน
และศพไรญาติกลายเปนปญหาดานสาธารณสุขมาตั้งแตปลายสมัยรัชกาลที่ 5 โดยศพไรญาติอาจ
ไมมีคนพบเห็นถึง 2-3 วันจนศพขึน้ อืด โดยเฉพาะศพของชาวจีนที่อพยพเขาเปนกุลีรับจางใน
กรุงเทพซึง่ ไรญาติและมีสภาพชีวิตไมสูดีนัก จนกระทั่งมีกลุมพอคาชาวจีนรวมกับจัดตั้ง "คณะเก็บ
ศพไตฮงกง" ขึ้นในป พ.ศ. 2452 เพื่อเก็บศพไรญาติทั้งคนจีนคนไทย จนถึงป 2480 เก็บศพไรญาติ
ราว 1,000 ถึง 2,000 คนตอป โดยใชรถลากทีช่ าวบานในสมัยนัน้ เรียกวา "รถปองแปง" ซึ่งรถปอง
แปงเปนสวนหนึ่งของวิถีชวี ิตคนกรุงเทพฯ ในอดีต โดยเฉพาะคนที่ไมมีฐานะหรือคนจีนที่ไมมีญาติ
พี่นองเมื่อคุยกับถึงการตายแลว จะพูดถึงรถปองแปงมากกวาจะคิดถึงวัด (กรรณิการ ตันประเสริฐ,
2545) คณะเก็บศพไตฮงกงเปนรากฐานของมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง นอกจากนี้ยงั มีมูลนิธิและสมาคมอืน่ ๆ
ที่กอตั้งเพื่อมาชวยเหลือศพผูยากไรหรือศพอนาถาในเวลาตอๆ มา ตั้งแตการบริจาคโลงศพจนถึง
ความชวยเหลือดานอื่นๆ บทบาทดานสงเคราะหทาํ ศพของมูลนิธหิ รือสมาคมตางๆ ที่มีมาอยาง
ตอเนื่องจึงเปนทีก่ ลาวถึงมากกวาวัด
การใหบริการงานศพของวัดในเชิงของการแสวงหารายไดเปนที่เห็นไดมาตั้งแต
อดีต ผลจากความจําเปนทางดานเศรษฐกิจทําใหวัดตองแสวงหารายไดมาจุนเจือรายจายของวัด
วัดหลวงสําคัญๆ บางแหงก็มีผลประโยชนสวนหนึง่ มาจากการถูกใชเปนสถานที่เผาศพมาชานาน
จนชวงปลายทศวรรษ 2490 เปนตนมา สภาพเศรษฐกิจสังคมกรุงเทพฯ ไดเอื้ออํานวยใหวัดตางๆ
สามารถแสวงหารายไดพิธีกรรมงานศพไดมากขึ้น ผลทีเ่ กิดขึ้นก็คือ วัดกลายเปนฌาปนสถานทีม่ ี
รูปแบบการดําเนินการที่เปนระบบ และการใหบริการพิธกี รรมงานศพทีค่ รอบคลุมตอความตองการ
ของเจาภาพ
วัดในกรุงเทพฯ สวนใหญจะมีโครงสรางบริหารคลายคลึงกัน มีเจาอาวาสเปน
ตําแหนงสูงสุดในการตัดสินใจดําเนินการเรื่องตางๆ ภายในวัด วัดที่มีขนาดใหญจะมีการแตงตั้ง
รองเจาอาวาสหรือพระสงฆมาชวยดูแลการดําเนินงานของวัดเปนฝายๆ เชน ฝายบัญชี ฝายดูแลที่
ธรณีสงฆ เปนตน นอกจากนี้จะมีฆราวาสสวนหนึง่ เปนคณะกรรมการของวัด เชน ไวยาวัจกรหรือ
มรรคนายก โดยหนาที่ของฆราวาสมักรับผิดชอบดานการประสานงานกับหนวยงานราชการ หรือ
ดานธุรกรรมอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือหนาที่ของสงฆ สําหรับกิจการทางดานฌาปนสถานก็อกี หนวยสําคัญ
หนึง่ ของวัดตางๆ โดยมีรองเจาอาวาสหรือมีการแตงตั้งพระสงฆขนึ้ มากํากับดูแล บางวัดอาจจะมี
ฆราวาสทําหนาที่คลายกับผูจัดงานฌาปนสถานเพื่อชวยเหลือพระสงฆอีกที
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ฌาปนสถานสวนใหญในกรุงเทพฯ ทางวัดเปนผูดําเนินการเอง มีวัดเพียงไมกี่แหง
ที่ใหหนวยงานราชการเชาสถานที่เพื่อใชเปนฌาปนสถานสวัสดิการแกสมาชิกหนวยงานนัน้ ๆ ซึง่
มักจะลดราคาใหแกขาราชการในสังกัดและครอบครัว แตก็ใหบริการแกบุคคลทั่วไปโดยคิดราคา
เต็ม เชน วัดโสมนัสฯ ไดใหกองทัพบกเชา วัดพระศรีมหาธาตุในกรณีของกองทัพอากาศ วัดตรีทศ
และฌาปนสถานทีส่ ํานักงานตํารวจแหงชาติเชา
เทพทีท่ ั้งฌาปนสถานที่ดําเนินการโดยวัดเอง
ดําเนินการ อยางไรก็ตาม รูปแบบของการใหบริการระหวางฌาปนสถานทีว่ ัดดําเนินการเองกับฌา
ปนสถานของหนวยราชการไมไดมีความแตกตางกันมากนัก
ฌาปนสถานสวนใหญจะกําหนดอัตราคาบริการคอนขางตายตัว โดยทํารายการ
บริการและคาใชจายใหแกเจาภาพเมื่อมาติดตอขอรับบริการ ตรงนี้วัดแทบทุกแหงทําเพื่อความ
สะดวกแกเจาภาพ
วัดที่มงุ รายไดจากบริการงานศพมักมีรายการคาบริการที่ละเอียดและมี
ทางเลือกดานการบริการใหแกเจาภาพมากกวา เชน รูปแบบของหีบศพหรือดอกไม ศาลาปรับ
อากาศ การเตรียมพิธีกรอาราธนาศีล วงปพากย เปนตน แตมีวัดบางสวนที่ไมไดกําหนดอัตรา
คาบริการในบางรายการ เชน วัดธาตุทองไมไดกําหนดคาบํารุงศาลาสวดอภิธรรมโดยใหเจาภาพ
ทําบุญตามความสมัครใจ หรือบางวัดที่มีผมู าใชบริการนานๆ ครัง้ อาจไมไดกําหนดคาบริการอยาง
เปนระบบเนื่องจากไมมีความจําเปน
สําหรับการรับจัดงานศพในเชิงสงเคราะหสวนใหญทางวัดจะอนุโลมคาใชจาย
บางสวน เชน คาบํารุงศาลา คาบํารุงเมรุ คาน้าํ คาไฟ เปนตน เจาภาพจะตองขออนุญาตจาก
พระสงฆที่ดูแลกิจการฌาปนสถาน หรือวัดบางแหงมีการจัดตั้งมูลนิธขิ องวัดขึ้นมาดูแลรับเรื่องศพ
อนาถา โดยจะพิจารณาเปนรายๆ ไปตามความจําเปน อยางไรก็ตาม เจาภาพที่มาขอความ
อนุเคราะหทางวัดมักไดรับบริการที่คอนขางจํากัด โดยสวนใหญทางวัดจะอนุญาตใหจัดงานศพ
เพียง 1 คืน
บริการตางๆ ที่ทางวัดจัดเตรียมใหแกเจาภาพ ไดแก การประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา การฌาปนกิจศพ บริการดานสถานที่ พนักงาน รวมถึงจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใชเกี่ยวกับ
งานศพซึง่ มีหลายแบบหลายราคาใหเจาภาพเลือกตามความพอใจ
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเปนพิธกี รรมแบบพุทธเปนหลัก คือ การสวดบท
อภิธรรมศพและพิธีในวันฌาปนกิจเปนการชักผามหาบังสุกุล การสวดอภิธรรมศพจะสวดในชวงค่าํ
โดยมีพระสงฆ 4 รูปมาประกอบพิธี บทสวดจะแบงเปน 4 จบซึ่งแตละวัดจะใชเวลาในการสวดไม
เทากัน โดยทัว่ ไปจะใชเวลาสวดประมาณ 30 นาทีถงึ 1 ชั่วโมง วัดจะใหเจาภาพเลือกวาจะสวดกี่
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คืน ตามธรรมเนียมปฏิบัตทิ วั่ ไปจะจัดสวด 3 คืน 5 คืน 7 คืน เจาภาพบางรายอาจจะจัดสวดถึง 9
คืน ทั้งนี้กข็ ึ้นอยูกับกําลังทรัพยของเจาภาพ เพราะจํานวนคืนที่เพิม่ ขึ้นก็จะมีคาใชจายตางๆ
ตามมาดวย ทั้งคาสถานที่ คาสิ่งของเครื่องใชในพิธี และคาพนักงาน อยางไรก็ตาม เจาภาพบาง
คนก็เลือกที่จดั งานศพในหลายคืนเพื่อใหงานศพดูใหญโตมีหนามีตา หรือเพื่อรองรับแขกบางรายที่
อาจมีเวลาวางไมมากนักในการเลือกวันมารวมงานไดสะดวกขึ้น นอกจากนี้เจาภาพบางคนเชื่อวา
การสวดอภิธรรมถือเปนการทําบุญใหแกผตู าย หากผูต ายมีอายุมากก็จะนิยมจัดงานศพหลายๆ
คืน ในการบริการดานพิธีกรรมทางวัดจะคิดคาบริการเฉพาะ พระสงฆที่ประกอบพิธีกรรมจะได
สิ่งของถวายจากเจาภาพในแตละคืน ไดแก เครื่องสังฆทาน ผาไตร รวมถึงเงินทําบุญที่เจาภาพใส
ซองถวายประมาณรูปละ 100 ถึง 200 บาท
สําหรับพิธีกงเตกแบบจีน ซึง่ รวมถึงการประกอบพิธีโดยพระสงฆจนี และเผาเครื่อง
กระดาษ ทางวัดจะใหเจาภาพเปนผูดําเนินการเอง วัดบางแหงมีขอ จํากัดเกีย่ วกับพิธีสวดกงเตก
แตสวนใหญกอ็ นุโลมใหเผาเครื่องกระดาษได เชน วัดธาตุทองที่ไมอนุญาตใหจัดพิธีกงเตกโดยให
ผูหญิงเปนผูประกอบพิธี และเครื่องดนตรีที่สงเสียงรบกวน ดังนั้นเจาภาพทีม่ ีเชื้อสายจีนและ
ตองการจัดพิธกี งเตกจะนิยมจัดงานศพในวัดที่ไมมีขอหาม ซึ่งวัดมีชื่อเสียงที่เจาภาพชาวจีนนิยมไป
จัดงาน คือ วัดหัวลําโพง วัดพลับพลาไชย รวมถึงวัดฝงธนบุรีในยานที่มีชาวจีนอาศัยอยูมาก ซึง่ วัด
เหลานี้มักมีเตาเผาเครื่องกงเตกบริการเจาภาพดวย โดยเจาภาพที่ตองการจัดพิธีกงเตกจะตองเสีย
คาอนุญาตใหทางวัด และคาไฟฟาเพิ่มในคืนทีท่ ําพิธี รวมถึงคาบํารุงเตาเผาเครื่องกระดาษ
การประกอบพิธีกรรมในวัดทําใหวัดมีรายไดจากการคิดคาบริการดานสถานที่และ
คาบริการเมรุของวัด วัดสวนใหญจัดตั้งฌาปนสถานมักจะมีศาลาสวดอภิธรรมศพและเมรุเผาศพ
ควบคูกันไป แตวัดบางแหงอาจมีแตศาลาอภิธรรมศพไมมีเมรุบริการ ซึ่งเมือ่ ถึงวันฌาปนกิจ
เจาภาพจะตองเคลื่อนยายศพไปทําการฌาปนกิจที่ฌาปนสถานแหงอืน่ อีกที ศาลาของวัดอาจจะมี
ขนาดแตกตางกันไปหรือบางศาลาจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องขยายเสียงไว
ใหบริการ ซึง่ วัดบางแหงจะคิดคาบํารุงของศาลาโดยขึ้นอยูกับขนาดของศาลาและสิง่ อํานวยความ
สะดวก ตัวอยางเชนวัดหัวลําโพงมีศาลาบริการที่คิดคาบํารุงแตกตางกัน 5 ระดับ คือ 600 บาท
800 บาท 1,000 บาท 1,500 บาท จนถึงศาลาขนาดใหญที่รองรับแขกไดกวารอยคน 2,000 บาท
ขณะที่วัดสวนใหญจะคิดคาบํารุงศาลาประมาณคืนละ 500 ถึง 600 บาท นอกจากคาบํารุงศาลา
แลวทางวัดจะคิดคาสาธารณูปโภค และหากเจาภาพใชเครื่องขยายเสียงหรือเครื่องปรับอากาศ
จะตองเสียคาบํารุงและคาไฟฟาเพิม่ เติมดวย สําหรับการใชเมรุเผาศพ เจาภาพจะตองเสียคาบํารุง
เมรุและคาเชื้อเพลิงซึง่ มีคาใชจายประมาณ 2,000 ถึง 2,500 บาท โดยแบงเปนคาบํารุงเมรุอยูที่
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ประมาณ 500 ถึง 1,000 บาทขึน้ อยูกับวัดที่เจาภาพใชบริการ และคาเชื้อเพลิงประมาณ 1,500
บาทตอศพ หรือวัดบางแหงคิดคาบริการฌาปนกิจรวมกัน 2,000 บาท
พนักงานที่ทางวัดจัดเตรียมไวใหบริการในพิธีศพ เริ่มตั้งแตการเคลื่อนยายศพจาก
โรงพยาบาลหรือบานผูตายมายังเพื่อประกอบพิธีรดน้าํ ศพ ซึ่งจะมีพนักงานชวยเคลื่อนยายและ
ยานพาหนะบริการ สัปเหรอที่ทาํ หนาที่สาํ คัญในจัดการเกี่ยวกับศพเบือ้ งตน การนําศพบรรจุในหีบ
รวมทัง้ ดูแลจัดการในขั้นตอนฌาปนกิจศพ
พนักงานดูแลศาลาสวดอภิธรรมทีท่ ําหนาที่อาํ นวย
ความสะดวกแกเจาภาพและดูแลทําสะอาดของศาลาในแตละคืน โดยสวนใหญแตละศาลามักจะ
มีพนักงานดูแล 2 คน แตหากมีแขกมารวมงานจํานวนมากทางวัดจะจัดเตรียมพนักงานเพิม่ ให
โดยคาบริการของพนักงานสวนใหญจะเก็บคนละ 200 บาทตอคืนหรือครั้งที่ใหบริการ นอกจากนี้
วัดบางแหงอาจมีการจัดเตรียมพิธกี รชวยอาราธนาศีลใหบริการเจาภาพดวย
ในเรื่องอุปกรณเครื่องใชในพิธีทางวัดจะทําเปนรายการตางๆ ใหเจาภาพเลือก
โดยสิ่งของเครือ่ งใชสําคัญๆ ในพิธี ไดแก หีบศพ ดอกไมประดับหีบศพและเมรุ อาหารเลี้ยงแขก
เครื่องสังฆทาน รวมถึงเครื่องใชจิปาถะตางๆ เชน ธูปเทียน อาหารเซนศพ เปนตน เนื่องจากฌาปน
สถานไมไดเปนผูผลิตสิ่งของเหลานีโ้ ดยตรง จึงจําเปนตองติดตอกับรานคาอุปกรณตางๆ โดยวัดทํา
หนาทีเ่ ปนตัวกลางระหวางเจาภาพกับรานคา แตเดิมทางวัดจะแนะนํารานคาใหกับเจาภาพซึง่
อาจจะอยูในละแวกใกลๆ วัดหรือเปนรานคาที่รูจักและอุปถัมภวัดมานาน เจาภาพงานศพเองก็
นิยมสัง่ เครื่องใชอุปกรณผานทางวัด แมทางวัดจะไมมีขอจํากัดวาเจาภาพจะตองสั่งอุปกรณผา น
ทางวัดเทานั้น หรือราคาของอุปกรณเหลานี้อาจจะแพงกวาราคาตลาด แตเจาภาพก็เห็นวาสะดวก
และประหยัดเวลามากกวาจึงใชบริการผานทางวัด ทําใหรานคาพยายามเขาไปสัมพันธกับทางวัด
เพื่อจะที่จะไดสิทธิในการขายอุปกรณในบริการของวัดซึง่ คอนขางผูกขาด โดยอาจมีความสัมพันธ
ในลักษณะอุปถัมภแกวัดเรื่อยมา ตอมาภายหลังวัดบางแหงหันมาใชวิธีประมูลสิทธิในการขาย
รานคาอาจจะจายผลประโยชนใหกับทางวัดเปนรายเดือนหรือแบงเปอรเซ็นตในการขายใหแกวัด
ประมาณ 10 ถึง 20 เปอรเซ็นต แตวัดบางแหงยังคงเลือกใชวิธีแนะนํารานคาโดยไมใชการประมูล
โดยใหเหตุผลวาจะทําใหราคาสูงกวาปกติ อยางไรก็ตาม รานคาทีท่ างวัดแนะนํามักอุปถัมภ
ชวยเหลือทางวัดอยูเสมอ ซึ่งความสัมพันธระหวางวัดกับรานคานั้นคอนขางสําคัญ รานคาที่
ใหบริการในวัดสวนใหญมักจะเปนรานคาที่ติดตอกับทางวัดมานาน หรือในบริการบางอยางทางวัด
อาจจะใหวัดของทางวัดเปนผูใหบริการเพือ่ หารายไดพิเศษ
หีบศพจะเปนรายการที่ทางวัดจะตองติดตอทางรานคา โดยทางวัดจะมีรูปถาย
ของหีบศพแตละแบบพรอมราคาใหเจาภาพเลือก โดยมีราคาตั้งแต 2,000 บาทจนถึงหีบที่มีราคา
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หลายหมืน่ บาทขึ้นอยูก ับรูปแบบของหีบ หีบศพที่เปนทีน่ ิยมคือหีบลายเทพพนมโดยอาจจะบุผา ฉะ
ลุสวดลายไวดา นนอกทําใหดูสวยงามขึ้นยิ่ง
หีบศพทีท่ างวัดนํามาใหบริการจะมาจากรานคาที่
ประมูลกับทางวัดโดยวัดจะไดสวนแบงเปอรเซ็นตตอครั้ง วัดบางแหงอาจไมใชการประมูลแตก็จะ
แนะนํารานคาที่ใหการอุปถัมภวัดมานาน
บริการจัดดอกไมประดับหีบและเมรุจะมีคา บริการแตกตางตามรูปแบบและชนิด
ของดอกไม โดยใหเจาภาพเลือกแบบจากรูปถายเชนกันซึ่งมีราคาตัง้ แต 3,000 บาท ถึง 12,000
บาท โดยมีการดําเนินการหลายลักษณะ วัดบางแหงจะดําเนินการเองโดยใหพนักงานของวัดเปนผู
จัดบริการใหเจาภาพ สวนอีกลักษณะหนึง่ คือวัดจะติดตอกับรานบริการจัดดอกไม ซึ่งจะมีคน
เกาแกของวัด รานคาเจาประจําหรือรานคาที่ประมูลสิทธิ โดยวัดจะไดเปอรเซ็นตสวนแบงจาก
คาบริการใหแตละครั้ง
ในเรื่องอาหารสําหรับเลี้ยงแขกในชวงพักสวดอภิธรรม สวนใหญเจาภาพจะนิยม
เลี้ยงขาวตม กระเพาะปลา เกี๋ยมอี๋ หรือเบเกอรี่ โดยจะมีราคาแตกตางกันตามชนิดและขนาดของ
หมอ หมอเล็ก 50 คนราคาประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาท หมอใหญ 100 คนประมาณ 1,500 ถึง
2,500 บาท เบเกอรี่จะมีราคาสูงกวาผูใหบริการจะจัดใหเปนชุด ชุดละ 20 ถึง 40 บาท สําหรับการ
บริการอาหารวางนี้
วัดบางแหงจะใหพนักงานหรือคนเกาแกของวัดเปนผูบริการเพื่อหารายได
พิเศษ หรือติดตอทางรานคาเปนผูใหบริการ ซึ่งจะมีทงั้ รานประจําที่ใหบริการในวัดมานานและราน
ที่ประมูลกับทางวัด ทั้งนี้วัดใหญๆ ทีม่ ีศาลาสวดอภิธรรมจํานวนมากอาจจะมีทั้งที่ใหพนักงานหรือ
คนเกาแกมาใหบริการและจากรานคาก็ได แตไมวาทางวัดจะใชรูปแบบใดผูใหบริการอาหารมัก
ตองแบงรายไดบางสวนใหกบั ทางวัดดวย สําหรับเจาภาพที่ตองการจัดอาหารเองหรือนํารานคา
ขางนอกมาบริการแขก ทางวัดก็จะอนุญาตใหแตเจาภาพจะตองเสียคาบํารุงถวยชามใหทางวัด
และคาพนักงานลางจานดวย
สําหรับเครื่องสังฆทาน ผาสบง (ผาบังสุกุล) และผาไตร (ผามหาบังสุกุล) ซึ่งเปน
สิ่งของทีเ่ จาภาพในตองถวายพระสงฆในชวงประกอบพิธกี รรมทั้งในการสวดอภิธรรมและ
ฌาปนกิจศพ เจาภาพสามารถใหทางวัดจัดเตรียมใหได โดยเครื่องใชในพิธเี หลานีท้ างวัดจะนํามา
จากรานคาที่ตดิ ตอไวเชนเดียวกับอุปกรณอื่นๆ ของวัด แตวัดบางแหงที่มีเจาภาพมาจัดงานศพกับ
ทางวัดจํานวนมากอาจใหบริการในรูปแบบของการเชาซื้อ เนื่องจากตองการแกปญหาที่พระสงฆ
ไดรับปจจัยถวายมากเกินความจําเปน ซึ่งรูปแบบนี้วัดจะไดรับประโยชนจากคาเชาแทนตัวแบง
จากรานคาหรือการอุปถัมภ โดยพระสงฆที่ไดรับของถวายจากพิธศี พจะไดรับประโยชนจากสวน
แบงคาเชาซื้อดวย
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สิ่งของเครื่องใชพิธีอนื่ ๆ เชน ธูปเทียน อาหารเซนศพ ดอกไมจันทน หรือน้ําดื่ม
สวนใหญทางวัดจะเปนผูจัดหามาใหบริการแกเจาภาพ โดยราคาของสิง่ ของเครื่องใชตางๆ อาจจะ
สูงกวาราคาตามทองตลาด แตเจาภาพก็มักนิยมใชบริการของทางวัดเนื่องจากสะดวกและไมตอ ง
เสียเวลาจัดหามาเอง นอกจากอุปกรณเครื่องใชที่ไดกลาวถึงแลว วัดบางแหงจะเปนผูติดตอรานคา
ที่ใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพิธีศพหากเจาภาพสอบถามดวย เชน ของชํารวย วงมโหรี อาหาร
สําหรับเลี้ยงเพลและแขกในงานวันฌาปนกิจ เปนตน ซึ่งทําใหเจาภาพไดรับความสะดวกในการจัด
งานศพในวัดจนแทบจะไมตอ งดําเนินการใดๆ เลย
หากพิจารณาถึงรูปแบบการใหบริการของวัดที่กลาวมาขางตน พบวาในรายการ
บริการตางๆ
จะใหความสําคัญตอการอํานวยความสะดวกสบายแกเจาภาพใหมากที่สุดจน
เจาภาพแทบจะไมตองยุงเกีย่ วกับการจัดงานศพเลย รวมถึงบริการที่เตรียมไวดูจะรองรับคานิยมใน
การจัดงานศพของเจาภาพทีใ่ หความสําคัญตอการจัดงานศพใหญโตสมเกียรติ การสรางทางเลือก
เกี่ยวกับอุปกรณหรือเครื่องตกแตงโดยมีราคาเปนตัวกําหนด เชน หีบศพ ดอกไมประดับหีบหรือเมรุ
ซึ่งมีราคาแตกตางกันไปความหรูหราของอุปกรณหรือเครื่องตกแตงเหลานี้
รวมถึงบริการที่
ครอบคลุมถึงการติดตอใหวงมโหรีบรรเลงในชวงฌาปนกิจ รานรับจัดโตะจีน และของชํารวย
ขณะที่พิธกี รรมทางศาสนากลับมีความสําคัญลดลงจนปจจุบันวัดบางแหงใชเวลาการสวดอภิธรรม
ศพคอนขางนอย
วัดสวนใหญยังคงสวดบทอภิธรรมศพในภาษาบาลีซงึ่ เจาภาพและแขกทีม่ า
รวมงานสวนใหญไมเขาใจความหมายทําใหขาดความใสใจคุณคาในเชิงศาสนาของพิธีกรรมงาน
ศพ
แมการเปลี่ยนแปลงของวิถกี ารผลิตพิธีกรรมงานศพทําใหวัดเปนพืน้ ทีส่ ําหรับการ
ประกอบพิธกี รรมงานศพ ซึง่ ทําใหวัดเปนผูใหบริการจัดงานศพทั้งในดานพิธีกรรม สถานที่ รวมถึง
เครื่องใชในพิธี อยางไรก็ตาม วัดที่มีบทบาทในพิธีกรรมงานศพมากขึ้นกลับไมมีบทบาทตอการชี้นาํ
และกําหนดรูปแบบของการประกอบพิธกี รรมมากนัก การเปลี่ยนแปลงในเรื่องพิธกี รรมทางศาสนา
ที่เกิดขึ้นก็เพียงเพื่อใหสอดคลองตามสภาพเศรษฐกิจสังคม แตวัดกลับไมไดเขาไปเปลี่ยนแปลงให
พิธีกรรมงานศพเนนถึงความสําคัญของคุณคาทางศาสนามากขึน้ กลาวไดวา รูปแบบบริการงาน
ศพพัฒนาขึน้ มาเพื่อตอบสนองตอพฤติกรรมการจัดงานศพของคนในสังคม แมวดั จะเห็นวาการจัด
งานศพของเจาภาพดูสนิ้ เปลือง แตโดยมากทางวัดจะไมเขาไปกาวกายเจาภาพมากนักโดยเห็นวา
เปนความพอใจสวนบุคคล
โดยเหตุผลที่ทาํ ใหอทิ ธิพลของผูบริโภคที่มีบทบาทตอการกําหนด
รูปแบบการใหบริการของวัดอยางมาก สามารถอธิบายใหไดดังนี้
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ประการแรก รูปแบบของพิธีกรรมเปนธรรมเนียมปฏิบตั ิที่สังคมสัง่ สมขึ้นมา วัด
ไมไดมีบทบาทในการกําหนดรูปแบบของพิธีกรรมมากไปกวาฆราวาส
เพียงแตเปนผูประกอบ
พิธีกรรมในสวนที่เปนความเชื่อทางศาสนา วัดหลวงสําคัญๆ ก็รองรับการจัดงานศพของชนชั้นสูง
มาตั้งแตอดีต ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติของหลวง เจาภาพมักคํานึงถึงพิธีรีตอง การเลือกใชอุปกรณ
เครื่องใชอยางดี และเครื่องตกแตงตางๆ เมื่อสังคมมีการจัดงานตามอยางพิธหี ลวงมากขึ้น ธรรม
เนียมปฏิบัติดงั กลาวไดกลายมาเปนแนวทางของการจัดงานศพตามวัดตางๆ โดยทั่วไป
ประการที่สอง
วัดที่เขามามีบทบาทในฐานะผูบริการพิธีกรรมงานศพเกิดขึ้น
ภายใตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
การจัดตั้งฌาปนสถานของวัดสวนหนึง่ เปนเพราะเห็นวางานศพ
สามารถเปนแหลงรายไดสําหรับจุนเจือคาใชจายกิจการของวัด การใชจายของเจาภาพจึงเปนเรือ่ ง
ความพอใจสวนบุคคลที่วัดจะไมเขาไปกาวกายเทาใดนัก ซึ่งการใชจา ยในการจัดงานศพหรูหราดู
จะมีประโยชนตอแสวงหารายไดของวัด การสวดอภิธรรมศพหลายๆ คืนทําใหวัดมีรายไดจากคา
บํารุงศาลาในแตละคืน และคาบริการที่ติดตามมาทั้งในเรื่องสิง่ อํานวยความสะดวก คาสาธาณรูป
โภค คาอาหาร หรืออุปกรณเครื่องใชในพิธี นอกจากนี้ วัดสวนใหญมักไดรับประโยชนจากรานคา
ตางๆ โดยวัดทําใหเปนตัวกลางติดตอระหวางเจาภาพกับรานคา การมีบริการทีค่ รอบคลุมและ
อํานวยความสะดวกเจาภาพใหมากขึ้นทําใหวัดไดประโยชนจากสวนแบงรายไดของรานคาเหลานี้
ทั้งบริการที่เกีย่ วกับพิธกี รรม เชน หีบศพ เครื่องปจจัยถวายพระ หรือไมเกี่ยวของเทาใดนัก เชน
ดอกไมประดับ อาหาร ของชํารวย วงมโหรี แสดงใหเห็นวา รูปแบบการบริโภคของเจาภาพมี
ผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแกทางวัดอยางมาก ในแงนี้วัดจําเปนตองมีรูปแบบการใหบริการที่
ตอบสนองความตองการของเจาภาพซึง่ เปนเงื่อนไขหนึ่งที่ทาํ ใหไดรับประโยชนจากการเปนผู
ใหบริการงานศพ
โดยทําใหบริการจัดงานศพกลายเปนแหลงรายไดหลักและคอนขางจะมัน่ คง
ใหกับวัดหลายๆ แหงในปจจุบัน ซึง่ "ความเปนธุรกิจ" ในบริการงานศพของวัดจึงดูไดจากรายการ
คาบริการทีก่ ําหนดไวอยางละเอียดและครอบคลุม รวมทัง้ การสรางทางเลือกในการตอบสนอง
ความพอใจของเจาภาพ
ขณะที่การบริการจัดงานศพของวัดตางๆ ในกรุงเทพฯ ถูกพัฒนาใหสอดคลองของ
ความตองการของเจาภาพ ซึ่งในหลายๆ เรื่องสามารถไดวาเกินความจําเปนในเชิงศาสนา ซึ่งมีวัด
บางแหงที่ไมเห็นดวยกับแนวทางดังกลาว
วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ไดริเริ่มรูปแบบการบริการ
พิธีกรรมศพแนวประหยัดขึน้ โดยเริ่มดําเนินการมาตัง้ แตป 2516 และกลายเปนรูปแบบการ
ใหบริการงานศพอีกกระแสหนึง่ ซึ่งเปนการใหบริการกึ่งรณรงคในการจัดงานศพทีม่ ีคุณคาเชิง
ศาสนามากขึ้น
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พระปญญานันทภิกขุซงึ่ เปนเจาอาวาสวัดชลประทานเห็นวาพิธีกรรมงานศพของ
คนในสังคมสวนใหญเปนการฟุมเฟอย โดยใหความสําคัญกับรายจายทีเ่ กินความจําเปน ซึง่ ไม
สอดคลองตามหลักพุทธศาสนาที่ควรใหเจาภาพใชจา ยอยางสมเหตุสมผล การทีเ่ จาภาพตัง้ สวด
ศพไวหลายๆ คืนทําใหตองเสียคาใชจา ยสูง ซึ่งตองเสียคาใชจายทีไ่ มไดเกี่ยวของกับเรื่องพิธีกรรม
ทางศาสนา เชน คาอาหารเลี้ยงแขก คามหรสพ คาเครื่องประดับตกแตงตางๆ บริเวณโลงศพ เปน
ตน ซึ่งความสิ้นเปลืองทั้งหมดนี้เปนเพราะการทํากระดูกคนใหกลายเปนขี้เถาเทานัน้ (พระเทพวิ
สุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ), 2536) แตทั้งพระสงฆและเจาภาพกลับใหความใสใจกับความหมาย
ทางศาสนาของการจัดพิธีศพเทาใดนัก
พิธีกรรมงานศพในบริการของวัดชลประทานฯ เปนการกลับไปใหความหมายตอ
คุณคาในเชิงศาสนาของงานศพมากขึน้ ทั้งนี้พระปญญานันทภิกขุมีความเห็นวาพิธีกรรมงานศพ
ไมไดเปนเรื่องของศาสนามาแตเดิม การจัดงานศพที่สอดคลองกับวิถปี ฏิบัติทางศาสนาพุทธจึงควร
ตีความกันใหมโดยใหน้ําหนักกับการแสดงธรรมเทศนาของพระสงฆ
...ขาพเจาไดศึกษาและสนใจในพระพุทธศาสนามาก็นานแลว ยังไมเคยพบเรื่องใด
เกี่ยวดวยพิธีการศพเลย พบแตเรื่องแสดงธรรมเทศนาเทานั้น
ทางพุทธศาสนาไมมพี ิธีสวดสงวิญญาณของผูตาย หรือพิธีอื่นใดทั้งหมด ทานผูอา น
อาจนึกคานวา แลวทําไมพระจึงสวดหนาศพเลา ขอใหเหตุผล ดังตอไปนี้
....
จงเขาใจวามิใชการสวดผี เพราะผีคือฐากของคนตายแลว ถึงสวดก็ไมเปนประโยชน
แกผีอันมีราคาประดุจทอนซุง การทีน่ ิมนตพระไปสวดที่บานศพ ก็เพียงเพื่อบรรเทา
ความเศราโศกของเจาภาพเทานัน้ ...
เรื่องจะดับทุกขไดก็คือการศึกษาใหรูความจริงของธรรมดา จะรูความจริงก็ตองฟง
จากเรื่องทางพระพุทธศาสนาแลวจักดับโศกได นี่เปนเหตุใหตองนิมนตพระไปสวด
อภิธรรมหนาศพ แตผูฟง สวนมาก 99% ไมเขาใจวาทานสวดอะไรจึงมิไดสนใจฟง
เลยกลายเปนสวดผีที่พูดกันจริงๆ
ขาพเจาคิดวาการสวดศพควรมีแตนิดหนอย แตการเทศนาควรมีใหมากๆ เพราะไดรู
ไดเขาใจเหตุผล..." (พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ), 2536: 127)
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การกลับไปใหความสําคัญกับพิธีกรรมทางศาสนาของวัดชลประทานฯ จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการสวดอภิธรรมภาษาบาลีที่นยิ มปฏิบตั ิโดยทั่วไป
เปนการแสดงเทศนาของ
พระสงฆโดยลดเวลาของการสวดบทอภิธรรมเพียง 3-4 นาที และใหเวลาพระสงฆแสดงธรรม 3540 นาที ซึ่งเห็นวาเปนประโยชนในทางพุทธศาสนามากกวา สําหรับบริการดานอืน่ ๆ ของวัดจะเปน
การแนะนําการจัดงานศพอยางประหยัดใหแกเจาภาพ ซึ่งดูเหมือนเปนการรณรงคควบคูกับการ
ใหบริการ สําหรับโลงศพและดอกไมประดับ ทางวัดจะแนะนํารานใกลวัดซึ่งมีราคาไมสูงมากนัก
และพยายามใหเจาภาพเลือกใชอุปกรณตางๆ อยางสมเหตุสมผลไมหรูหราจนเกินไป นอกจากนี้
ทางวัดมีการกําหนดระเบียบในการจัดงานศพ โดยจะจํากัดสิ่งทีท่ างวัดเห็นวาเปนการสิ้นเปลือง
เกินไป
วัดชลประทานอนุญาตใหเจาภาพตัง้ สวดศพไดไมเกิน 5 คืน การจัดสวดถึง 7 คืน
9 คืนถือนั้นวาเปนการสิน้ เปลือง อีกทั้งจํานวนคืนของการสวดอภิธรรมไมไดมีคุณคาในเชิงศาสนา
พุทธมากนัก ซึ่งพระปญญานันทภิกขุตีความบทสวดอภิธรรมวาไมใชการสวดสงผีหรือสวดอุทิศ
บุญกุศลใหแกผูตาย จึงไมมคี วามจําเปนตองสวดอภิธรรมหลายๆ คืน
วัดยังจํากัดการใหบริการในบางขั้นตอนทีท่ างวัดเห็นวาสิ้นเปลืองและไมมีคุณคา
ในเชิงศาสนา รวมถึงพฤติกรรมที่ไมสมควรที่ยงั คงพบเห็นในการจัดงานศพของคนในสังคม โดยขอ
หามทีท่ างวัดกําหนดไว ไดแก ไมใหมีการเลี้ยงอาหารในงานศพ อนุญาตเฉพาะน้าํ ดื่มหรือน้าํ หวาน
ไมใหมีการแสดงมหรสพ ไมอนุญาตใหเลนการพนัน ดื่มสุรา ตลอดจนการนอนเฝาศพ
สําหรับคาบริการของวัดชลประทานมีอัตราไมแตกตางจากวัดอืน่ ๆ เทาใดนัก โดย
มีคาบํารุงศาลาสวดอภิธรรมคืนละ 600 บาท คาฌาปนกิจรวมคาบํารุงเมรุและเชือ้ เพลิง 2,000
บาท และพนักงานตอคืนคนละ 200 บาท แตทางวัดจะไมมีรายการคาใชจา ยสําหรับสิ่งของ
เครื่องใชที่วา สิน้ เปลือง บางรายการพยายามแนะนําทางเลือกที่ประหยัดคาใชจายแกเจาภาพ เชน
ดอกไมประดับหีบทางวัดจะมีดอกไมเทียมสําหรับตั้งประดับหีบเตรียมไวใหซงึ่ ประหยัดเงินคา
ดอกไมสดแกเจาภาพ หากปฏิบัติตามคําแนะนําของทางวัด เจาภาพจะเสียคาใชจา ยในการจัดงาน
ศพ 3 คืนไมเกิน 8,000 บาท
รูปแบบการใหบริการของวัดชลประทานไมสอดคลองกับคานิยมในจัดงานศพเพื่อ
ความมีหนามีตาของเจาภาพ การทีท่ างวัดกําหนดขอจํากัดในการใหบริการบางครั้งที่เจาภาพบาง
รายติดตอมาแลวเปลี่ยนใจเนื่องจากไมสามารถจัดงานไดหลายคืนหรือไมใหมีการจัดเลี้ยงรับรอง
แขก รูปแบบบริการงานศพกึ่งรณรงคนี้ในชวงแรกจึงไมประสบผลสําเร็จนัก แตตอมาเจาภาพที่
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สนใจแนวทางการจัดงานศพของวัดชลประทานเริ่มมีมากขึ้น
จนปจจุบนั แนวทางของวัด
ชลประทานไดรับความสนใจจากคนในสังคมมากขึน้ มีบางชวงที่เจาภาพมาใชบริการจนเต็มทุก
ศาลา อยางไรก็ตาม การใหบริการแนวประหยัดนีม้ ีประโยชนในแงรายไดแกวัดไมมากนัก เฉพาะ
บางเดือนที่มเี จาภาพมาใชบริการมากจึงพอจะมีกําไรอยูบาง ซึง่ รายไดสวนใหญจากบริการงานศพ
จะเพียงพอตอดูแลคาใชจายในการบริหารกิจการฌาปนสถาน
แตหากเปนการกอสรางหรือ
ปรับปรุงฌาปนสถานขนาดใหญยังจําเปนตองอาศัยเงินบริจาคจากผูม ีจิตศรัทธา เชน การกอสราง
เมรุหลังปจจุบนั ซึ่งใชเงินกอสราง 1.5 ลานบาท รายไดจากกิจการฌาปนสถานจึงไมสามารถเปน
รายไดหลักและจุนเจือกิจการของวัดสวนอืน่ ๆ ได ตรงนีม้ องไดวาเปนเพราะวัดตองการรณรงคการ
ใชจายของเจาภาพในพิธีศพไมใหสิ้นเปลืองนัก และรูปแบบบริการทีม่ ีขอจํากัดตางๆ ซึ่งแตกตาง
จากรูปแบบบริการกระแสหลักซึ่งทําใหวัดมีรายการบริการที่วัดแปรมาเปนรายไดคอนขางมาก
เมื่อพิจารณาบทบาทของวัดในฐานะผูใหบริการจัดงานศพ บทบาทของวัดในเรื่อง
นี้ก็เกี่ยวของกับระบบตลาดมากยิง่ ดวย โดยความสัมพันธระหวางเจาภาพกับวัดก็กลายเปนผูให
บริการและผูบริโภค ซึ่งรูปแบบบริการจัดงานศพของวัดจะเนนตอบสนองเจาภาพที่มกี ําลังจาย
คาบริการ แมวาวัดจะมีบทบาทในการประกอบพิธกี รรมทางศาสนา แตทาํ ใหวดั ไมสามารถชีน้ ํา
รูปแบบพิธีกรรมงานศพได รูปแบบการใหบริการของวัดสวนใหญในปจจุบันกลับไดรับอิทธิพลมา
จากวัฒนธรรมการบริโภคพิธีกรรมงานศพของคนในสังคมที่มีคานิยมในการจัดงานศพใหญโต
สมเกียรติตามสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของตน ทัง้ นี้ วัดจําเปนตองผลิตบริการที่ตอบสนอง
ตอความตองการของเจาภาพ ซึง่ เปนเงือ่ นไขจําเปนอยางหนึ่งที่ทาํ ใหวัดมีรายไดจากงานศพมาจุน
เจือคาใชจายในกิจการตางๆ ของทางวัด การจัดเตรียมบริการที่เนนครอบคลุม รวมทัง้ การสราง
ทางเลือกในการตอบสนองความพอใจของเจาภาพ ทําใหวัดไดผลประโยชนจากคาบริการตางๆ
และสวนแบงรายไดจากรานคา
ขณะที่วัดบางแหงที่ตองการชี้นาํ สังคมใหจัดงานศพโดยเนนที่
คุณคาในเชิงศาสนามากขึ้น โดยใหบริการงานศพแกเจาภาพดวยรูปแบบบริการกึ่งรณรงค ซึ่ง
จํากัดการใชจายของเจาภาพไมใหสนิ้ เปลืองเกินความจําเปนหรือไมสอดคลองตอแนวทางของ
ศาสนา ซึง่ รูปแบบดังกลาวไมมีประโยชนเชิงรายไดแกวดั มากนัก ดังนั้น พิธีกรรมงานศพในฐานะ
สินคาบริการอยางหนึ่งจึงทําใหเกิดความขัดแยงในบทบาทของวัดเกีย่ วกับพิธีกรรมงานศพ
ระหวางบทบาทผูใหบริการจัดงานศพที่ใหความสําคัญตอความจําเปนทางเศรษฐกิจ และบทบาท
ในฐานะผูชนี้ ําพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีรายไดจากบริการงานศพอยางจํากัด
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พิธีกรรมงานศพในฐานะสินคา
วัดในฐานะผูใหบริการงานศพมีบทบาทคอนขางนอยในการกําหนดรูปแบบ
พิธีกรรมงานศพ ซึง่ ไดกลายเปนสินคาบริการอยางหนึง่ ที่ถูกผลิตขึน้ เพื่อตอบสนองตลาด แตกลับ
เปนวัฒนธรรมการบริโภคงานศพที่มีอทิ ธิพลตอการกําหนดรูปแบบการใหบริการของวัดมากกวา
วัดที่เขามามีบทบาทในฐานะผูบริการพิธีกรรมงานศพเกิดขึ้นภายใตเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ ทําใหวดั
จําเปนตองผลิตบริการที่เจาภาพเกิดความพอใจและเปนบริการทีท่ ําใหวัดไดประโยชนทางดาน
รายไดเปนที่ตั้ง
เมื่อพิจารณาในเรื่องการบริโภคงานศพ สิ่งทีท่ ําใหเกิดการทุมเทคาใชจายในการ
จัดงานศพของเจาภาพมาตัง้ แตอดีตก็คือ คุณคาเชิงสัญญะที่แฝงในการจัดงานศพ โดยเฉพาะ
จุดประสงคที่เจาภาพตองการจัดงานศพเพื่อโออวดสภาพภาพทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจ
ซึ่งตอมาพฤติกรรมการบริโภคดังกลาวไดกลายมาเปนคานิยมโดยทั่วไป โดยการจัดงานศพใหเปน
ที่ยอมรับกลายเปนสิง่ ทีถ่ ูกประเมินคาจากขนาดของรายจายมากกวาการประเมินคุณคาทาง
ศาสนา โดยตั้งแตอดีตแลวที่เจาภาพมักนิยมทุมเทคาใชจายไปกับการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ
เครื่องใชในพิธี เครื่องประดับตกแตง สิ่งของที่จัดเตรียมรับรองแขกที่มารวมงาน ดังนัน้ รูปแบบการ
ใหบริการของวัดที่ถกู พัฒนาขึ้นไดกลายเปนบริการที่เนนการอํานวยความสะดวกสบายแกเจาภาพ
ใหมากที่สุด ทั้งที่เกีย่ วของกับการประกอบพิธีกรรมและที่เปนบริการ "แตงองคทรงเครื่อง" ใหงาน
ศพดูใหญหรูหรา
รวมทั้งการสรางทางเลือกเกี่ยวกับอุปกรณหรือเครื่องตกแตงโดยมีราคาเปน
ตัวกําหนด
ในบริการตางๆ เหลานี้ ยิ่งเจาภาพมีความตองการจัดงานศพใหหรูหราใหญโต วัด
ก็ยิ่งไดรับคาบริการมากขึน้
โดยราคาที่เจาภาพตองจายใหกับความใหญโตของพิธีศพจะอยูที่
ความมากนอยของการใชจา ยตามปจจัยตางๆ ดังนี้
1) จํานวนของแขกมารวมในพิธี ซึง่ ทําใหเจาภาพมีเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น เชน ใน
เรื่องสถานทีจ่ ะตองใชศาลาขนาดใหญของวัดซึ่งตองเสียคาบํารุงมากขึ้น
จํานวนของอาหาร
เครื่องดื่มที่รับรองแขกที่มาในงาน ทัง้ อาหารวางในระหวางพิธี หรือการจัดเลี้ยงหลังพิธีเลีย้ งเพล
พระในชวงวัดเผา จํานวนของชํารวยที่แจกในงานวันเผา ไปจนถึงคาใชจายเล็กๆ นอยๆ ที่ขึ้นอยูกับ
จํานวนของแขกเหรื่อ เชน บัตรเชิญ ธูปเทียน ดอกไมจันทน เปนตน
2) ขั้นตอนของพิธกี รรมงานศพใหดูใหญโต แนนอนวาขั้นตอนของพิธีกรรมยิง่ มี
มากรายจายก็จะมีมากตามมาดวย โดยเฉพาะการจัดใหมีพธิ ีสวดอภิธรรมหลายๆ คืน จะทําให
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ตองเสียคาบํารุงศาลาบําเพ็ญกุศลมากขึน้ คาแรงแกพนักงานของวัด เครื่องปจจัยถวายพระที่ตอง
ใชในแตละคืน คาอาหารเครื่องดื่ม ตลอดจนคาดอกไมตกแตงในพิธีหากจัดใหมกี ารเปลี่ยนทุกคืน
นอกจากนีเ้ จาภาพทีม่ ีฐานะอาจจัดพิธีเพิม่ เติมขึ้นมา เชน การจัดพิธที ําบุญเมื่อครับวันตาย 7 วัน
50 วัน 100 วัน หรือการเลือกวิธจี ัดเก็บอัฐทิ ี่เสียคาใชจายสูง อาทิ การเก็บไวในเจดียห รือการนําอัฐิ
ไปลอยกลางทะเล ซึง่ ทําใหคา ใชจายในพิธสี ูงขึ้นมาก
3) การเลือกใชอุปกรณเครื่องใชที่มีความหรูหรา ไดแก หีบศพ ดอกไมประดับ
หีบศพ ดอกไมประดับเมรุ ของชํารวย มีคาใชจายขึน้ อยูกับชนิดดอกไมและขนาดของการประดับ
ตกแตง
สิ่งตางๆ เหลานี้เมื่อนํามาประกอบกันจะทําใหมีขนาดของการใชจา ยในการจัด
งานสูงมาก แตหากมองใหแงของผูใ หบริการแลวยอมหมายถึงโอกาสในการแสวงหารายไดจาก
บริการตางๆ ใหแกเจาภาพ ดังนัน้ วัดจึงไมเขาไปกาวกายการใชจายของเจาภาพเทาใดนัก แมเห็น
วาเปนความสิน้ เปลืองแตกถ็ อื เปนความพอใจของเจาภาพ การสวดอภิธรรมศพหลายๆ คืนทําให
วัดมีรายไดจากคาบํารุงศาลาในแตละคืน และคาบริการที่ติดตามมาทัง้ ในเรื่องสิ่งอํานวยความ
สะดวก คาสาธาณรูปโภค คาอาหาร หรืออุปกรณเครื่องใชในพิธี นอกจากนี้ วัดมักไดรับประโยชน
จากรานคาตางๆ โดยวัดทําใหเปนตัวกลางติดตอระหวางเจาภาพกับรานคา การมีบริการที่
ครอบคลุมและอํานวยความสะดวกเจาภาพใหมากขึ้นทําใหวัดไดประโยชนจากสวนแบงรายไดของ
รานคาเหลานี้ ทัง้ บริการที่เกี่ยวกับพิธีกรรม เชน หีบศพ เครื่องปจจัยถวายพระ หรือบริการที่ไม
เกี่ยวของกับพิธีเทาใดนัก เชน ดอกไมประดับ อาหาร ของชํารวย วงมโหรี แสดงใหเห็นวา การ
บริโภคที่ใหความสําคัญตอคุณคาเชิงสัญญะของเจาภาพมีผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแกการ
ใหบริการของวัดอยางมาก
พิธีกรรมงานศพในฐานะสินคาจึงมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง
แตหากกลับไป
พิจารณาถึงคุณคาทางศาสนาจะพบวา คุณคาทางศาสนาถูกลดความสําคัญลงไปมาก หากเรา
มองวาพิธีกรรมงานศพเปนพิธีกรรมทางศาสนา หัวใจสําคัญของการจัดงานนาจะเปนเรื่องการ
ประกอบพิธกี รรม โดยเฉพาะอยางยิง่ การสวดบทอภิธรรมศพที่เปนหลักธรรมทางศาสนา แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับอดีตซึ่งการสวดบทอภิธรรมจะใชเวลานานตลอดคืน ปจจุบนั การสวดบทอภิธรรม
จะสวดโดยยนยอเพื่อใชเวลาใหนอยลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสวนหนึง่ ก็เพื่อใหสอดคลอง
ตามสภาพสังคมที่ผูคนไมสามารถใหเวลาจัดงานศพมากนักทั้งในฐานะเจาภาพหรือผูมารวมพิธี
อยางไรก็ตาม กลับไมไดเขาไปเปลี่ยนแปลงใหพิธีกรรมงานศพเนนถึงความสําคัญของคุณคาทาง
ศาสนามากขึ้น สวนใหญยงั คงถือรูปแบบพิธีกรรมที่ปฏิบัติตอๆ กันมา โดยวัดสวนใหญยงั คงสวด
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บทอภิธรรมศพในภาษาบาลีซึ่งเจาภาพและแขกที่มารวมงานสวนใหญไมเขาใจความหมายทําให
ขาดความใสใจคุณคาในเชิงศาสนาของพิธีกรรมงานศพ นอกจากนี้ วัดบางแหงยังใหความสําคัญ
ตอการประกอบพิธีกรรมอยางเห็นไดชัดโดยใชเวลาการสวดอภิธรรมศพไมถึง 30 นาที
เมื่อพิจารณาเนื้อหาของพิธกี รรมงานศพในแงศาสนาแลวจะพบวามีความขัดแยง
ทางดานความหมายตอคุณคาเชิงสัญญะ โดยการสวดอภิธรรมศพเปนการสอนคนที่มารวมงานทัง้
เจาภาพและแขกจะไดพิจารณาในมรณานุสสติ กัมมัฏฐาน ใหตระหนักถึงความตายวาเปนเรื่อง
ธรรมดาที่ไมมใี ครหลีกพนไปได
มนุษยทกุ คนตองเผชิญการเวียนวายตายเกิดจึงไมควรยึดถือ
"อัตตา" ที่มี ดังนัน้ ชีวิตควรตั้งอยูบนความไมประมาทดวยการหมัน่ ทํากุศลทําความดี ขณะที่การ
จัดงานศพตามคุณคาในเชิงสัญญะเปนการจัดงานศพเพือ่ แสดงฐานะทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ
ของผูตายหรือเจาภาพ ซึง่ เปนสิ่งที่แสดงถึง "อัตตา" ของมนุษย การยึดติดอยูกับชื่อเสียงหรือความ
มีหนามีตาของเจาภาพ ดังนั้น บริการของวัดไมสามารถเนนความหมายจากคุณคาทัง้ 2 ประการ
ในเวลาเดียวกันไดอยางสนิทใจนัก
หากมองในแงเศรษฐกิจ
การจัดงานศพทีเ่ นนแตพิธีกรรมทางศาสนาจะไม
กอใหเกิดมูลคาในบริการมากนัก เห็นไดจากวัดชลประทานฯ ซึ่งเปนหนึ่งในวัดที่เนนใหบริการงาน
ศพในดานคุณคาทางศาสนาและเนนความประหยัด โดยมีขอจํากัดในการใหบริการที่สัดเห็นวา
สิ้นเปลืองหรือไมเหมาะสม แมปจจุบันวัดจะมีเจาภาพที่สนใจจัดงานศพตามแนวทางดังกลาวมา
ใชบริการมากพอสมควร แตวัดกลับไมสามารถพึงใจรายไดจากบริการงานศพมาจุนเจือกิจการของ
วัดไดเทาใดนัก
ดังนัน้ พิธีกรรมงานศพในฐานะสินคาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาภายใตเงื่อนไขดานเศรษฐกิจ
ของวัด คือ บริการที่เอื้ออํานวยใหเจาภาพใชจายในการจัดงานศพไดอยางสะดวกสบาย ซึง่ มีความ
ครอบคลุมทั้งเรื่องพิธีกรรม สถานที่ แรงงาน รวมทัง้ อุปกรณเครื่องใชสําเร็จรูปตางๆ ซึ่งมีหลาย
รูปแบบใหวัดเลือกใชซึ่งมีราคาแตกตางไปตามความหรูหรา
โดยรูปแบบดังกลาวไดกลายเปน
รูปแบบบริการงานศพที่เปนกระแสหลักอยูในปจจุบนั
โดยหากพิจารณาทางดานมูลคาทางเศรษฐกิจ พิธกี รรมงานศพในฐานะสินคาให
ประโยชนทางดานเศรษฐกิจแกวัดอยางมาก แตสําหรับคุณคาทางศาสนาพบวามีความสําคัญ
ลดลงไปมาก นอกจากนีเ้ รายังเห็นความขัดแยงทางดานความหมายของบริการงานศพ ในแง
ศาสนาการจัดงานศพควรเปนการประกอบพิธีกรรมเพื่อเตือนใจใหแกเจาภาพรวมถึงผูมารวมพิธี
ใหตระหนักถึงแกนแทของชีวติ หรือหลักธรรมวาดวย "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" เพื่อใหเขาใจถึงความ
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ไมเที่ยงแทของสรรพสิ่งรวมถึงชีวิตมนุษย หากยังมีชีวิตควรตั้งอยูบ นความไมประมาทดวยการ
หมั่นทําความดี แตรูปแบบบริการงานศพที่เปนอยูก ลับเปนการเอื้ออํานวยตอการจัดงานศพอยาง
สิ้นเปลืองเพื่อโออวดสถานภาพหรือฐานะของคน ซึง่ แสดงถึงความมีตัวตนหรือ "อัตตา" ของมนุษย
ดังนัน้ สังคมจึงควรหันตั้งถามตอรูปแบบบริการงานศพใหมากขึ้น พิธกี รรมงานศพในฐานะสินคามี
คุณประโยชนตอสังคมอยางไร ?

บทที่ 5
บทสรุป

กระบวนการกลายเปนสินคาของพิธกี รรมงานศพ
การกลายสภาพจากผลผลิตเปนสินคาเปนการเปลี่ยนแปลงของวิถีการผลิตของ
ผลผลิตนั้นๆ จากการผลิตเพื่อใชเองไปสูการผลิตเพื่อแลกเปลี่ยน โดยผลผลิตดังกลาวจะตองมี
มูลคาแลกเปลีย่ นหรือนัยหนึง่ คือผลประโยชนที่จงู ใจใหเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้น สังคมไทยมีการใช
จายในจัดงานศพคอนขางสูง เนื่องจากมีคานิยมจัดงานศพอยางใหญโตเพื่อใหสมแกเกียรติของ
ผูตายหรือแสดงความมีตามีหนาของเจาภาพ โดยไดรับอิทธิพลมาจากคานิยมในการบริโภคเชิงโอ
อวดของชนชัน้ ศักดินาในอดีต แตเปลี่ยนคุณคาของสถานภาพทางสังคมไปสูคุณคาใหมตามระบบ
เศรษฐกิจการเมืองแบบทุนนิยม ไดแก ตําแหนงหนาที่การงานทางสังคม และฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผูตายหรือครอบครัวผูตาย คานิยมดังกลาวไดทาํ ใหการจัดงานศพมีมูลคาทางเศรษฐกิจอยาง
สูง สิ่งนี้ถือเปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่ทาํ ใหการจัดงานศพกลายเปนสินคาบริการอยางหนึ่ง
ในสังคม เนื่องจากมีแรงจูงใจใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนจากการเปนผูใหบริการ
ในสวนของผูใหบริการงานวิจัยชิ้นนี้มงุ ความสนใจในการศึกษาบทบาทของวัดที่
เขาเปนผูบริการงานศพ เนื่องจากเห็นวาในปจจุบนั วัดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ วัดในกรุงเทพถือ
เปนหนวยสําคัญในการผลิตบริการงานศพของสังคม โดยวัดมีการจัดตั้งฌาปนสถานขึ้นมาดูแล
โดยเฉพาะซึง่ บริการงานศพถือเปนกิจกรรมแสวงหารายไดอยางหนึง่ ของวัด ดังนัน้ การศึกษา
กระบวนการกลายเปนสินคาจะเกิดขึ้นภายใตบทบาทของวัดทีป่ รับเปลีย่ นบทบาทไปตามเงื่อนไข
ของระบบทุนนิยมนั้นคือ บทบาทของวัดที่รับใชตอสังคมในเรื่องพิธกี รรมทางศาสนาเปนบทบาทที่
มีกลไกตลาดเปนเงื่อนไขของการใหบริการเจาภาพ
นอกจากนี้ ยังตองมีกระบวนการที่ทาํ ใหวดั เขามาจัดงานศพเพื่อใหบริการ โดย
แทนที่การดําเนินการของฆราวาสซึ่งในอดีตมีบทบาทสําคัญมากกวาวัด เนื่องจากแตเดิมการจัด
งานศพไมไดเปนกิจกรรมทีม่ ีแตพระสงฆประกอบพิธกี รรมทางศาสนาเทานัน้ แตยังเปนกิจกรรม
ของฆราวาสดวย โดยพิธกี รรมงานศพไมไดมีความเชื่อเฉพาะที่มาจากศาสนาพุทธเทานั้น สําหรับ
ความเชื่อของชาวบานยังรวมถึงความเชื่อทองถิน่ หรือความเชื่อเรื่องผีสาง หรือชนชั้นสูงพิธีกรรม
งานศพยังไดรับอิทธิพลมากจากลัทธิพราหมณหรือฮินดูซึ่งแฝงอยูในประเพณีปฏิบัติแบบศักดินา
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ของไทยอยูก อนแลว รวมทัง้ ยังเปนกิจกรรมทางสังคมอยางหนึ่งซึง่ ทําใหแตกตางกันตามชนชัน้ ทาง
สังคม ดังนัน้ งานศพในอดีตจึงมักมีธรรมเนียมปฏิบัติทฆี่ ราวาสเขาไปมีสวนรวมอยูมาก
การทีพ่ ิธีกรรมงานศพเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมประเพณีอยางหนึง่ ทําใหการจัด
งานศพเปนเรือ่ งที่เกี่ยวของกับธรรมเนียมปฏิบัติของกลุมคนในสังคม โดยในแงวัฒนธรรมประเพณี
ถือเปนสิง่ ที่ชว ยจรรโลงความสัมพันธของกลุมคนในสังคม การจัดงานศพในสมัยอดีตเจาภาพซึ่ง
หมายถึงครอบครัวของผูตายจะเปนผูดําเนินการเองเปนสวนใหญ โดยอาศัยความชวยเหลือจาก
ญาติพี่นอง เพื่อนฝูงที่สนิทสนม ตลอดจนคนรวมชุมนุมมาชวยงานซึง่ มักนิยมจัดงานที่บา นของ
ผูตาย โดยคนที่มาชวยงานมักเขาไปมีสว นรวมในการประกอบพิธกี รรม ซึ่งความชวยเหลือกันใน
ชุมชนสวนหนึง่ เปนไปเพื่อประโยชนในการจรรโลงความสัมพันธดานการผลิต โดยระบบ "ลงแขก"
เปนการแลกเปลี่ยนแรงงานระหวางกันซึง่ ไมใชการวาจาง นอกจากนีย้ ังอาจมีเรื่องบุญกุศลเขามา
เกี่ยวของ การจัดงานศพจึงเปนกิจกรรมทีม่ ีหนาที่ทางสังคมเพื่อยึดโยงความสัมพันธของกลุมคน
สําหรับชนชั้นสูงการจัดงานศพไมไดเกี่ยวของกับความสัมพันธดานการผลิต แต
เกี่ยวกับความสัมพันธเชิงอํานาจซึง่ การจัดงานศพมักมีรปู แบบที่แสดงเกียรติยศของผูตาย แตการ
จัดงานศพของคนกลุม นี้เจาภาพยังมีบทบาทในการจัดการดูแล
แมในบางสวนของการจัดงาน
จําเปนตองการการจางแรงงานบาง โดยเฉพาะการกอสรางเมรุชั่วคราว แตยงั ถูกควบคุมและ
ดําเนินการโดยเจาภาพเพื่อใหสิ่งตางๆ เปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของพิธหี ลวง รวมทัง้ ยังไดรับ
พระราชทานอุปกรณหรือพนักงานจากกษัตริยซึ่งเปนสิง่ แสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ์ของผูตายเชนกัน
ดังนัน้
การกลายเปนสินคาของพิธีกรรมงานศพเทากับเปนการปรับเปลี่ยน
บทบาทของวัดในดานพิธีกรรมที่มีเงื่อนไขทางดานเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของ
รวมทัง้ เปนการ
เปลี่ยนแปลงธรรมเนียมแบบแผนของการจัดงานของคนในสังคมที่มีแตเดิมจากการเปน
ผูดําเนินการไปสูฐานะของผูซื้อหรือผูบริโภค โดยการศึกษาพบวา ชวงเวลาที่มีความสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภาพของพิธีกรรมงานศพไปสูบริการงานศพในฐานะสินคาอยางหนึง่ คือ ชวง
ปฏิรูปเศรษฐกิจวัดในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเปนผลพวงจากการปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองครั้งใหญของ
สังคมไทย ความเปลีย่ นแปลงทางดานสถาบันทําใหวัดไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการที่รัฐ
สามารถอุปถัมภวัดไดนอยลง รัฐจึงผลักดันใหวัดตองพึงพาตนเองทางดานเศรษฐกิจมากขึ้น และ
ชวงเวลาตัง้ แตรัชกาลที่ 7 ที่มีการออกกฏหมายควบคุมการฌาปนสถาน รวมทัง้ มีการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชวี ิตผูคนไปทางสังคมเมืองมากยิง่ ขึน้ ซึ่งทําใหเกิดความตองการหนวยสําหรับผลิตบริการ
งานศพอยางชัดเจนมากขึ้น โดยสรุปสาระคัญได ดังนี้
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1. ชวงปฏิรูปเศรษฐกิจวัดในสมัยรัชกาลที่ 5
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ความของเกีย่ วของวัดกับพิธีกรรมงานศพยังมีอยู
ไมมาก แมวา พิธีกรรมงานศพที่สว นของการประกอบพิธกี รรมโดยพระสงฆ แตสวนใหญเจาภาพจะ
นิมนตพระสงฆไปประกอบพิธีกรรมที่บานหรือสถานทีอ่ ื่นๆ มากกวา โดยวัดในอดีตไมมีศาลาสวด
อภิธรรมศพเชนในปจจุบนั ที่เกีย่ วของกับสถานที่ของวัดมีเพียงเรื่องของการเผาศพ เนื่องจากใน
เขตเมืองรัฐไมอนุญาตใหเผาศพในบริเวณบานเรือน ถาไมจัดใหเผาศพในบริเวณวัดก็ตองหาทุง โลง
กวางนอกเขตบานเรือนเปนสถานที่เผาศพ อยางไรก็ตาม วัดไมมเี มรุถาวรสําหรับบริการเผาศพ
แพรหลายเชนในอดีต
เพียงแตใหอนุญาตใชบริเวณวัดหรือเขตปาชาสําหรับใหเจาภาพทําเชิง
ตะกอนเพื่อเผา หรือหากเปนชนชั้นก็จะสรางเมรุชวั่ คราวที่ลักษณะตามบรรดาศักดิผ์ ูตายเพื่อเผา
เฉพาะงาน โดยการอนุญาตใหเผาศพขึน้ อยูกับเงื่อนไขความสัมพันธระหวางวัดกับเจาภาพ สําหรับ
วัดหลวงจะอนุญาตใหเฉพาะเจานายหรือขุนนาง โดยเฉพาะวัดหลวงสําคัญๆ เจานายหรือขุนนาง
ที่ตองการเผาศพจะตองขออนุญาตจากทางพระราชวัง สําหรับสามัญชนสวนใหญตองเผาศพใน
ปาชาของวัดราษฎรหรือทองทุง
จนเมื่อมีการปฏิรูปเศรษฐกิจวัด การผลักดันจากรัฐไดทาํ ใหวัดเกี่ยวของ
พิธีกรรมงานศพเชิงเศรษฐกิจมากขึน้
โดยเฉพาะวัดหลวงที่เริ่มประสบปญหาทางเศรษฐกิจ
หลังจากรัฐในการอุปถัมภนอ ยลง
โดยเห็นวาวัดพอไดรับประโยชนจากการฌาปนกิจศพในเชิง
รายได
สวนหนึง่ เปนเพราะประเพณีนิยมของการจัดงานศพที่เจาภาพมักถวายเงินทําบุญหรือ
สิ่งกอสรางใหแกวัดหลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพ และอีกสวนหนึง่ เกิดจากความตองการเผาศพวัดหลวง
ของพอคาคหบดีที่เปนสามัญชน ทั้งนี้ การใชวัดหลวงเปนสถานที่เผาศพถือเปนสิง่ ที่แสดง
เกียรติยศของผูตายหรือเจาภาพ โดยสามัญชนที่มฐี านะมั่งคัง่ เหลานี้สามารถมอบผลประโยชน
ตอบแทนใหแกวัดไดมาก ดังนัน้ รัฐจึงยอมผอนปรนกฎเกณฑแบบศักดินาที่เปนขอจํากัดของวัดใน
การรับเจาภาพที่มาใชบริการ
ซึง่ ทําใหวัดสามารถเลือกรับเจาภาพไดโดยทัว่ ไปที่สามารถ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนกับวัดได โดยเฉพาะชนชั้นกลางที่กําลังเติบโตขึ้นในสังคม ซึง่ เปนเงื่อนไขที่
ทําใหวัดสามารถเลือกรับใหบริการแกบุคคลตางๆ ตามผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
อยางไรก็ตาม การผลักดันใหวัดพึงพารายไดจากบริการงานศพยังไม
ประสบความสําเร็จมากนัก ซึ่งจากการศึกษาพบวา วัดยังมีรายไดหรือผลประโยชนจากพิธกี รรมได
ไมมากนัก แมแตวัดเทพศิรินทรซึ่งเปนที่นยิ มจัดงานเผาศพอยางตอเนื่องก็พบวาวัดยังคงประสบ
ปญหาดานเศรษฐกิจอยู หรือวัดสระเกศทีม่ ีการกอสรางเมรุถาวรสําหรับบริการเผาศพยังตองพึงพา
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รายไดจากกิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ การทีว่ ัดเขาไปบริการแตเพียงขัน้ ตอนเผาศพก็พบวา ขอจํากัดในการ
แสวงหารายไดอยูมาก
ประการแรก วิธีการเผาศพในอดีตมักสงผลเสียดานสาธารณสุขโดยกลิ่น
เหม็นรบกวนผูค นระหวางเผาออกมาอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิง่ วัดที่อยูใกลพระราชวังและเขต
เมืองมักถูกหามไมใหมีเผาศพ ทั้งที่สั่งหามเฉพาะบางเดือนและหามไมใหมีการเผาศพเลย เพราะ
สรางความเดือดรอนใหราษฎรเปนอันมากจนเกิดการรองเรียนขึน้ ดังนั้น จึงไมมีความแนนอนวา
วัดจะสามารถเผาศพไดตลอดหรือไม ซึ่งเปนอุปสรรคทีว่ ัดไมสามารถมีผลประโยชนจากการเผาศพ
อยางตอเนื่อง
ประการที่สอง ผลประโยชนทวี่ ัดพึงไดจากเปนสถานที่เผาศพสวนใหญ
อยูในรูปของเงินบริจาคหรือการถวายสิง่ กอสรางซึ่งมีความไมแนนอน สําหรับเจานายและขุนนาง
ซึ่งสวนใหญไดรับพระราชานุญาติทางวัดจึงไมเรียกรองผลประโยชนแลวแตใครมีกําลังจะถวายวัด
ในสวนทีว่ ัดสามารถเรียกรองผลประโยชนไดเชนพอคาคหบดีสวนใหญเปนคนจีนจะจํากัดอยู
เฉพาะกลุมทีห่ ันมาทําศพดวยวิธีเผา ซึ่งบางกลุม ยังคงถือธรรมเนียมการฝงอยู
ประการสุดทาย แมมีความพยายามทําใหบริการเผาศพในวัดมีรูปแบบที่
เปนทางการขึน้ โดยกอสรางเมรุปนู เพื่อรับเผาศพโดยคิดคาบริการ แตในสมัยนัน้ ยังมีคานิยมใน
การกอสรางเมรุเฉพาะงานอยู
เนื่องจากเมรุถอื เปนสัญลักษณอยางหนึง่ ทีแ่ สดงถึง
ยศถาบรรดาศักดิ์ของผูตาย นอกจากนี้ ชนชั้นสูงยังรังเกียจในการใชเมรุรวมกับบุคคลต่ําศักดิ์ แม
เมรุปูนวัดสระเกศจะมีรายไดจากคาบริการเผาศพในชวงปแรกๆ แตตอมาเมื่อขาดการดูแลเมรุก็
หมดความนิยมลง แนวคิดทีจ่ ะใชเมรุในลักษณะของทุนจึงยังไมประสบความสําเร็จและแพรหลาย
ในชวงปฏิรูปเศรษฐกิจวัด การผลักดันใหวัดแสวงหารายไดจากพิธีกรรม
งานศพของรัฐถือวาไมประสบความสําเร็จมากนัก แมรฐั จะมีสวนสําคัญในการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของวัด แตไมสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถกี ารผลิตของพิธกี รรมงานศพไดมากนัก
แมวาจะเกิดแนวคิดที่จะทําใหเมรุถาวรกลายเปน "ทุน" สําหรับแสวงหารายไดของวัด แตพฤติกรรม
การจัดงานศพยังไมเอื้ออํานวยเทาที่ควร ในเรื่องแรงงานเจาภาพยังมีหนาที่จัดหาแรงงานในการจัด
งานศพตามแตเงื่อนไขทางสถานภาพของตน
เจานายและขุนนางที่มีคนในปกครองก็อาศัยคน
เหลานั้นมาเปนเรี่ยวแรง หรืออาศัยการจางแรงงานมาชวยงานในบางขั้นตอน สําหรับชาวบาน
สามัญชนจะจัดหาแรงงานโดยอาศัยความสัมพันธในหมูชาวบานในชุมชนมาชวยเหลือกัน ดวย
การยึดถือการชวยเหลือกันจัดพิธีกรรมงานศพเปนเรื่องบุญกุศลหรือเปนการแลกเปลีย่ นความ
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ชวยเหลือกัน
ฌาปนกิจ

บริการของวัดจึงยังไมอาจแทนที่บทบาทของเจาภาพไดมากไปกวาขัน้ ตอนการ

อยางไรก็ตาม
บทบาทของรัฐก็มีสวนสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจวัดซึง่ ทําใหความสัมพันธระหวางวัดกับสังคมเปลี่ยนแปลงจากการอุปถัมภค้ําจุนไปสู
ความสัมพันธที่มีผลประโยชนทางเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของ โดยเปดโอกาสใหวัดใหบริการเผาศพ
ตามผลประโยชนทพี่ ึงได ซึง่ ทําใหวัดสามารถวางบทบาทตอการผลิตบริการอยูในเงื่อนไขของระบบ
ตลาด
2. ในชวงหลังการออกกฏหมายควบคุมการเผาศพ
นับแตสมัยรัชกาลที่ 7 เปนตนมา เปนชวงที่ปจจัยตางๆ เอื้ออํานวยใหวัด
สามารถเขามามีบทบาทเปนผูใหบริการไดมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมที่
กระบวนการแบงงานกันทําขยายตัวมากขึ้น ซึง่ ทําใหความเปนอยูของคนในสังคมเมืองไมใกลชิด
กันอยางอดีต สังคมเริ่มมีความตองการหนวยที่มหี นาทีใ่ หบริการงานศพอยางเปนกิจลักษณะมาก
ขึ้น โดยเราอาจเริ่มตนพิจารณาจากผลกระทบของการออกกฎหมายควบคุมฌาปนสถานป 2481
สภาพของเมืองที่มีความหนาแนนขึน้ ทําใหการเผาศพไมอาจทําไดตาม
ความสะดวกเชนแตกอน การหาทองทุงโลงกวางเปนสถานที่เผาศพทําไดยากมากขึ้นและกอใหเกิด
มลภาวะเดือดรอนผูคนอยางมาก รัฐจึงจําเปนตองออกกฎหมายควบคุมการเผาศพใหอยูแตในฌา
ปนสถานเปนการเฉพาะ ซึง่ ไดกลายเปนบทบาทของวัดในเวลาตอมาเนื่องจากวัดถูกใชเปนสถานที่
เผาศพมาชานาน ผลพวงของกฎหมายนี้เปนการแบงบทบาทหนาที่แกวัดในการเปนฌาปนสถาน
เพื่อใหบริการคนในเมืองไดอยางเต็มที่ ตรงนี้เปนจุดสําคัญที่เปนที่การขยายความตองการเผาศพที่
วัดของผูคนโดยทั่วไป
นอกจากนี้ กรรมวิธีในการเผาศพโดยเมรุไดพัฒนาขึน้ จากอดีต โดยในป
2481 วัดไตรมิตรไดสรางเมรุที่มีรูปแบบมิดชิด ใชเตาเผาทันสมัยทีล่ ดการสงกลิน่ โดยมีปลองสูง
สําหรับระบายควัน ซึง่ เตาเผาแบบใหมนี้รัฐยินยอมใหวดั สามารถเผาศพไดทุกชวงเวลา เมรุของไตร
มิตรจึงเปนแกปญหาของวัดที่แตเดิมอนุญาตใหเผาศพไดเฉพาะชวงเวลาหนึ่งๆ เทานั้น
ดวยเหตุดงั กลาวทําใหการกอสรางเมรุถาวรของวัดในกรุงเทพฯ ขยายตัว
ขึ้น และเมรุสามารถกลายเปนทุนในการบริการฌาปนกิจศพของวัดไดอยางตอเนื่อง กอนทีว่ ัดจะ
สามารถขยายรูปแบบบริการการจัดงานศพไปสูขั้นตอนอื่นๆ มากขึ้น
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เมื่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดงานศพไมสามารถพึงพาความ
ชวยเหลือของคนใกลชิดไดมากดังเดิม การหาคนมาชวยจัดงานศพทีบ่ านทําไดยากขึ้น การจัดงาน
ศพที่บา นจึงเปนเรื่องของคนมีฐานะคอนขางดีขึ้นไป แสดงใหเห็นถึงความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ของการจัดงานศพ ความสะดวกสบายและการประหยัดเวลาในการจัดงานศพเปนสิ่งที่สอดคลอง
กับวิถีชวี ิตของผูคนในสังคมสมัยใหมมากกวา
นอกจากนี้
ความยุง ยากของธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดงานศพตาม
ความเชื่อเดิมถูกลดความสําคัญลงไป ขณะที่งานศพถูกยึดถือใหเปนพิธกี รรมทางศาสนามากขึ้น
ขั้นตอนทีย่ ังคงปฏิบัติถูกตีความใหสอดคลองตอหลักธรรมทางศาสนา โดยพิธีกรรมหลักของการ
จัดงาน คือ การสวดอภิธรรมศพ การทําบุญ และการฌาปนกิจ จึงเปนความสะดวกสบายแก
เจาภาพที่จะมอบหนาที่ในการจัดงานใหแกวัด ในขัน้ ตอนที่ตองอาศัยความรูเฉพาะในเรื่องหลัก
ปฏิบัติทางศาสนาที่มีเจาหนาทีพ่ ิธีการของวัดและสัปเหรอเปนผูดูแลการจัดงานศพยอมตัดปญหา
ดานเวลา ความกังวลใจของเจาภาพในการประกอบพิธตี ามหลักศาสนาที่ถูกตอง แมสิ่งนี้จะเปน
ขอดีอยูบางแตก็ทําใหครอบครัวผูตาย ญาติมิตร และผูมารวมงานซึง่ เดิมมีสวนรวมกับงานศพ
คอนขางมาก กลับขาดการรับรูและเขาใจในคุณคาของพิธีกรรมงานศพมากขึ้น ดังนัน้ ในเวลาตอๆ
มาสังคมจําเปนตองพึงพาบริการของวัดมากขึ้นกลายเปนเปนแบบแผนของวิถีชีวิตผูค นในสังคม
สมัยใหม
วัดจึงสามารถขยายการใหบริการมากไปกวาเฉพาะในเรือ่ งของการเผา
ศพ โดยความตองการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรม คือ การเปนสถานที่สวดอภิธรรมดวย ดังนั้น
นับจากชวงทศวรรษ 2480 เปนตนมา นอกจากวัดตางๆ จะมีการสรางเมรุถาวรทีท่ ันสมัยกันอยาง
แพรหลาย ยังไดมีการสรางศาลาสวดอภิธรรมศพขึ้นมาใหบริการแกเจาภาพขึ้นดวย โดยมีวดั
พระพิเรนทรและวัดโสมนัสซึง่ เปนฌาปนสถานกองทัพบกเปนตน ซึง่ สอดคลองกับความนิยมจัด
งานศพของเจาภาพที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดเตรียมพนักงานของวัดและสัปเหรอมาชวยดูแล
ความสะดวกแกเจาภาพ
การทีว่ ัดมีศาลาสวดอภิธรรมศพและเมรุถาวรสําหรับฌาปนกิจอยางเปน
กิจลักษณะ ทําใหวัดไดเปนพืน้ ทีห่ ลักในการจัดงานศพของคนกรุงเทพฯ ซึง่ เปนการสะดวกสําหรับ
รานคาอุปกรณเครื่องใชที่จะเสนอขายสินคากับเจาภาพผานฌาปนสถานของวัด วัดจึงกลายเปน
"ตลาด" ระหวางรานคาอุปกรณเครื่องใชตางๆ กับเจาภาพ การตอติดระหวางวัดและรานคาที่
ตอเนื่องทําใหเกิดความสัมพันธในการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางกัน โดยรานคาพยายาม
ผูกขาดสิทธิในการขายจึงมอบประโยชนใหแกทางวัด รูปแบบของประโยชนแตเดิมจะใชลักษณะ
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ของการอุปถัมภโดยรานคาอาจจะรูจักกับวัดมานานและใหความชวยเหลือทางวัดดานตางๆ เชน
การเรี่ยรายเพือ่ กอสรางหรือซอมแซมวัด หรือการจัดงานเทศกาลตางๆ ของวัด แตตอมาวัดบาง
แหงหันมาใชรปู แบบของการประมูลโดยใหสิทธิแกผูที่เสนอผลประโยชนแกวัดมากที่สุด
การทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางเจาภาพกับรานคาทําใหวัดสามารถ
ใหบริการที่ครอบคลุม โดยเจาภาพแทบไมตองเขามามีสวนรวมในการจัดงานเลย เพียงแคทาํ
หนาที่รับรองแขกที่มารวมงาน
เจาภาพเพียงแคติดตอฝายฌาปนสถานของทางวัดเพื่อขอรับ
บริการ โดยวัดจะจัดทํารายการบริการตางๆ ทีว่ ัดกําหนดคาบริการ ไดแก บริการดานสถานที่ คือ
ศาลาสวดอภิธรรมศพ เมรุ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องขยายเสียง
เปนตน บริการดานพนักงาน ตั้งแตการเคลื่อนยายศพมายังวัดพรอมยานพาหนะ พนักงานประจํา
ศาลา และสัปเหรอ บริการดานอุปกรณเครื่องใชสําเร็จรูปตางๆ ซึ่งมีหลายขนาดหรือรูปแบบให
เจาภาพเลือก เชน หีบศพ เครื่องสังฆทาน ดอกไม อาหาร ธูปเทียน เปนตน สําหรับอุปกรณ
เครื่องใชที่มหี ลายรูปแบบ เชน หีบศพ ดอกไม ทางวัดจะมีรูปถายใหเจาภาพพิจารณาพรอมราคาที่
แตกตางไปความหรูหรา นอกจากนี้ บริการอื่นๆ เชน ของชํารวย วงมโหรี การจัดเลี้ยงอาหารในวัน
เผา หากเจาภาพรองขอวัดจะแนะนํารานคาที่ติดตอกับทางวัด
รูปแบบบริการดังกลาวไดกลายเปนรูปแบบบริการงานศพที่เปนกระแส
หลักอยูในปจจุบัน
ซึ่งเปนบริการที่เอือ้ อํานวยใหเจาภาพใชจา ยในการจัดงานศพไดอยาง
สะดวกสบาย โดยเฉพาะกลุมเจาภาพที่นยิ มจัดงานศพอยางใหญโตหรูหรา วัดจะสามารถได
ประโยชนจากการใชจายอยางฟุมเฟอยของเจาภาพเหลานี้ การจัดงานศพหลายๆ คืนทําใหวัดให
คาบํารุงศาลา คาบํารุงเครือ่ งอํานวยความสะดวก คาอาหารเครื่องดื่มเลี้ยงระหวางพิธี ตลอดจน
สวนแบงผลประโยชนจากบริการอุปกรณเครื่องใชจากรานคาซึ่งวัดอาจไดรับในรูปอุปกรณ เงิน
ประมูลสิทธิ หรือสวนแบงเปอรเซ็นตการขายแตละครั้ง ซึ่ง "ความเปนธุรกิจ" ของบริการอาจ
พิจารณาไดจากรายการคาบริการที่กาํ หนดไวอยางละเอียดและครอบคลุม
รวมทัง้ การสราง
ทางเลือกในการตอบสนองความพอใจของเจาภาพ
ดังนัน้ หากพิจารณาบริการงานศพวาเปนสิ่งที่พฒ
ั นาขึ้นภายใตเงือ่ นไข
ทางดานเศรษฐกิจของวัด พิธีกรรมงานศพในฐานะสินคาจึงถูกทําใหมมี ูลคาทางเศรษฐกิจสูง ในแง
ผลประโยชนตอบแทนจากการเปนผูใหบริการ บริการงานศพกลายเปนแหลงรายไดสําคัญอยาง
หนึง่ ของวัด โดยมีวัดหลายๆ แหงมีชื่อเสียงในสังคมดานบริการจัดงานศพในเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารถ
นํารายไดมาจุนเจือกิจการดานอืน่ ๆ ของวัด
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ผลกระทบของการกลายเปนสินคาของพิธกี รรมงานศพ
1. ผลกระทบตอคุณคาของพิธกี รรมงานศพ
การกลายเปนสินคาของพิธกี รรมงานศพทําใหการจัดงานศพอยูในรูป
ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนบริการ
โดยพิธีกรรมงานศพในฐานะสินคาบริการอยางหนึ่งจะมี
ความสําคัญตอผูผลิตบริการในเชิงของรายไดดวย ซึ่งรูปแบบของการใหบริการจะตองสรางมูลคา
แลกเปลี่ยนหรือผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกผูผลิต
พิธีกรรมงานศพในสังคมไทยประกอบดวยคุณคาในเชิงใชสอยหรืออีกนัย
หนึง่ คือคุณคาในเชิงความเชือ่ ทางศาสนา ซึ่งทําใหการจัดงานศพตองมีขั้นตอนทางพิธกี รรมโดยมี
พระสงฆเปนผูป ระกอบพิธี ซึ่งพิธีกรรมหลักในงานศพประกอบดวยการสวดอภิธรรมศพและการ
ฌาปนกิจ และคุณคาในเชิงสัญญะ หรือคุณคาในแงของการสื่อสารความหมายผานการจัดงานศพ
ซึ่งในสังคมไทยสวนหนึ่งการจัดงานศพเปนการแสดงสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ทําใหเกิด
คานิยมของการใชจายในการจัดงานศพที่เนนความใหญโตหรูหราอันแสดงถึงความมีตามีหนาของ
เจาภาพหรือผูต าย ซึ่งทําใหเจาภาพคํานึงในเรื่องสถานที่ การตกแตง และการจัดเตรียมอุปกรณ
เครื่องใชอยางดีที่แสดงสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจ
หากพิจารณาคุณคาทางศาสนา
การจัดงานศพมีความสําคัญอยูที่
ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาใหแกผูตาย รวมทั้งเปนการบรรเทาจิตใจใหแกครอบครัวและญาติ
มิตร ซึ่งการประกอบพิธกี รรมเปนบทบาทหนาที่ของพระสงฆมาตั้งแตอดีต ดังนัน้ หากสังคมไทย
จัดงานศพขึ้นเพื่อมุงหวังไดรับแตเพียงคุณคาทางศาสนา การจัดงานศพจะไมกอใหผลประโยชน
เชิงเศรษฐกิจมากนัก
ขณะที่คุณคาในเชิงสัญญะของพิธีกรรมงานศพทําใหพธิ ีกรรมงานศพมี
มูลคาในเชิงเศรษฐกิจสูง เนือ่ งจากนํามาสูก ารทุมเทใชจา ยในการจัดงานศพของเจาภาพเพื่อความ
มีหนามีตา ดังนั้น รูปแบบบริการจัดงานศพนอกจากการประกอบพิธกี รรมแลวจึงเปนการใหบริการ
แกเจาภาพทัง้ ในเรื่องสถานที่พรอมสิง่ อํานวยความสะดวก การจัดเตรียมอุปกรณเครื่องใชสําเร็จรูป
ที่มีหลายรูปแบบใหเจาภาพเลือกตามความพอใจ โดยราคาจะมีความแตกตางกันไปตามขนาด
หรือความหรูหราของเครื่องใชเครื่องตกแตงนัน้ ๆ เชน หีบศพ ดอกไมประดับหีบ ดอกไมประดับเมรุ
เปนตน สิ่งเหลานี้ลว นนํามาซึ่งคาบริการหรือผลประโยชนทวี่ ัดพึง่ ไดรับ
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พิธีกรรมงานศพในฐานะสินคาจึงใหความสําคัญดานมูลคาทาง
เศรษฐกิจมากกวาคุณคาทางศาสนา ขณะที่คุณคาทางศาสนากลับมีความสําคัญลดลงเรื่อยๆ
นอกจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจสังคมที่ทาํ ใหการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
จําเปนตองยนยอใหสอดคลองกับวิถีชีวิตสังคมสมัยใหม ยังเปนผลมาจากการขาดความใสใจของ
ทั้งวัดในฐานะผูใหบริการ เจาภาพ รวมทั้งแขกผูมารวมงาน
แมวัดจะอยูในฐานะผูใหบริการแตไมไดปรับปรุงการประกอบพิธีใหสื่อ
คุณคาแกเจาภาพและแขกที่มารวมงานมากขึ้น วัดสวนใหญยังคงยึดถือรูปแบบเดิมที่ปฏิบัติตอๆ
กันมา
การสวดบทอภิธรรมสวนใหญยังคงสวดดวยภาษาบาลีทาํ ใหคนสวนใหญไมทราบ
ความหมายจนคิดวาเปนการสวดใหคนตาย ซึง่ บทสวดอภิธรรมเปนการสวดเพื่อเตือนใจคนเปน
ไมใหประมาทในชีวิต
สวนการอุทิศสวนกุศลเปนพิธีกรวดน้ําหลังจากสวดอภิธรรมศพและการ
ถวายปจจัยแกพระสงฆ ยิง่ ไปกวานัน้ วัดบางแหงใชเวลาในการสวดอภิธรรมศพอยางรวดเร็วอยาง
ใหไดชัด จึงเปนสิ่งที่นา คิดวา การที่เจาภาพฐานะดีนิยมจัดใหมีการสวดอภิธรรมศพหลายๆ คืนนัน้
ไดรับคุณคาทางศาสนาจากพิธีกรรมมากนอยเพียงใด
สําหรับเจาภาพและผูมารวมงาน ในอดีตที่การจัดงานศพเปนกิจกรรม
ทางสังคม (Social Function) ในการจรรโลงความสัมพันธของกลุม คนทางสังคม โดยเจาภาพหรือ
ครอบครัวผูตายอาศัยความรวมมือของญาติมิตรเพื่อนฝูงในการดําเนินการจัดงานศพใหเสร็จสิ้น
ลุลวงไป ทําใหทกุ ฝายเขาไปมีสวนรวมกับพิธีกรรมในขัน้ ตอนตางๆ จึงเขาถึงความหมายที่แฝงมา
กับขั้นตอนตางๆ ในการประกอบพิธีกรรมไดมากกวาการจัดงานศพโดยอาศัยบริการของวัด ทั้งนี้
การดูแลจัดการงานศพแทบทุกขั้นตอนตกเปนหนาที่ของผูใหบริการโดยเจาภาพเพียงทําหนาที่
รับรองแขกที่มาในงานเทานัน้ สําหรับแขกผูมารวมงานเพียงมีหนาที่มารวมงานเพื่อเปนเกียรติแก
เจาภาพ ดังนั้น คุณคาหรือประโยชนทเี่ จาภาพไดรับจากพิธีกรรมงานศพในฐานะสินคาจึงเหลือ
เพียงความสะดวกสบายจากบริการตางๆ ของวัด
2. ผลกระทบตอเศรษฐกิจวัด
กระบวนการกลายเปนสินคาของพิธีกรรมงานศพที่เกิดขึ้นภายใตบทบาท
ของวัดในฐานะผูใหบริการ ไดทําใหวัดตองผลิตบริการงานศพภายใตเงื่อนไขของระบบตลาด แม
การปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5 จะผลักดันใหวัดตองเขาไปเกี่ยวของกับการแสวงหารายไดผานระบบ
ตลาด แตสวนใหญกิจกรรมดังกลาวไมไดเปนกิจกรรมทางศาสนา เชน รายไดจากคาเชาที่ดิน
อาคารตึกแถว เปนตน สําหรับงานศพถือเปนพิธีกรรมทางศาสนา การแสวงหารายไดจากพิธีกรรม
จึงดูมีความขัดแยงตอบทบาทของวัดที่มตี องสังคมมากกวากิจกรรมอื่นๆ ดานหนึ่ง การประกอบ
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พิธีกรรมทางศาสนาถือเปนหนาที่สําคัญของวัดหรือสงฆทเี่ หลืออยูห ลังจากบทบาทดานอื่นๆ ของ
วัดถูกกระจายไปยังสถาบันใหมในชวงเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจการเมือง ในแงนี้วดั ก็ควรมีหนาที่
บริการสังคมโดยทั่วไป แตอกี ดานหนึ่ง พิธีกรรมงานศพในฐานะแหลงรายไดจุนเจือเศรษฐกิจวัดได
กลายเปนบริการที่มีราคากําหนดไว โดยบทบาทของวัดอยูในฐานะผูใหบริการสินคาอยางหนึ่งที่
ตอบสนองตอเจาภาพผูใชบริการภายใตระบบแลกเปลี่ยนที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ
ดวยความจําเปนทางดานเศรษฐกิจทําใหวดั จําเปนตองผลิตบริการงาน
ศพภายใตเงื่อนไขดานผลประโยชนของวัด รูปแบบของบริการที่วัดผลิต จึงจําเปนตองสนองตอบ
ความพอใจของผูบริโภคในดานคุณคาเชิงสัญญะมากกวาคุณคาทางศาสนา ทั้งนี้ คุณคา
เชิงสัญญะมีอทิ ธิพลตอคานิยมของสังคมในการทุมเทการใชจายในการจัดงานศพซึ่งทําใหงานศพ
มีมูลคาแลกเปลี่ยนสูง ซึง่ เปดโอกาสใหวดั ในฐานะผูผลิตบริการเขามาแสวงหาผลประโยชนไดมาก
หากพิจารณาถึงการบริการของวัดที่เนนการอํานวยความสะดวกตางๆ
แกเจาภาพอยางครอบคลุม ทั้งเรื่องสถานที่ พนักงาน อุปกรณเครื่องใชทงั้ ที่เกี่ยวของกับพิธีกรรม
ทางศาสนาหรือที่เปนเครื่องประดับตกแตง และเปดโอกาสใหเจาภาพใชจายในการจัดงานศพตาม
ความพอใจ ทั้งระยะเวลาของการจัดงาน การสรางทางเลือกของอุปกรณเครื่องใชหลายรูปแบบ
หลายราคาตามขนาดหรือความหรูหรา รูปแบบดังกลาวทําใหวัดไดผลประโยชนจากคาบริการ
ตางๆ และสวนแบงรายไดจากรานคาทีเ่ กี่ยวของ แตก็เปนสิ่งสะทอนวาวัฒนธรรมการบริโภค
พิธีกรรมงานศพของคนในสังคมมีอิทธิพลตอวัดในการกําหนดรูปแบบของการจัดงานศพ วัดจึงเปน
เพียงผูผลิตบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ซึ่งทําใหวัดตองสูญเสียบทบาทใน
การชี้นาํ สังคมทางดานพิธกี รรมตามหลักศาสนา
แมวาการเปลีย่ นแปลงของสภาพสังคมทีต่ องการหนวยสําหรับการจัด
งานศพอยางเปนกิจลักษณะ โดยวัดไดเขารับบทบาทตอการเปนผูใหบริการงานศพ ซึ่งนาจะทําให
วัดที่มีบทบาทในเชิงพิธกี รรมทางศาสนามาตั้งแตอดีตสามารถเนนคุณคาทางศาสนาใหเพิม่ มาก
ขึ้น นั้นคือการชี้นําในสังคมปรับเปลี่ยนการบริโภคพิธกี รรมงานศพอยางสิน้ เปลืองมาสูการจัดงาน
ศพที่เนนหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาอยางเหมาะสม ซึง่ หากพิจารณาคําสอนตามบทสวด
อภิธรรมศพแลว ซึง่ สะทอนตอหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาดวยเรื่อง "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา"
หรือความไมเที่ยงแทของชีวติ ที่มนุษยตองเผชิญ ทําใหเห็นวารูปแบบบริการของวัดที่เปนอยูเปนสิง่
ที่ขัดแยงดานความหมาย ดวยบริการที่สอดคลองตอคานิยมที่แสดงถึง "อัตตา" อันแสดงความมีตัว
มีตนของมนุษย โดยใหความสําคัญตอการแสดงสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของผูตาย
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อยางไรก็ตาม หากวัดกลับไปเนนการจัดงานศพตามหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา
โดยคํานึงถึงการใชจา ยอยางความเหมาะสมมากกวาการจัดงานเพื่อแสดงฐานะทาง
เศรษฐกิจ ดังเห็นไดจากวัดชลประทานฯ ทีน่ ําเอาพิธีกรรมงานศพกลับมาตีความใหม โดยตองการ
ชี้นําสังคมใหจดั งานศพโดยเนนที่คุณคาในเชิงศาสนามากขึ้น และตัดการใชจายที่ไมสอดคลองตอ
แนวทางของพุทธศาสนาไมใหเจาภาพสิน้ เปลืองเกินความจําเปน
แตรูปแบบดังกลาวไมกอ
ประโยชนเชิงรายไดแกวัดมากนัก ดังนัน้ หากวัดเลือกมีบทบาทชีน้ ําแกสังคมถึงพิธกี รรมงานศพที่
เหมาะสมตามหลักศาสนา วัดจําเปนตองวางบริการงานศพใหอยูน อกเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของวัด
ดังนัน้ การกลายเปนสินคาของพิธีกรรมงานศพจึงทําใหเกิดความขัดแยง
ในบทบาทของวัดทีม่ ีตอสังคม ระหวางการเปนผูใหบริการทีน่ ําเอาเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจของวัดเปน
ที่ตั้ง ซึ่งมีรูปแบบการใหบริการที่ไดรับอิทธิพลจากคานิยมอันสิ้นเปลืองของสังคม กับการมีบทบาท
ในฐานะผูชนี้ ําพิธีกรรมทางศาสนาตอสังคม แตวัดอาจตองคิดถึงการแสวงหารายไดอื่นๆ เพื่อมา
จุนเจือกิจการดานศาสนา
3.ผลกระทบทางสังคม
พิธีกรรมงานศพทีก่ ลายเปนสินคา ผูบริการจะใชราคาหรือคาบริการเปน
ตัวตัดสินใจในการรับบริการแกเจาภาพ ซึ่งเปนลักษณะเดียวของสินคาทั่วๆ ไป แมวาวัดซึง่ เปน
สถาบันทางศาสนาจะมีบทบาทในฐานะผูใหบริการงานศพในกรุงเทพฯ แตก็ไมอาจหลีกเลี่ยงทีจ่ ะ
ของเกี่ยวกับระบบตลาดได ความสัมพันธระหวางเจาภาพกับวัดจึงกลายเปนผูใหบริการและลูกคา
โดยอาศัยกลไกตลาดเปนตัวกําหนดการตัดสินใจ บริการงานศพในวัดจึงเปนเรื่องของเจาภาพที่มี
กําลังทรัพยพอจะเสียคาใชจายได
หากพิจารณาเฉพาะในสวนของการประกอบพิธีกรรมถือเปนหนาที่
พระสงฆในการรับใชสังคม โดยการประกอบพิธีกรรมเปนบทบาทดานศาสนาของวัดและพระสงฆ
ซึ่งมีสําคัญมากที่สุดอยางหนึ่งหลังจากบทบาทอื่นๆ ของวัดอยูกระจายไปยังสถาบันอื่นๆ ของ
สังคมทีพ่ ัฒนาขึ้นภายใตการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจการเมือง ดังนั้น ในสวนของพิธกี รรม
ทางศาสนาจึงเปนสวนเดียวที่ไมมีการกําหนดราคา โดยพระสงฆจะไดรับการถวายปจจัยและเงิน
ทําบุญจากเจาภาพซึง่ เปนลักษณะทีม่ ีมาตั้งแตอดีต
อยางไรก็ตาม การจัดงานศพของวัดไมมีเฉพาะเรื่องของการประกอบ
พิธีกรรมเทานัน้ การจัดงานศพจําเปนตองมีสถานที่และสิ่งของเครือ่ งใชตางๆ ในพิธี ซึง่ บริการ
ตางๆ เหลานี้ เจาภาพจําเปนตองจายคาบริการใหแกวัด ในปจจุบนั การจัดงานศพ 3 ถึง 5 คืน
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เจาภาพตองเสียคาบริการใหแกวัดไมต่ํากวา 1 หมื่นบาท สําหรับคนยากจนแลวไมงายที่จะหาเงิน
มาจัดงานศพในระยะเวลาอันสั้น หากไมไดรับความชวยเหลือจากญาติพี่นองก็จําเปนตองกูเงินมา
ใชจาย
เจาภาพยากจนจําเปนตองเลือกวัดที่คิดคาบริการไมสูงนักหรือวัดที่รบั จัด
งานศพในเชิงสงเคราะห ซึ่งอนุโลมคาใชจายบางรายการโดยเฉพาะการยกเวนคาบํารุงศาลาสวด
อภิธรรม คาบํารุงเมรุ คงเหลือแตเพียงคาใชจายที่วัดมีตน ทุนในการจัดหามาบริการ เชน หีบศพ คา
เชื้อเพลิงในการเผาศพ เปนตน แมวา วัดตางๆ รวมถึงวัดที่มีชื่อเสียงในการจัดงานศพจะเปดโอกาส
ใหเจาภาพยากจนขอความอนุเคราะหจากทางวัดไดโดยใหติดตอกับรองเจาอาวาสที่ดูแล
กิจการฌาปนสถาน แตจะไดรับการปฏิบัติที่แตกตางออกไปโดยวัดจะจํากัดบริการเพียงสวด 1 คืน
แลวเผาทันที ซึ่งแสดงใหเห็นวาวัดเหลานีย้ ังมีบทบาทในการทําศพสงเคราะหนอยอยู
การจัดงานศพที่ขึ้นอยูก ับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของเจาภาพ โดยบริการ
ตางๆ มีราคาที่ตองจาย ทําใหเจาภาพที่ยากจนมีความลําบากในการจัดงานศพมากกวาเจาภาพที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจดี เจาภาพยากจนจะตองขวนขวายหาทางออกในการจัดงานศพใหผูตายตาม
กําลังที่มี เชน การติดตอวัดที่ยอมใหความอนุเคราะห การขอรับความชวยเหลือจากมูลนิธิที่บริจาค
หีบศพหรือใหความชวยเหลือดานการเงิน
หรือการเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ขณะที่เจาภาพร่ํารวยซึง่ สามารถเลือกวัดและใชบริการของวัดไดเต็มที่เพียงแคนาํ ศพ
และเงินคาบริการไปติดตอทางวัด การจัดงานศพจึงเปนเครื่องสะทอนอยางหนึง่ ของความไมเทา
เทียมของกลุมคนในสังคม
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