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ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการตาย

• คนเราทุกคนเกิดมาแลว้ตอ้งตาย ไม่มีใครหนีพน้ แต่ละสงัคมจะมีประเพณี 
ความเช่ือเร่ืองเก่ียวกบัการตายและมีการตายท่ีแตกต่างกนั 

• ในสงัคมไทยนั้นมีความเช่ือวา่ในร่างกายของคนมีส่ิงหน่ึงสิงอยู ่ คร้ันเม่ือ
ร่างกายนั้นแตกดบัสูญสลายไปแลว้  ส่ิงท่ีสิงอยูใ่นร่างกายนั้นจะไม่สูญสลาย
ตามร่างกายไปดว้ย

• ส่ิงน้ันจะคงอยู่ในลกัษณะทีไ่ม่เห็นตวัตน ล่องลอยอยู่ ท่ีเรียกกนัวา่ “วญิญาณ”



• “วญิญาณ” เป็นส่ิงท่ีท าใหค้นเคล่ือนไหวได ้  เม่ือใดท่ีคนนอนหลบัสนิท
วญิญาณกจ็ะออกจากร่างไปชัว่คราว  ถา้วญิญาณกลบัมากจ็ะรู้สึกตวัต่ืนข้ึน 
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• “การตาย” กคื็อ การท่ีวญิญาณออกไปจากร่างและไม่กลบัคืนมาสู่ร่างกายอีก 
• เพราะฉะนั้น เสถียรโกเศศ ไดใ้หค้วามหมายของการตายไวว้า่ “วญิญาณแยก

ออกจากร่างกายไปอย่างเด็ดขาด” 

• ส่วนร่างกายท่ีเหลืออยูโ่ดยไม่มีวญิญาณเราเรียกวา่ 
หรือ ซ่ึงหมายถึง ร่างของคนตาย
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“ศพ” “ซากศพ” 



• คนไทยมีความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองวญิญาณวา่ผูต้ายเหลือเฉพาะร่างกาย แต่วญิญาณ
ยงัคงอยู ่ ยงัคงล่องลอยเพ่ือหาร่างใหม่ ซ่ึงเรียกกนัวา่ “ผ”ี และแต่ละทอ้งถ่ินกจ็ะ
เรียกช่ือผแีตกต่างกนัไป
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• “ผ”ี ในความหมายเดิมยอ่มมีทั้งดีและชัว่ 
- แต่ถา้เป็น “ผดี”ี เราจะใชค้  าอ่ืนเรียกแทน เช่น พระเส้ือเมือง  พระภูมเิจ้าที ่
- ส่วนพวกท่ีไม่เลวนกั เช่น ผเีรือน ผปู่ีย่าตายายกย็งัคงใชค้  าวา่ “ผ”ี อยู ่         
- ส่วน “ผเีลว” คือผีท่ีชอบหลอกหลอนคนใหต้กใจกลวั 
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• แต่ข้ึนช่ือวา่ผ ี คนมกักลวัและหาหนทางป้องกนัไวก่้อน ดว้ยเหตุน้ีเองจึงเกิด             
“พธีิเซ่นไหว้” เพื่อท าใหเ้ป็นท่ีถูกใจผี

• พิธีเซ่นไหวท่ี้เกิดข้ึนในสมยัโบราณเกิดจากความเช่ือของมนุษยใ์นเร่ืองของปรโลก 
หรือโลกหนา้ จึงท าใหพิ้ธีเซ่นไหวด้ว้ยอาหาร เส้ือผา้ เพ่ือใหผู้ต้ายไดมี้กิน มีเส้ือผา้     
ใชส้อย โดยไม่ตอ้งขาดแคลน อดอยาก 

• การมพีธีิเซ่นไหว้ ถือว่าเป็นความผูกพนัรักใคร่                                                          
ของคนในครอบครัว และแสดงความอาลยัและ                                                        
ห่วงใยผู้ทีล่่วงลบัไปแล้ว



• พธีิเซ่นศพ

• ระหวา่ง 3 วนันบัแต่วนัตาย ตอ้งจดัหาขา้วน ้าใส่ส ารับมาตั้งไวข้า้งโลง วนัละสอง
เวลา คือ

• เวลาจะเซ่นใหเ้คาะโลง 3 คร้ัง บอกศพใหรั้บประทานอาหาร ถา้ผูต้ายเป็นปู่ กบ็อก
วา่ “ปู่กนิข้าว” บอกดงัน้ีทุกคราวไป

• ตั้งอาหารเซ่นราวชัว่โมงหน่ึงจึงยกกลบั
• เร่ืองเซ่นศพกเ็ขา้หลกัท่ีพดูมาแลว้วา่ “ส่ิงใดมีอยู่ กย่็อมคงอยู่และจะมีอยู่ต่อไป” 

เพราะฉะนั้นผูต้าย เม่ือก่อนเคยกินอยา่งใด เม่ือตายไปกต็อ้งกินอยา่งนั้น

เช้าและเยน็



• เม่ือมนุษยเ์จริญข้ึน และนบัถือศาสนาแตกต่างกนั  มกัจะน าเอาคติทางศาสนามา
ประกอบกบัพธีิท าศพ โดยเช่ือวา่

- จะท าให้ผู้ตายได้รับความสุขและเป็นการเชิดชูเกยีรตขิองผู้ตาย 

- จะช่วยให้ผู้มีชีวติอยู่มีความสุขและได้เชิดชูเกยีรตด้ิวยเช่นกนั 

• ถา้คนมีก าลงัทรัพยม์ากในการท าศพกไ็ม่มีปัญหา 
• แต่คนมีก าลงัทรัพยน์อ้ยแลว้ยงัพยายามจดัพิธีท าศพหรูหราใหญ่โต เพ่ือไม่ให้

นอ้ยหนา้ถึงกบัไปกูห้น้ียมืสินมาจดังานศพ จึงเกิดส านวนท่ีวา่
หมายถึง คนตายมีหน้ีสินใหลู้กหลานตอ้งชดใชแ้ทน ซ่ึงความจริงแลว้คนเป็น
นัน่เองท่ีไม่รู้จกัประมาณตนเอง

“คนตาย ขายคนเป็น” 



• คนไทยมีความเช่ือตามหลกัศาสนาพทุธวา่ ส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดมาแลว้จะไม่คงท่ีตอ้งมี 
เกิด แก่ เจบ็  ตาย อนัเป็นกฎธรรมดาของโลก 

• ดงัค าสอนของพระพทุธเจา้ท่ีวา่ “สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจจา”  ซ่ึงหมายถึง “สังขาร
ธรรมทั้งปวงล้วนมิได้เทีย่ง”

• ดงันั้นความเช่ือท่ีสืบเน่ืองมาจากพทุธศาสนาท่ีวา่                                                    
ส่ิงมีชีวิตตอ้งตกอยูใ่น  “วฏัสงสาร” คือ ต้องมี                                                      
การเวยีนว่ายตายเกดิ เม่ือตายไปแล้วต้องเกดิใหม่ 
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• ท าให้คนไทยเช่ือว่าเม่ือมชีีวติอยู่ต้องท าบุญท ากศุลให้มากทีสุ่ด เม่ือตายไปแลว้ก็
หวงัผลวา่ เม่ือตนเกิดใหม่จะไดมี้ความสุขกายสบายใจตามกศุลกรรมของตน

• ส่วนญาตพิีน้่องทีย่งัมชีีวติอยู่กจ็ะบ าเพญ็กศุลให้แก่ผู้ตายให้มากทีสุ่ด เพราะถือวา่
เป็นการท าบุญคร้ังสุดทา้ยใหแ้ก่ผูต้ายเพ่ือให ้                                                   
วิญญาณของผูต้ายไดไ้ปเกิดใหม่ในท่ีดี ๆ หรือ                                                       
เกิดมาร่วมวงศาคณาญาติกนัอีก
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• การประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัคนตายตามประเพณีไทยนบัวา่ เป็นการบ าเพญ็กศุล
ทางพทุธศาสนาใหแ้ก่ผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ 

• หลงัจากนั้นกจ็ะมีพิธีฝังศพ หรือเผาศพ ซ่ึงจะเรียกวา่ “พธีิปลงศพ” มีความหมาย
วา่ การปลดเปลือ้งภาระทีแ่บกไว้ในเร่ืองศพให้เสร็จธุระ



• การเผาศพเป็นวิธีปลงศพโดยปกติของไทยคลา้ยกบัคติของอินเดีย ซ่ึง
- อนิเดยีเช่ือวา่ไฟจะช าระบาปมลทินของคนตายไดห้มดส้ิน และจะช่วยวิญญาณ

ใหต้ามควนัข้ึนบนสวรรค ์
- คนไทยนั้นยดึคติทางพทุธศาสนา ซ่ึงเช่ือวา่การเผานั้นท าใหส้งัขารหมดส้ินไป

เพ่ือใหห้ลุดพน้   วิญญาณจะไม่ยดึเหน่ียวอยูก่บัร่างท่ีส้ินไปแลว้



• บางพวกเห็นวา่การ “เผาศพ” ดี  เพราะวา่ไม่เปลืองท่ี จะไดเ้อาท่ีใชป้ระโยชน์
ใหเ้กิดผลดีกวา่ใชเ้ป็นท่ีฝังศพ ทั้งการเผากเ็ป็นวธีิท่ีสะอาด ไม่เป็นอนัตรายต่อ
อนามยั ดีกวา่ใหเ้น่าซึมอยูใ่นดิน

• แต่บางพวกกแ็ยง้วา่ การ “ฝังศพ” ดี ถา้ฝังใหลึ้ก ธาตุไฮโดรเยน และ ธาตุ
ไฮโดรคาร์บอนจะถูกความหนาของดินดูดไวห้มด ไม่เป็นอนัตรายแก่อนามยั



• ส่วนศพท่ีคนไทยไม่นิยมเผากคื็อ ศพเด็กเลก็ ศพนักโทษ  ศพคนที่ตายโหง เช่น 
ฆ่าตวัตาย  ตกน ้าตาย  เกิดอุบติัเหตุ หรือคนท่ีตายดว้ยโรคร้าย  เช่น  อหิวาตกโรค 
ไขท้รพิษ 

• คนไทยมีความเช่ือวา่ศพท่ีฝังแลว้หา้มขดุข้ึนเผา ถา้ขดุข้ึนเผาจะท าใหผู้ท่ี้มีชีวิต  
อยูเ่กิดความเดือดร้อน หรือเจบ็ไขไ้ดป่้วย ซ่ึงตรงกบัส านวนท่ีวา่ “ปล า้ผลีุก     
ปลุกผน่ัีง” หมายถึง พยายามท าใหมี้เร่ืองมีราวข้ึนมา

• แต่ในปัจจุบนัประเพณีหา้มไม่ใหข้ดุศพข้ึนเผาน้ีไม่นิยมอีกต่อไปแลว้ 
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• พิธีกรรมเก่ียวกบัการตายไดก้ลายเป็นขนบประเพณีของไทย ซ่ึงถือวา่เป็น    
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรม และจดัวา่เป็นประเพณีท่ีเก่ียวกบัชีวติของคนเรา

• การจดัพิธีเก่ียวกบัการตาย มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี
1. การต่ออายุ
2. การบอกหนทาง
3. การอาบน ้าศพและการแต่งตัวศพ
4. การรดน ้าศพ
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5. การมัดศพ

6. การตั้งศพ

7. การเซ่นศพ

8. การไว้ทุกข์

9.  การเผาศพ

10. การเดินสามหาบและการเกบ็อฐิั



1. การต่ออายุ

• พธีิส าหรับผู้ป่วยทีใ่กล้ตาย พระสงฆ์จะท าพธีิต่ออายุโดยการสวดโพชฌงค์ 

• “การสวดโพชฌงค์” น้ีใชก้บัคนสูงอาย ุ ถา้เป็นเดก็หรือคนหนุ่มกไ็ม่ใชส้วด คง
จะเป็นเพราะยงัไม่มีความรู้พอจะเขา้ใจซาบซ้ึงในพระธรรมท่ีพระสงฆส์วดให ้

• การสวดโพชฌงค์ คือ องค์แห่งธรรมเป็นเคร่ืองตรัสรู้ มี 7 ประการ
สติ (สติสมัโพชฌงค)์ ความระลึกได ้ส านึกพร้อมอยู ่ใจอยูก่บักิจ จิตอยูก่บัเร่ือง
ธัมมวจิยะ (ธมัมวิจยสมัโพชฌงค)์ ความเฟ้นธรรม ความสอดส่องสืบคน้ธรรม



วริิยะ (วริิยสมัโพชฌงค)์ ความเพียร
ปีติ (ปีติสมัโพชฌงค)์ ความอ่ิมใจ
ปัสสัทธิ (ปัสสัทธิสมัโพชฌงค)์ ความสงบกายใจ
สมาธิ (สมาธิสมัโพชฌงค)์ ความมีใจตั้งมัน่ จิตแน่วในอารมณ์
อุเบกขา (อุเบกขาสมัโพชฌงค)์ ความมีใจเป็นกลาง เพราะเห็นตามเป็นจริง

1. การต่ออายุ



• หลงัจากท่ีพระสงฆส์วดจบแลว้ชกับงัสุกลุเป็น โดยการเอาผา้คลุมผูป่้วยทั้งตวั
แลว้พระสงฆจ์บัชายผา้แลว้กล่าวคาถาเพ่ือใหผู้ป่้วยไดค้ลายทุกข์

• การบังสุกลุเป็น กเ็ป็นเคร่ืองเตือนสติใหผู้ป่้วยปลงสงัขาร อีกทั้งผูท่ี้ยงัอยูก่จ็ะได้
คลายกงัวลและความเศร้าหมอง

1. การต่ออายุ



2. การบอกหนทาง

• เม่ือผู้ป่วยใกล้จะส้ินใจ  ต้องจดัดอกไม้ธูปเทยีนบรรจุกรวยใบตองให้พนมมือถือไว้
ส าหรับบูชาระลึกคุณพระรัตนตรัยหรือเช่ือกนัวา่เพ่ือน าไปบูชาพระจุฬามณเีจดย์ี
บนสวรรค ์ 

• และญาติพ่ีนอ้งจะกล่าวค าวา่ “อรห ๆ” ท่ีหมายถึง                                                       
พระพุทธเจ้า ใหผู้ป่้วยไดย้นิเป็นเคร่ืองเตือนสติให ้                                                      
ระลึกถึงพระศาสนาเป็นคร้ังสุดทา้ย จะไดมี้บุญ                                                                     
ติดตวัไปยงัปรโลก



2. การบอกหนทาง

• เม่ือผูป่้วยส้ินใจแลว้ใหจุ้ดเทยีนกลัเม็ด เป็นเทียนข้ีผึ้งหนกั 1 บาท มีไส้ 7 เส้น 
ซ่ึงเช่ือกนัวา่ ถา้เทียนท่ีจุดไวห้มดเม่ือใด เป็นเคร่ืองหมายวา่ตายแลว้แน่นอนจึง
จดัการศพต่อไป



พระจุฬามณเีจดย์ี

• พระจุฬามณีเจดีย ์มีเร่ืองใน ปฐมสมโพธิ วา่เม่ือแรกพระพทุธเจา้เสดจ็ออก
บรรพชา ทรงตดัพระเกศาแลว้โยนข้ึนไปลอยบนอากาศ

• พระอินทร์รับเอาไปใส่ผอบเชิญข้ึนไปบรรจุไวใ้นพระจุฬามณีเจดียบ์นสวรรค์
• พระเจดียอ์งคน้ี์เป็นสีเขียว  มีเทวดาเหาะมาบูชากนัเป็นกลุ่ม ๆ
• ส่วนในหนงัสือ พระมาลัยค าหลวง ซ่ึงกล่าวถึงพระมาลยัข้ึนไปไหวพ้ระจุฬามณี

เจดีย ์กเ็พ่ือจะไดไ้หวพ้ระศรีอารียด์ว้ย อีกทั้งแต่งข้ึนเพ่ือสรรเสริญคุณ คนจะได้
อยากพบพระศรีอารียบ์า้ง



3. การอาบน า้ศพและการแต่งตัวศพ

• การอาบน ้าเป็นพิธีท่ีตอ้งท าในขั้นตน้ใหแ้ก่ผูต้าย 
• ถา้เป็นแบบโบราณกต็อ้งอาบน ้าร้อนก่อนแล้วจึงอาบด้วยน ้าเยน็ ฟอกร่างกาย

ดว้ยสม้มะกรูด  ต าขม้ินสด  และผวิมะกรูดมาขดัสีใหท้ัว่ร่างกาย
• ถา้เป็นศพผูใ้หญ่ท่ีนบัถือ มกัจะน าผา้ขาวซบัท่ีหนา้  ฝ่ามือและฝ่าเทา้เพ่ือเกบ็ไว้

เป็นท่ีระลึกและกราบไหวบู้ชา



• ส่วนการแต่งตวัศพนั้น เร่ิมต้นด้วยการหวผีม  เม่ือหวแีล้วต้องหักหวเีป็น 2-3 
ท่อนแล้วโยนทิง้ 

• การโยนหวท่ีีหกัท้ิง เห็นถือวา่หวคีนตายเป็นมลทิน ใชส้ าหรับคนเป็นไม่ได้
• หรือการหกัหวี 3 ท่อนตอ้งกล่าววา่ “อนิจฺจ ทุกข อนัตฺตา”  เขา้ทางปริศนาธรรม

วา่ชีวติมนุษยต์อ้งแตกดบัเป็นธรรมดา

3. การอาบน า้ศพและการแต่งตัวศพ



• ส่วนการแต่งตวัศพนั้นใหนุ่้งผา้ขาว  สวมเส้ือขาว และติดกระดุมเส้ือไวด้า้นหลงั 
แลว้จึงใส่เส้ือผา้อีก 1 ชั้นแต่งตวัแบบปกติ ซ่ึงมีความหมายวา่ 

- การแต่งตวัด้วยชุดขาว แสดงว่า  เป็นผู้บริสุทธ์ิ 

- การแต่งคร้ังแรก หมายถึง   คนตาย  

- การแต่งตัวแบบปกติคร้ังที่ 2 แปลว่า  เกดิ

• ซ่ึงถา้อธิบายตามปริศนาธรรมกห็มายถึง คนเราตอ้งมีการเวยีนวา่ยตายเกิดไม่มีท่ี
ส้ินสุด

3. การอาบน า้ศพและการแต่งตัวศพ



• ถา้ผูต้ายเป็นคนกินหมาก กเ็อาหมากต าใส่ปากศพไว ้
• ทีใ่ช้หมากต า อธิบายเป็นปริศนาธรรมวา่ แม้แต่หมากกต้็องมีคนต าป้อนให้ ป้อนให้

แล้วกย็งัอ้าปากอยู่เฉยๆ ไม่รู้จกัถ่มไม่รู้จกัคาย 

• หลงัจากนั้นเอาเงินหรือแหวนห่อผา้ขาวผกูเชือกใหห้างยาว                                    
หยอ่นลงไปปากศพใหเ้ชือกหอ้ยออกมานอกปาก                                                          
เวลาเผาจึงจะเอาออกมา ญาติจะเกบ็ไวเ้ป็น                                                                            
ท่ีระลึกหรือเป็นเคร่ืองราง  

3. การอาบน า้ศพและการแต่งตัวศพ



• สาเหตุทีน่ าเงนิใส่ปากศพเพราะมีความเช่ือวา่ 
- ผู้ตายจะได้มีทรัพย์สินตดิตวัไปใช้สอยในโลกหน้า 
- หรือเป็นปริศนาธรรมว่า คนเราเกดิมาอย่าได้ลุ่มหลงในทรัพย์สิน  ตายไป

แล้วย่อมเอาไปไม่ได้ แต่ท่ีน าติดตวัไปในปรโลกไดคื้อ บาปบุญท่ีคนเองไดท้ าไว้

3. การอาบน า้ศพและการแต่งตัวศพ



• ความคิดความเช่ือเร่ืองการน าทรัพยสิ์นติดตวัไปไม่ไดห้ลงัตาย นอกเสียจากความดี
นั้น สะทอ้นใหเ้ห็นผา่นวรรณคดีเร่ือง “กฤษณาสอนน้องค าฉันท์”  พระนิพนธ์ใน
สมเด็จพระมหาสมณเจา้  กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ความวา่

พฤษภกาสร         อีกกญุชรอนัปลดปลง
โททนตเ์สน่งคง              ส าคญัหมายในกายมี

นรชาติวางวาย      มลายส้ินทั้งอินทรีย์
สถิตทัว่แต่ชัว่ดี             ประดบัไวใ้นโลกา



4. การรดน า้ศพ

• เม่ือแต่งตวัศพเสร็จแลว้ ตามประเพณีกใ็หศ้พนอนอยูบ่นเตียงหนัหวัศพไปทาง
ทิศตะวนัตก ทอดแขนขวาย่ืนออกมาเพื่อใหผู้ม้ารดน ้าศพหยอดน ้าหอมท่ีฝ่ามือ 

• ผู้ทีม่ารดน า้ศพน้ันถือว่า มาขอขมาศพและมาขออโหสิกรรม 



4. การรดน า้ศพ

• ส่วนการรดน ้าศพนั้นเป็นปริศนาธรรมวา่ 
“คนตายแล้วถงึใครจะเอาน า้อบน า้หอม มาชุบสักเท่าไรกไ็ม่กลบัฟ้ืนขึน้ได้  

เป็นทางให้สังเวชสลดใจ  กนัความประมาทมัวเมาในชีวติ”



5. การมัดศพ

• การมดัศพ เรียกวา่ “ตราสัง” โดยใชด้า้ยดิบท าเป็นห่วง 3 ห่วง 
• ห่วงแรกคลอ้งคอ แลว้วา่คาถาก ากบัวา่ “ปุตฺโต  ควี ” แปลวา่ “ห่วงลูกผูกคอ”  

• แลว้เอาดา้ยโยงมากลางตวัผกูหวัแม่มือ  แลว้ผกูมดัมือทั้งสองใหพ้นมไวท่ี้หนา้อก 
แลว้วา่คาถาก ากบัวา่ “ธน หตฺเถ” แปลวา่ “ห่วงทรัพย์ผูกมือ”  นบัเป็นห่วงที่สอง 

• แลว้โยงดา้ยมาท่ีเทา้ท าห่วงผกูหวัแม่เทา้ทั้งสอง  แลว้รวบผกูขอ้เทา้ทั้งสองให้
ติดกนั แลว้วา่คาถาก ากบัวา่ “ภริยา  ปาเท” แปลวา่ “ห่วงภรรยาผูกเท้า”



• การมดัตราสงัเป็นห่วง 3 ห่วง บางทีกย็า้ยท่ีของคาถา ดงัปรากฏในโคลงโลกนิติวา่
มีบุตรห่วงหน่ึงเกีย้ว พนัคอ

ทรัพย์ผูกบาทาคลอ หน่วงไว้

ภรรยายิง่บ่วงปอ รึงรัด มือนา

สามบ่วงใครพ้นได้ จึ่งพ้นสงสาร

5. การมัดศพ



• เสถียรโกเศศ ไดอ้ธิบายถึง “การตราสัง” ตามปริศนาธรรมวา่
“ห่วงทัง้สามน้ี  ย่อมผกูมัดสัตว์โลกให้จมอยู่ในห้วงทุกข์แห่งสังสารวัไไม่ให้

หลุดพ้นไปได้  ต่อเม่ือได้ตัดบ่วงน้ีขาดจึงจะพ้นทุกข์ได้”

5. การมัดศพ



• เม่ือตราสงัแลว้จะใชผ้า้ขาวผนืใหญ่ยาว 5 แขนห่อศพใหมิ้ด  ส่วนชายผา้ขมวด
ไวท้างศีรษะ แลว้เอาดา้ยดิบขนาดน้ิวมือมดัศพใหเ้ป็นเปลาะ 5-8 เปลาะ ปล่อย
ชายเส้นดา้ยท่ีมดัใหย้าวออกมานอกโลง

5. การมัดศพ



• การห่อมัดเช่นน้ีเปรียบไดว้า่เป็นกระเพาะและสายรกทีห่่อหุ้มตวัเหมือนอยู่ใน
ครรภ์มารดา 

• แลว้จึงยกศพท่ีมดัวางไวใ้นโลงในท่านอนตะแคง 
• การห่อศพเช่นน้ี เรียกวา่ “สังดอย” หรือ  “ดอยนอก” (ดอย แปลว่า ผูก, มัด)

5. การมัดศพ



6. การตั้งศพ

• เม่ือบรรจุศพลงโลงเรียบร้อยแลว้  ต้องหันหัวโลงไปทางทิศตะวนัตกและตั้งไฟ
ศพไว้ที่ปลายเท้า ซ่ึงเป็นเคร่ืองเตือนสติคนเป็นวา่ 

“ให้หาทางไปแต่ทางสว่าง คอื ให้หม่ันบ าเพญ็บุญกศุล ปไิบัติตามค าสอน
ทางพุทธศาสนา”



• ระหวา่งตั้งศพ เจา้ภาพจะนิมนตพ์ระสงฆ ์4 รูปมาสวดพระอภิธรรมซ่ึงเป็นการสวด
สอนคนให้พจิารณาว่า  คนเกดิมาแล้วกต้็องตาย  เพ่ือจะได้บรรเทาความทุกข์โศก
แต่คนทัว่ไปเข้าใจว่าเป็นการสวดให้ผู้ตาย

• ก่อนสวดพระอภิธรรม เจา้ภาพจะจุดธูปเทียนเคร่ืองสกัการะแลว้อาราธนาศีลแลว้
เคาะขา้งโลงบอกใหศ้พรับศีลดว้ย 

• วนัรุ่งข้ึนจะมีการนิมนตพ์ระท่ีมาสวด                                                                                 
ใหม้าฉนัเชา้หรือไม่ท ากไ็ด้

6. การตั้งศพ



7. การเซ่นศพ

• ในระยะเวลา 3 วนั นบัแต่วนัตาย ต้องจัดน ้าและอาหารใส่ส ารับมาตั้งไว้ข้างโลง 
วนัละ 2 เวลา คือเช้าและเยน็  

• เวลาจะเซ่นใหเ้คาะโลง 3 คร้ังบอกศพใหรั้บประทานอาหาร 

• ตั้งอาหารเซ่นราว 1 ชัว่โมงจึงยกกลบั  

• การเซ่นอาหารเช่นนีแ้สดงความเคารพและ                                                             
ระลกึถงึผู้ตาย อกีทั้งเกรงว่าผู้ตายจะอดอยาก



8. การไว้ทุกข์

• นบัตั้งแต่วนัตายเป็นตน้ไป ญาติพ่ีนอ้งจะไวทุ้กขใ์หแ้ก่ผูต้ายเพ่ือแสดงความเศร้า
เสียใจท่ีคนท่ีเรารักตอ้งตายจากไป 

• การไว้ทุกข์ตามปกติจะใช้
• ส่วนระยะเวลาท่ีไวทุ้กขน์ั้นมีก าหนดไม่แน่นอน                                                                         

อาจไวทุ้กขเ์พียง 3 วนั 7 วนั 1 ปี หรือ 3 ปี                                                                                        
แลว้แต่สะดวก

สีด าหรืออาจใชสี้ขาว สีน า้เงนิหรือสีนกพริาบ



9.  การเผาศพ
• การเผาศพเป็นวธีิหน่ึงของการปลงศพ การปลงศพอาจใชว้ธีิฝังหรือเผากไ็ด้
• ส าหรับประเพณีการปลงศพของไทยนิยมเผามากกว่าวธีิอ่ืนๆ

• วธีิเผาศพเป็นพิธีท่ีท าใหผู้ต้ายไปผดุไปเกิด ไม่ตอ้งเป็นผร้ีายคอยวนเวียนหรือ
ท าความเดือดร้อนใหแ้ก่คนเป็น และญาติพ่ีนอ้งกส็บายใจท่ีหมดภาระเร่ืองศพ

• การเคล่ือนศพออกจากบ้านหรือเคล่ือนย้ายศพไปเผาน้ัน จะเรียกวา่ “พธีิชักศพ” 
โดย  น าศพข้ึนรถบรรทุก  และมีรถอีกคนัหน่ึงน าหนา้ไปเป็นรถท่ีมีพระสงฆ ์ 
รูปหน่ึงถือดา้ยดิบซ่ึงโยงมาจากหวัโลงศพ 



• บางรายมีพระสงฆเ์ดินน าหนา้ศพแต่ไม่มีการถือโยง 
• บางรายกมี็ญาติ 2  คนเดินน าหนา้ โปรยข้าวตอก 1 คน และอกีคนถือผ้าโยงศพ

ซ่ึงเรียกวา่ “การโยงโปรย” และจดัใหมี้พระรูปหน่ึงข้ึนรถอ่านหนงัสือน าศพ
• เม่ือเคล่ือนศพมาถึงวดั จะน าศพตั้งพกับนศาลาก่อน 1 หรือ 2 คืน และมีการ

ท าบุญ มีสวด มีเทศน์

9.  การเผาศพ



• ในวนัเผาจะนิมนตพ์ระมาบงัสุกลุก่อน จึงเผาเป็นพิธีทางศาสนาเรียกวา่ “ชักมหา
บังสุกลุ”

• “บังสุกลุ” เรียกผ้าทีพ่ระภิกษุชักจากศพ หรือทีท่อดไว้หน้าศพ หรือที่ทอดบนด้าย
สายสิญจน์หรือผ้าโยงที่ต่อจากศพ

• แต่ในปัจจุบนั การบงัสุกลุจะเชิญแขกผูใ้หญ่                                                                    
หรือผูมี้ช่ือเสียงเป็นผูท้อดผา้ไวห้ลงัโลง

9.  การเผาศพ



• ก่อนเผาจะเปิดโลงศพ  น าศพออกจากโลงวางบนผา้ขาวเอามีดตดัเชือกตราสงัและ
ผา้ท่ีห่อศพออก 

• ให้ศพนอนหงายเอาผา้ขาวท่ีรองพบัปิดศพ เอาก่ิงไมส้ดวางบนศพและเอาผา้บงัสุกลุ
พาดบนก่ิงไม ้

• ต่อจากนั้นจึงนิมนตพ์ระสงฆม์าชกัมหาบงัสุกลุ แลว้จึงยกศพใส่โลง แต่ใหศ้พนอน
คว ่าหนา้ 

9.  การเผาศพ



• แลว้จึงยกศพเวยีนรอบเชิงตะกอน เวยีนซ้ายไปขวา 3 รอบโดยมีญาติพี่นอ้งเดินตาม
• จากนั้นเอาโลงกระแทกเชิงตะกอน  3 คร้ัง แลว้ยกศพข้ึนเชิงตะกอนโดยหนัหวัศพ

ไปทางทิศตะวนัตกและเจา้ภาพจะท้ิงสตางคท่ี์เป็นจ านวนค่ีลงท่ีเชิงตะกอน
• หลงัจากน้ันจึงต่อยมะพร้าวล้างหน้าศพแล้วจึงจุดไฟเผา

• ในสมยัโบราณชาวบา้นจะน าฝ่ินและดอกไมธู้ปเทียนมาเพ่ือขอขมาศพ แต่การเผา
ศพในปัจจุบนัใชธู้ปเทียนและดอกไมจ้นัทน์

9.  การเผาศพ



• เสฐียรโกเศศ อธิบายเก่ียวกบัพิธีเผาศพไวว้า่
การคว า่ศพเผานั้นกล่าววา่ เม่ือเวลาศพถูกเผาจะไดไ้ม่งอตวั อธิบายเป็นปริศนา

ธรรมวา่ คนเกดิมาด้วยอวชิชา  ตายกด้็วยอวชิชา  ซ่ึงครอบง าสันดานอยู่ไม่รู้เท่าสังขาร       
ดุจบุคคลนอนคว า่ไม่รู้ตวัว่ามภีัยบังเกดิมาแต่ทศิใด...

9.  การเผาศพ



เร่ืองยกศพเวยีนเชิงตะกอนแต่ซ้ายไปขวาให้ครบ 3 รอบ อธิบายชนิดปริศนาธรรม
วา่ สัตว์ทั้งหลายต้องเวยีนว่ายตายเกดิอยู่ในภพทั้ง  3 เป็นการเตือนสตผู้ิทีย่งัไม่ตายให้คดิถึง
ตวั จะได้บ าเพญ็กศุลเพ่ือหนีการเวยีนว่ายตายเกดิในภพทั้ง 3 นี ้จะได้น าตนไปสู่นิพพาน

บางท่านว่าทีเ่วยีน 3 รอบ ได้แก่ พระไตรลกัษณ์ คือ อนิจจัง ทุกข์ขงั อนัตตา เกิดมา
กเ็ป็นทุกข ์มีความแปรปรวน ในท่ีสุดกต็ายเอาอะไรไปไม่ได ้เป็นของเปล่าทั้งนั้น



เร่ืองเอาโลงกระแทกเชิงตะกอนเป็นการท่ีศพตอ้งการจะขอลาคนท่ีเคารพนบั
ถือ หากพดูไม่ได ้จึงตอ้งใชก้ระแทกต่างลา

ส่วนการทิง้สตางค์หน้าเชิงตะกอนนั้น เป็นการขออนุญาตซ้ือท่ีส าหรับฝัง
หรือเผาศพกบัเจา้ของป่าชา้เสียก่อน ตามความเช่ือคือตากลยีายกลาเป็นเจา้ของป่าชา้ 

ถา้ไม่ซ้ือท่ี ผจีะไม่มีท่ีอยูเ่ท่ียวรบกวนหลอกหลอนได ้หรือไม่เช่นนั้นผผีูต้าย
จะถูกเจา้ของป่าชา้เบียดเบียนไม่มีความสุข

9.  การเผาศพ



ส่วนการต่อยมะพร้าวล้างหน้าศพนั้นเช่ือวา่ 
“น ้ามะพร้าวมีเคร่ืองห่อหุ้มหลายช้ัน  เป็นของสะอาดผิดกบัน ้าธรรมดาซ่ึงขุ่น

ระคนไปด้วยเปือกตม เปรียบด้วยกเิลสราคะทีด่องสันดานอยู่  ทีเ่อาน ้ามะพร้าวล้าง
หน้าศพกห็มายความว่า เอาส่ิงสะอาดจริงๆ ล้างส่ิงโสโครกเท่ากบัเอากศุลกรรมล้าง
อกศุลกรรม”



• ในตอนเผา ถา้ลูกชายหรือหลานชายผูใ้ดประสงคจ์ะแสดงความกตญัญูรู้คุณ
ผูต้ายกม็กัจะ “บวชหน้าไฟ” เพ่ือเป็นการอุทิศส่วนกศุลแก่ผูต้าย 

• “บวชหน้าไฟ” เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  “บวชหน้าศพ” 

• เสฐียรโกเศศ อธิบายวา่ “ลูกหลานของผู้ตายบวชเณร หรือเป็นภิกษุในวันเผาจะ
บวชช้านานกีม่ากน้อยไม่จ ากดั ตามปกติมักเป็น 3 วัน แต่ที่บวชตลอดชีวิตกม็ี” 

• แสดงวา่การบวชหนา้ไฟ ไม่จ ากดัระยะเวลาข้ึนอยูก่บัความกตญัญูและความ
ศรัทธาของลูกหลาน

9.  การเผาศพ



• ท่ีเผาศพ ตามท่ีเห็นกนัอยูใ่นสมยัน้ี มกัเป็นท่ียกพ้ืนสูง มีสณัฐานส่ีเหล่ียม และมกัมี
หลงัคายอด เรียกวา่

• แลว้มีช่ือใชเ้รียกท่ีเผาศพอยูห่ลายอยา่ง เช่น ร้านม้า  ฐานเผา ตาราง เชิงตะกอน 
จิตกาธาน

9.  การเผาศพ

เมรุ



• ความเช่ือเก่ียวกบัวนัเผาศพนั้น คนไทยไม่เผาศพวนัศุกร์ เพราะถือวา่เสียงเหมือน 
“สุข” และวนัศุกร์เป็นวนัดี  

• ถา้เผาศพวนัศุกร์อาจท าใหญ้าติพี่นอ้งไดรั้บความทุกข ์
• ส่วนวนัพฤหัสบดเีป็นวนัครูกไ็ม่ควรเผาศพ เพราะถือวา่เป็นอปัมงคล
• ห้ามเผาวนัพระ 
• แต่จะเห็นวา่ปัจจุบนัความเช่ือดงักล่าวไม่มีใครถือแลว้ มกัจะจดัตามความสะดวก

9.  การเผาศพ



10. การเดนิสามหาบและการเกบ็อฐิั

• เม่ือเผาศพแลว้  วนัรุ่งข้ึนจะท าพธีิเดินสามหาบ 
• แต่ละหาบจะมีเตาอั้งโล่ ข้าวสาร พริก หอม  กระเทียม กะปิ  ใส่ไวใ้นสาแหรกขา้ง

หน่ึง ส่วนสาแหรกอีกขา้งหน่ึงบรรจุอาหารคาวหวาน  
• ส่วนไม้คานและสาแหรกพนัด้วยผ้าขาวหรือทาดินสอพอง แต่ละหาบจดัใหลู้กหลาน

หรือญาติ 3 คนนุ่งขาวเป็นผูห้าบ  จดัคนถือผา้ไตรเดินน าหนา้อีกหาบละคน 
• ใหเ้ดินเวียนซา้ยรอบกองฟอน  3 รอบ เวลาเดินใหร้้องวู ้ๆ  3 คร้ัง คนอ่ืนๆกใ็หข้านรับ 

แลว้น าหาบไปตั้งเรียงท่ีอาสน์สงฆ ์



10. การเดนิสามหาบและการเกบ็อฐิั



• จากนั้นเจา้ภาพเอาผา้ไตรไปทอดท่ีกองฟอน  นิมนตพ์ระสงฆ ์3 รูปมาชกับงัสุกลุ  
เสร็จแลว้ถวายของในหาบ 

• พระสงฆส์วดยถาสัพพ ีเจา้ภาพกก็รวดน ้าอุทิศส่วนกศุลใหแ้ก่ผูต้าย
• เสฐียรโกเศศ ไดอ้ธิบายถึงการเดนิเวยีนรอบกองฟอนและการกู่ วู้ๆ ไวว้า่

“การเดินวนเวียนกองฟอนเปรียบด้วยสัตว์ทั้งหลายเมื่อส้ินลมตายไปแล้วกต้็อง
เวียนว่ายตายเกดิในภพทั้ง 3 ทีกู่่เรียกวู้ๆ 3 หน แสดงว่าไม่รู้ว่าผู้ตายไปเกดิในภพไหน
จึงได้กู่เรียกเพือ่ให้รู้ว่า ได้ท ากศุลอุทศิส่วนบุญไปให้แล้ว”

10. การเดนิสามหาบและการเกบ็อฐิั



• ส่วนการเกบ็อฐิันั้น ตามชนบทจะเกบ็อฐิัหลงัจากการเผา 3 วนั เน่ืองจากใชฟื้น
จึงตอ้งรอใหไ้ฟมอดสนิทเสียก่อน 

• ส่วนในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ๆ หากเผาเยน็กเ็กบ็เชา้หรือรอเกบ็ในวนัเผากมี็  

10. การเดินสามหาบและการเกบ็อฐิั



• ก่อนเกบ็อฐิัจะเอาอฐิัในกองฟอนมาเรียงเป็นรูปคนเท่าท่ีจะท าได้ หันหัวของรูป
ไปทางทศิตะวนัตกสมมุตว่ิาตาย เรียกวา่ “แจงรูป” แลว้นิมนต์พระมาบังสุกลุ
ผู้ตาย 

• เสร็จแลว้เกล่ียลงรูป ท ารูปใหม่ ใหหั้นหัวไปทางทิศตะวนัออกสมมุตว่ิาเกดิ 
เรียกวา่ “แปรรูป” แลว้โปรยดอกไมเ้งินดอกไมท้อง  ประพรมดว้ยของหอม
บนอฐิัอาจวางเงินปลีกไวด้ว้ยกไ็ดแ้ลว้นิมนต์พระสงฆ์บังสุกลุเป็น

10. การเดินสามหาบและการเกบ็อฐิั



• จากนั้นเกบ็อฐิัและเถา้ถ่านรวบรวมไวเ้พ่ือเอาไปบรรจุในเจดีย ์ แลว้เลือกเกบ็อฐิั
ศีรษะ แขน ขา และตวั อยา่งละเลก็ละนอ้ยเกบ็บูชาไวใ้นโกศ  



• ส่วนเงินบนอฐิัมอบใหส้ปัเหร่อและดอกไมเ้งินดอกไมท้องลูกหลานจะเกบ็ไว้
เพราะถือวา่เป็น “อฐิัเงินอฐิัทอง”

• เม่ือเชิญกระดูกกลบับา้น ทางบา้นจะเตรียมตั้งโตะ๊บูชาและออกทุกขไ์ด ้
• เม่ือกระดูกไปถึงบา้นกโ็ปรยสตางคท้ิ์งทานไปเร่ือย                                                              

จนถึงโต๊ะท่ีบูชา  แลว้เร่ิมท าบุญ ซ่ึงเป็นการท าบุญเรือน                                                       
ไม่ใช่ฉลองอฐิั จึงถือว่าเป็นการมงคล   

• ในพิธีจึงตอ้งตั้งบาตรน ้ามนตแ์ละมีวงดา้ยสายสิญจน์                                                            
ใหร้อบบา้นเพื่อความเป็นสิริมงคลดว้ย



การท าบุญอุทศิส่วนกศุลให้ผู้ตาย

• การท าบุญอุทิศส่วนกศุลใหผู้ต้าย
1. ท าบุญ 7 วนั เรียกวา่ สัตตมวาร
2. ท าบุญ 50 วนั เรียกวา่ ปัญญาสมวาร
3. ท าบุญ 100 วนั เรียกวา่ สตมวาร

• การท าบุญ 3 อยา่งน้ี รวมเรียกวา่ “บ าเพญ็ทกัษณิานุสรณ์” หรือ “ทกัษณิานุประทาน” 
คือท าบุญอุทิศผลใหผู้ต้าย



• จะเห็นไดว้า่ ประเพณีและความเช่ือเก่ียวกบัการตายเป็นส่ิงท่ีคนเป็นหรือ
ลูกหลานกระท าใหแ้ก่คนตาย โดยมุ่งหวงัให้วญิญาณผู้ล่วงลบัไปสู่ภพหน้า
อย่างสงบสุข และเพ่ือให้คนเป็นได้มีสต ิไดข้อ้คิดวา่  ความตายเป็นอนิจจัง 
ไม่ควรยดึติดกบัความโลภ  ความโกรธ  ความหลง หรืออวชิชาทั้งปวง

ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการตาย


