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ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สวัสดีค่ะ ชำว TPA NEWS ที่เคำรพรักทุกท่ำน 

อีกไม ่นำนก็จะถึงวันพระรำชพิธี

ส�ำคัญแล้วนะคะ นั่นคือ พระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพอเข้ำปีนี ้

หน่วยงำนต่ำงๆ ทุกภำคส่วนก็ได้เตรียมกำรเพื่อพระรำชพิธีนี้อย่ำง

เต็มก�ำลัง ตำมที่เรำได้ดูได้ฟังข่ำวควำมคืบหน้ำกำรเตรียมกำรด้ำน

ต่ำงๆ จำกแหล่งข่ำวทุกส�ำนัก ท�ำให้เรำได้ยินได้ฟังค�ำศัพท์ที่เก่ียว

เนือ่งกบังำนพระรำชพธิ ีทัง้ค�ำรำชำศพัท์ และค�ำศพัท์ทัว่ไปทีไ่มค่่อย

คุน้หเูท่ำไรนกั ผูเ้ขยีนจงึขออนญุำตใช้พืน้ทีค่อลมัน์นีแ้นะน�ำศพัท์น่ำ

รู้น่ำสนใจ รวมทั้งควำมหมำยของศัพท์ท่ีมักปรำกฏบ่อยครั้งในสื่อ 

นะคะ

ก่อนอืน่ขอแจ้งทีม่ำของข้อมลูทีจ่ะน�ำเสนอต่อไปนีใ้ห้ทกุท่ำน

ได้รับทรำบกันก่อน 

๑) www.kingrama9.net 

เป็นเวบ็ไซต์ทีค่ณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสมัพนัธ์งำนพระรำช

พิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ

ภูมิพลอดุลยเดช ได้เปิดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลควำมรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ

งำนพระรำชพิธี ข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำงๆ รวมไปถึงศัพท์น่ำรู้ที่

เกี่ยวข้องกับพระรำชพิธี

๒) www.m-culture.go.th/mculture_th/download/king9/

Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Adulyadej’s_Funeral2.pdf 

เป็นหนังสือในรูปแบบไฟล์ pdf ชื่อ “ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับ

งำนพระรำชพธิพีระบรมศพพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิล

อดุลยเดช” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปำกร มีวัตถุประสงค์ใน

กำรจัดท�ำตำมที่   พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมำประกร รองนำยกรัฐมนตรี 

ประธำนคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสร้ำงพระเมรุมำศ สิ่งปลูกสร้ำง

ประกอบพระเมรุมำศ และบูรณปฏิสังขรณ์รำชรถ และพระยำนมำศ 

งำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้เขียน

ไว้ในค�ำน�ำของหนังสือ ดังนี้

เนือ่งในงานพระราชพธิพีระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ

นทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ปรากฏค�าศัพท์ทีเ่ก่ียวเนือ่งในการพระราช

พิธีเป็นจ�านวนมากซึ่งสะท้อนมรดกภูมิปัญญาทางด้านภาษาและ

วัฒนธรรม ทั้งที่เกี่ยวกับราชประเพณี เครื่องประกอบพระราชพิธี 

ศลิปกรรม สถาปัตยกรรม กระนัน้อาจมปีระชาชนทีไ่ม่ทราบถงึความ

หมาย รวมถึงรายละเอียดของค�าศัพท์ที่ปรากฏตามสื่อ ด้วยเหตุนี้ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระ

เมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ งานพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช จึงมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรม

ศิลปากร ค้นคว้า และเรียบเรียงค�าศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราช

พิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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เพื่อสร้างความรู ้ และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณราช

ประเพณีดังกล่าว และเพื่อน�าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูก

ต้องเหมาะสม…

ตวัอย่ำงค�ำศพัท์น่ำรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัพระรำชพธิถีวำยพระเพลิง

พระบรมศพ กำรพระบรมศพ และกำรพระศพ

สวรรคต, เสดจ็สวรรคต (สะ-หวฺนั-คด, สะ-เดด็-สะ-หวฺนั-คด) 

มำจำกค�ำว่ำ สวรรค์ (โลกของเทวดำ, เมืองฟ้ำ) และ คต (ถึงแล้ว, ไป

แล้ว) แปลว่ำ ไปสู่สวรรค์แล้ว ส่วนค�ำว่ำ เสด็จ แปลว่ำ ไป เป็นค�ำ

รำชำศัพท์ใช้ในควำมหมำยว่ำ “ตำย” ใช้แก่พระมหำกษัตริย์ สมเด็จ

พระบรมรำชินีนำถ สมเด็จพระบรมรำชินี สมเด็จพระยุพรำช สมเด็จ

พระบรมโอรสำธิรำช พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้ำฟ้ำที่ทรงได้รับ

พระรำชทำนเศวตฉัตร ๗ ชั้น หรือผู้ที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 

เป็นกำรเฉพำะ

สดับปกรณ์ (สะ-ดับ-ปะ-กอน) เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพ 

พระศพ ส�ำหรับบุคคลโดยทั่วไปใช้บังสุกุล แต่หำกพิจำรณำจำกกำร

เขียนค�ำนี้ทั้งในภำษำบำลีและภำษำสันสกฤต พบว่ำมีควำมหมำย

คือ ปกรณ์ทั้ง ๗ หรือพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ซึ่งประกอบด้วย สังคณี 

วิภังค์ ธำตุกถำ ปุคคลบัญญัติ กถำวัตถุ ยมก และปัฏฐำน ดังนั้นทั้ง

บังสุกุลและสดับปกรณ์จึงมีท่ีมำต่ำงกันกล่ำวคือ บังสุกุล เป็นกำร

บ�ำเพญ็กศุลด้วยกำรชกัผ้ำหรอืทอดผ้ำบงัสกุุล ส่วนสดบัปกรณ์ หมำย

ถงึกำรสวดพระอภธิรรม ๗ คมัภร์ีเพือ่แสดงควำมกตญัญตู่อผู้ล่วงลับ 

ซึ่งในงำนพระรำชพิธี พระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมท�ำนองหลวง

ซึ่งมี ๗ คัมภีร์

พระโกศ (พฺระ-โกด) และพระลอง (พฺระ-ลอง) เป็นภำชนะ

เครื่องสูงมีรูปทรงเป็นทรงกรวยยอดแหลมใช้บรรจุพระบรมศพ พระ

ศพ ศพ เรียกว่ำ “พระบรมโกศ” “พระโกศ” “โกศ” “พระลอง” และ 

“ลอง” มี ๒ ชั้น ในสมัยอยุธยำเรียกชั้นนอกว่ำ “ลอง” ส่วนในสมัย

รัตนโกสินทร์ถึงรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เรียก

ชั้นนอกว่ำ “โกศ” และกลับมำเรียกว่ำ “ลอง” อีกครั้งหนึ่ง ภำชนะที่

บรรจุพระบรมศพ พระศพ ศพ ชั้นนอกนี้ ท�ำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิด

ทอง ประดับกระจกและอญัมณ ีส่วนชัน้ใน เรยีกสลับไปมำกบัช้ันนอก

ดังกล่ำวข้ำงต้น ท�ำด้วยเหล็ก ทองแดง หรือเงินปิดทอง อย่ำงไรก็ดี 

ในบำงครัง้เรยีกรวมกนัทัง้ชัน้นอกและชัน้ใน ว่ำ “โกศ” ซึง่มีขนำดและ

รูปทรงต่ำงกันไปตำมล�ำดับของพระอิสริยยศ 

นพปฎลมหาเศวตฉัตร (นบ-พะ-ปะ-ดน-มะ-หำ-สะ-เหฺวด-

ตะ-ฉัด) หรือ เศวตฉัตร ๙ ชั้น ส�ำหรับพระมหำกษัตริย์ที่ทรงรับ

พระบรมรำชำภิเษกตำมโบรำณรำชประเพณีแล้ว ลักษณะเป็นฉัตร

ผ้ำขำว ๙ ชั้น แต่ละชั้นมีระบำยขลิบทองแผ่ลวดซ้อน ๓ ชั้น ฉัตรชั้น

ล่ำงสดุห้อยอบุะจ�ำปำทอง เศวตฉตัรแบบนีใ้ช้แขวนหรอืปักในสถำน

ที่และโอกำสต่ำงๆ คือ

● ใช้ปักเหนือรำชบัลลังก์ในท้องพระโรง ในพระที่นั่ง พระ

มหำปรำสำทในพระมหำมณเฑียร

● ในรชักำลพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุย

เดช ใช้ปักเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ เมื่อครั้งทรงรับพระรำชพิธีบรม

รำชำภิเษก

● ใช้แขวนเหนือพระแท่นรำชบรรจถรณ์ภำยในพระมหำ

มณเฑียร

● ใช้แขวนเหนือพระโกศทรงพระบรมศพ ณ ที่ประดิษฐำน

พระบรมศพ

● ใช้ปักยอดพระเมรุมำศ

● ใช้ปักบนพระยำนมำศสำมล�ำคำน หรือพระยำนมำศ

สำมคำนในกำรเชิญพระบรมศพโดยขบวนพระบรมรำชอิสริยยศ

● ใชัปักเหนือเกรินขณะเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระ

มหำพิชัยรำชรถ และเชิญขึ้นประดิษฐำนบนพระเมรุมำศ

● ใช้แขวนเหนือพระจิตกำธำนเมื่อสุมเพลิงและเก็บ

พระบรมอัฐิ

พระเมรุมาศ (พฺระ-เม-รุ-มำด) คือ สถำปัตยกรรมชั่วครำว

สร้ำงขึ้นบริเวณท้องสนำมหลวง เพื่อใช้ในกำรพระรำชพิธีถวำยพระ

เพลงิพระบรมศพ พระรำชทำนเพลงิพระศพของพระมหำกษตัรย์ิและ

เจ้ำนำยชั้นสูง ส่วนของพระบรมวงศำนุวงศ์เรียกว่ำ “พระเมรุ” (พฺระ-

เมน) และของสำมัญชนเรียกว่ำ “เมรุ” (เมน) 

กำรสร้ำงพระเมรุมำศ สร้ำงขึ้นตำมควำมเชื่อเรื่องโลกและ

จักรวำล ลักษณะโดยรวมของพระเมรุมำศ คือ มีหลังคำเป็นยอด  

มีรั้วล้อมรอบ สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอเจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำ 

นุวัดติวงศ์ ทรงพระวินิจฉัยว่ำ “เมรุ เห็นจะได้ชื่อมำแต่ปลูกปรำสำท

อันสูงใหญ่ขึ้นท่ำมกลำงปลูกปรำสำทน้อยขึ้นตำมมุมทุกทิศ มีโขลน

ทวำร (โคปุระ) ชักระเบียงเชื่อมถึงกัน ปักรำชวัติล้อมเป็นชั้นๆ  

มีลักษณะดุจเขำพระสุเมรุ ตั้งอยู ่กลำง มีสัตตบริภัณฑ์ล้อม จึง 

เรียกว่ำ พระเมรุ ทีหลังท�ำย่อลง แม้ไม่มีอะไรล้อมเหลือแต่ยอด 

แหลมๆ ก็คงเรียกว่ำ เมรุ”
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ให้สร้ำงขึน้เมือ่ พ.ศ.๒๓๓๘ เพือ่เชญิพระบรมอฐัสิมเดจ็พระปฐมบรม

มหำชนกออกท้องพระเมรเุพือ่ถวำยพระเพลงิใน พ.ศ.๒๓๓๙ จำกนัน้

จงึถอืเป็นพระรำชประเพณทีีใ่ช้พระมหำพชิยัรำชรถเชญิพระบรมศพ

พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี และพระบรมวงศ์ชั้นสูง

ยงัมศีพัท์อกีมำกมำยหลำยค�ำเลยค่ะทีอ่ยำกจะน�ำเสนอ หำก

ผู้อ่ำนท่ำนใดสนใจ อยำกทรำบศัพท์เพิ่มเติม สำมำรถหำอ่ำนได้จำก

ที่อยู่เว็บไซต์ที่ได้เขียนแจ้งไว้ข้ำงต้นนะคะ ...ไม่น่ำเชื่อเลยว่ำวันแห่ง

กำรสูญเสียของเรำชำวไทยจะผ่ำนไป ๑ ปีแล้ว หำกแต่ผู้เขียนเชื่อว่ำ

ไม่ว่ำวันเวลำจะผ่ำนไปอีกกี่ปี พวกเรำทุกคนก็ยังคงร�ำลึก และส�ำนึก

ในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล

อดุลยเดชตรำบนำนเท่ำนำน

ภำพพระมหำพิชัยรำชรถ เก็บรักษำอยู ่ในโรงรำชรถ 

พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พระนคร

จาก www.m-culture.go.th/mculture_th/download/king9/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_

Adulyadej’s_Funeral2.pdf

พระจติกาธาน (พรฺะ-จดิ-ตะ-กำ-ทำน) หมำยถงึแท่นทีเ่ผำศพ 

ทั่วไปเรียกว่ำ “เชิงตะกอน” ใช้เป็นที่ส�ำหรับถวำยพระเพลิงพระบรม

ศพ พระรำชทำนเพลิงพระศพบนพระเมรุมำศ

พระที่นั่งทรงธรรม (พฺระ-ที่-นั่ง-ซง-ท�ำ) เป็นที่ส�ำหรับ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวและพระบรมวงศำนุวงศ์ประทับ

ทรงธรรมในพระรำชพธิบี�ำเพญ็พระรำชกศุลออกพระเมรพุระบรมศพ 

พระศพ และเป็นที่ส�ำหรับคณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้ำรำชกำร

ชั้นผู ้ใหญ่ทั้งฝ่ำยทหำร พลเรือน สมำชิกรัฐสภำ ตลอดจนคณะ

ทูตำนุทูต เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท

พระมหาพิชัยราชรถ (พฺระ-มะ-หำ-พิ-ไช-รำด-ชะ-รด)  

เป็นรำชรถ ท�ำด้วยไม้สกัแกะสลกัลงรกัปิดทองประดบักระจก ใช้ก�ำลัง

พลฉดุ พระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำจฬุำโลกมหำรำชโปรดเกล้ำฯ 


