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พระมหาสายัญ สิรปิ ฺโฺ
ป.ธ.๗, พธ.บ. (การสอนภาษาไทย),
อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต)
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


สัปเหรอ หมายถึง ผูทำหนาที่เกี่ยวกับการศพ ตั้งแตทำพิธีมัดตราสัง จนกระทั่ง
นำศพไปฝงหรือเผา (๒๕๔๒ : ๑๑๖๘) ตรงกับคำวา “Undertaker” ในภาษาอังกฤษ
(McFarland, ๑๙๔๑: ๘๕๐) ในภาษาบาลีมีคำที่ใชเรียกสัปเหรอเชนกันคือคำวา “ฉวทาหก
หรือ ฉวฑาหก” (Rhys Davids and Stede, ๒๐๐๔ : ๒๘๔, แปลก สนธิรกั ษ, ๒๕๐๖:
๑๑๓, Bhuddhadatta, ๑๙๖๘: ๑๐๖) สัปเหรอจึงเปนอาชีพที่จัดการเกี่ยวกับศพหรือทำพิธี
ศพทัง้ พิธเี ผาและฝง ถาจะกลาววาสัปเหรอเลีย้ งชีวติ ดวยการเผาศพ สัปเหรอก็นา จะหมาย
ถึงอาชีพหนึ่งไดเชนกัน
ในสมัยพุทธกาลไดปรากฏวา มีอาชีพสัปเหรอแลว ดังปรากฏหลักฐานในพระวินัย
คัมภีรม หาวรรคทีพ่ ระพุทธเจาทรงหามพระภิกษุผทู ไี่ มมที จี่ ำพรรษาหามจำพรรษาในกระทอม
ผี และทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏสำหรับพระรูปทีจ่ ำพรรษาในกระทอมผี สาเหตุเนือ่ งมาจากมีชาว
บานไปพบและไดโจษขานรวมถึงกลาวติเตียนไปตางๆ นานา เพราะเปนภาพที่ไมสวยงาม
ดูคลายสัปเหรอ (วิ. มหา. (บาลี) ๔/๒๑๙/๒๙๙) ในคัมภีรช นั้ อรรถกถาชาดกคำวา “สัปเหรอ”
หมายถึงผมู หี นาทีเ่ ผาศพใหไหม คือ คนเฝาสุสาน๑ (พระพุทธโฆสะ, ๒๕๓๕ : ๔๐๒) ซึง่ ปรากฏ
ในกุณาลชาดก
๑

ฉวทาหกนฺติ ฉวานํ ทาหกํ สุสานโคปกนฺติ วุตตฺ ํ โหติ. (ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๓๕/๔๐๒)
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ในอรรถกถาปรมัตถทีปนี (คัมภีรอ ธิบายความเถรคาถาในพระไตรปฎก) พระธรรม
ปาละ (๒๕๓๕ : ๑๙๖) กลาวถึงบุพกรรมของพระสุปปยเถระวา ในพุทธุปบาท นีพ้ ระเถระได
เกิดในตระกูลคนเฝาปาชา ซึง่ เปนตระกูลทีค่ นเหยียดหยามในเมืองสาวัตถี๒ เปนผลสืบเนือ่ ง
มาจากในสมัยของพระกัสสปพุทธเจา พระสุปปยะไดเกิดในตระกูลกษัตริย เปนผูมีความรูดี
ตอมาเกิดความสังเวชขึน้ โดยอาศัยการคบหากับเพือ่ นทีเ่ ปนกัลยาณมิตร จึงออกบวชในพระ
พุทธศาสนา เปนพระเถระผูพหูสูต (มีความรูดี) แตกลับเปนวาไดมีพฤติกรรมยกตนขมผูอื่น
เพราะหลงมัวเมาในชาติกำเนิดของตนและเกิดความมัวเมาในสุตตะ (การเลาเรียน) (พระธรรม
ปาละ, ๒๕๓๕ : ๑๙๖) จึงทำใหสง ผลใหตอ งเกิดในตระกูลสัปเหรอ
หากตีความตามทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไวในพระวินยั ก็จะเห็นวา สัปเหรอในสมัยพุทธกาล
คงจะเปนคนทีด่ ไู มสะอาดเรียบรอยหรืออาจไมมสี งาราศี แมในสมัยทีม่ กี ารแตงคัมภีรอ รรถกถา
(พุทธศตวรรษที่ ๙) อาชีพสัปเหรอดูไมมเี กียรติ กลาวคือ สัปเหรอเปนอาชีพทีไ่ มสงู สงเหมือน
อาชีพอื่น ในสังคมไทยเองอาชีพสัปเหรอเปนอาชีพที่สังคมไมไดใหความสำคัญนัก นั่นอาจ
เพราะเปนอาชีพทีไ่ มมเี กียรติเหมือนกับอาชีพอืน่ เชน หมอ ทนาย ทหาร ตำรวจ ขาราชการ
เปนตน นั่นยังรวมไปถึงรูปรางหนาตาของสัปเหรอ อาจจะคอนไปในทางที่ดุ
บทความชิน้ นีไ้ มไดตอ งการจะแสดงภาพของสัปเหรอโดยกำหนดไปทีร่ ปู รางหนาตา
หรือสถานะทางอาชีพ หากแตตองการศึกษาความเปนไปของอาชีพดังกลาว รวมถึงการ
ใชชวี ติ ของสัปเหรอ ดวยเหตุทสี่ ปั เหรอเปนผเู ห็นศพหรือรูปทีเ่ ปนอสุภะมากกวาคนอืน่ เมือ่
เปนเชนนี้ สัปเหรอจึงนาจะเขาถึงสภาวธรรมบางอยาง หรือเขาใจกฎไตรลักษณมากกวาคนอืน่
ในฐานะที่เปนผูจัดการศพ หรือมองเห็นมิติแหงการเกิดดับและนำธรรมะที่ไดจากอาชีพของ
ตนมาบูรณาการในการใชชีวิตอยางไมประมาทได

๒

โส อิมสฺมึ พุทธฺ ปุ ปฺ าเท ตสฺส กมฺมสฺส นิสสฺ นฺเทน สาวตฺถยิ ํ อภิภตู รูเป สุสานโคปกกุเล นิพพฺ ตฺต.ิ
(ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๒๕/๗๙)
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บทความชิน้ นีม้ คี วามประสงคจะแสดงใหเห็นอาชีพของสัปเหรอกับธรรมะในพระพุทธ
ศาสนา และแสดงภาพของสัปเหรอในฐานะอาชีพที่ยิ่งใหญ โดยอาศัยการตีความตามหลัก
การทางพระพุทธศาสนาในแงของไตรลักษณเชิงบูรณาการเพื่อการดำรงชีวิตดวยความไม
ประมาท และตีแผคุณูปการของอาชีพสัปเหรอในสังคมไทยใหคนทั่วไปไดรู ดังรายละเอียด
ที่จะกลาวถึงตอไป


จากการศึกษาวิถที างการดำเนินชีวติ ของสัปเหรอพบวา มีการสืบทอดตำแหนงหรือ
เรียนวิชาความรูจากสัปเหรอคนกอนๆ เหมือนการสืบทอดคำสอนในทางพระพุทธศาสนา
ที่ศิษยเรียนมาจากครูอาจารยที่ตนไดเขาไปเปนศิษย (เนรมิต ศรีเมือง๓. สัมภาษณ, ๗
กุมภาพันธ ๒๕๕๓.) เนรมิต ศรีเมือง (สัมภาษณ, ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) เลาวา “พิธกี รรม
หรือการสืบทอดสัปเหรอเรียกชือ่ วา “พิธปี ระสิทธิเม” ซึง่ จะตองเรียนรวู ธิ กี ารเบิกโลง และ
มัดตราสังใหศพ สวนคาถาทีใ่ ชเปนประจำในพิธเี บิกโลงไมมอี ะไรพิเศษ ใชเพียงบทแผเมตตา
เทานั้น”
วราห ผิวจันทร๔ (สัมภาษณ, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) กลาววา “ไดสบื ทอดตำแหนง
สัปเหรอและเรียนรูวิธีการทำศพมาจากบิดาซึ่งเปนสัปเหรอของวัดเทพศิรินทราวาสมากอน
โดยผานพิธคี รอบครูเรียนรวู ธิ กี ารเบิกโลงและมัดตราสัง ซึง่ มีคาถา ครอบครูวา “สตฺถํ ปกาเสโต
สตฺถา อาห” สวนคาถามัดตราสัง “อสฺสเต มี”

๓

สัปเหรอไฮโซ (ฉายาทีส่ อื่ มวลชนตัง้ ให) อายุ ๔๒ ป อดีตเด็กวัดและอดีตสัปเหรอวัดบางแพรก
ใต ปจจุบนั มีอาชีพสัปเหรอและเปนทัง้ ไวยาวัจกรของวัดบัวขวัญ ตำบลบางกรวย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๔
หัวหนาสัปเหรอสุสานหลวงวัดเทพศิรนิ ทราวาส กรุงเทพมหานคร
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ดังนัน้ จึงเห็นไดวา อาชีพสัปเหรอมีการสืบทอดตำแหนงกันอยางเปนระบบ คือจาก
อาจารยสลู กู ศิษย จากพอสลู กู โดยคนทัว่ ไปไมสามารถตัง้ ตนเองเปนสัปเหรอไดโดยไมไดรบั
การถายทอดวิชา และพบวามีการใชคาถาในการเบิกโลง กลาวคือตอนนำศพลงโลงจะตอง
มีพิธีและมีคาถากำกับในพิธีดวย ซึ่งคาถาของสัปเหรอแตละคนก็จะแตกตางกัน นอกจากนี้
สัปเหรอยังไดดำเนินชีวิตอยางไมประมาทตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

⌫ 
เนรมิต ศรีเมือง ไดใชชวี ติ ในเพศบรรพชิตมาเกือบสิบป และสุดทายไดลาสิกขาบท
มาทำหนาที่สัปเหรอ โดยวิถีทางในการดำเนินชีวิตมากกวา ๕๐% ไดใชหลักธรรมในพระ
พุทธศาสนา โดยไดมองทุกอยางเปนธรรมะหรือธรรมชาติ และมองวาชีวติ ของมนุษยทยี่ งั ไม
ตายมีความผกผันไมแนนอน เหมือนกับอาหารทีม่ หี ลากหลายรสชาติ เนรมิต ศรีเมือง ได
ใชบทสวดบังสุกลุ ในงานศพ คือ บทอนิจจา๕ (เนรมิต ศรีเมือง, ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) ซึง่
เปนคาถาที่ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตร คัมภีรทีฆนิกาย กลาวคือหลังจากที่พระพุทธเจา
ไดเสด็จดับขันปรินพิ พานแลว ทัง้ เทวดาและพระสาวกตางมาเฝา อีกทัง้ ยังไดแสดงความรำพึง
ออกมาเปนธรรมสังเวช คาถาบทดังกลาวที่พระสงฆไทยใชชักผาบังสุกุลเดิมเปนบาทคาถา
ที่พระอินทรเปนผูตรัสภายหลังจากที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน
เนรมิต ศรีเมือง (สัมภาษณ, ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) เลาวา ในชีวติ บางครัง้ ก็มกี าร
ออกไปพบปะคนในสังคมทัง้ ทีม่ ฐี านะหรือยศตำแหนงหรือเพือ่ นทีค่ นุ เคย จึงมีบา งทีจ่ ะดืม่ เหลา
หากแตไมสบู บุหรี่ และยังเลาตออีกวา ชีวติ ของตนเองจะตองทำงานใหคนทีม่ ชี วี ติ คือเจาภาพ
แตงานกลับเปนการจัดการจัดแจงสิง่ ทีไ่ มมชี วี ติ คือ “ศพ” ซึง่ บางครัง้ บางศพจะมีสภาพทีไ่ ม

๔

อนิจจฺ า วต สงฺขารา
อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปปฺ ชฺชติ วฺ า นิรชุ ฌ
ฺ นฺติ
เตสํ วูปสโม สุโขฯ (ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๔๗/๑๘๑)
(แปลวา สังขารทัง้ หลายไมเทีย่ งเลยหนอ มีความเกิดขึน้ และดับไปเปนธรรมดา การทีส่ งั ขารเหลา
นัน้ สงบเสียได ถือวาเปนความสุข)
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สมบูรณ กลาวคือไมไดตายอยางปกติหรือตายดวยโรคภัยไขเจ็บ เชน ตายจากอุบตั เิ หตุ หรือ
ตายจากการเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งกรณีเชนนี้เปนเรื่องที่จะตองระมัดระวัง โดยถาเปน
การตายทีแ่ ปลกกวาปกติจะตองใหเจาหนาทีต่ ำรวจมาชันสูตรและบันทึกขอความไวกอ น เพือ่
ปองกันการนำศพที่ถูกฆาตกรรมมาเผา นอกจาก เนรมิต ศรีเมือง ยังไดเลาตออีกวา งาน
ศพที่ทำในแตละเดือนจะเฉลี่ยอยูที่เดือนละ ๓๐ ศพ นั่นคือจะตองมีศพใหจัดการหรือทำศพ
วันละ ๑ ศพ โดยมีอายุต่ำสุดที่ ๒ เดือน ถึงสูงสุดที่ ๑๐๕ ป
เนรมิต ศรีเมือง (สัมภาษณ, ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) กลาววา สัปเหรอโดยสวนมาก
ใชชีวิตอยางมีสติ ไมประมาท ยิ่งกวานั้นสัปเหรอจะมีความสุขเมื่ออยูกับคนตายซึ่งพูดไมได
มากกวาคนทีม่ ชี วี ติ ซึง่ พูดมากและมีปญ
 หายงุ ยากมาก ทัง้ ยังไดเปรียบเทียบชีวติ มนุษยเหมือน
กับการจุดธูปไหวศพที่เกิดแลว มีควัน สุดทายก็ดับไมมีทั้งไฟและควัน
วราห ผิวจันทร (สัมภาษณ, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) กลาววา ไดดำเนินชีวติ ตาม
หลักของความไมประมาททางพระพุทธศาสนา และใชหลักในคาถา “อนิจจา” เปนแนวทาง
สำคัญในการดำเนินชีวติ ไมใหหลงเดินทางผิดหรือประมาท ทำใหเกิดความปลงใจวาสักวันหนึง่
จะตองตายไปเชนเดียวกับคนที่ตนทำศพให นอกจากนี้ วราห ผิวจันทร (สัมภาษณ, ๒๖
กุมภาพันธ ๒๕๕๓) ยังกลาวอีกวา “เมื่อทำศพเสร็จจนถึงวาระสุดทายคือเก็บอัฐิธาตุลอย
อังคารแลว จะตองทำบุญใหศพที่ตนเองทำศพทุกครั้ง เพื่ออุทิศสวนกุศลไปใหดวงวิญญาณ
ของผูตาย”
เมือ่ พิจารณาแลวจะเห็นวา แนวทางในการดำเนินชีวติ ของสัปเหรอมีความสัมพันธ
กับหลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจาตรัสแสดงไว และยังเห็นไดวา สัปเหรอไดใชชวี ติ ไมประมาท เนือ่ ง
มาจากไดเห็นสัจธรรมในชีวติ มนุษย ทีไ่ มวา จะอยใู นสถานะไหนก็ตอ งตายดวยกันทัง้ นัน้ และ
ยังเปนผูเห็นสัจธรรมชีวิตมนุษยบนเชิงตะกอนมากกวาที่คนทั่วไปจะไดเห็น

⌫ 
เนรมิต ศรีเมือง (สัมภาษณ, ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) กลาววา คนที่มีชีวิตอยูทุก
คนในโลกนี้ วันหนึง่ จะตองตายแนนอนและหลีกเลีย่ งไมได เพราะฉะนัน้ โลงศพจึงเปนเหมือน
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บานใหมของผวู ายชนม เพราะตอนมีชวี ติ อยใู ครจะอยบู า นหลังใหญหรือเล็ก แตสดุ ทายเมือ่
ตายแลวกลับพบวาไมไดยงิ่ ใหญไปกวากันเลย ยิง่ กวานัน้ ทรัพยสมบัตทิ มี่ อี ยกู น็ ำติดตัวไปไม
ไดแมแตชิ้นเดียว
นอกจากนีค้ วามจริงอีกขอหนึง่ คือ สัปเหรอตองทำหนาทีเ่ ปนเหมือนนักแสดงทีจ่ ะตอง
ทำตามบทบาทหนาที่ และตามทีเ่ จาภาพจะสัง่ ใหทำหรือกำกับ โดยบางครัง้ พิธกี รรมทีท่ ำเจา
ภาพเองก็ยังไมรูแจงวาทำไปเพื่ออะไร เชน การเคาะโลงศพเรียก หรือการหาขาวใหศพกิน
เปนตน หากแตกระทำตามคตินยิ มหรือความเชือ่ ทีท่ ำกันมาจนเคยชินมากกวาทีจ่ ะเขาใจความ
หมาย (เนรมิต ศรีเมือง. สัปเหรอวัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี. สัมภาษณ, ๗ กุมภาพันธ
๒๕๕๓)
วราห ผิวจันทร (สัมภาษณ, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) กลาววา อาชีพสัปเหรอทำให
ตนเองเห็นสัจธรรมของชีวติ วา สังขารและชีวติ คนไมวา จะยิง่ ใหญเพียงใดก็ตาม สุดทายยอม
เล็กกวาโลงศพทีเ่ ขานำรางของคนตายลงไปนอนในนัน้ ไมวา จะเปนเด็กหรือผใู หญสดุ ทายก็ไม
มีใครหนีพน จากความตายไดสกั คนเดียว นอกจากนี้ วราหยงั กลาววา เวลาตองนอนเฝาสุสาน
นั้นมีความเงียบสงบและไมวุนวาย เพราะศพที่วราหทำ ไมเคยเรียกรองตองการสิ่งใด และ
ไมกอ ความวนุ วายใจใหเลย ผิดกับคนมีชวี ติ ทัง้ ญาติศพและญาติของวราห หรือคนทีร่ จู กั วนุ วาย
มากกวาคนตาย
ความขางตนแสดงใหเห็นวา สัปเหรอเห็นศพหรือคนตาย รวมถึงอยูใกลคนตาย
มากกวาคนอืน่ เมือ่ เปนเชนนีจ้ งึ ทำใหเห็นภาพติดตาและเห็นภาพทีค่ นอืน่ ไมไดเห็น จึงเขาใจ
และรูวา คนเราเมื่อตายแลวไมสามารถนำสิ่งใดไปไดแมสิ่งนั้นจะเปนสมบัติที่หวงแหนเพียง
ใดก็ตาม นอกจากนีส้ ปั เหรอยังเปนคนแรกทีเ่ ขาไปเก็บถึงเถาธุลคี นตายกอนคนอืน่ จึงพบวา
แมเชิงตะกอนก็สอนกฎธรรมชาติแกชีวิตมนุษยได

⌫ ⌫⌫ 
เนรมิต ศรีเมือง (สัมภาษณ, ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) กลาววา ชีวติ คือธรรมชาติที่
แสดงใหเห็นสัจธรรมสำคัญอยางหนึง่ คือ เมือ่ ตายแลวทุกสิง่ ทุกอยางทีด่ นิ้ รนหามาตองคืนให
ธรรมชาติ แมแตเถาธุลีของรางกายที่ถูกไฟเผาแลวกระดูกก็มีจำนวนเทาที่หอผาขาวไดหอ
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หนึง่ เทานัน้ และสิง่ เหลานีเ้ อง คนทัว่ ไปมองวาหาประโยชนไมได จึงนำไปลอยน้ำหรือฝงกลบ
หรือจะใหดีกวานั้นก็นำไปโปรยหรือหวานรอบโคนตนไม ดังนั้น จึงกลาวไดวาชีวิตมนุษยสุด
ทายจริงๆ ก็ตอ งนำกลับไปหาธรรมชาติ กระบวนการเชนนี้ เนรมิตเรียกวา “การนำมนุษย
กลับไปสูธรรมชาติในวาระสุดทายของชีวิต”
วราห ผิวจันทร (สัมภาษณ, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) กลาววา กองเถากระดูกของ
คนทีต่ ายแลวสอนใหเห็นสัจธรรมอยางหนึง่ คือ มนุษยตายไปแลวไมสามารถนำสิง่ ใดติดตัวไป
ได นอกจากนีย้ งั ทำใหปลงไดวา คนทีส่ วยงามหนาตาดีเพียงใดก็ตาม เมือ่ โดนไฟไหมจนหมด
แลว มีคา เพียงหอผาขาวหอเดียวเทานัน้ แมจะยกใหใครก็ไมมคี นรับ สุดทายตองนำไปบรรจุ
ตามกำแพงสวนที่เหลือตองนำไปลอยแมน้ำคืนสูธรรมชาติ
ความขางตนแสดงใหเห็นวา แมเชิงตะกอนหรือเถาธุลีผงกระดูกที่เผาไหมแลวยัง
แสดงใหเห็นสัจธรรมของชีวติ กลาวคือสุดทายรางกายมนุษยตอ งกลับคืนสธู รรมชาติ แมคนๆ
นั้นจะยิ่งใหญเพียงใดก็ไมสามารถหลีกพนจากกฎธรรมชาติได และความตายคือประการ
สุดทายของมนุษยที่เปนเหมือนเครื่องเตือนสติใหคนมีชีวิตไมประมาท เพราะเราไมทราบได
วา ความตายจะตกมาถึงแกตนเมือ่ ใด ดังนัน้ เชิงตะกอนหรือเถาธุลนี เี้ องเปนเครือ่ งเตือนสติ
อยางหนึ่งที่ชี้ใหเห็นวามนุษยไมไดยิ่งใหญไปกวาหอผาขาวที่หอผงธุลีกระดูกไวนั่นเอง


สัปเหรอในสมัยพุทธกาล เปนอาชีพทีน่ า รังเกียจ แมในสังคมไทยเองก็ถอื เปนอาชีพ
ที่ไมมีหนาตาในสังคม แตอาชีพสัปเหรอก็ไมไดสรางความเดือดรอนใหใคร กลับมีคุณูปการ
ตอคนตายและคนมีชวี ติ ซึง่ เปนญาติคนตาย โดยอาชีพสัปเหรอมีการสืบทอดตำแหนงกันอยาง
เปนระบบ คือจากอาจารยสลู กู ศิษย จากพอสลู กู ซึง่ คนทัว่ ไปไมสามารถตัง้ ตนเองเปนสัปเหรอ
ไดโดยไมไดรบั การถายทอดวิชา และพบวามีการใชคาถาในการเบิกโลง กลาวคือตอนนำศพ
ลงโลงจะตองมีพธิ แี ละมีคาถากำกับในพิธดี ว ย ซึง่ คาถาของสัปเหรอแตละคนก็จะแตกตางกัน
และยังไดดำเนินชีวิตอยางไมประมาทตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากสัปเหรอ
ไดเห็นสัจธรรมในชีวิตมนุษยวา คนเราไมวาจะอยูในฐานะไหนก็ตองตายดวยกันทั้งนั้น และ
เมื่อตายแลวไมสามารถนำสิ่งใดไปได แมสิ่งนั้นจะเปนสมบัติที่หวงแหนเพียงใดก็ตาม

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

124


แปลก สนธิรกั ษ. พจนานุกรมบาลี-ไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๐๖.
สยามรฏสฺ สฺ เตปฏกฏกฺ ถา. ๒๕๓๕. : สยามรฏสฺ สฺ ราชธานิยํ มหามกุฏราชวิทยฺ าลเยน
ปกาสิโต.
สยามรฏสฺ สฺ เตปฏกํ. ๒๕๓๘. สยามรฏสฺ สฺ ราชธานิยํ มหามกุฏราชวิทยฺ าลเยน ปกาสิโต.
สัมภาษณ เนรมิต ศรีเมือง, สัปเหรอวัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุร,ี สัมภาษณ ๗ กุมภาพันธ
๒๕๕๓.
สัมภาษณ วราห ผิวจันทร, หัวหนาสัปเหรอวัดเทพศิรนิ ทราวาส, สัมภาษณ ๒๖ กุมภาพันธ
๒๕๕๓.
Buddhadatta Mahathera, A.P. 2002. Concise Pali-Englihs Dictionary. New
Delhi : Motilal Banarsidass.
Davids, T.W. Rhys and Stede Willaiam. 2001. Pali English Dictionary. New
Delhi : Munshiram Manoharlal.
McFarland B. George. 1914. Thai-English Dictionary. California: Stanford.

