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สัปเหรอ หมายถึง ผูทำหนาที่เกี่ยวกับการศพ ตั้งแตทำพิธีมัดตราสัง จนกระทั่ง

นำศพไปฝงหรือเผา (๒๕๔๒ : ๑๑๖๘) ตรงกับคำวา “Undertaker” ในภาษาอังกฤษ
(McFarland, ๑๙๔๑: ๘๕๐) ในภาษาบาลีมีคำที่ใชเรียกสัปเหรอเชนกันคือคำวา “ฉวทาหก
หรอื ฉวฑาหก” (Rhys Davids and Stede, ๒๐๐๔ : ๒๘๔, แปลก  สนธริกัษ, ๒๕๐๖:
๑๑๓, Bhuddhadatta, ๑๙๖๘: ๑๐๖) สัปเหรอจึงเปนอาชีพที่จัดการเกี่ยวกับศพหรือทำพิธี
ศพทัง้พธิเีผาและฝง ถาจะกลาววาสปัเหรอเลีย้งชวีติดวยการเผาศพ  สปัเหรอกน็าจะหมาย
ถึงอาชีพหนึ่งไดเชนกัน

ในสมัยพุทธกาลไดปรากฏวา มีอาชีพสัปเหรอแลว ดังปรากฏหลักฐานในพระวินัย
คมัภรีมหาวรรคทีพ่ระพทุธเจาทรงหามพระภกิษุผทูีไ่มมทีีจ่ำพรรษาหามจำพรรษาในกระทอม
ผ ีและทรงปรบัอาบตัทิกุกฏสำหรบัพระรปูทีจ่ำพรรษาในกระทอมผ ีสาเหตเุนือ่งมาจากมชีาว
บานไปพบและไดโจษขานรวมถึงกลาวติเตียนไปตางๆ นานา เพราะเปนภาพที่ไมสวยงาม
ดคูลายสปัเหรอ (ว.ิ มหา. (บาล)ี ๔/๒๑๙/๒๙๙) ในคมัภรีชัน้อรรถกถาชาดกคำวา “สปัเหรอ”
หมายถงึผมูหีนาทีเ่ผาศพใหไหม คอื คนเฝาสสุาน๑ (พระพทุธโฆสะ, ๒๕๓๕ : ๔๐๒) ซึง่ปรากฏ
ในกุณาลชาดก

  
พระมหาสายญั  สริปิโฺฺ

ป.ธ.๗, พธ.บ. (การสอนภาษาไทย),
อ.ม. (ภาษาบาลแีละสนัสกฤต)

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑ ฉวทาหกนตฺ ิฉวาน ํทาหก ํสสุานโคปกนตฺ ิวตุตฺ ํโหต.ิ (ข.ุชา.อ. (บาล)ี ๓๕/๔๐๒)
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ในอรรถกถาปรมตัถทปีน ี (คมัภรีอธบิายความเถรคาถาในพระไตรปฎก) พระธรรม
ปาละ (๒๕๓๕ : ๑๙๖) กลาวถึงบพุกรรมของพระสปุปยเถระวา ในพทุธปุบาท นีพ้ระเถระได
เกดิในตระกลูคนเฝาปาชา ซึง่เปนตระกลูทีค่นเหยยีดหยามในเมอืงสาวตัถ๒ี เปนผลสบืเนือ่ง
มาจากในสมัยของพระกัสสปพุทธเจา พระสุปปยะไดเกิดในตระกูลกษัตริย เปนผูมีความรูดี
ตอมาเกดิความสงัเวชข้ึนโดยอาศยัการคบหากบัเพือ่นทีเ่ปนกลัยาณมติร จงึออกบวชในพระ
พุทธศาสนา เปนพระเถระผูพหูสูต (มีความรูดี) แตกลับเปนวาไดมีพฤติกรรมยกตนขมผูอื่น
เพราะหลงมวัเมาในชาตกิำเนดิของตนและเกดิความมวัเมาในสตุตะ (การเลาเรยีน) (พระธรรม
ปาละ, ๒๕๓๕ : ๑๙๖) จงึทำใหสงผลใหตองเกดิในตระกลูสปัเหรอ

หากตคีวามตามทีพ่ระพทุธเจาตรัสไวในพระวนิยักจ็ะเหน็วา สปัเหรอในสมยัพทุธกาล
คงจะเปนคนทีด่ไูมสะอาดเรยีบรอยหรอือาจไมมสีงาราศ ีแมในสมยัทีม่กีารแตงคมัภรีอรรถกถา
(พทุธศตวรรษที ่๙) อาชพีสปัเหรอดไูมมเีกยีรต ิกลาวคอื สปัเหรอเปนอาชพีทีไ่มสงูสงเหมอืน
อาชีพอื่น ในสังคมไทยเองอาชีพสัปเหรอเปนอาชีพที่สังคมไมไดใหความสำคัญนัก  นั่นอาจ
เพราะเปนอาชพีทีไ่มมเีกยีรตเิหมอืนกบัอาชพีอืน่ เชน หมอ ทนาย ทหาร ตำรวจ ขาราชการ
เปนตน นั่นยังรวมไปถึงรูปรางหนาตาของสัปเหรอ อาจจะคอนไปในทางที่ดุ

บทความชิน้นีไ้มไดตองการจะแสดงภาพของสปัเหรอโดยกำหนดไปทีร่ปูรางหนาตา
หรือสถานะทางอาชีพ  หากแตตองการศึกษาความเปนไปของอาชีพดังกลาว  รวมถึงการ
ใชชวีติของสปัเหรอ  ดวยเหตทุีส่ปัเหรอเปนผเูหน็ศพหรอืรปูทีเ่ปนอสภุะมากกวาคนอืน่  เมือ่
เปนเชนนี ้สปัเหรอจงึนาจะเขาถงึสภาวธรรมบางอยาง หรอืเขาใจกฎไตรลกัษณมากกวาคนอืน่
ในฐานะที่เปนผูจัดการศพ หรือมองเห็นมิติแหงการเกิดดับและนำธรรมะที่ไดจากอาชีพของ
ตนมาบูรณาการในการใชชีวิตอยางไมประมาทได

๒ โส อมิสมฺ ึพทุธฺปุปฺาเท ตสสฺ กมมฺสสฺ นสิสฺนเฺทน สาวตถฺยิ ํอภภิตูรเูป สสุานโคปกกเุล นพิพฺตตฺ.ิ
(ข.ุเถร.อ. (บาล)ี ๒๕/๗๙)
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บทความชิน้นีม้คีวามประสงคจะแสดงใหเหน็อาชพีของสปัเหรอกบัธรรมะในพระพทุธ
ศาสนา และแสดงภาพของสัปเหรอในฐานะอาชีพที่ยิ่งใหญ โดยอาศัยการตีความตามหลัก
การทางพระพุทธศาสนาในแงของไตรลักษณเชิงบูรณาการเพื่อการดำรงชีวิตดวยความไม
ประมาท และตีแผคุณูปการของอาชีพสัปเหรอในสังคมไทยใหคนทั่วไปไดรู ดังรายละเอียด
ที่จะกลาวถึงตอไป


จากการศกึษาวิถทีางการดำเนนิชวีติของสปัเหรอพบวา มกีารสบืทอดตำแหนงหรอื

เรียนวิชาความรูจากสัปเหรอคนกอนๆ  เหมือนการสืบทอดคำสอนในทางพระพุทธศาสนา
ที่ศิษยเรียนมาจากครูอาจารยที่ตนไดเขาไปเปนศิษย (เนรมิต  ศรีเมือง๓.  สัมภาษณ, ๗
กมุภาพนัธ ๒๕๕๓.) เนรมติ  ศรเีมอืง (สมัภาษณ, ๗ กมุภาพนัธ ๒๕๕๓) เลาวา “พธิกีรรม
หรอืการสบืทอดสปัเหรอเรยีกชือ่วา “พธิปีระสทิธเิม” ซึง่จะตองเรยีนรวูธิกีารเบกิโลง และ
มดัตราสงัใหศพ สวนคาถาทีใ่ชเปนประจำในพธิเีบกิโลงไมมอีะไรพเิศษ ใชเพยีงบทแผเมตตา
เทานั้น”

วราห  ผวิจนัทร๔ (สมัภาษณ, ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๓) กลาววา “ไดสบืทอดตำแหนง
สัปเหรอและเรียนรูวิธีการทำศพมาจากบิดาซึ่งเปนสัปเหรอของวัดเทพศิรินทราวาสมากอน
โดยผานพธิคีรอบครเูรยีนรวูธิกีารเบกิโลงและมดัตราสงั ซึง่มคีาถา ครอบครวูา “สตถฺ ํปกาเสโต
สตถฺา อาห” สวนคาถามดัตราสงั “อสสฺเต ม”ี

๓ สปัเหรอไฮโซ (ฉายาทีส่ือ่มวลชนตัง้ให) อาย ุ๔๒ ป อดตีเดก็วดัและอดตีสปัเหรอวดับางแพรก
ใต ปจจบุนัมอีาชีพสปัเหรอและเปนทัง้ไวยาวจักรของวดับวัขวญั ตำบลบางกรวย อำเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุี

๔ หวัหนาสปัเหรอสสุานหลวงวดัเทพศรินิทราวาส กรงุเทพมหานคร



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต120

ดงันัน้ จงึเหน็ไดวา อาชพีสปัเหรอมกีารสบืทอดตำแหนงกนัอยางเปนระบบ คอืจาก
อาจารยสลูกูศษิย จากพอสลูกู โดยคนทัว่ไปไมสามารถตัง้ตนเองเปนสปัเหรอไดโดยไมไดรบั
การถายทอดวิชา และพบวามีการใชคาถาในการเบิกโลง กลาวคือตอนนำศพลงโลงจะตอง
มีพิธีและมีคาถากำกับในพิธีดวย ซึ่งคาถาของสัปเหรอแตละคนก็จะแตกตางกัน นอกจากนี้
สัปเหรอยังไดดำเนินชีวิตอยางไมประมาทตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

⌫
เนรมติ  ศรเีมอืง ไดใชชวีติในเพศบรรพชติมาเกือบสบิป และสดุทายไดลาสกิขาบท

มาทำหนาที่สัปเหรอ  โดยวิถีทางในการดำเนินชีวิตมากกวา ๕๐% ไดใชหลักธรรมในพระ
พทุธศาสนา โดยไดมองทกุอยางเปนธรรมะหรอืธรรมชาต ิและมองวาชวีติของมนษุยทีย่งัไม
ตายมคีวามผกผนัไมแนนอน เหมอืนกบัอาหารทีม่หีลากหลายรสชาต ิ เนรมติ  ศรเีมอืง ได
ใชบทสวดบงัสกุลุในงานศพ คอื บทอนจิจา๕ (เนรมติ  ศรเีมอืง, ๗ กมุภาพนัธ ๒๕๕๓) ซึง่
เปนคาถาที่ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตร คัมภีรทีฆนิกาย กลาวคือหลังจากที่พระพุทธเจา
ไดเสดจ็ดบัขนัปรนิพิพานแลว ทัง้เทวดาและพระสาวกตางมาเฝา อกีทัง้ยงัไดแสดงความรำพงึ
ออกมาเปนธรรมสังเวช คาถาบทดังกลาวที่พระสงฆไทยใชชักผาบังสุกุลเดิมเปนบาทคาถา
ที่พระอินทรเปนผูตรัสภายหลังจากที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน

เนรมติ  ศรเีมอืง (สมัภาษณ, ๗ กมุภาพนัธ ๒๕๕๓) เลาวา ในชวีติบางครัง้กม็กีาร
ออกไปพบปะคนในสงัคมทัง้ทีม่ฐีานะหรอืยศตำแหนงหรอืเพือ่นทีค่นุเคย จงึมบีางทีจ่ะดืม่เหลา
หากแตไมสบูบหุรี ่และยงัเลาตออกีวา ชวีติของตนเองจะตองทำงานใหคนทีม่ชีวีติคอืเจาภาพ
แตงานกลบัเปนการจดัการจัดแจงสิง่ทีไ่มมชีวีติ คอื “ศพ” ซึง่บางครัง้บางศพจะมสีภาพทีไ่ม

๔ อนจิจฺา  วต  สงขฺารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อปุปฺชชฺติวฺา  นริชุฌฺนตฺิ เตส ํ  วปูสโม สโุขฯ (ท.ีม. (บาล)ี ๑๐/๑๔๗/๑๘๑)
(แปลวา สงัขารทัง้หลายไมเทีย่งเลยหนอ มคีวามเกดิขึน้และดบัไปเปนธรรมดา การทีส่งัขารเหลา

นัน้สงบเสยีได ถอืวาเปนความสขุ)
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สมบรูณ กลาวคอืไมไดตายอยางปกตหิรอืตายดวยโรคภยัไขเจบ็ เชน ตายจากอบุตัเิหต ุหรอื
ตายจากการเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งกรณีเชนนี้เปนเรื่องที่จะตองระมัดระวัง โดยถาเปน
การตายทีแ่ปลกกวาปกตจิะตองใหเจาหนาทีต่ำรวจมาชนัสตูรและบนัทกึขอความไวกอน เพือ่
ปองกันการนำศพที่ถูกฆาตกรรมมาเผา นอกจาก เนรมิต ศรีเมือง ยังไดเลาตออีกวา งาน
ศพที่ทำในแตละเดือนจะเฉลี่ยอยูที่เดือนละ ๓๐ ศพ นั่นคือจะตองมีศพใหจัดการหรือทำศพ
วนัละ ๑ ศพ โดยมอีายตุ่ำสดุที ่๒ เดอืน ถงึสงูสดุที ่๑๐๕ ป

เนรมติ ศรเีมอืง (สมัภาษณ, ๗ กมุภาพนัธ ๒๕๕๓) กลาววา สปัเหรอโดยสวนมาก
ใชชีวิตอยางมีสติ ไมประมาท ยิ่งกวานั้นสัปเหรอจะมีความสุขเมื่ออยูกับคนตายซึ่งพูดไมได
มากกวาคนทีม่ชีวีติซึง่พดูมากและมปีญหายงุยากมาก  ทัง้ยงัไดเปรยีบเทยีบชวีติมนษุยเหมอืน
กับการจุดธูปไหวศพที่เกิดแลว มีควัน สุดทายก็ดับไมมีทั้งไฟและควัน

วราห  ผวิจนัทร (สมัภาษณ, ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๓) กลาววา ไดดำเนนิชวีติตาม
หลกัของความไมประมาททางพระพทุธศาสนา และใชหลกัในคาถา “อนจิจา” เปนแนวทาง
สำคญัในการดำเนนิชวีติไมใหหลงเดนิทางผดิหรอืประมาท ทำใหเกดิความปลงใจวาสกัวนัหนึง่
จะตองตายไปเชนเดียวกับคนที่ตนทำศพให นอกจากนี้ วราห ผิวจันทร (สัมภาษณ, ๒๖
กุมภาพันธ ๒๕๕๓) ยังกลาวอีกวา “เมื่อทำศพเสร็จจนถึงวาระสุดทายคือเก็บอัฐิธาตุลอย
อังคารแลว จะตองทำบุญใหศพที่ตนเองทำศพทุกครั้ง เพื่ออุทิศสวนกุศลไปใหดวงวิญญาณ
ของผูตาย”

เมือ่พจิารณาแลวจะเหน็วา แนวทางในการดำเนนิชวีติของสปัเหรอมคีวามสมัพนัธ
กบัหลกัธรรมทีพ่ระพทุธเจาตรสัแสดงไว และยงัเหน็ไดวาสปัเหรอไดใชชวีติไมประมาท เนือ่ง
มาจากไดเหน็สจัธรรมในชวีติมนษุย ทีไ่มวาจะอยใูนสถานะไหนกต็องตายดวยกนัทัง้นัน้  และ
ยังเปนผูเห็นสัจธรรมชีวิตมนุษยบนเชิงตะกอนมากกวาที่คนทั่วไปจะไดเห็น

⌫
เนรมิต ศรีเมือง (สัมภาษณ, ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) กลาววา คนที่มีชีวิตอยูทุก

คนในโลกนี ้วนัหนึง่จะตองตายแนนอนและหลกีเลีย่งไมได  เพราะฉะนัน้ โลงศพจงึเปนเหมอืน
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บานใหมของผวูายชนม  เพราะตอนมชีวีติอยใูครจะอยบูานหลงัใหญหรอืเลก็ แตสดุทายเมือ่
ตายแลวกลบัพบวาไมไดยิง่ใหญไปกวากนัเลย  ยิง่กวานัน้ทรพัยสมบตัทิีม่อียกูน็ำตดิตวัไปไม
ไดแมแตชิ้นเดียว

นอกจากนีค้วามจรงิอกีขอหนึง่คอื สปัเหรอตองทำหนาทีเ่ปนเหมอืนนกัแสดงทีจ่ะตอง
ทำตามบทบาทหนาที ่และตามทีเ่จาภาพจะสัง่ใหทำหรอืกำกบั  โดยบางครัง้พธิกีรรมทีท่ำเจา
ภาพเองก็ยังไมรูแจงวาทำไปเพื่ออะไร เชน การเคาะโลงศพเรียก หรือการหาขาวใหศพกิน
เปนตน หากแตกระทำตามคตนิยิมหรอืความเชือ่ทีท่ำกนัมาจนเคยชนิมากกวาทีจ่ะเขาใจความ
หมาย (เนรมิต ศรีเมือง. สัปเหรอวัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี. สัมภาษณ, ๗ กุมภาพันธ
๒๕๕๓)

วราห  ผวิจนัทร (สมัภาษณ, ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๓) กลาววา อาชพีสปัเหรอทำให
ตนเองเหน็สจัธรรมของชวีติวา สงัขารและชวีติคนไมวาจะยิง่ใหญเพยีงใดกต็าม สดุทายยอม
เลก็กวาโลงศพทีเ่ขานำรางของคนตายลงไปนอนในนัน้ ไมวาจะเปนเดก็หรอืผใูหญสดุทายกไ็ม
มใีครหนพีนจากความตายไดสกัคนเดยีว นอกจากนี ้วราหยงักลาววา เวลาตองนอนเฝาสสุาน
นั้นมีความเงียบสงบและไมวุนวาย เพราะศพที่วราหทำ ไมเคยเรียกรองตองการสิ่งใด และ
ไมกอความวนุวายใจใหเลย ผดิกบัคนมชีวีติทัง้ญาตศิพและญาตขิองวราห หรอืคนทีร่จูกัวนุวาย
มากกวาคนตาย

ความขางตนแสดงใหเห็นวา สัปเหรอเห็นศพหรือคนตาย รวมถึงอยูใกลคนตาย
มากกวาคนอืน่ เมือ่เปนเชนนีจ้งึทำใหเหน็ภาพตดิตาและเหน็ภาพทีค่นอืน่ไมไดเหน็  จงึเขาใจ
และรูวา คนเราเมื่อตายแลวไมสามารถนำสิ่งใดไปไดแมสิ่งนั้นจะเปนสมบัติที่หวงแหนเพียง
ใดกต็าม  นอกจากนีส้ปัเหรอยงัเปนคนแรกทีเ่ขาไปเกบ็ถงึเถาธลุคีนตายกอนคนอืน่ จงึพบวา
แมเชิงตะกอนก็สอนกฎธรรมชาติแกชีวิตมนุษยได

⌫⌫⌫
เนรมติ ศรเีมอืง (สมัภาษณ, ๗ กมุภาพนัธ ๒๕๕๓) กลาววา ชวีติคอืธรรมชาตทิี่

แสดงใหเหน็สจัธรรมสำคญัอยางหนึง่คอื เมือ่ตายแลวทกุสิง่ทกุอยางทีด่ิน้รนหามาตองคนืให
ธรรมชาติ แมแตเถาธุลีของรางกายที่ถูกไฟเผาแลวกระดูกก็มีจำนวนเทาที่หอผาขาวไดหอ
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หนึง่เทานัน้  และสิง่เหลานีเ้อง คนทัว่ไปมองวาหาประโยชนไมได จงึนำไปลอยน้ำหรอืฝงกลบ
หรือจะใหดีกวานั้นก็นำไปโปรยหรือหวานรอบโคนตนไม ดังนั้น จึงกลาวไดวาชีวิตมนุษยสุด
ทายจรงิๆ  กต็องนำกลบัไปหาธรรมชาต ิกระบวนการเชนนี ้เนรมติเรียกวา “การนำมนษุย
กลับไปสูธรรมชาติในวาระสุดทายของชีวิต”

วราห  ผวิจนัทร (สมัภาษณ, ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๓) กลาววา กองเถากระดกูของ
คนทีต่ายแลวสอนใหเหน็สจัธรรมอยางหนึง่คอื มนษุยตายไปแลวไมสามารถนำสิง่ใดตดิตวัไป
ได  นอกจากนีย้งัทำใหปลงไดวา คนทีส่วยงามหนาตาดเีพยีงใดกต็าม เมือ่โดนไฟไหมจนหมด
แลว มคีาเพยีงหอผาขาวหอเดยีวเทานัน้ แมจะยกใหใครกไ็มมคีนรบั  สดุทายตองนำไปบรรจุ
ตามกำแพงสวนที่เหลือตองนำไปลอยแมน้ำคืนสูธรรมชาติ

ความขางตนแสดงใหเห็นวา แมเชิงตะกอนหรือเถาธุลีผงกระดูกที่เผาไหมแลวยัง
แสดงใหเหน็สจัธรรมของชวีติ กลาวคอืสดุทายรางกายมนษุยตองกลบัคนืสธูรรมชาต ิแมคนๆ
นั้นจะยิ่งใหญเพียงใดก็ไมสามารถหลีกพนจากกฎธรรมชาติได และความตายคือประการ
สุดทายของมนุษยที่เปนเหมือนเครื่องเตือนสติใหคนมีชีวิตไมประมาท เพราะเราไมทราบได
วา ความตายจะตกมาถงึแกตนเมือ่ใด ดงันัน้ เชงิตะกอนหรอืเถาธลุนีีเ้องเปนเครือ่งเตอืนสติ
อยางหนึ่งที่ชี้ใหเห็นวามนุษยไมไดยิ่งใหญไปกวาหอผาขาวที่หอผงธุลีกระดูกไวนั่นเอง


สปัเหรอในสมยัพทุธกาล เปนอาชพีทีน่ารังเกยีจ แมในสงัคมไทยเองกถ็อืเปนอาชพี

ที่ไมมีหนาตาในสังคม แตอาชีพสัปเหรอก็ไมไดสรางความเดือดรอนใหใคร กลับมีคุณูปการ
ตอคนตายและคนมชีวีติซึง่เปนญาตคินตาย โดยอาชพีสปัเหรอมกีารสบืทอดตำแหนงกนัอยาง
เปนระบบ คอืจากอาจารยสลูกูศษิย จากพอสลูกู ซึง่คนทัว่ไปไมสามารถตัง้ตนเองเปนสปัเหรอ
ไดโดยไมไดรบัการถายทอดวชิา และพบวามกีารใชคาถาในการเบกิโลง กลาวคอืตอนนำศพ
ลงโลงจะตองมพีธิแีละมคีาถากำกบัในพธิดีวย ซึง่คาถาของสปัเหรอแตละคนกจ็ะแตกตางกนั
และยังไดดำเนินชีวิตอยางไมประมาทตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากสัปเหรอ
ไดเห็นสัจธรรมในชีวิตมนุษยวา คนเราไมวาจะอยูในฐานะไหนก็ตองตายดวยกันทั้งนั้น และ
เมื่อตายแลวไมสามารถนำสิ่งใดไปได แมสิ่งนั้นจะเปนสมบัติที่หวงแหนเพียงใดก็ตาม
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