องคความรู ภูมิปญญา เรื่อง ปราสาทศพ
อําเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเปนมาของปราสาทศพ บานรองบัวลอย แตเริ่มเดิมที่การทําปราสาทบานรองบัวลอย เริ่มมีมา
เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยมีนายทา ศรีเปง นายมา ศรีเปง พี่นองกัน และนายมา ลือชัย (ปจจุบนั ๓ ทานนี้
ไดเสียชีวิตไปแลว) ซึ่งไดสืบทอดการทําปราสาทศพ มาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากบานดอนแกว อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง โดย ๓ ทานนี้ไดมาอยูที่บานรองบัวลอย ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย ในการทํา
ครั้งแรกเปนการทําเพื่อชวยเหลือกันและกันในหมูญาติพนี่ องบานใกลเรือนเคียง และชาวบานในหมูบาน
เดียวกัน ที่มีญาติพี่นองตายในบาน ก็ชวยกันทําปราสาทบรรจโลงศพให โดยไมคิดคาแรง คาจางแตอยางใด
เพียงแตใหเจาภาพบานที่มีคนตาย เปนผูขึ้นขันตั้งทําปราสาทบรรจุโลงศพ เพราะมีความเชื่อวากอนทํา
ปราสาทศพจะตองมีขั้นตั้ง หากไมมีขันตั้งจะแพ จะขึด จะแพผี ชางทีท่ ําปราสาทศพจะไมสบายปวยไข จึง
ตองมีขั้นตั้ง โดยเจาภาพศพ ตองจัดเตรียมสิ่งของ ดังนี้
๑. กรวยดอกไม ๑ กรวย (ใสขาวตอกดอกไม /ดอกไมสีขาว /ธูปและเทียน)
๒. หมากแหง ๑ พวง
๓. เหมี้ยง
๑ อม
๔. บุหรี่
๑ มวน
๕. เหลาขาว
๑ ขวด
๖. ไกตม
๑ ตัว
๗. ไขตม
๑ ฟอง
๘. สตางค ๑๒.๕๐ บาท
จากนั้นมาคนที่เปนลูกมือทัง้ หลายก็มีความชํานาญขึ้นเรื่อยๆ
เพราะเปนงานที่สามารถ
เรียนรูได และดูจากรูปแบบโครงสราง ก็สามารถทําได หรือบางคนเปนลักษณะครูพักลักจําบาง จนมีการ
เรียนรูและสืบทอดกันมาหลายๆรุน และแตกแขนงออกเปนหลายกลุม ในยุคที่เฟองฟูที่สุดมีมากถึง ๑๓
กลุม แตละกลุม จะมีชางของตนเอง เชน ชางตัดไม ชางทําตัวปราสาท ชางทําหลังคา ชางทํายอดปราสาท
ชางแกะลาย ตองลาย ฉลุลาย ทําชอฟา ใบระกา หรือชาง ๑ คน สามารถทําไดทุกอยาง การทําปราสาทศพ
จะสวยงาม ประณีตเพียงใดอยูที่การพัฒนาฝมือและการประยุกตของชางแตละคน ความสวยงาม ความ
อลังการอยูที่งบประมาณของคนที่มาสั่งทํา งบประมาณตั้งแตหลักพันไปจนถึงหลักหมื่น หลักแสน และ
การทําปราสาทจะทําสีปราสาท ตามวัยของผูเสียชีวิต เชน ผูสูงอายุ ๖๐ ขึ้นไป ใชสีขาว วัยหนุม ใชหลากสี
สีแดง สีชมพู
พระสงฆใชสีทอง เปนตน จากทีท่ ําเพื่อชวยเหลือกันและกันในหมูญาติ ในหมูบานก็

แพรหลายออกไปเปนทีน่ ิยมของเจาภาพมากขึ้น และในป พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนตนมา การทําปราสาทศพ
เริ่มทําขาย ในหมูบาน ตําบล อําเภอ และขยายออกไป จนกลายเปนเชิงธุรกิจในปจจุบันนี้
กระบวนการ/ขั้นตอนในการผลิต
ในการทําปราสาทศพนั้น กลุมชางจะมีกระบวนการ ขั้นตอนในการทําสวนประกอบแต
ละสวน แยกออกจากกัน และทําเตรียมไวลวงหนาเปนจํานวนมาก เนื่องจากงานสัง่ ทําปราสาทศพไมมี
กําหนดที่แนนอน ขึ้นอยูกับการเปนการตายของคนเรา ชางทําปราสาทศพจึงตองจัดเตรียมวัสดุทกุ อยางไว
ใหพรอมตลอดเวลา ที่เรียกกันวา สั่งเชาไดสาย สั่งบายไดเย็น หรือ คนใชไมไดซื้อ คนซื้อไมไดใช
โดยมีกระบวนการ และขัน้ ตอนการผลิต แยกสวนดังนี้
๑. สวนที่เปนงานกระดาษ ทําลาย แกะลาย ตองลาย ตัดกระดาษ งานพวกนี้จะใหชาง
ผูหญิงเปนผูทํา โดยการจัดเตรียมวัสดุสิ่งของตามขอ ๓.๑ วัสดุที่ใชในการผลิตใหพรอม เปนการตัดลาย
รูปแบบตางๆ เตรียมไวเปนจํานวนมาก เชน ชอฟา หางชอฟา ใบระกา ดอกตั้ง ฝาหยวด นาคตน กาบ
เสา กาบจิ๋ว ผามาน ยอดปราสาท ยอดฉัตร (ใชสําหรับปราสาทศพของพระสงฆเทานั้น)
ตัวชอฟา
ใบระกา

โดยสิ่งของเหลานี้ จะตองจัดเตรียมไวใหพรอมเปนจํานวนมาก สําหรับใชกรณีที่มกี ารสั่งทําปราสาท
เรงดวน เชนสัง่ เชาจะเอาสาย สั่งบายจะเอาเย็น และมีเจาภาพมาสั่งพรอมกันหลายๆ แหง
๒. สวนที่เปนโครงปราสาท ตัวปราสาทศพ ชางผูชายจะเปนผูลงมือทํา ดังนี้
(๑) นําไมที่เปนแผนใหญมาเลื่อยใหมขี นาดเล็กตามตองการกอน

(๒) เมื่อไดไมตามขนาดที่ตองการแลว ชางก็จะนําไมขนาดตางๆ เหลานั้นมาประกอบ
เปนโครงปราสาท โดยอันดับแรกทําโครงเสาเปนรูปสี่เหลี่ยมดานไมเทา โดยการนําไมมาประกอบเขา
ดวยกัน ตามขนาดที่เจาภาพมาสั่ง เชนตองการปราสาทศพขนาดเสา ๘ ตน หรือ ๑๒ ตน ๒๔ ตน โดยชาง
จะตองจัดทําโครงปราสาทไวเปนจํานวนมากเชนกัน

(๓) นําสวนที่ประกอบเปนเสาแตละอัน มาประกบกันเพื่อทําโครงปราสาท หรือ ตัว
ปราสาทโดยเริ่มตั้งแตทําฐานขึ้นไปเปนลําดับแรกเพื่อยึดใหตวั ปราสาทตั้งได

(๕) จากนั้นก็เริ่มทําสวนที่เปนตัวฐานดานบนเพื่อเปนสวนรองรับหลังคาปราสาทศพอีก
ชั้นหนึ่ง ซึ่งจะไดลักษณะโครงปราสาท ดังภาพ

๓. สวนที่เปนหลังคาปราสาท ชางทําปราสาทก็จะจัดทําสวนหลังคาแยกไวตางหาก เพื่อ
ความสะดวกในการขนยาย และสามารถยกมาประกอบที่หลังได จึงมีการทําปราสาทแยกแตละสวนไวเปน
จํานวนมาก และพรอมที่จะประกอบใหแลวเสร็จภายในวันเดียวไดเลย ในการทําสวนที่เปนโครงหลังคาจะ
มีขนาดเชนเดียวกับทําเสาปราสาทโดยใหไดสัดสวนและมีความสัมพันกันทั้งโครงปราสาท และหลังคา เชน
เสา ๘ ตน จะทํามุม ๔ เหลี่ยม เสา ๑๒ ตน ทํามุม ๖ เหลี่ยม เสา ๒๔ ตน ทํามุม ๘ เหลี่ยม เปนตน โดยชาง
จะเนนหลังคารูปทรงไทยมีลักษณะ ๓ ชั้น ๕ ชิ้น ๗ ชั้น ๙ ชั้น ขึ้นอยูก บั ความตองการของเจาภาพที่มาสั่งทํา
(จะทําปราสาทกี่ชั้น)

ฃ

๔. สวนที่เปนยอดปราสาท (ฉัตร) ในสวนนี้ชางก็จะทําแยกไวตางหากเชนกัน เพื่อความ
สะดวกในการนํามาประกอบเขาเปนตัวปราสาทที่สมบูรณ โดยแตละสวนที่กลาวมาแลว หากทําเสร็จแลว
จะเก็บรอไว จนกวาจะมีเจาภาพมาสั่ง กลุม ชางก็จะระดมกันตกแตงชิน้ สวนแตละอยางใหสวยงามและ
นํามาประกอบกันจนเปนปราสาทบรรจุศพ ๑ หลัง

๕. การตกแตงแตละสวน ฐานปราสาท ตัวปราสาท หลังคา ยอดปราสาท

แหลงที่มาของขอมูล : สลาบานรองบัวลอย

๑. นายประเสริฐ ศรีเปง

๓. นายรัตน เผาปนตา

๒. นายเจริญ ขัตติยะ

๔. นายอาย บุผา
วัน เดือน ป ทีจ่ ัดเก็บขอมูล ก.ค.-ก.ย. 2552

๕.นายอินจันทร ปญญาไว

ผูจัดทําองคความรู นางฉลวย ปูธิปน
นักวิชาการวัฒนธรรมประจําอําเภอเวียงชัย

