พิธีลอยอังคาร ท่ านผู้หญิงพูนสุ ข พนมยงค์
เมื่อปลายปี ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีจดั งานศพบุคคลที่ผสู้ ื่ อข่าวทุกสาขา ต่างก็กล่าวขานเป็ น
เสี ยงเดียวกันว่าเรี ยบง่ายแต่ทรงพลัง เป็ นงานศพที่ผเู้ สี ยชี วิต ประกาศเจตนารมณ์ก่อนตายแก่ลูกๆ สรุ ป
ใจความว่า ให้รีบนําส่ งโรงพยาบาลทันที (ให้สังขารเป็ นบทเรี ยนแก่นกั ศึกษาแพทย์) ไม่ให้ประกาศทาง
สื่ อมวลชน ไม่รับพวงหรี ด หรื อเครื่ องหมายเกียรติยศใดๆ ทําการฌาปนกิจอย่างเรี ยบง่าย แล้วจึงให้นาํ อัฐิ
และอังคารไปลอยที่ปากนํ้าเจ้าพรระยา บุคคลที่ยิ่งใหญ่ผนู้ ้ ี ก็คือท่านผูห้ ญิงพูนศุข พนมยงค์ หญิงแกร่ งผู ้
ยืนหยัดต่อต้านเผด็จการ เคยตกเป็ นผูต้ อ้ งหาก่อกบฏ ถูกรถถังยิงกราตยิงถล่มพร้อมลูกน้อย เคยผ่านคุ ก
และผ่านการลี้ภยั ต่างประเทศ เคียงข้างท่านปรี ดี พนมยงค์ อดีตนายกรัฐมนตรี ของไทย เรื่ องราวประวัติอนั
ยิง่ ใหญ่ของท่านมีมากมายเหลือเกิน ซึ่ งย้อนตํานานสมุทรปราการ จะไม่ขอฟื้ นฝอยเรื่ องที่จบไปแล้ว แต่ขอ
อนุ ญาตย้อนตํานานเรื่ องราวเล็กๆ ในบทความตามพินัยกรรมของท่าน นั่นคือ การลอยอังคารของท่าน
ผูห้ ญิงพูนสุ ข พนมยงค์ ที่วา่ ทําไมต้องเจาะจงสถานที่เป็ นปากนํ้าเจ้าพระยา

ท่ านผู้หญิงพูนศุข พนมยงต์
คําว่า อังคาร หากแปลจากภาษาบาลี สันสกฤต มีความหมายว่า เถ้าถ่านของศพที่เผาแล้ว ซึ่ งก็
น่าจะเป็ นพิธีการตามอย่างฮินดูของอินเดี ย ที่จะเผาศพริ นแม่น้ าํ คงคา แล้วนําเถ้าถ่านที่เหลือลงกลับคืนสู่
แม่น้ าํ อันศักดิ์ สิทธิ์ ส่ วนทางไทยเรา จะเชื่ ออีกด้วยว่าการลอยอังคารในนํ้า เถ้าถ่านจะกลับคืนสู่ ดิน และ
วิญญาณผูต้ ายจะอยู่เย็น (เป็ นสุ ข) นิ ยมลอยอังคารทั้งตามแม่น้ าํ หน้าวัดสําคัญ วัดศักดิ์ สิทธิ์ ปากแม่น้ าํ

และน่านนํ้าทะเลอย่างที่ปากนํ้าเจ้าพระยา เท่าที่สอบถามคนเรื อที่ให้บริ การไปลอยอังคาร คนส่ วนใหญ่จะ
ลอยกันด้วยการห่ อผ้าขาว หรื อ ใส่ โถที่ป้ ั น เป็ นถ้วยเคลือบดินเผาสี ขาว (บางคนเรี ยก ลุง้ ) เมื่อถูกถ่วงนํ้า
ลงไป จะค่อยๆ สลายไป ไม่กลายเป็ นมลภาวะ หรื อไม่ให้ชาวประมงกูข้ ้ ึนมาดูกลัว น่ารังเกียจ ในขณะที่
เจตนาของท่า นผูห้ ญิ ง พูนศุ ข พนมยงค์ นอกจากความต้องการอยู่เย็นเป็ นสุ ข อย่า งเรี ย บง่ า ยแล้ว ตาม
พินยั กรรมที่ท่านผูห้ ญิ งเขี ยนฝากลู ก ๆ ของท่านไว้เป็ นลายมือ ยังมีเพิ่มเติมอีกว่า ต้องการให้นาํ อัฐิ และ
อังคารไปลอยที่ปากนํ้าเจ้าพระยา ซึ่ งเป็ นสถานทีท่ แี่ ม่ เกิด

ศาลาว่ าการเมืองสมุทรปราการ สถานทีเ่ กิดของท่านผู้หญิง
ท่านผูห้ ญิ งพูนศุข พนมยงค์ เกิ ดเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๖
ที่จงั หวัดสมุทรปราการ ในตระกูลขุนนางสกุล ณ ป้ อมเพชร์ เป็ นธิ ดาคนที่ ๕ บิดาของท่าน คือ มหา
อํามาตย์ศรี พระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา (ขํา ณ ป้ อมเพชร์ ) อธิ บดีกรมราชทัณฑ์คนแรกของประเทศ
ไทย มารดาคือ คุณหญิงเพ็ง ชัยวิชิต (สกุลเดิม สุ วรรณศร) จบการศึกษาชั้นมัธยม ๗ จากโรงเรี ยนเซนต์
โยเซฟคอนแวนต์ ท่านผูห้ ญิงเคยเล่าเรื่ องบ้านเกิดของท่านผูห้ ญิงว่า เกิดที่ศาลาว่าการเมืองสมุทรปราการ
เพราะคุณพ่อท่านเป็ นเจ้าเมืองผูท้ ี่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ และราชทินนามขณะนั้นว่า “พระยาวรุ ณฤ
ทธิ ศรี สมุทรปราการ”

พิธีลอยอังคารหน้ าเกาะองค์ พระสมุทรเจดีย์ (ตรงข้ ามศาลากลางจังหวัด)
ช่วงสมัยที่ท่านผูห้ ญิงอายุได้เพียงสองปี คุณพ่อท่านมีฐานะเป็ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่ อครั้ งที่ พ ระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้าเจ้า อยู่หัว (รั ชกาลที่ ๖) เสด็จพระราชดํา เนิ นไปประทับ ณ
จังหวัดสมุทรปราการ ได้เกิดพายุพดั แรงจัด และฝนตกอย่างหนักจนทําให้พลับพลาที่ประทับชํารุ ด พระยา
สมุทรบุรานุรักษ์ (ขํา ณ ป้ อมเพชร์ ) ได้ออกไปกลางสายฝน อํานวยการ และซ่อมแซมเครื่ องกันฝน รุ่ งขึ้น
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗ จึงได้มีการโปรดเกล้าฯ ให้เป็ นพระยาวรุ ณฤทธิ ศรี สมุทรปราการ
จึง เป็ นเหตุ ผลสํา คัญที่ เมื่ อท่า นผูห้ ญิ งพูนสุ ขเสี ย ชี วิต ถึ ง ได้ป รารถนาที่ใ ห้อฐั ิ และอัง คารของท่า น ได้
กลับคืนมาสู่ ถิ่นเดิมเมื่อครั้งท่านเคยใช้ชีวติ ในวัยเด็ก

คํ่าวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ วัดพระศรี มหาธาตุ งานฌาปณกิจท่านผูห้ ญิงพูนศุข พนมยงค์
เป็ นไปโดยเรี ยบง่ายแต่ทรงพลังโดยแท้ เพราะแม้จะละสังขารไปแล้วก็ยงั ให้บทเรี ยนสังคมไทยอีกครั้งว่า
ทุกๆ คนมีศกั ดิ์เท่าเทียม ไม่ตอ้ งมีดอกไม้พวงหรี ด ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ นอกจากเกียรติยศที่ส่ังสม ทําให้
เกิดภาพของทุกฝ่ ายที่กาํ ลังขัดแย้งในประเทศสมัยนั้นมารวมกัน ภายในงานมีท้ งั ท่านพระพะยอม กัลยาโณท่านสมณะจันทร์ รัฐบาล - ฝ่ ายค้าน ประชาชนคนเสื้ อแดง-พันธมิตรเสื้ อเหลือง เข้าร่ วมพิธีอย่างสงบ
วัน ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึ ง ได้มี ก ารอัญเชิ ญ อัฐิ และอัง คารของท่ า นผูห้ ญิ ง ไปที่ จ ัง หวัด
สมุทรปราการ และโดยความอนุ เคราะห์จากกองทัพเรื อ ได้ใช้เรื อนําคณะญาติสนิท และมิตรสหาย ลงสู่
แม่น้ าํ เจ้าพระยา ซึ่ งก็ให้เป็ นที่น่าสังเกตว่า อัฐิของท่านปรี ดี พนมยงค์ (อดีตนายกรัฐมนตรี ) ก็เคยได้รับ
การอัญเชิญกลับมาจากต่างประเทศนํามาลอยที่ปากนํ้าเจ้าพระยาเช่นเดียวกัน ต่างกันตรงที่อฐั ิ และอังคาร
ของท่านผูห้ ญิงพูนศุข พนมยงค์ นั้น ไม่ได้ทาํ พิธีที่ปากอ่าวไทย แต่ทาํ พิธีตรงกลางแม่น้ าํ หน้าศาลากลาง
จังหวัดสมุทรปราการ บริ เวณด้านหน้าสถานที่ถิ่นเกิดของท่านผูห้ ญิง นี่เอง

