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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ความ
เป็นมาและความสำ�คัญของรูปสัตว์หิมพานต์ในพระราชพิธีและการสืบทอดรูปสัตว์
หิมพานต์ในพระราชพิธปี จั จุบนั ผลการวิจยั พบว่า รูปสัตว์หมิ พานต์เป็นมรดกภูมปิ ญ
ั ญา
งานช่างสิบหมู่ในสังคมไทย ซึ่งรูปสัตว์หิมพานต์มีพัฒนาการมาจากรูปสัตว์ ต่อมาจึง
เรียกว่ารูปสัตว์หิมพานต์เมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ ๖ รูปสัตว์หิมพานต์มีความเป็นมาและความสำ�คัญทางด้านศิลปกรรมรูปแบบต่างๆ
ตัง้ แต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สำ�หรับพระราชพิธนี นั้ มีการจัดสร้าง
รูปสัตว์หมิ พานต์ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริยแ์ ละพระศพ
พระบรมวงศานุวงศ์เพื่อการเฉลิมพระเกียรติยศด้วยการตกแต่งประดับพระเมรุและ
เข้ากระบวนแห่พระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อมาได้
ยกเลิกการสร้างรูปสัตว์หิมพานต์เข้ากระบวนแห่เมื่อรัชกาลที่ ๖ ปัจจุบันยังคงมีการ
สืบทอดการสร้างรูปสัตว์หิมพานต์ตั้งตกแต่งประดับพระเมรุในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์อันเป็นการสืบทอดความเชื่อสมัยโบราณเรื่อง
การสร้างพระเมรุจากความเชือ่ เกีย่ วกับเขาพระสุเมรุในไตรภูมกิ บั การมีพระมหากษัตริย์
ที่ทรงเป็นสมมติเทพซึ่งเมื่อสวรรคตแล้วจะเสด็จสู่เขาพระสุเมรุที่สถิตแห่งเทพเจ้า
ดังเดิม อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน
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Intellectual Heritage on Mythical Figures of Sat
Himaphaan: Ten Thai Crafts in Contemporary
Royal Ceremonies
Rungaroon Kulthamrong*

Abstract
This article aims to search, compile, study and analyze the
historical background and significance of using figures of imaginary
animals called as Sat Himaphaan for royal-ceremonial ornamentation and
inheritance of decorating this mythical-Himaphaan Forest creatures in
Contemporary Royal Ceremonies. The study found that the legendary
figures of Sat Himaphaan has been intellectual heritage of Ten Thai
Crafts in Thai society which have elaborated from animal-like figures
and were known as Sat Himaphaan since the reign of King Rama the
Sixth. The tradition and importance of figures of Sat Himaphaan had
illustrated in fine arts since the Sukothai period until Rattanakosin era.
In royal ceremonial tradition, the figures of Sat Himaphaan has exclusively
been introduced for the decoration of Phra Meru and the Royal-Crematory
Procession in Royal Funeral Ceremonies of Majesty the King’s royal body
and the Members of Royal Family’s bodies to celebrate their solemnity and
dignity. In the later time, in the reign of King Rama the Sixth, the tradition
of introducing the figures of Sat Himaphaan in the Royal-Crematory
Procession had been abrogated. However, at the present time, the inheritance
of creating the figures of Sat Himaphaan to decorate Phra Meru in Royal
Cremation Ceremonies for the Members of Royal Family has depicted the
* Researcher p 7, Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University.
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ideological tradition of Phra Sumeru Mountain in the Triphum Buddhism
World with the belief of the King as Demi-God and his rebirth in the
Heavenly Devine Kingdom of Mount Sumeru after his death. This has
reflected the creation of the legendary figures of Sat Himaphaan has been
inherited as cultural Intellectual heritage from the past until contemporary
time. An elaborate funeral pyre called Phra Sumeru Merumas be built for
Royal Cremations
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ภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยดำ�ของหอสมุดแห่งชาติ หน้า ๒๒
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หงส์ เป็นนกชนิดหนึง่ ในป่าหิมพานต์ทปี่ รากฏในไตรภูมกิ ถาหรือไตรภูมพิ ระร่วง
พระราชนิพนธ์ในพญาลิไทย อันเป็นวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยที่มี
อิทธิพลยิ่งต่อคติความเชื่อเรื่องสัตว์หิมพานต์ในสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ดังข้อความว่า
...ช้าง...บ่ายหน้าไปอาบน้ำ�...ในป่าหิมพานต์นั้น...
ในจอมเขาไกรลาศ...มีฝูงกินรีอยู่แห่งนั้น...เมื่อพระโพธิสัตว์
เจ้าเป็นพญาหงส์ธตรฐราช เป็นพญาหงส์ทอง...แลฝูงหงส์
ทั้งหลายย่อมอยู่บำ�เรอแก่พญาหงส์ทอง...๑
คติ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งสั ต ว์ หิ ม พานต์ ดั ง กล่ า วเป็ น แรงจู ง ใจทำ � ให้ ช่ า งเกิ ด
จินตนาการผสมผสานกับความรู้งานช่างสิบหมู่แล้วสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปสัตว์
หิมพานต์ทั้งงานเขียน งานหล่อ งานปั้น งานสลัก งานหุ่น งานปูน ฯลฯ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เช่น งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพของพระมหากษัตริย์ และพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ ดังรูปหงส์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ งานของช่างเขียนในสมุด
ไทยดำ�ของหอสมุดแห่งชาติในรัชกาลปัจจุบันข้างต้น
ผู้วิจัยจึงสนใจสืบค้น รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์รูปสัตว์หิมพานต์ที่ถือว่าเป็น
งานช่างสิบหมู่ของสังคมไทยว่ามีความเป็นมาและความสำ�คัญในพระราชพิธี และ
การสืบทอดรูปสัตว์หิมพานต์ในพระราชพิธีปัจจุบัน อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของงาน
ช่างสิบหมู่ที่ทรงคุณค่ายิ่ง

รูปสัตว์หิมพานต์: งานช่างสิบหมู่ในสังคมไทย
ที่ ม าของรู ป สั ต ว์ หิ ม พานต์ ใ นสั ง คมไทยมาจากความรู้ ห ลายเรื่ อ ง เช่ น
ความเชื่อ พระพุทธศาสนา วรรณกรรม วรรณคดี ศิลปกรรม ประเพณี พระราชพิธี
ฯลฯ ตั้งแต่สมัยโบราณถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
พญาลิ ไ ทย, ไตรภู มิ ก ถาหรื อไตรภู มิ พ ระร่ ว ง (กรุ ง เทพฯ: คุ รุ ส ภา, ๒๕๔๕),
หน้า ๒๘๔ – ๒๘๕.
๑
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คำ�ว่าสัตว์หิมพานต์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้
ความหมายว่า
...สัตว์หิมพานต์ น. สัตว์ในวรรณคดีที่เชื่อกันว่าอยู่ใน
ป่าหิมพานต์ เช่น คชสีห์ กินนร นรสิงห์ รูปหุ่นที่ผูกเป็นรูปสัตว์
ในวรรณคดี ใช้บรรทุกผ้าไตรแห่เข้าขบวนพระบรมศพในสมัย
โบราณ๒
พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ของพระธรรมปิฎก อธิบายคำ�ว่า
หิมพานต์ ว่า
หิมพานต์ มีหิมะ ปกคลุมด้วยหิมะ ชื่อภูเขาใหญ่ที่อยู่ทางทิศเหนือ
ของประเทศอินเดีย บัดนี้เรียกภูเขาหิมาลัย ป่าที่มีอยู่รอบบริเวณ
ภูเขานี้ ก็เรียกกันว่า ป่าหิมพานต์ หิมวันต์ก็เรียก๓
พจนานุกรมศิลป์ของ น. ณ ปากน้� 
ำ พ.ศ. ๒๕๓๐ และพจนานุกรมศัพท์
ศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่มีการให้ความหมายสัตว์หิมพานต์
ที่เป็นคำ�รวม มีคำ�อธิบายสัตว์หิมพานต์ชนิดต่างๆ
จะเห็นได้ว่า สัตว์หิมพานต์มีความหมาย ๒ ประเด็นคือ ๑) สัตว์ในวรรณคดี
อยูใ่ นป่าหิมพานต์ ๒) รูปสัตว์หมิ พานต์ทผี่ กู เป็นหุน่ ในขบวนแห่พระบรมศพในสมัยโบราณ
ในบทความวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั กำ�หนดขอบเขตการศึกษารูปสัตว์หมิ พานต์ในประเด็น
ที่ ๒ ซึ่งมีลักษณะเป็นงานช่างสิบหมู่ในงานพระราชพิธี
สัตว์หมิ พานต์มคี ติความเชือ่ มาจากวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย
เรื่องไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์ในพญาลิไทยที่กล่าวว่า ในป่าหิมพานต์มีสัตว์
หิมพานต์ เช่น กินรี หงส์ นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึงสัตว์หิมพานต์ในเทศน์มหาชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๖๕.
๓
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พิมพ์
ครั้งที่ ๑๐ (กรุงเทพฯ: เอสอาร์พริ้นติ้งแมสโปรดักส์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๐๐.
๒
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คือ มหาเวสสันดรชาดกที่ถือเป็นประเพณีสมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทด้วย ซึง่ มีการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบนั เช่นกัน ดังความในกัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หมิ พานต์
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีความว่า
...เมื่ อ พระนางมั ท รี จ ะทู ล พรรณนาป่ า หิ ม พานต์ . ..หากพระองค์
ได้ทอดพระเนตรเห็นพระยาช้าง...ทำ�เสียงร้องกึกก้องในกลางไพร
...สองข้างทางที่พระองค์เสด็จอยู่ในป่า จะกลาดเกลื่อนไปด้วย
เนื้อทราย ละมั่ง กวาง หมูป่า และสิงห์สาราสัตว์... ล้วนแต่เป็น
ภาพที่เจริญตาและเจริญพระทัย เป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ของ
พระองค์ได้อย่างยิ่ง... ทั้งเสียงขับร้องของกินรี และนางนกยูง...๔
และกัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์มหาพนของพระเทพโมลี (กลิ่น) มีความว่า
...ในห้องหิมพานต์...สัตว์สุรสีหชาติสี่จ�ำ พวก...ติณราชสีห์เสพซึ่งเส้น
หญ้าเปนอาหาร...กาฬสิงหแลบัณฑุสรุ ะมฤคคินทร์ เสพซึง่ มังสะนิกร
กินเปนภักษา...ราชสีหม์ สี รีรกายาพยพอย่างโคขนพิกลหลากๆ กัน...
ไกรสรสีหราชฤทธิเริงแรง...พวกพยัคฆ์ก็หมอบ...มฤค...อัศวมุขี...
ช้าง...หัศดินทร์...ม้า...ทราย...กวาง...ละมั่งระมาด...ชะมด...เม่นหมี
หมู...กระทิง...โค...กาษร...กะรอกตุน่ กะแตต่าย...พานร...ค่างบ่างชนี...
หงส์...นก...มยูร...ไก่แก้ว...วายุภักษ์...กระตั้ว...โนรีสาลิกา...กระทา...
กางเขนเขา...๕
จะเห็นได้ว่า ความเชื่อเรื่องสัตว์หิมพานต์นั้น มีในสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
ที่มีการสืบทอดการเทศน์มหาชาติ การแหล่มหาเวสสันดรชาดกในวัดต่างๆ และสถาน
ศึกษา๖
พงจันทร์ ศรัทธา, มหาเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ (กรุงเทพฯ: เสริมวิทย์บรรณาคาร,
๒๕๓๐), หน้า ๔๑ – ๔๒.
๕
เทศน์มหาชาติ (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, ๒๕๐๓), หน้า ๑๖๑ – ๑๖๓.
๖
พระครูวินัยธร มานพ, มหาชาติเล่าความตามแหล่ในมหาเวสสันดรชาดก (กรุงเทพฯ:
วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๘).
๔
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ความเชื่อเรื่องสัตว์หิมพานต์สมัยกรุงสุโขทัยทั้งจากไตรภูมิพระร่วงและ
ประเพณีเทศน์มหาชาติจึงเป็นบ่อเกิดและแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นช่าง
จินตนาการแล้วสร้างสรรค์งานช่างสิบหมู่ในสมัยต่อๆ มา ทั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัย
กรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ
รูปสัตว์หิมพานต์สมัยกรุงสุโขทัย
ก่อนสมัยกรุงสุโขทัยมีรูปสัตว์หิมพานต์ปรากฏในศิลปกรรมสมัยทวารวดี
แล้วคือ พนัสบดีที่เป็นสัตว์หิมพานต์ผสมจากสัตว์ ๓ ชนิดได้แก่ โค หงส์ ครุฑ ซึ่งเป็น
สัตว์พาหนะของพระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ อันเป็นประติมากรรมทางพระพุทธ
ศาสนาซึ่งพบที่จังหวัดนครปฐม คือ พระพุทธรูปปางประทานธรรมประทับยืนเหนือ
พนัสบดี ดังการศึกษาของณัฐฐภัทร จันทวิช เรื่องการศึกษาภาพสัตว์
หิมพานต์ในพระราชวังบวรสถานมงคล มีความว่า
...ประติมากรรมที่เนื่องในศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนา
พราหมณ์จะพบว่า...ปรากฏภาพสัตว์ในจินตนาการอยูบ่ า้ งไม่มากนัก
ซึ่งพบในศิลปกรรมสมัยทวารวดี โดยรับรูปแบบมาจากสัตว์ใน
จินตนาการของอินเดียโบราณ ซึง่ เป็นพาหนะของเทพเจ้าในศาสนา
พราหมณ์และสัตว์ในป่าหิมพานต์ เช่น ครุฑ นาคา กินนร กินรี
ราชสีห์ ม้ามังกร...สำ�หรับประติมากรรมในพุทธศาสนาคือ พนัสบดี...
ภาพสั ต ว์ ใ นจิ น จนาการเหล่ า นี้ . ..เป็ น ต้ น แบบของการคิ ด
สร้างสรรค์ภาพสัตว์หมิ พานต์ในสมัยต่อมา...เป็นภาพสัตว์หมิ พานต์
ที่สวยงาม ดังเห็นได้จากจิตรกรรมสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์
ตอนต้น...๗
ในสมัยกรุงสุโขทัยปรากฏว่ามีหลักฐานศิลปกรรมไทยเหลือน้อยในปัจจุบัน
คงเหลืองานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมประเภทประดับตกแต่งเป็นรูปสัตว์หิมพานต์บ้าง
๗

ณัฐฐภัทร จันทวิช, “การศึกษาภาพสัตว์หิมพานต์ในพระราชวังบวรสถานมงคล”,
นิตยสารศิลปากร ๔๕, ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๔๕): ๑๑ – ๑๒.
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เช่น กินรี นาค๘ รูปปูนปั้นหงส์ที่มีลักษณะเป็นห่านที่วัดพระพายหลวง สุโขทัย๙
รูปสัตว์หิมพานต์สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการสืบทอดงานรูปสัตว์หิมพานต์ เช่น งานเขียนลาย
รดน้ำ�รูปครุฑยุดนาคบนตัวหีบพระธรรม๑๐

๘

สรุปผลการสัมมนาเรื่องไตรภูมิพระร่วง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๗), หน้า

๒๑๐.

สวรรยา (นามแฝง), สมุดภาพลายไทยชุดสัตว์หิมพานต์ (กรุงเทพฯ: บำ�รุงสาส์น,
ม.ป.ป.), หน้า ๑๒.
๑๐
ณัฐฐภัทร จันทวิช, “การศึกษาภาพสัตว์หิมพานต์ในพระราชวังบวรสถานมงคล”,
นิตยสารศิลปากร ๔๕, ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๔๕): ๑๔.
๙
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งานเขียนสีรูปราชสีห์ ๔ หมู่ ในป่าหิมพานต์๑๑

สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา – ฉบับกรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
๒๕๔๒), หน้า ๗๐.
๑๑
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งานเขียนสีรูปช้างต่างๆ ในป่าหิมพานต์๑๒

๑๒

เรื่องเดียวกัน หน้า ๗๑.
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รูปสัตว์หิมพานต์สมัยกรุงธนบุรี
การสืบทอดงานช่างเขียนรูปสัตว์หิมพานต์สมัยกรุงธนบุรียังคงมีปรากฏ
ในสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงธนบุรี เลขที่ ๑๐/ก เช่น๑๓

งานเขียนสีรูปช้างต่างๆ ในป่าหิมพานต์

สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา – ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), หน้า ๑๙๐, ๑๙๑, ๒๐๔.
๑๓

114

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๕๖

งานเขียนสีรูปช้าง ม้าตระกูลต่างๆ ในป่าหิมพานต์

งานเขียนสีรูปสัตว์ต่างๆ และคนป่าในป่าหิมพานต์
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งานเขียนสีรูปสัตว์ต่างๆ และคนป่าในป่าหิมพานต์
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รูปสัตว์หิมพานต์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รูปสัตว์หิมพานต์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการสืบทอดมาจากสมัยก่อนหลาย
ชนิด เช่น งานเขียน งานหล่อ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ มีช่างเขียน
รูปสัตว์หิมพานต์ ป่าหิมพานต์จากส่วนหนึ่งของเรื่องมาฆะมานพบนจิตรกรรมฝาผนัง
ในหอพระไตรปิฎก วัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพฯ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ช่างเขียน
เขียนรูปสัตว์หิมพานต์เกือบทุกชนิดที่จิตรกรรมฝาผนังหน้าพระประธานในพระอุโบสถ
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ๑๔
นอกจากรู ป สั ต ว์ หิ ม พานต์ ใ นวั ด ต่ า งๆ แล้ ว ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ในพระบรมมหาราชวังยังมีรปู หล่อสัตว์หมิ พานต์
ปิดทองตั้งประดับบนฐานไพที บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ คือ
เทพปักษี เทพนรสีห์ อัปสรสีห์ อสูรปักษี กินนร อสูรวายุพักตร์๑๕ ซึ่งพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ (หม่อมเจ้าชายดิศ) พระองค์เจ้าหลานเธอในพระบาท
สมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลก รั ช กาลที่ ๑ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากรมช่ า งสิ บ หมู่
(ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕) ทรงปั้นหุ่นและ
หล่อโลหะปิดทองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒ ที่ผสมผสานสัตว์ ๒ ชนิดเป็นสัตว์หิมพานต์ เช่น
วานรกับราชสีห์ คือสิงหพานร๑๖ และงานหล่อโลหะรูปนรสิงห์ที่ฐานบุษบกอนุสาวรีย์
ประจำ�รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ บนฐานไพทีเช่นกัน๑๗

สรุปผลการสัมมนาเรื่องไตรภูมิพระร่วง, หน้า ๑๔๔,๑๔๙.
หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(กรุงเทพฯ: ริเวอร์บุ๊คส์, ๒๕๔๓), หน้า ๘๐- ๘๑.
๑๖
รุ่งอรุณ กุลธำ�รง, “รูปหล่อสัตว์หิมพานต์” พินิจไทยไตรภาค ทุติยภาค: ศิลป
วัฒนธรรมและวรรณคดี (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐),
หน้า ๑๖.
๑๗
นพวัฒน์ สมพื้น, งานศิลปกรรมภาพแบก (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๓).
๑๔
๑๕
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นอกจากนี้ รูปสัตว์หิมพานต์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ยังมีปรากฏในพระราชวัง
บวรสถานมงคลซึ่งในปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เช่น รูปเขียนลาย
รดน้ำ�สัตว์หิมพานต์ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย บานประตูมีรูปมังกร ปลามังกร นกไก่ฟ้า
กิเลนจีน พระที่นั่งภิมุกขมณเฑียร บานประตูท้ายมีรูปนกอินทรี ไก่ตังเกี๋ย พระที่นั่ง
บูรพาภิมุข หน้าต่างช่องที่ ๒ มีรูปอสูรปักษา นกทัณฑิมา บัณฑุรราชสีห์ ช่องที่ ๓
มีรูปนกหัสดิน ทิชากรจัตุบท ช่องที่ ๔ มีรูปพยัคฆไกรสีห์เหมราอัสดร ช่องที่ ๕
มีรูปทักทอ กาฬสิงหะ๑๘
จะเห็นได้ว่า รูปสัตว์หิมพานต์ต่างๆ ในสังคมไทย มีทั้งงานของช่างปูน
ช่างปั้น ช่างเขียน ช่างหุ่น ช่างหล่อ ช่างปิดทอง อันเป็นงานช่างสิบหมู่ที่ได้รับอิทธิพล
แรงบันดาลใจ จินตนาการ การสร้างสรรค์ การบูรณาการจากไตรภูมพิ ระร่วง ประเพณี
เทศน์มหาชาติคือ กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์มหาพน โดยมีชนิดและจำ�นวนรูปสัตว์หิมพานต์
เพิม่ ขึน้ จากสมัยกรุงโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ในปัจจุบัน
นอกจากนีย้ งั มีรปู สัตว์หมิ พานต์ในพระราชพิธตี า่ งๆ เกีย่ วกับพระมหากษัตริย์
ด้วย เช่น พระราชพิธีโสกันต์หรือพิธีโกนจุกพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงเจริญ
พระชันษา ๑๑ – ๑๓ ชันษาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งมีการสร้างจำ�ลองเขาไกรลาศ
ขนาดใหญ่ สูง ๒๐ – ๔๖ ฟุต บนยอดเขามีบุษบกสมมติว่าเป็นที่ประทับของพระอิศวร
และจำ�ลองสัตว์หิมพานต์ตั้งอยู่ตอนล่าง เช่น ราชสีห์ ช้าง โค ม้า ซึ่งมีพระราชพิธี
โสกันต์ครั้งสุดท้ายในสังคมไทยเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๔๗๕๑๙ จึงทำ�ให้การสร้าง
จำ�ลองรูปสัตว์หิมพานต์ในพระราชพิธีมงคลหมดไปด้วย
อย่างไรก็ดยี งั คงมีการสืบทอดการสร้างสรรค์รปู สัตว์หมิ พานต์ในพระราชพิธี
มาจนถึงปัจจุบนั คือ พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากัตริยแ์ ละพระศพ

ณัฐภัทร จันทวิช, “การศึกษาภาพสัตว์หมิ พานต์ในพระราชวังบวรสถานมงคล”, นิตยสาร
ศิลปากร ๔๕, ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๔๕): ๒๕.
๑๙
หม่อมราชวงศ์เน่งน้อย ศักดิ์ศรี, พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
หน้า ๑๓๒ – ๑๓๓.
๑๘
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พระบรมวงศานุวงศ์

ความเป็นมาและความสำ�คัญของรูปสัตว์หมิ พานต์ในพระราชพิธสี มัยกรุง
ศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตามโบราณราชประเพณีของไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันปรากฏว่า
มีพระราชพิธีเพียงพระราชพิธีเดียวเท่านั้นที่มีการสร้างรูปสัตว์หิมพานต์เป็นเครื่อง
ประกอบอยู่ในพระราชพิธีคือ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์
หรือพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ โดยการสร้างพระเมรุที่ล้อมรอบด้วยป่าหิมพานต์
ซึง่ มีสตั ว์หมิ พานต์อาศัยอยูม่ ากมายหลากหลายชนิดตามความเชือ่ ในไตรภูมพิ ระร่วงและ
ประเพณีเทศน์มหาชาติ ช่างจึงนำ�มโนภาพมาจินตนาการสร้างสรรค์รูปสัตว์หิมพานต์
ต่างๆ มาประดับตกแต่งเชิงพระเมรุเพื่อให้เหมือนเชิงเขาพระสุเมรุกับป่าหิมพานต์
ดั ง มี ห ลั ก ฐานปรากฏในสมั ยกรุ งศรี อยุธยาเป็นต้นมาจนถึ ง สมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์
กล่าวคือ
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงศรีอยุธยามีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ณ ท้องสนามหลวง ดังความว่า
...มีรับสั่งให้ตั้งพระเมรุทองที่ท้องสนามหลวง...ตามอย่าง
เขาพระสุเมรุ...ขุนสุเมรุทิพราชเป็นนายช่างอำ�นวยการ พระเมรุ
ใหญ่นั้นมีประตู ๔ ทิศ ตั้งรูปกินนรรูปอสูร ๔ ประตู...มีเมรุทิศ
๔ เมรุแทรก ๔ เป็น ๘ ทิศ...ครุฑกินนร ทั้งรูปคชสีห์ราชสีห์และ
เหมหงส์และรูปนรสิงห์และสิงโต ทั้งรูปมังกรเหรานาคและรูป
ทักทอ รูปช้างม้าและเลียงผา สารพัดรูปสัตว์ทั้งปวงต่างๆ นานา
ครบครัน ตัง้ รอบพระเมรุเป็นชัน้ กันตามที่ แล้วจึงกัน้ ราชวัต.ิ ..ตีรอก
คำ�ให้การชาวกรุงเก่า คำ�ให้การขุนหลวงหาวัดและพระราชพงศาวดารกรุงเก่า
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ (กรุงเทพฯ: เจริญธรรม, ๒๕๑๕), หน้า ๔๐๔ – ๔๐๕.
๒๐
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เป็นทางเดินที่สำ�หรับจะเชิญพระบรมศพมา...ประดับประดาด้วย
ฉัตรและธงงามไสว...๒๐
จะเห็นได้วา่ รูปสัตว์หมิ พานต์ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ที่บริเวณรอบพระเมรุนั้นมีการตั้งรูปสัตว์หิมพานต์ไว้ทั้งหมด
๑๕ ชนิดคือ กินนร ครุฑ คชสีห์ ราชสีห์ เหม หงส์ นรสิงห์ สิงโต มังกร เหรา นาค
ทักทอ ช้าง ม้า เลียงผา
ผูว้ จิ ยั จึงขอแสดงความเห็นไว้วา่ รูปสัตว์หมิ พานต์ดงั กล่าวนี้ เป็นต้นแบบของ
การประดับตกแต่งบริเวณพระเมรุในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ
มหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชพิธีรัชกาลปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังพบว่าในสมัยนี้มีรูปสัตว์ประกอบในกระบวนอิสริยยศเชิญ
พระบรมศพไปยังพระเมรุมาศ คือกระบวนแห่บุษบกไฟบนรูปแรด กระบวนรูปสัตว์
รับบุษบกสังเค็ด เทวดาถือดอกบัว ฯลฯ๒๑
เป็นที่น่าสังเกตุว่า คำ�ว่ารูปสัตว์ข้างต้นในหลักฐานนั้น มิได้เรียกว่ารูปสัตว์
หิมพานต์ รูปสัตว์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงนี้ ยิ้ม ปัณฑยางกูรอธิบายว่า
...รูปสัตว์ก็เห็นจะทำ�สมมติขึ้นว่า เป็นพวกสัตว์ป่า อันอยู่ตาม
บริ เ วณเขาเหล่ า นั้ น และเนื่ อ งด้ ว ยเป็ น วาระที่ ท รงบำ � เพ็ ญ
พระราชกุศล จึงให้จัดเครื่องสังเค็ตสำ�หรับถวายพระไว้บนหลัง
สัตว์นั้นด้วย...๒๒
ผู้วิจัยจึงขอวิเคราะห์ว่า รูปสัตว์หิมพานต์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพหรือพระศพในสมัยกรุงศรีอยุธยาจำ�แนกได้ ๒ ลักษณะคือ รูปสัตว์หมิ พานต์
ตั้งบริเวณรอบพระเมรุและรูปสัตว์หิมพานต์ในกระบวนแห่พระบรมศพ โดยมีการจัด

บุหลง ศรีกนก, “สังเขปงานพระเมรุมาศสมัยกรุงศรีอยุธยา”, นิตยสารกรมศิลปากร
๕๑, ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๑): ๒๘.
๒๒
ยิ้ม ปัณฑยางกูร, จดหมายเหตุงานพระบรมศพรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๗
พิมพ์ครั้งที่สอง (กรุงเทพฯ: เมฆาเพรส, ๒๕๓๕), หน้า ๓๒.
๒๑
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สร้างและตั้งรูปสัตว์หิมพานต์รอบพระเมรุ คือต้นแบบการสร้างรูปสัตวิ์มพานต์เป็น
เครื่องประกอบพระราชพิธีในสมัยปัจจุบัน
สมัยกรุงธนบุรี
สมัยกรุงธนบุรีนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวไว้ว่า
สมัยนั้นเป็นเวลาทำ�ศึกสงคราม จึงไม่มีโอกาสทรงจัดทำ�เต็มตามประเพณี๒๓
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์โกสินทร์
ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การจัดสร้างรูปสัตว์หมิ พานต์ได้มกี ารสืบทอดมาจาก
สมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากมีการสืบทอดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ต่ อ จากสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ดั ง ที่ บุ ห ลง ศรี ก นก ศึ ก ษางานพระเมรุ ม าศสมั ย
กรุงศรีอยุธยาไว้ว่า
...การทบทวนศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ พ บแบบแผนธรรมเนี ย มสมั ย
กรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีความสอดคล้องกัน และ
น่าจะถือได้ว่างานพระเมรุมาศสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นต้นแบบที่
สืบทอดปฏิบัติต่อเนื่องมาอย่างเคร่งครัด จะมีแปลกแยกแตกต่าง
กันก็เป็นไปโดยพระบรมราชานุญาต...๒๔
ฉะนั้นจึงมีการสร้างรูปสัตว์หิมพานต์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระมหากษัตริย์ พระศพพระบรมวงศานุวงศ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย ดังมีหลัก
ฐานปรากฏในงานพระเมรุพระบรมอัฐิสมเด็จพระชนกาธิบดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ มีความว่า
...โปรดให้สร้างพระเมรุมาศขนาดใหญ่ ...เหมื อนอย่ างการ
พระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงเก่า...ทรงพระราชยานโปรย
เรื่องเดียวกัน หน้า ๓๓.
บุหลง ศรีกนก, “สังเขปงานพระเมรุมาศสมัยกรุงศรีอยุธยา”, นิตยสารกรมศิลปากร
๕๑, ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๑): ๒๓ – ๒๔.
๒๕
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ�  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที่ ๑ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), หน้า ๗๗.
๒๓

๒๔
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ข้าวตอก นำ�มาในกระบวนและพระราชวงศานุวงศ์ทรงรูปสัตว์
สังเค็ต ประคองผ้าไตรเข้าในกระบวนแห่ด้วยหลายพระองค์...๒๕
จากหลักฐานข้างต้น ผู้วิจัยจึงพบว่าในสมัยนั้น ยังคงเรียกกันว่ารูปสัตว์
ซึ่งเป็นรูปสัตว์สังเค็ตคือ ทานวัตถุรูปสัตว์ ที่จัดถวายแก่สงฆ์เมื่อสดับปกรณ์พระบรม
ศพที่เรียกว่า เครื่องสังเค็ต แต่มิได้มีการอธิบายว่ารูปสัตว์สังเค็ตเป็นอย่างไร
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ พบโรง
รูปสัตว์ดังมีหลักฐานจากหอจดหมายเกตุว่า “...หลังสามช่างชั้นนอกมีโรงรูปสัตว์
รายรอบ มีราชวัติ...”๒๖ ซึ่งมิได้กล่าวรายละเอียดว่าโรงรูปสัตว์มีลักษณะอย่างไร
เช่นกัน
ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ มีหลักฐาน
เกี่ยวกับรูปสัตว์หิมพานต์อย่างชัดเจน อันเป็นผลงานของช่างเขียนในสมุดไทยดำ� คือ
...เป็นภาพร่างของการผูกหุ่นรูปสัตว์เข้ากระบวนแห่พระบรม
ศพและพระศพเจ้านายบางพระองค์ ทำ�ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓
จึ ง มี รู ป มณฑปสำ � หรั บ วางผ้ าไตร สำ � หรั บ เป็ น เครื่ อ งไทยทาน
ถวายพระด้วย...๒๗
งานเขียนรูปสัตว์หิมพานต์ในสมุดไทยดำ�ดังกล่าว มี ๗๖ ชนิด ดังนี้
แรด ม้าผ่าน ช้างเผือกเขียว ครุฑ นกเทศ นกอินทรี นกหัสดิน
หงส์ อัปสรสีหะ นกทัณฑิมา นกการวีก เหมราช ทักทอ โตพิน
สิงหะ สกุณไกรสร กาฬสิงหะ เกษรสิงหะ คชสีหะ ติณณสีหะ
บั ณ ฑุ ร าชสี ห์ ไกรสรราชสี ห์ โลโต กิ เ ลน งายไส สิ งโตจี น
อสุรวายุภักษ์ มัจฉานุ ตุรงคไกรสร อัศดรวิหค สินธพกุญชร
ไกรสรจำ�แลง อสุรปักษา เทพนรสิงห์ เทพกินนร มยุรเวนไตย
สีหะคักคา สิงหรามังกร กิเลนจีน กิหมี ม้ารีศ อัศดรเหรา
ยิ้ม ปัณฑยางกูร, จดหมายเหตุงานพระบรมศพรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๗, หน้า ๓๓.
ยิ้ ม ปั ณ ฑยางกู ร , ภาพสั ต ว์ หิ ม พานต์ จ ากสมุ ด ไทยดำ � ของหอสมุ ด แห่ ง ชาติ
(กรุงเทพฯ: สำ�นักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๕), หน้าคำ�นำ�.
๒๖

๒๗
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โตเทพสิงหะ สุบรรณเหรา นาคาปักษิณ กบิลปักษา ไกรสรนาคา
เหมราอัศดร สินธพนที วารีกุญชร กิเลนปีก เสือปีก หงส์จีน
สางแปรง คชปักษา สกุณเหรา มังกรวิหค สิงหพานร มยุรคนธรรพ์
ไกรสรปักษา ไก่เสฉวน สินธุปกั ษี ไก่ฮกเกีย้ น ไก่ตงั้ เกีย๋ พานรมฤค
ตุ ร งคปั ก ษิ ณ กริ น ทปั ก ษา มั ง กรสกุ ณ ณี โตเทพอั ศ ดร
ทิชากรจัตุบท พยัคฆไกรสีห์ สีหคาวี พยัคฆเวนไตย กุมภีนิมิตร
ไกรเทพปักษี สีหสุบรรณ๒๘
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ
ให้จดั การทำ�พระเมรุพระบรมศพสมเด็จพระเชษฐาธิราช ซึง่ ยังคงมีรปู สัตว์ เช่น รัชสมัย
ก่อนๆ ดังความว่า “...มีโรงรูปสัตว์รายรอบราชวัติฉัตรเบญจรงค์...เยี่ยงอย่างประเพณี
พระบรมศพแต่ก่อนทุกประการ...”๒๙
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีงาน
พระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจัด
ริ้วกระบวนแห่พระบรมศพ รัชกาลที่ ๔ ที่มีมณฑปไฟ กลอง พิณพาทย์วางอยู่บนแคร่
คนหาม มีรูปสัตว์ป่าหิมพานต์มากชนิด (บนหลังสัตว์ตั้งบุษบกทรงผ้าไตร) แซงข้าง
เรียงแถวซ้ายขวาจำ�นวนมาก และทรงมอบหมายงาน มีความว่า
...ให้มหาดไทย กลาโหม หมายบอกข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย
ฝ่ายทหารพลเรือน พระราชวังหลวง พระราชวังบวร ซึง่ ต้องเกณฑ์
รูปสัตว์ให้ทำ�โรงพักให้รอบพระเมรุทุกหมู่ทุกกรม แห่พระบรมศพ
ถึงพระเมรุแล้ว ให้ชักรูปสัตว์เทียบโรงไว้ตามที่ประดับไว้ให้รอบ
พระเมรุ...๓๐
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เป็นต้นมา
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ มีการเปลีย่ นแปลง
การสร้างพระเมรุมาศและการประดับตกแต่งบริเวณพระเมรุมาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๕ – ๙๐.
ยิ้ม ปัณฑยางกูร, จดหมายเหตุงานพระบรมศพรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๗ หน้า ๔๓.
๓๐
เรื่องเดียวกัน หน้า ๕๑ – ๕๘.
๒๘
๒๙
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การจัดสร้างรูปสัตว์หมิ พานต์ในกระบวนแห่พระบรมศพอย่างเก่า ดังทีก่ รมหลวงนเรศร์
วรฤทธิ์กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ตามหลักฐานเอกสารกระทรวงโยธาธิการที่ ๑๗/๒๗๒๒ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๕๓
มีความว่า
...การช่างต่างๆ เป็นส่วนทีช่ า่ ง ๑๐ หมูท่ �ำ และเพิม่ เติมมีแม่กอง
ทำ�สิ่งต่างๆ...อนุโลมให้ได้ตามแบบเก่าไว้ด้วย...การช่างเขียน ช่าง
สลักไม้สูง คงใช้ช่าง ๑๐ หมู่ เป็นหัวหน้าแม่กองจัดจ้างทำ�
อย่างเดิม...
อนึ่ง การแห่พระบรมศพอีกอย่างหนึ่งเป็นการใหญ่จำ�ต้องคิด
และวางกำ�หนดการเสียแต่ต้นด้วยกันกับการสร้างพระเมรุคือ
ถ้าจะจัดอย่างเก่า มีรปู สัตว์หมิ พานต์ตงั้ บุษบกไตรสังเค็ตแห่เป็นคูๆ่
ขบวนหน้า ๓๐ คู่ ขบวนหลัง ๑๐ คู่ รูปสัตว์ตามแบบนี้ได้เคยมีแต่
พระบรมศพกรมราชวัง (ลดน้อยคู่ลงมา) เท่านั้น รูปสัตว์นี้เกณฑ์
เฉพาะตัวข้าราชการผู้ใหญ่ตั้งแต่เสนาบดีลงไปจนพระยาชั้นเจ้า
กรมๆ ต่างๆ แห่แล้วตั้งในโรงรายรอบพระเมรุ...เห็นด้วยเกล้าว่า
แห่รปู สัตว์หมิ พานต์อย่างเดิมจะเป็นพระเกียรติยศดีกว่า งามกว่า...
รู ป สั ต ว์ แ ห่ ค นเดิ น ได้ ส ะดวก...ถ้ า จะแห่ รู ป สั ต ว์ . ..ต้ อ งกำ � หนด
การเกณฑ์ทำ�พร้อมกันกับการสร้างพระเมรุ...๓๑
ในวันเดียวกันนัน้ มีรายงานเสนาบดีสภา ซึง่ มีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ประทับเป็นประธาน ที่ประชุมปรึกษากัน มีความตอนหนึ่งว่า
...ที่คิดจะทำ�พระเมรุขนาดสองเส้นอย่างแบบเก่านั้น เป็นอัน
ไม่เข้ากันกับสมัยเสียแล้ว ส่วนกระบวนแห่นั้นก็ควรแก้ไข เช่น
รูปสัตว์ไม่ควรมี...เพราะเวลานี้เป็นเวลาเปลี่ยนยุค...

๓๑

ยิ้ม ปัณฑยางกูร, จดหมายเหตุงานพระบรมศพรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๗ หน้า
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ที่ประชุมได้ปรึกษากันเป็นอันตกลงตามความว่า
...๕ สังเค็ตนัน้ มีสงั เค็ตเอกชัน้ เดียว...แบ่งเป็น...สำ�หรับบุคคล...
อาราม...โรงเรียนและโรงพยาบาล...๖ ทำ�พระเมรุบุษบกขนาดน้อย
ณ ท้องสนามหลวงเป็นที่ถวายพระเพลิง มีพระที่นั่งทรงธรรม...
โรงทีพ่ กั และเครือ่ งสูง ราชวัตฉิ ตั รธงประดับตามพระเกียรติยศ...๓๒
จากหลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดสร้างรูปสัตว์หมิ พานต์ในกระบวน
แห่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ นัน้ ไม่มกี ารเกณฑ์รปู สัตว์เข้ากระบวนแห่แล้ว ด้วยเหตุผลการเปลีย่ นแปลง
พระราชพิธีตามหลัก ๓ ประการ คือ
๑. ต้องทำ�ด้วยความเต็มใจสนองพระเดชพระคุณพร้อมเพรียงกัน การเกณฑ์
ทั้งปวงควรงด
๒. ทำ�อย่างไรให้เป็นที่พอพระราชหฤทัยรัชกาลที่ ๕
๓. ทำ�ตามความนิยมของสมัย ทำ�อย่างประณีตให้สมพระเกียรติทุกอย่าง
ดังประกาศเรื่องการพระเมรุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
มีความตอนหนึ่งว่า
...เมื่อถึงตัวฉันเองแล้ว...จึงขอให้ยกเลิกงานพระเมรุใหญ่นั้น
เสีย ปลูกแต่ที่เผาพอสมควรในท้องสนามหลวงแล้วแต่จะเห็น
สมควรกันต่อไป...กระแสพระราชดำ�ริและพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระบรมชนกนาถที่พระราชทานไว้นนั้ เป็นการชอบประกอบ
ด้วยพระกรุณาแก่คนทั้งหลาย
...เพราะว่างานพระเมรุครั้งนี้ จะเป็นการแปลกกับแบบแผน
งานพระเมรุพระบรมศพซึ่งได้เคยทำ�มาแต่ก่อน...โปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศเหตุแห่งการที่เปลี่ยนแปลงนี้ให้ทราบทั่วกัน...
๓๒
๓๓

เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๗ – ๖๘.
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ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนธันวาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙...๓๓
ดังนั้น ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ จึงยกเลิกการ
สร้างรูปสัตว์หมิ พานต์ในกระบวนแห่พระบรมศพในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรม
ศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์
อย่างไรก็ดี ในรัชกาลปัจจุบันได้มีการสืบทอดการสร้างรูปสัตว์หิมพานต์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ กล่าวคือ

การสืบทอดมรดกภูมิปัญญารูปสัตว์หิมพานต์ในพระราชพิธีปัจจุบัน
มรดกภูมปิ ญ
ั ญารูปสัตว์หมิ พานต์ หมายถึงความรูเ้ รือ่ งสัตว์หมิ พานต์ในสังคม
ไทย อันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากคนรุ่นเก่ามาสู่คนรุ่นปัจจุบัน ทำ�ให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ ความภาคภูมิใจ ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รูปสัตว์หิมพานต์ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง คำ�ว่า
“รูป หมายถึง สิง่ ทีร่ บั รูไ้ ด้ดว้ ยตา เช่น รูปตัวคน รูปตัวสัตว์” ๓๔ ดังนัน้ รูปสัตว์หมิ พานต์
จึงเป็นรูปสัตว์ทเี่ กิดจากการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ดว้ ยภูมปิ ญ
ั ญา ทักษะฝีมอื ช่าง กลวิธี
การทำ�จนเป็นอัตลักษณ์ในสังคมไทยปัจจุบัน เช่น งานปูนปั้นรูปกินรีประดับซุ้มเจดีย์
สมัยสุโขทัย งานเขียนในสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงศรีอยุธยา สมุดภาพไตรภูมิสมัย
กรุงธนบุรี งานเขียนรูปสัตว์หิมพานต์บนฝาผนังพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
งานหล่อรูปสัตว์หมิ พานต์ในวัดพระศรีรตั นศาสดาราม งานเขียนลายรดน้�ำ ในพระราชวัง
บวรสถานมงคลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
นอกจากนี้การสืบทอดความเชื่อเรื่องสัตว์หิมพานต์ในสังคมไทยด้วยรูปจาก
งานช่างสิบหมู่ ทั้งช่างเขียน ช่างปูน ช่างปั้น ช่างหล่อ ช่างหุ่นแล้ว ยังมีการสืบทอด
การจัดสร้างรูปสัตว์หมิ พานต์ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์
และพระศพพระบรมวงศานุ ว งศ์ ใ นอดี ต ตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาจนถึ ง สมั ย
กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีพัฒนาการการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาคือ มีการจัดสร้าง
๓๔
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รูปสัตว์หิมพานต์ ๒ รูปแบบ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งรูปสัตว์หิมพานต์ตั้งบริเวณรอบ
พระเมรุและกระบวนแห่พระบรมศพ แต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงรูปสัตว์
พิมพานต์ในกระบวนแห่พระบรมศพจนถึงรัชกาลที่ ๕ เท่านั้น ซึง่ เรียกรูปสัตว์หิมพานต์
กันว่า รูปสัตว์
คำ�ว่ารูปสัตว์หิมพานต์ ผู้วิจัยพบว่ามีการเรียกชื่อนี้ในลายพระหัตถ์กรมหลวง
นเรศร์วรฤทธิ์ กระทรวงโยธาธิการ ที่ ๑๗/๒๗๒๒ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร
ศก ๑๒๙ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เรื่องการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีความตอนหนึ่งว่า “เห็นด้วยเกล้าว่า
แห่รูปสัตว์หิมพานต์อย่างเดิมจะเป็นพระเกียรติยศดีกว่า...” ๓๕
แต่รูปสัตว์หิมพานต์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ ๕
ได้ยกเลิกเพราะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย หลังจากนั้นจึงมีการสืบทอดเรื่องราว
สัตว์หิมพานต์ด้วยวรรณกรรมสาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพกล่าวไว้ว่า
...มีอทุ าหรณ์ทเี่ คยเห็นมาเองครัง้ ๑ ในตำ�รารูปสัตว์หมิ พานต์
ที่ทำ�แห่พระบรมศพไปสู่พระเมรุรูปแรด เขียนตามลักษณะที่บอก
ต่อๆ กันมา มีงวงคล้ายตัวสมเสร็จ ครั้นเมื่อต้นรัชกาลที่ ๕
เจ้าเมืองน่านได้ลูกแรดเลี้ยงเชื่องแล้วส่งลงมาถวายตัว ๑ คนใน
กรุงเทพฯ เพิ่งได้เห็นแรดจริงในครั้งนั้น เคยเอาบุษบกเพลิงตั้ง
บนหลังแรดตัวนั้นแห่พระศพครั้ง ๑ ท่านคงจะทรงจำ�ได้ แต่นั้น
รูปแรดในตำ�ราสัตว์หิมพานต์ก็ถูกรุ...รูปราชสีห์
...ราชสีห์ไทย สิงห์ไทย สิงห์เขมร สิงโตจีน ก็หมายความว่า
ราชสีห์ทั้งนั้น แต่ช่างไม่เคยเห็นตัวราชสีห์ (Lion) ก็เขียนกันไป
๓๕

ยิ้ม ปัณฑยางกูร, จดหมายเหตุงานพระบรมศพรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๗ หน้า ๖๕.
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ต่างๆ ตามเคยได้ยินพรรณนาได้เค้าแต่ว่าผิดกับเสือที่มีขนปุกปุย
ตัง้ แต่หวั ลงมาตลอดคอ แต่ชา่ งไทยคิดไม่เห็นเช่นเขมรและจีนจึง
เลยเขียนขนคอเป็นครีบและกระหนก...๓๖
และทรงอธิบายลักษณะรูปสัตว์หิมพานต์ว่า
...ลักษณะรูปสัตว์หิมพานต์ นั้น หม่อมฉันเห็นว่าอธิบายที่
ประทานมาว่าเป็น ๔ จำ�พวกนั้นถูกต้อง คำ�ที่เรียกว่าสัตว์หิมพานต์
ก็หมายความว่าเพียงว่าสัตว์เช่นนัน้ ไม่มที อี่ นื่ หรือถ้าว่าอีกอย่างหนึง่
ช่างเขียนรูปสัตว์หิมพานต์มีแต่ความคิดกับฝีมือ...๓๗
รูปสัตว์หมิ พานต์ ๔ จำ�พวกนัน้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์อธิบายว่า
...บรรดาสัตว์ซึ่งเรียกว่าสัตว์หิมพานต์ สังเกตจัดได้ว่ามี ๔
จำ�พวก คือ (๑) เป็นสัตว์ตรงๆ (๒) ลอกอย่างเขามา (๓) คิดขึ้น
จากคำ� (๔) ผสมเอาตามชอบใจ อย่างที่ว่าเป็นสัตว์ตรงๆ นั้น
ก็ เ ช่ น ช้ า ง ม้ า เป็ น ต้ น อย่ า งที่ ว่ า ลอกจากเขามานั้ น ก็ เ ช่ น
สิงห์ สีห์ เป็นต้น ที่คัดมาแล้วผิดจากเดิมไปนั้น เป็นธรรมดาที่
ปลายมือของช่าง อย่างที่ว่าคิดขึ้นจากคำ�ก็คือ ทักทอ และ สาง
แปรง (หรือแปลงก็ไม่ทราบ) เป็นต้น... อย่างที่ว่าผสมก็เช่น
“เหมราชอัศดร”...๓๘
รูปสัตว์หิมพานต์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ช่างมีจินตนาการคิดประดิษฐ์
สร้างสรรค์ด้วยการเขียน การปั้น อันเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันต่อมา
๓๖

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑๙ (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, ๒๕๐๕),
หน้า ๒๒๔ – ๒๒๕.
๓๗
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙๗.
๓๘
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๘.
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ดังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ กล่าวไว้ว่า
...เพราะสัตว์หมิ พานต์เป็นของทีไ่ ม่เคยเห็นตัวจริง ช่างจะเขียน
หรือปั้นรูปจึงอาศัยแต่เอาความที่บ่งไว้ในชื่อที่เรียก หรือพรรณนา
อาการและลั ก ษณะไว้ ต ามคำ �โบราณ มาคิ ด ประดิ ษ ฐ์ รู ป สั ต ว์
หิมพานต์ขนึ้ ด้วยปัญญาของตน “คาดว่าคงเป็นเช่นนัน้ ” ยกตัวอย่าง
ดังเช่นทำ�รูปสิงห์กับราชสีห์เป็นสัตว์ต่างกันและทำ�รูปนกทัณฑิมา
ให้ถือไม้ท้าวและมีมือเพราะต้องถือไม้ท้าว...๓๙
จะเห็นได้ว่าเรื่องสัตว์หิมพานต์ดังกล่าว ยังคงเป็นความรู้ในสังคมไทย
สืบมาถึงรัชกาลปัจจุบัน ช่างสิบหมู่จึงมีการสืบทอดการสร้างรูปสัตว์หิมพานต์ใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดย
สำ�นักช่างสิบหมู่ปั้น หล่อ ระบายสี รูปสัตว์หิมพานต์ ๔ ชนิดคือ รูปกินรี รูปอัปสร
สีหะ รูปนกทัณฑิมา รูปหงส์ เพื่อประดับตกแต่งพระเมรุ๔๐
หลังจากนั้นก็มีการสร้างรูปสัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุในพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภา
พัณณวดี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สนามหลวง โดยพลอากาศตรีอาวุธ
เงินชูกลิ่นและคณะช่างจากสำ�นักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ได้จำ�ลองป่าหิมพานต์ที่ตั้งอยู่เชิงเขาพระสุเมรุประกอบด้วย เขามอ ต้นไม้ รวมทั้ง
สัตว์หิมพานต์นานาชนิดโดยฝีมือช่างปั้นปูนสดจากจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ ๒๕ คน
ปั้นสัตว์หิมพานต์ประมาณ ๗๕ ชนิด ประมาณ ๑๖๐ ตัว แล้วให้สำ�นักช่างสิบหมู่ลงสี
เพือ่ สือ่ ความเชือ่ เกีย่ วกับไตรภูมดิ ว้ ยงานปูนปัน้ สัตว์หมิ พานต์เพือ่ ถ่ายทอดให้สงั คมไทย
ปัจจุบันรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปสัตว์หิมพานต์เพิ่มขึ้น
รูปปูนปั้นสัตว์หิมพานต์ครั้งนี้ ผู้วิจัยแยกออกเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มแรกเป็น
รูปสัตว์หิมพานต์ที่มีอยู่ในภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยดำ �ของหอสมุดแห่งชาติ
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๖.
๔๐ “การจัดสร้างงานประติมากรรม รูปเทวดาและสัตว์หิมพานต์ประกอบพระเมรุฯ”,
สารสำ�นักช่างสิบหมู่ ๙, ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๑ – มกราคม ๒๕๕๒): ๘ – ๑๐.
๓๙
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จำ�นวน ๓๙ ชนิด คือ
...ครุฑ หงส์ ทัณฑิมา เหมราช สกุณไกรสร ติณณสีหะ
บัณฑุราชสีห์ กิเลน อสุรวายุภักษ์ ตุรงคไกรสร อัศศดรวิหค
สินธพกุญชร ไกรสรจำ�แลง อสุรปักษา เทพนรสิงห์ เทพกินนร
มยุ ร เวนไตย สี ห ะคั ก คา สิ ง หรามั ง กร กิ ห มี อั ศ ดรเหรา
สุบรรณเหรา กบิลปักษา ไกรสรนาคา เหมราชอัศดร วารีกุญชร
กิเลนปีก เสือปีก คชปักษา สกุณเหรา มังกรวิหค มยุรคนธรรพ์
ไกรสรปักษา สินธุปักษี ตุรงคปักษิณ กรินทปักษา ทิชากรจัตุบท
พยัคฆไกรสีห์ พยัคฆเวนไตย๔๑
อีกกลุ่มหนึ่งไม่ปรากฏในสมุดไทยดำ�ดังกล่าว รวม ๓๖ ชนิด คือ
กุญชรวารี กุมภีนิมิต ไกรสรคาวี ไกรสรวิน คชปักษ์สินธุ์
คชสีห์ ทิชากรมฤค เทพกินนร เทพกินรี นกการเวก นกหัสดีลิงค์
นรปักษาไกรสร นาค นาคอัสดร นาคปักษิณ ปักษิณสีห์ พยัคฆนที
นกรคชสีห์ มฤคนที มฤคเหมราช มารีศ มังกรสกุณี มัจฉามังกร
ระมาด วเนกำ � พู สกุ ณ คชสี ห์ สกุ ณ มั ง กร สดายุ สั ม พาที
สิ น ธพนั ท ธี สิ ง ห์ ห รื อ ราชสี ห์ สิ ง ห์ ปี ก สุ บ รรณเหมราช
เหมวารี เหรา อัปสรปักษี
แนวคิดหลักการจัดสร้างรูปสัตว์หิมพานต์ปูนปั้นเขียนสีครั้งนี้ มีหลักการ ๓
ประการดังที่ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมจากสำ�นักสถาปัตยกรรม กรม
ศิลปากร กล่าวว่า๔๒
๑. ขนาดของรูปสัตว์หิมพานต์ มีขนาด ๕๐ – ๖๐ เซนติเมตร มีจำ�นวน
๑๖๐ ตัว มีสมชาย บุญประเสริฐ ช่างเมืองเพชรที่เป็นศิษย์เอกของช่างทองร่วง
๔๑

เอกสารประชาสัมพันธ์สำ�หรับแจกประชาชนผู้เข้าชมพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินิเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ
๔๒
พณิดา สงวนเสารวานิช และ ภานุมาศ สงวนวงษ์. “ท่องหิมพานต์ ป่าตำ�นานงาน
พระเมรุเจ้าฟ้า,” มติชน. วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕, หน้า ๒๐.
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เอมโอษฐ์ เป็นหัวหน้างานทีมช่างปั้น
๒. การแบ่งกลุ่มรูปสัตว์หิมพานต์ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มคือ จตุรงคบาท
เป็นสัตว์สี่เท้าอยู่บนพื้นดิน ทวิบาทเป็นสัตว์สองเท้ามีปีกอยู่บนเขาและสัตว์น้ำ�
๓. ให้รูปคชสีห์อยู่ด้านขวาของเกริน หมายถึงกลาโหมและสิงห์อยู่ด้านซ้าย
ของเกริน หมายถึงมหาดไทย เป็นสัญลักษณ์การคุ้มชูพระมหากษัตริย์
นอกจากนี้ กิริยาของรูปสัตว์หิมพานต์ก็เป็นจินตนาการของช่างทำ�ให้ดู
สนุกสนาน
การทำ�รูปสัตว์หิมพานต์ดังกล่าว ใช้วิธีการปั้นปูนสดที่สืบทอดกันมาจากรุ่น
สู่รุ่น ปูนมีส่วนผสมทราย กาวหนัง น้ำ�ตาลอ้อย เยื่อกระดาษ๔๓
เมื่อช่างปั้นปูนสดรูปสัตว์หิมพานต์ทั้งหมด ๑๖๐ ตัวเสร็จแล้ว สำ�นักช่าง
สิ บ หมู่ กรมศิ ล ปากร กระทรวงวั ฒ นธรรมได้ เ ขี ย นสี ล งรู ป สั ต ว์ หิ ม พานต์ นั้ น
ด้วยกระบวนการ ๔ ขั้นตอนคือ การลงสี รองพื้น การลงสีตัว การลงสีรายละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนของสีตัว และกางลงสีในส่วนของรายละเอียด๔๔
รูปปูนปั้นหิมพานต์ที่ตกแต่งประดับพระเมรุพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้ า ฟ้ า เพชรรั ต นราชสุ ด าฯ ผู้ วิ จั ย สั ง เกตว่ า มี ก ารสร้ า งรู ป ทรงของสั ต ว์ ส่ ว นใหญ่
ผสมผสานกัน ๒ ชนิด เช่น กุญชรวารี ไกรสรนาคา ไกรสรปักษา ไกรสรวาริน
เทพกินรี นาคอ้สดร นาคปักษิณ ปักษิณสีห์ พยัคฆนที มังกรสกุณี มัจฉามังกร
สินธุปักษี ฯลฯ และการผสมผสานสัตว์ ๓ ชนิด เช่น ไกรสรคาวี ประกอบด้วยสิงห์
วัว ม้า คชปักษ์สินธุ์ประกอบด้วยช้าง นก ปลา นกหัสดีลิงค์ ประกอบด้วยนก สิงห์

เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
สุภัทรา ทรัพย์สงเคราะห์. “การเขียนสีสัตว์หิมพานต์ในงานตกแต่งประดับพระเมรุ
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี”.
สารสำ�นักช่างสิบหมู่. ๑๒, ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕): ๑๓.
๔๓

๔๔
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ช้าง
ดังตัวอย่าง

กุญชรวารี (ช้างและปลา)
สัตว์ ๓ ชนิด

นกหัสดีลิงค์ (นก ช้าง และสิงห์)
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สัตว์ ๒ ชนิด
จะเห็นได้ว่า การสืบทอดมรดกภูมิปัญญาการสร้างสรรค์รูปสัตว์หิมพานต์ใน
พระราชพิธีปัจจุบันนี้ คือการจัดสร้างรูปสัตว์หิมพานต์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระศพพระบรมวงศานุวงศ์ มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีด้วย
การตกแต่ ง ประดั บบริ เ วณพระเมรุ เ หมื อนป่าหิ ม พานต์ แ ละมี รู ป สั ต ว์ หิ ม พานต์ ปั้ น
หล่อ ปั้นปูนสดประมาณ ๗๕ ชนิด อันเนื่องมาจากการสืบทอดความเชื่อเรื่องสัตว์
หิมพานต์ในสังคมไทยด้วยการสร้างสรรค์รูปโดยช่างเขียน ช่างปูน ช่างปั้น ช่างหล่อ
ช่างหุ่น และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในสมัย
นั้นเรียกกันว่ารูปสัตว์ ภายหลังเรียกว่ารูปสัตว์หิมพานต์ในรัชกาลที่ ๖ การสร้าง
พระเมรุนี้ มีตน้ กำ�เนิดมาจากการสร้างพระเมรุตามความเชือ่ เรือ่ งเขาพระสุเมรุดนิ แดน
แห่งสรวงสวรรค์ที่สถิตของเทพเทวดา และบริเวณเชิงเขาพระสุเมรุมีป่าหิมพานต์
ทีอ่ าศัยของสัตว์หมิ พานต์ ประกอบกับความเชือ่ เรือ่ งพระมหากษัตริยค์ อื สมมติเทพเมือ่
สวรรคตก็จะเสด็จไปสูเ่ ขาพระสุเมรุดงั เดิมตามคติโบราณทีส่ บื ทอดกันมาจนถึงปัจจุบนั

บทสรุป
มรดกภู มิ ปั ญ ญาการสร้ า งสรรค์ รู ป สั ต ว์ หิ ม พานต์ ด้ ว ยงานช่ า งสิ บ หมู่ ใ น
พระราชพิ ธี ปั จ จุ บั น จึงมีเพียงพระราชพิธีเดียว คือ พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง
พระศพพระบรมวงศานุวงศ์ อันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญางานช่างสิบหมู่ที่สะท้อน
ภาพประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ ความเชือ่ พระพุทธศาสนา พระราชพิธดี ว้ ยรูปสัตว์หมิ พานต์
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการจากการสร้างพระเมรุ
การตกแต่งรูปสัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุเสมือนเขาพระสุเมรุ ที่เชิงเขามีสัตว์ต่างๆ
ในป่าหิมพานต์ เพือ่ เป็นสถานทีป่ ระกอบการพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพหรือ
พระศพ นอกจากนีย้ งั มีกระบวนแห่พระบรมศพไปยังพระเมรุทมี่ รี ปู สัตว์หมิ พานต์ให้เจ้า
นายนั่งอุ้มผ้าไตร ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จึงเปลี่ยนเป็นบุษบกวางผ้าไตรบนหลังรูป
สัตว์หิมพานต์จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
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จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกกระบวนแห่รูปสัตว์หิมพานต์ดังกล่าวตามกาลสมัย
ในรัชกาลปัจจุบันจึงมีการสืบทอดภูมิปัญญาการสร้างรูปสัตว์หิมพานต์ตั้ง
ตกแต่งเชิงพระเมรุ เช่นเดียวกับในสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยการพัฒนาขนาดให้เล็ก รูป
แบบมีชวี ติ ชีวา วิธกี ารปัน้ ปูนสดลงสี และการเผยแพร่ความรูส้ สู่ งั คมไทยในวงกว้างเพือ่
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เป็นมรดกภูมิปัญญางานช่างสิบหมู่อันเป็นองค์ความรู้ด้านไทยศึกษาในปัจจุบันสืบไป
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