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51107209 :  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 

คําสําคัญ : สัตวหิมพานต / งานพระเมรุมาศ 

พินทุสุดา  ดีชวย  :  คติความเชื่อ รูปแบบของสัตวหิมพานตในงานพระเมรุมาศ.  

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  :  ศ.ดร.ศักด์ิชัย  สายสิงห.  230  หนา. 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาที่มาของคติความเชื่อเร่ืองพระเมรุมาศ  คติและ

รูปแบบของสัตวหิมพานตในงานพระเมรุต้ังแตสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร  รวมทั้งหนาที่การใช

งานของของสัตวหิมพานตในงานพระเมรุมาศ  โดยจะศึกษาผานสัตวหิมพานตจํานวน  5  ประเภท  

คือ  1. กินนร  กินนรี  2. ครุฑ 3. นาค  4. ราชสีห คชสีห  5.หงส   

ในการศึกษาวิจัย  สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1. คติความเชื่อในเร่ืองของการสรางพระเมรุมาศนั้น  นาจะมีที่มาจากคติเร่ืองสมมติ

เทพที่ไดรับอิทธิพลจากอาณาจักรเขมรโบราณ  ที่เชื่อวาพระเจาแผนดินเปนเทพ เมื่อสวรรคตจึงตอง

มีพระราชพิธีสงเสด็จกลับสูสวรรคหรือเขาพระสเุมรุ   

2. สตัวหิมพานตในงานพระเมรุมาศน้ันสรางขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณที่แสดงถึงความ

เปนเขาพระสุเมรุ   

3. รูปแบบของสัตวหิมพานตในงานพระเมรุมาศต้ังแตในสมัยอยุธยาจนถึง

รัตนโกสินทรไมไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมมากนัก  ในปจจุบันรูปแบบโดยรวมก็ยัง

เปนเหมือนในสมัยอยุธยา  จะแตกตางกันก็เพียงลายเสนแบบศิลปะตะวันตกที่เขามามีอิทธิพลใน

งานศิลปะไทยต้ังแตสมัยรัชกาลที่  4 

4. การใชงานของสัตวหิมพานตในงานพระเมรุมาศ  คือ  ใชเพื่อประดับตกแตงพระเมรุ

มาศและเปนสวนหน่ึงของกระบวนแหพระบรมศพ   
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51107209 : MAJOR : ART HISTORY 

KEYWORDS: HIMMAPAN CREATURES / ART OF THE ROYAL FUNERAL PYRE  

PINSUDA  DEECHOUY : CONCEPT, BELIEF AND PATTERNS OF 

HIMMAPAN ANIMALS REFLECTS FROM ROYAL FUNERAL PYRE. THESIS ADVISOR : 

PROF. SAKCHAI  SAISINGHA, Ph.D. 230 pp. 

This research aims to study the concept of the royal funeral pyre.  Moreover, this 

research intends to understand Himmapan creatures’ pattern for meru decoration since the 

Ayutthaya period until Rattanakosin period and  the functionality of the creatures, which related 

to five categories of  himmapan creatures: 1. Kinnara Kinnari, 2. Garuda, 3. Naga, 4. Lion and 

Kodchasri, 5. Swan. 

According to this research, it can be summarized as follows: 

1. The concept of the royal funeral pyre has been influenced by the ancient Khmer 

Empire that king is God incarnate. After king passed away, this ceremony is created as a symbol 

to represents the king retuning to mount meru or the heavens. 

2. Himmapan creatures statue on the royal funeral pyre are symbolized to mount 

meru and himmapan forest in which are god and angels live. 

3. To compare with Ayutthaya period and Rattanakosin period, himmapan creatures’ 

patterns have been slightly changed. King Rama 4th era, western art techniques were influence to 

Thai art work such as line patterns. However, the overall layout is also the same as in the 

Ayutthaya period. 

4. Himmapan creatures are used to decorate the royal funeral pyre and also were part 

of royal funeral parade.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได ้ ดว้ยความกรุณาร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่าย  ซ่ึง
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี  ดว้ย  ดงัน้ี 

ผูว้จิยัไดรั้บความกรุณาจาก  ศาสตราจารย ์ดร.สันติ  เล็กสุขมุ  อาจารยผ์ูใ้หค้วามรู้ในการศึกษา
ระดบัปริญญาโท น้ี  และศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิชยั  สายสิงห์  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ไดใ้ห้
ความรู้และแนะน าแนวทางในการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม  และขอขอบคุณอาจารยทุ์กท่านในภาควชิาท่ีได้
คอยใหค้  าแนะน ามาโดยตลอด 

ขอขอบคุณบิดา  มารดา  คุณตา  คุณยาย  คุณป้า  คุณนา้  คุณอา  ท่ีช่วยเป็นก าลงัใจในการวจิยั  
และออกทุนทรัพยใ์นการวจิยั 

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนอ้งๆทุกคนท่ีช่วยเป็นก าลงัใจในการท าวจิยั และช่วยเหลือใน
เร่ืองขอ้มูลและภาพถ่าย 

อน่ึง  วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจาก  สถาบนัวจิยัและพฒันา  
มหาวทิยาลยัศิลปากร  จึงขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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