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ค�ำนิยม

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เกือบครึ่งปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคตแล้ว แต่พระบรมฉายาลักษณ์คราเสด็จเยี่ยม
พสกนิกรที่หาดราไวย์ บนเกาะภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๐๒ ยังเป็นหลักฐาน
ชิ้นส�าคัญที่ศาลน�ามาพิจารณา แล้วพิพากษาให้ชาวเล เผ่าอูรักลาโว้ย
ซึง่ พักพิงบนหาดราไวย์มานาน ชนะคดีทมี่ กี ลุม่ ทุนฟ้องว่าชาวเลบุกรุก
ที่ดินของเขา ตามโฉนดที่อ้างว่าออกใน พ.ศ. ๒๕๓๐
ในท่ามกลางความทุกข์โศกประหนึ่งผืนแผ่นดินยังร�่าไห้ จากการ
เสด็จสวรรคตของภัทรกษัตริย์ ผู้เป็นที่รักยิ่ง เรายังได้ประจักษ์ถึงการ
เตรี ย มงานพระราชพิ ธีถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ ตามโบราณ
ราชประเพณี อันสะท้อนถึงความมัง่ คัง่ ทางภูมปิ ญ
ั ญาด้านศิลปะทุกแขนง
อันเกิดจากการสัง่ สมทางวัฒนธรรมเป็นเวลายาวนาน และกลัน่ ออกมาจาก
จิตใจทีเ่ ปีย่ มด้วยความจงรักภักดีของเหล่าช่างฝีมอื ทัง้ ทีเ่ ป็นข้าราชการ
และช่างจิตอาสา เพื่อส่งเสด็จพระภูมินทร์ในดวงใจสู่สวรรคาลัย
หนังสือ “หัวใจของแผ่นดิน” ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าว่าด้วย
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มาอย่างประณีต โดยทีมข่าว
ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส จึงถือเป็นประจักษ์
พยานส�าคัญ ยืนยันความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของสรรพวิชาศิลปกรรมของ
ชาติไทย และความรัก ความผูกพัน อีกทั้งความอาลัยของราษฎรไทย
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อย่างหาที่สุดมิได้
ธีรภาพ โลหิตกุล
หัวใจของแผ่นดิน
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ค�ำน�ำ

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ น�ามาซึ่ง
ความโศกเศร้าของพสกนิกรทั้งแผ่นดิน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ได้จดั รายการพิเศษ เพือ่ น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และถวายอาลัย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านการรายงานข่าว รายการสารคดี และกิจกรรม
ในโครงการแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน
หนังสือ “หัวใจของแผ่นดิน” ค้นคว้า เรียบเรียง และคัดสรรข้อมูล
ส่วนหนึ่งจากรายการสารคดีเชิงข่าว “หัวใจของแผ่นดิน” ผลิตโดย
ทีมข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง ถ่ายทอดเบื้องหลังงานศิลป์ รวมถึง
คติที่มา ตลอดจนเรื่องราวของผู้คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมงาน
ส�าคัญของแผ่นดิน “พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง
รัชกาลที่ ๙”
ภูมิปัญญางานช่างที่สั่งสม สืบสานผ่านการสร้างพระเมรุมาศ
การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และการจัดท�าเครื่องประกอบ
พระราชอิสริยยศ เกร็ดน่ารูพ
้ ร้อมคติทมี่ าเกีย่ วกับโบราณราชประเพณี คือ
เรือ่ งราวทีถ่ า่ ยทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าข้อมูลทีร่ วบรวม
และร้อยเรียงเพือ่ ให้งา่ ยต่อการท�าความเข้าใจจะเป็นประโยชน์แก่ผสู้ นใจ
และร่วมเป็นหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งส�าคัญของแผ่นดิน
พรรณี รุ่งสว่าง
ตุลาคม ๒๕๖๐
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พระเมรุมำศแห่งแผ่นดิน

การจัดพระราชพิธถี วายพระเพลิงโดยการสร้างพระเมรุมาศ
เป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงแด่พระมหากษัตริย์ที่เสด็จ
สวรรคต ในอดีตยังแสดงถึงความมั่นคงของบ้านเมือง และความ
รุง่ เรืองทางศิลปกรรมของชาติ เพราะเป็นทีร่ วมสรรพวิชางานช่าง
ทุกแขนง โดยเฉพาะงานพระราชพิธีพระบรมศพในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ นี้ สะท้อนถึงความแนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ราษฎรในแผ่นดิน
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จักรวำล
ในงำนพระเมรุ
ต้นธารของงานพระบรมศพในไทยรวมถึงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รับมาจากอินเดีย พร้อมการเข้ามาของศาสนาพุทธ และ
พราหมณ์ หรือฮินดู โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ปกครอง คติฮินดู
ถูกน�ามาใช้เพื่อรองรับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปกครองในเวลา
นั้น ที่เห็นชัดคืออาณาจักรเขมรโบราณ อาณาจักรจามปา ทาง
ตอนใต้ของเวียดนาม และอาณาจักรมัชปาหิต ในชวาตะวันออก
ประเทศอินโดนีเซีย เชื่อกันว่ากษัตริย์เป็นองค์อวตารของเทพเจ้า
ทรงจุติจากสวรรค์ลงมาปกครองมนุษย์ เมื่อเสด็จสวรรคตจึงต้อง
ส่งพระองค์กลับคืนสู่ดินแดนเทพเจ้าที่จากมา โดยจ�าลองแดน
สวรรค์บนโลกมนุษย์เพื่อประกอบพระราชพิธีปลงพระบรมศพให้
สมพระเกียรติ
แดนสวรรค์ที่กล่าวมานั้นก็คือ “เขาพระสุเมรุ” ศูนย์กลาง
จักรวาล รายล้อมด้วยทิวเขาทั้ง ๗ หรือ “สัตบริภัณฑ์” ได้แก่
ยุคนธร, อิสินธร, กรวิก, สุทัสนะ, เนมินธร, วินตกะ และอัสกัณ
คั่นด้วยทะเล ๗ ชั้น “มหานทีสีทันดร” โดยมีทวีป ๔ ทิศ ได้แก่
อุตรกุรุทวีป อยู่ทิศเหนือ, ชมพูทวีป ทิศใต้, บุพวิเทหทวีป ทิศ
ตะวันออก และอมรโคยานทวีป ทิศตะวันตก บนยอดเขาเป็นที่
ตั้งของ “สวรรค์ชั้นดาวดึงส์” มี “ไพชยนต์มหาปราสาท” ที่
ประทับของพระอินทร์ ดังนั้น พระเมรุมาศที่สร้างจึงต้องมีความ
สูงใหญ่และมียอดแหลม ให้เหมือนกับวิมานไพชยนต์
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แรกสร้างพระเมรุ
แม้อาณาจักรเขมรโบราณจะสร้างปราสาทหิน เช่น นครวัด
ประหนึ่งเป็นเมรุมาศถาวรเอาไว้ติดแผ่นดินมาตั้งแต่สมัยเมือง
พระนคร แต่เชื่อกันว่าเพิ่งมีการสร้างพระเมรุมาศในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย รัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง ด้วยช่วงเวลานั้น
มีการรับเอาประเพณีของเขมรเข้ามาหลายอย่าง แทนทีจ่ ะสร้างด้วย
ศิลาขนาดใหญ่ พระเมรุมาศซึ่งสร้างบนที่ลุ่มเจ้าพระยา เลือกท�า
เป็นเครื่องไม้เน้นความงดงามอลังการ

10 หัวใจของแผ่นดิน

โดยก� า หนดที่ ตั้ ง พระบรมศพ
ไว้ ที่ พ ระที่ นั่ ง สุ ริ ย าศน์ อ มริ น ทร์
กล่าวกันว่าเป็นต้นแบบพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท สมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่ง
ใช้ประดิษฐาน “พระบรมศพพระเจ้า
อยู ่ หั ว ในพระบรมโกศ” เช่ น กั น
ครั้นถึงเวลาออกพระเมรุก็จะเคลื่อน
ขบวนแห่ พ ระบรมศพผ่ า นสนามชั ย
พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์, วัดพระ
ศรี ส รรเพชญ์ ไปถวายพระเพลิ ง ที่
“ทุ่งพระเมรุ” บริเวณหน้าวัดมงคลบพิตรในปัจจุบัน

ภาพร่างพระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ ๙

พระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ ๙
จากพระปรมาภิ ไ ธย “พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี จั ก รี
นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” ทรงมีสร้อยพระนาม
“รามาธิบดี” แสดงคติที่ว่าทรงเป็น “องค์นารายณ์อวตาร”
พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่ น ดิ น โดยธรรม
เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข แห่ ง มหาชนชาวสยาม” เห็ น ได้ ชั ด ว่ า
ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมในการปกครอง เปรียบดังพระโพธิสตั ว์
หัวใจของแผ่นดิน
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รูปพระโพธิสัตว์
ตราประจ�าพระราชวังดุสิต

ในการจัดสร้างพระเมรุมาศจึงเน้นความเป็นมหาราชา ตกแต่งโดย
ใช้ สัญลักษณ์ครุฑ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ และยอดฉัตรสูงสุด
๙ ชั้น “นพปฎลเศวตฉัตร”
ตามคติไตรภูมิ หลังเสด็จสวรรคตพระมหากษัตริยท์ รงอยูใ่ น
สถานะ “พระโพธิสตั ว์” สถิตอยูบ่ น “สวรรค์ชน
ั้ ดุสติ ” เครือ่ งยอด
พระเมรุมาศจึงออกแบบให้มีประติมากรรมพระโพธิสัตว์ โดยน�า
ต้นแบบมาจากรูปพระโพธิสตั ว์ตราประจ�าพระราชวังดุสติ ลักษณะ
ประทับนั่งบนบัลลังก์ดอกบัว ห้อยพระบาทขวา พระหัตถ์ซ้ายถือ
ดอกบัวตูม มีพระธยานิพุทธตรงเศียร การสื่อถึงพระโพธิสัตว์
ยังมีในงานสถาปัตยกรรมกลุม่ อาคารในมณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง
ประกอบด้วย พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ทับเกษตร และทิม
พระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีรูปทรงบุษบก ๙ ยอด
ส่วนฐานกว้างด้านละ ๖๐ เมตร สูง ๕๐.๔๙ เมตร ตรงกลาง
เป็นบุษบกขนาดใหญ่ ๗ ชั้นเชิงกลอน แสดงความยิ่งใหญ่
สือ่ ถึงมหาปราสาทเทียบเคียงพระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ใช้สา� หรับ
ประดิษฐานพระบรมโกศ ตัง้ อยูบ่ นชัน้ ชาลารูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ๓ ชัน้
มีบันไดทางขึ้น ทั้ง ๔ ทิศ ทิศตะวันตกหันหน้าเข้าพระที่นั่ง
ทรงธรรม โครงสร้างพระเมรุมาศเป็นเหล็กยึดด้วยน็อต ฐานราก
ใช้พื้นดินรับน�้าหนักโดยไม่มีเสาเข็ม แม้วัสดุจะต่างไปจากเดิม
ที่เคยสร้างด้วยซุงและไม้ แต่ยังคงยึดหลักความเชื่อเรื่องไตรภูมิ

12 หัวใจของแผ่นดิน

ตามคติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งรับอิทธิพลจากคติความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมาอีกทอดหนึ่ง ที่กล่าวถึงจักรวาล มีเขา
พระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง รายล้อมด้วยวิมานท้าวจตุโลกบาล และ
เขาสัตบริภัณฑ์
ผังของพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สัมพันธ์
กับศาสนสถานที่ส�าคัญ โดยวางแนวแกนทิศเหนือและทิศใต้เป็น
แนวเดียวกับพระศรีรัตนเจดีย์ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ
แนวแกนทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นแนวเดียวกับพระ
อุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พระเมรุมาศ
ประกอบด้วยชั้นต่างๆ ดังนี้
ลานอุตราวรรต หรือพืน้ โดยรอบพระเมรุมาศ มีสระอโนดาต
ทัง้ ๔ ทิศ และเขามอจ�าลอง ภายในสระประดับด้วยประติมากรรม
สัตว์หมิ พานต์ ได้แก่ ช้าง สิงห์ โค ม้า และสัตว์หมิ พานต์ตระกูลต่างๆ
ฐานชาลาชั้นที่ ๑ เป็นชั้นล่างสุด มีรั้วราชวัติฉัตรแสดง
อาณาเขตพระเมรุมาศ และมีเทวดานั่งคุกเข่าถือบังแทรก ส่วนที่
มุมทัง้ สีข่ องฐานมีประติมากรรมท้าวจตุโลกบาลประทับยืนหันหน้า
เข้าสู่บุษบกองค์ประธาน
ฐานชาลาชั้นที่ ๒ มี “หอเปลื้อง” ทรงบุษบก ๔ องค์
ตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ ส�าหรับจัดเก็บพระโกศทองใหญ่ พระโกศจันทน์
และอุปกรณ์ส�าหรับพระราชพิธี เช่น ดอกไม้จันทน์ ขันน�้า
ฐานชาลาชัน
้ ที่ ๓ ฐานบุษบกประธานประดับประติมากรรม
เทพชุมนุม จ�านวน ๑๐๘ องค์โดยรอบ รองรับด้วยฐานสิงห์ ซึ่ง
ประดับประติมากรรมครุฑยุดนาคโดยรอบอีกชัน้ หนึง่ มุมทัง้ สีข่ อง
ฐานชั้นที่ ๓ นี้ เป็นที่ตั้งของ “ซ่าง” ทรงบุษบกยอดมณฑปชั้นเชิง
กลอน ๕ ชัน้ ใช้สา� หรับพระพิธธี รรม ๔ ส�ารับ นัง่ สวดพระอภิธรรม
สลับกันไปตลอดนับตั้งแต่อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบน
พระจิตกาธาน จนกระทั่งการถวายพระเพลิงเสร็จสิ้น
หัวใจของแผ่นดิน

13

“แดนหิมพำนต์” ก้ำวแรกสูป
่ ระตูสวรรค์

แบบร่างสัตว์ประจ�าทิศ ช้าง สิงห์ โค ม้า

“หิมพานต์” เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ มีสระน�้าใหญ่ ๗ สระ
หนึ่งในนั้นคือ “สระอโนดาต” ธารน�้าทั้งหลายไหลลงมาสระนี้
พื้นสระเป็นแผ่นหินกายสิทธิ์ชื่อมโนศิลา มีดินกายสิทธิ์ชื่อหรดาล
มีน�้าใสสะอาด บริสุทธิ์ดังแก้วมณี เย็นอยู่เสมอ และเต็มเปี่ยม
ไม่มวี นั เหือดแห้งจนกว่าจะสิน้ มหากัป มีทา่ อาบน�า้ มากมาย เป็นที่

14 หัวใจของแผ่นดิน

สรงสนานของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์
ทั้งหลายรวมถึงผู้วิเศษมีฤทธิ์ เช่น ฤๅษี วิทยาธร ยักษ์ นาค และ
เทวดา
สระอโนดาต แปลว่า “ไม่ถูกแสงส่องให้ร้อน” ทั้งนี้เพราะ
มีภูผาโค้งโอบบังแสงไว้ด้านบน ท�าให้แสงอาทิตย์หรือพระจันทร์
ไม่สามารถส่องผ่านไปโดนน�้าได้ จากสระอโนดาตมีปากทางให้
น�้าไหลระบายสู่ ๔ ทิศ มีสัตว์ประจ�าทิศ คือ ช้าง สิงห์ โค ม้า
โดยธารน�้าด้านทิศใต้ ซึ่งมีโคประจ�าทิศ ไหลสู่ชมพูทวีปกลายเป็น
แม่นา�้ ๕ สาย หล่อเลีย้ งมนุษย์ในนาม “ปัญจมหานที” ประกอบด้วย
คงคา ยมุนา อจิรวดี มหิ และสรภู
จากคติ ดั ง ที่ ก ล่ า วมานั้ น น� า ไปสู ่ ก ารจั ด สร้ า งตกแต่ ง พื้ น
ด้านล่างของพระเมรุมาศ ด้วยการจ�าลองเป็นสระอโนดาต โดยขุดสระ
ขึ้นมาจริงๆ ประดับด้วยเขามอ ไม้ดัดโบราณอย่างไทย และ
พันธุพ
์ ชื สวยงาม รวมถึงรูปปัน้ สัตว์ขนาดย่อส่วน โดยมีสตั ว์มงคล
๔ ทิศ คือ ช้าง สิงห์ โค ม้า
ทิศเหนือ มีช้างประจ�าทิศ
ในต�าราคชลักษณ์ ช้างเผือกมี ๔ ตระกูล คือ อิศวรพงศ์
พรหมพงศ์ วิษณุพงศ์ และอัคนิพงศ์ แบ่งตระกูลตามเทพเจ้า
ผูส้ ร้าง ถือกันว่าเป็นช้างมงคลทีห่ ากมาสูพ
่ ระบารมีจะบังเกิดความ
เจริญรุ่งเรือง เป็นที่มาของแนวคิดในการสร้างประติมากรรมช้าง
มงคลเพื่อประดับเขามอในสระอโนดาต โดยทีมช่างประติมากรรม
ไทย วิทยาลัยเพาะช่าง ผู้รับหน้าที่ปั้นประติมากรรม เลือก “ช้าง
ตระกูลพรหมพงศ์” เนื่องจากพ้องเสียงกับ “พรหมวิหาร ๔”
เมตตา กรุณา มุทต
ิ า อุเบกขา อันเป็นหลักธรรมในการปกครอง
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙
หัวใจของแผ่นดิน

15

ภาพสระอโนดาตแยกเป็น ๔ ทิศ และมีสตั ว์ประจ�าทิศต่างๆ จากสมุด
ภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา เลขที่ ๖

16 หัวใจของแผ่นดิน

ช้างตระกูลพรหมพงศ์มีทั้งหมด ๑๐ หมู่ หรือเรียกว่า
“ช้างสิบตระกูล” ประกอบด้วย ฉัททันตหัตถี อุโบสถหัตถี เหมหัตถี มงคลหัตถี คันธหัตถี ปิงคลหัตถี ตามพหัตถี ปัณฑรหัตถี
คังไคยหัตถี และกาฬาวกหัตถี
ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ คือ “มงคลหัตถี” กับ “ฉัททันตหัตถี” โดยฉัททันต์ถือกันว่าเป็นพญาช้างซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์
ลงมาบ�าเพ็ญบารมี ต�าราคชลักษณ์ระบุว่ามีผิวกายขาวดุจสีเงิน
ยวง ขณะที่ในชาดกบอกว่ามีงาเปล่งรัศมี ๖ ประการ ในการจัด
สร้างประติมากรรมจึงออกแบบให้เป็นช้างสีขาว มีงา ๖ แฉก
ส่วน “มงคลหัตถี” ต�าราว่ามีผิวกายสีนิลอัญชัน ออกแบบ
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ใ น ห ล ว ง
รัชกาลที่ ๙ ด้วยการเพิ่ม
ลักษณะพิเศษของช้างใน
ตระกู ล อิ ศ วรพงศ์ เ ข้ า ไป
ด้วย นั่นคือลักษณะ “งา
อ้อมจักรวาล” หรือมีงา
ขวายาวกว่างาซ้าย อ้อม
โอบงวง ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะ
มงคลทีพ
่ บใน “พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ” ช้าง
เผือกประจ�ารัชกาลที่ ๙

ประติมากรรมช้าง สัตว์มงคลประจ�า
ทิศเหนือ ปั้นโดยส�านักช่างสิบหมู่
หัวใจของแผ่นดิน
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ทิศตะวันออก มีสิงห์ประจ�าทิศ
“สิงห์ ๔ ตระกูล” เจ้าแห่งป่า เป็นผู้น�าแห่งจตุรงคบาท
หรือสัตว์ส่ีเท้าทั้งปวง นอกจากมีก�าลังมหาศาล ยังมีลักษณะ
แตกต่างกันไป คือ ไกรสรราชสีห์ ขาวดุจสีสังข์ มีขนแผงคอ
ริมฝีปาก ขนหาง และเล็บเป็นสีแดงดั่งผ้ารัตนกัมพล, กาฬ
ราชสีหะ รูปร่างโตดุจโคหนุ่มผิวกายด�า, ตินสีหะ สีแดงมีกีบ
เท้าเป็นม้า กินพืชเป็นอาหาร และบัณฑุราชสีห์ กินเนือ้ สีกาย
ดุจใบไม้เหลือง รูปแบบประติมากรรมยังแฝงความหมายต่างๆ
เช่น ออกแบบให้สิงห์สวมมงกุฎ สง่างามสมเป็นสัตว์มงคลใน
พระมหากษัตริย์ นอกจากนีย้ งั มีทา่ ทางต่างกัน เช่น ให้มกี ริ ยิ า
ก้าวย่าง สื่อถึงชีวิตที่ยังต้องเดินไปข้างหน้า

ประติมากรรมสิงห์
สัตว์มงคลประจ�าทิศตะวันออก
ปั้นโดยส�านักช่างสิบหมู่

18 หัวใจของแผ่นดิน

ทิศใต้ (ฝั่งวัดพระแก้ว) มีโคประจ�าทิศ
ประกอบด้วย โค ๘ ตระกูล ได้แก่ โคอุสุภราช มีสีกายด�า
นวล มีด่าง ๗ แห่ง ที่ หน้า หนอก หาง และเท้าทั้งสี่, โคกระบิน
กายสีแดง (บางฉบับเรียก โคจงกลนี หรือ โคนิล), โคหา กายสี
ขาว, โคหงษ์ กายสีเหลือง, โคสีเมฆ, โคสีทองแดง, โคมี ลายดุจ
เกล็ดปลา และโคสีดงั เสีย้ นโตนด มีสนี า�้ ตาลอมแดง ปัน้ โดยยึดตาม
จิตรกรรมสัตว์หิมพานต์ในพระวิหารหลวง วัดสุทัศน์ เน้นความ
สง่างามเปรียบดังโคในพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ประติมากรรมโค
สัตว์มงคลประจ�าทิศใต้
ปั้นโดยส�านักช่างสิบหมู่

หัวใจของแผ่นดิน
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ทิศตะวันตก มีม้าประจ�าทิศ
(ทางขึ้นส�าหรับวางดอกไม้จันทน์)
ม้า ๔ ตระกูล คือ วลาหก กายสีขาว ศีรษะด�า ปากและ
เท้าสีแดง, อาชาไนย สีเลื่อมดั่งทอง, สินธพมโนมัย มีหน้าเป็นม้า
กายเป็ น ฬ่ อ พ่ อ เป็ น ลา และอั ส ดร สี ข องม้ า มี ค วามจ� า เพาะ
ต้องตามจิตรกรรมสัตว์หิมพานต์ในพระวิหารหลวง วัดสุทัศน์
ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของการรวบรวมเรื่องสัตว์หิมพานต์ ปั้นม้า
ทัง้ ท่ายืน และท่าวิง่ จัดวางองค์ประกอบตามจังหวะของหินและน�า้
ตามที่ส�านักช่างสิบหมู่ได้ออกแบบไว้ รูปปั้นม้ายังโดดเด่นตรง
ที่ลดทอนกล้ามเนื้อ แต่คงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไว้ ใส่เครื่องทรง
แสดงความเป็นไทยประเพณี ลักษณะม้าคึกคะนอง
หยอกล้อเล่นกันในหมู่อาชา

ประติมากรรมม้า สัตว์
มงคลประจ� า ทิ ศ ตะวั น ตก
ส�านักช่างสิบหมูพ
่ ยายามเน้น
ที่ความสมจริงของกล้ามเนื้อ
และผิวหนัง โดยลงสีเส้นเลือด
ก่อนทาสีทบั ท�าให้ดเู หมือนมี
เส้นเลือดใต้ผิวหนังสมจริง

20 หัวใจของแผ่นดิน

ประติมากรรม
ม้า ๔ ตระกูล โดย
ช่างเมืองเพชร

ประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ สิงห์ โค และม้า ปั้นโดย
“กลุม
่ ช่างปูนปัน
้ เมืองเพชรบุร”ี นอกจากนี้ ยังมี “นกทัณฑิมา”
เป็ น นกยื น ถื อ กระบอง ตามต� า นานว่ า คอยยื น ยามอยู ่ เ ชิ ง เขา
พระสุเมรุ มีลักษณะคล้ายครุฑ มีเขี้ยว ตาแบบจระเข้ หางอย่างไก่
ปีกและขาอย่างนก คอยปกป้องไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามา
งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชร มี
ลักษณะอ่อนช้อยงดงามอย่างพิเศษ จึง
ได้ถวายงานในพระราชพิธีส�าคัญเสมอมา
นอกจากลวดลายประณีตเป็นเอกลักษณ์
กรรมวิ ธีก ารผสมปู น ยั ง มี รู ป แบบเฉพาะ
ตัวสืบทอดมานับร้อยปี ผสมปูนขาว ทราย
เยือ่ กระดาษ กากน�า้ ตาล และกาวหนัง เมือ่
จะใช้จึงค่อยๆ เติมน�้าในเนื้อปูนและต�าให้
เข้ากัน จะได้ “ปูนสด” สูตรเฉพาะช่าง
เมืองเพชร ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือยืดหยุ่น
สูง ขึ้นรูปได้ง่าย
หัวใจของแผ่นดิน
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แดนสวรรค์ชั้นที่ ๑ “จำตุมหำรำชิกำ”

ประติมากรรมท้าว
กุ เ วร ตามคติ คื อ เจ้ า
แห่งยักษ์ ถือกระบอง
เป็ น อาวุ ธ และท้ า ว
ธตรฐ ตามคติ ถื อ กั น
ว่าเป็นผู้ปกครองเหล่า
คนธรรพ์ หรือเทวดา
ที่ท�าหน้าที่เล่นดนตรี
บนสวรรค์ พระหั ต ถ์
จึงถือพิณ

สวรรค์ชนั้ ที่ ๑ “จาตุมหาราชิกา” มี “ท้าวจตุโลกบาล” มีหน้า
ที่ดูแลรักษาโลก เป็นเทวดาผู้ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์
ประจ�า ๔ ทิศ
ท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสุวรรณ ดูแลรักษาโลกด้านทิศเหนือ
ท้าววิรุฬหก
ดูแลรักษาโลกด้านทิศใต้
ท้าวธตรฐ
ดูแลรักษาโลกด้านทิศตะวันออก
ท้าววิรูปักษ์
ดูแลรักษาโลกด้านทิศตะวันตก
ท้ า วจตุ โ ลกบาลทั้ ง สี่ เ สด็ จ ลงมาจากสวรรค์ เพื่ อ รั บ เสด็ จ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จสู่สวรรค์ ประติมากรรมทั้งสี่นี้ประดิษฐาน
ไว้บนฐานไพทีชั้นที่ ๑ บริเวณมุมล้อมรอบองค์พระเมรุมาศ
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เยื้องกรายกล้าหาญ รูปร่างโอ่อ่า
สร้อยคอสะสวย, ไม่นอบน้อมต่อ
สัตว์ใดแม้ต้องแลกด้วยชีวิต, พบ
อาหารที่ใดก็จะกินอิ่มเสียที่นั่น ไม่
เลือกว่าอาหารดีหรือไม่, ไม่สะสม
อาหาร และไม่ กิ น เกิ น ต้ อ งการ
ซึ่ ง ทั้ ง ห ม ด เ ป ็ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่
ข้ า ราชการพลเรื อ นพึ ง มี ประติ มากรรมคชสีห์และราชสีห์ ติดตั้ง
ไว้ข้างบันไดด้านขวาและซ้ายของ
ทางขึน้ ไพทีชนั้ ที่ ๒ ทุกทิศของพระ
เมรุมาศ

คชสีห์ และรำชสีห์
สัตว์ใหญ่ทรงพลังอ�านาจอยู่
เหนือสัตว์ทั้งปวงในป่าหิมพานต์
ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แทนข้าราชบริพาร โดย “คชสีห์” เป็นตรา
ประจ�าเสนาบดีสมุหกลาโหม เป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ผู ้ พิ ทั ก ษ์ แ ผ่ น ดิ น และ
พระมหากษัตริย์ แทนเหล่าทหารและ
ต�ารวจทุกเหล่าทัพ ส่วน “ราชสีห์”
เป็นตราประจ�าเสนาบดีสมุหนายก
มีหน้าที่ในการช่วยดูแลราษฎร ใน
หนังสือปัญหาพระยามิลินท์ ระบุ
คุณลักษณะ ๗ ประการของราชสีห์
ไว้ คือ เป็นสัตว์สะอาดหมดจดไม่
มัวหมอง, เที่ยวไปด้วยเท้าทั้งสี่,

หัวใจของแผ่นดิน
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เยี่ยมแดนดำวดึงส์
บริเวณเชิงเขาพระสุเมรุนอกเขตป่าหิมพานต์ มี “วิมาน
ฉิมพลี” ถิ่นอาศัยของ “ครุฑ” คนไทยรับรู้เรื่องของครุฑผ่าน
ศาสนาและความเชื่อ ทั้งในเชิงสัญลักษณ์พระมหากษัตริย์ เช่น
ครุฑบนตราพระราชลัญจกร และธงครุฑพ่าห์ จากความเชื่อ
ที่ ว ่ า พระมหากษั ต ริ ย ์ คื อ องค์ อ วตารของ
“พระนารายณ์ ” ซึ่ ง มี ค รุ ฑ เป็ น
เทพพาหนะ ดังนี้ ครุฑจึงติดตาม
พระมหากษัตริย์ไปทุกแห่งหน
พระเมรุ ม าศในหลวง
รัชกาลที่ ๙ จึงมีการสร้างประติมากรรมครุ ฑ มี ค วามสู ง ถึ ง
๒๗๕ เซนติเมตร ประดิษฐาน
บริเวณบันไดทางขึน้ ฐานไพที
ชั้ น ที่ ๓ นอกจากนี้ ยั ง มี
การจัดสร้างประติมากรรม
ขึ้ น เป็ น พิ เ ศษ คื อ
พระพิเนก-พระ
พินาย เทพที่มี
เศียรเป็นช้าง
ประดิษฐานคู่
กัน ชั้นเดียว
กับครุฑ
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การปั้นประติมากรรม
พระพิเนก-พินาย ค�านึงถึง
ความสมจริงทางกายวิภาค
จึงมีการใช้คนจริงเป็นแบบ
ปัน้ และออกแบบให้ยนื แบบ
“นาฏยลักษณ์” หรือท่วงท่า
แบบโขน เพื่อความงดงาม
ไม่ว่าจะมองในมุมนาฏศิลป์
หรือทัศนศิลป์
ประติ ม ากรรมครุ ฑ
ต้ น แบบดิ น เหนี ย ว ใน
อิริยาบถยืนถือดอกบัว

หัวใจของแผ่นดิน
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เทพยดำแห่งแดนสวรรค์
สิ่งที่ขับเน้นให้พระเมรุมาศเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์
แบบก็คือประติมากรรมเหล่าเทพ ซึ่งในครั้งนี้ มีแนวคิดชุมนุม
เทพยดาทุกชั้นฟ้าให้ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรค์
ประติมำกรรมมหำเทพ
ตามคติฮินดู มีมหาเทพสูงสุด ๓ องค์ คือ “พระพรหม”,
“พระนารายณ์” และ “พระอิศวร” ท�าหน้าทีใ่ นจักรวาลคือ สร้าง
รักษา และท�าลาย หากในคติไตรภูมิ ยอดเขาพระสุเมรุเป็นที่ตั้ง
ของ “นครไตรตรึงษ์” หรือ สวรรค์ชน
ั้ ดาวดึงส์ มี “พระอินทร์”
เป็นผูป้ กครอง จึงเพิม่ เป็นหนึง่ ในกลุม่ มหาเทพ ประดิษฐานบริเวณ
ชั้นชาลาที่ ๓

26 หัวใจของแผ่นดิน

ประติมากรรมมหาเทพทัง้ สี่ คงรูปลักษณ์ตามคัมภีรป์ รุ าณะ
ผสานกับแนวคิดประติมากรรมร่วมสมัย ท�าให้มีความสมจริง
ทั้งในส่วนกล้ามเนื้อ รวมไปถึงพระพักตร์ที่เน้นศิลปะแนวเสมือน
จริง องค์ส�าคัญคือ “พระนารายณ์” ผิวพระวรกายสีม่วง มี ๔ กร
เป็นประติมากรรมเพียงชิน้ เดียวทีพ
่ ระพักตร์คล้ายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช สะท้อนคติพระมหากษัตริยท์ รง
เป็นนารายณ์อวตาร โดยแย้มพระโอษฐ์แสดงพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อพสกนิกร ขณะที่ฐานรองประติมากรรมออกแบบเป็นรูปครุฑ
และศิลปะนูนต�า่ รูปพืชพรรณผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด และดอกไม้
นานา สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์

ประติมากรรม “พระ
พรหม” ครั้ ง นี้ มี ค วาม
พิ เ ศษที่ พ ระพั ก ตร์ ทั้ ง สี่ มี
ลักษณะแตกต่างกัน พระ
พักตร์หน้าเป็นชายหนุ่ม
พระพั ก ตร์ ห ลั ง เป็ น ชาย
ชรา พระพั ก ตร์ ข วาเป็ น
เด็ก และพระพักตร์ซา้ ยเป็น
สตรี เป็นจินตนาการของ
ช่างและสื่อถึงวัฏฏะที่ไม่มี
ผู้ใดหลีกพ้น
หัวใจของแผ่นดิน
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งานเขียนสีประติมากรรมเทวดานั่ง-ยืน ที่หอประติมากรรมต้นแบบ
กรมศิลปากร

ประติมำกรรมเทวดำ
บนชั้นชาลาชั้นที่ ๑-๓ ตกแต่งด้วยประติมากรรมเทพเทวดา
ได้แก่ “เทวดานั่งอัญเชิญบังแทรกและพุ่ม” ประดิษฐานบนฐานไพที
ชั้นที่ ๑ ๒ และ ๓ รวม ๕๖ องค์ และ “เทวดายืนอัญเชิญฉัตร”
ประดิษฐานไว้บนฐานไพทีชั้นที่ ๓ ติดกับบันไดทางขึ้นพระมณฑป
พระเมรุมาศ รวม ๘ องค์ ส่วนส�าคัญของประติมากรรมชุดนี้คือการลง
สีกาย โดยใช้ “สีขาวกระบัง” หรือสีขาวหม่น (ค�าว่า “กระบัง” หมาย
ถึง “ดินขาว”) ขณะที่ดวงตาใช้ถึง ๕ สี คือ สีทอง สีทองแดง สีน�้าเงิน
สีส้ม และสีเนื้อ เพื่อสร้างมิติสมจริง ส่วนผ้านุ่งถอดแบบจากลายผ้าใน
จิตรกรรมโบราณ และลวดลายผ้าโพกศีรษะเป็นลายตามจินตนาการ
ของช่างเขียน ผูกขึ้นจากลายพรรณพฤกษา และลายนกคาบ-นาคขบ
ซึ่งเครื่องทรงเหล่านี้จะไม่ซ�้ากันในแต่ละคู่เทวดา
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หั ว ใจส� า คั ญ ของงานปั ้ น คื อ
ประติมากรรมต้นแบบในการท�าพิมพ์
หล่อไฟเบอร์กลาส ซึ่งต้องใช้ดิน
ชนิดพิเศษตามแบบช่างโบราณ คือ
“ดินขี้งูเหลือม” เป็นดินเหนียวที่มี
เนื้อละเอียดมาก เงางาม สว่างใน
ตัว เมื่อน�ามาขึ้นรูปไม่ด่าง เนื้อดินสี
เสมอกัน แลเห็นแสงเงาและความตืน้
ลึกได้ชัดกว่าดินเหนียวทั่วไป ส่วน
ใหญ่พบตามแหล่งใกล้แม่น�้า เช่น
นครปฐม และปทุมธานี ส�านักช่างสิบ
หมู่เคยหาซื้อได้จากร้านขายดินย่าน
พรานนกซึ่งในอดีตเป็นย่านโรงหล่อ
พระ ปัจจุบันมีราคาสูงมาก และไม่

สามารถหาซื้อได้อีกแล้ว โดยดินขี้
งูเหลือมที่ส�านักช่างสิบหมู่ใช้นี้ ผ่าน
การใช้ ง านประติ ม ากรรมต้ น แบบ
ต่างๆ มากว่า ๓๐ ปี เมื่อเสร็จงาน
ก็จะเก็บรักษาไว้ในห้องเป็นอย่างดี
เพื่ อ น� า มาใช้ ใ นงานประติ ม ากรรม
ครั้งต่อไป
หัวใจของแผ่นดิน 29

“พระจิตกำธำน”
ส่งเสด็จสู่สวรรค์ชั้นดุสิต
บริเวณชั้นชาลาบนสุด มีบุษบกองค์ประธาน ถือเป็นสัญลักษณ์
เขาพระสุเมรุ เป็นทีต่ งั้ ของ “พระจิตกาธาน” หรือฐานทีท่ า� ขึน้ ส�าหรับถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ เป็นสถานทีส่ า� คัญในการกลับคืนสู่ “ทิพย์สภาวะ”
พระจิตกาธานเป็นค�าเรียกเฉพาะส�าหรับพระเจ้าแผ่นดิน และ
พระบรมวงศานุวงศ์ ขณะที่คนสามัญเรียก “เชิงตะกอน” ประกอบด้วย
แท่นฐานส�าหรับเผาทรงสี่เหลี่ยม ภายในใส่ดินเสมอปากฐานส�าหรับวาง
ท่อนฟืนไม้จนั ทน์ ตกแต่งด้วยกระดาษสี และเครื่องสดส�าหรับเป็นเครือ่ ง
ป้องกันไฟ
ณ ทีแ่ ห่งนี้ ถือเป็นสถานทีส่ ดุ ท้ายบนโลกมนุษย์ จึงต้องประดับอย่าง
งดงามสมพระเกียรติสภาวะแห่งเทพที่ก�าลังจะมาถึง โดยภายในพระจิตกาธานยังมีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศตามโบราณราชประเพณี
และงานช่างชั้นสูง ประกอบด้วย พระโกศจันทน์, ฉากบังเพลิง และ
ประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยงที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ ทั้งหมดสร้างตามคติ
ความเชื่อ และความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระโกศจันทน์
“...แล้วจิงยกศพไปสงสการด้วยแก่นจันทน์กฤษณาทั้งห้าแล้ว
บูชาด้วยเข้าตอกดอกไม้ทงั้ หลาย ครัน้ ว่าสงสการเสร็จแล้ว คนทัง้ หลาย
จิงเก็บเอาธาตุพระญามหาจักรพรรดิราชนัน้ ไปประจุแลก่อพระเจดีย.์ ..”
ข้อความจาก “ไตรภูมิกถา” หรือไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์
ในพญาลิไท แห่งกรุงสุโขทัย กล่าวถึงการใช้ “ไม้จน
ั ทน์” ในพระราชพิธี
พระบรมศพ แสดงถึงความส�าคัญของไม้หอมชนิดนี้ที่ใช้ในพระราชพิธี
มาอย่างยาวนาน ในแง่คุณสมบัติไม้จันทน์ช่วยดับกลิ่น และเป็นไม้ที่มี
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ค่าหายากยิง่ การใช้ไม้จนั ทน์ประกอบพระราชพิธพ
ี ระบรมศพ จึงถือเป็น
การถวายสักการะอย่างสูงสุด
ในพระราชพิธถี วายพระเพลิง “พระโกศจันทน์” สร้างขึน้ เป็นการ
เฉพาะในพระราชพิธแี ต่ละครัง้ ใช้เป็นฟืนหรือเชือ้ เพลิงส�าหรับพระบรมศพ
มีลกั ษณะเป็นโกศแปดเหลีย่ ม ประกอบด้วยโครงลวดตาข่าย ประดับลาย
ซ้อนไม้ทงั้ องค์ สามารถถอดแยกได้ เมือ่ ถวายพระเพลิงจะเปลือ้ งพระโกศ
ทองออก เหลือแต่พระโกศลองในแล้วน�าพระโกศจันทน์เข้าประกอบ
พระโกศลองในซึ่งประดิษฐานบนพระจิตกาธาน เมื่อพระโกศจันทน์
ซึ่งเป็นโครงตาข่ายมีลายประดับแบบฉลุโปร่ง ติดไฟ จะท�าให้เพลิงลุก
ไหม้ได้โดยสะดวกและส่งกลิ่นหอม
แต่เดิมนั้นจะอัญเชิญพระศพลงในพระโกศ อยู่ในท่ายืน, นั่ง,
คุกเข่า หรือกอดเข่าประสานมือ เพื่อส่งพระวิญญาณเสด็จกลับสู่สวรรค์
แต่เมือ่ ครัง้ งานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปลีย่ น

แบบร่างพระโกศและฐานรองพระโกศจันทน์
หัวใจของแผ่นดิน
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มาเป็นการเชิญพระบรมศพลงหีบ
พระศพแทน ตามพระประสงค์
ของสมเด็ จ ย่ า ที่ ท รงเห็ น การท� า
พระสุก�า หรือมัดตราสังพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ เป็น
ไปด้ ว ยความทุ ลั ก ทุ เ ล จึ ง ตรั ส
ว่า “อย่าท�ากับฉันอย่างนี้ อึดอัด
แย่” เช่นเดียวกันกับงานพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนคริ น ทร์ และพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสามารถท�าได้
ตามพระราชอัธยาศัย ดังนั้น ใน
พระโกศจึงไม่มีพระบรมศพสถิต
อยู่ แต่ตงั้ ไว้เพือ่ เป็นพระบรมราชอิสริยยศ ส่วนหีบทรงพระบรมศพ
ประดิษฐานหลังพระแท่นโดยมีฉาก
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กั้นอยู่ โดยงานพระศพของสมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุ ด า สิ ริ โ สภาพั ณ ณวดี ทรง
เป็นเจ้านายพระองค์สุดท้ายที่ได้
อัญเชิญลงประทับยังพระโกศทอง
ใหญ่ ซึง่ เป็นพระประสงค์วา่ จะด�ารง
พระเกียรติยศของการเป็นขัตติยนารีแห่งพระราชวงศ์จักรีอย่างสูง
ที่ สุ ด ส� า นั ก พระราชวั ง จึ ง จั ด ตรง
ตามโบราณราชประเพณี เว้นตอน

สิง่ สุดท้ายเพือ่ ถวายความอาลัย
คือ “ดอกไม้จันทน์” ที่พสกนิกรต่าง
ร่วมประดิษฐ์ โดยดอกไม้จนั ทน์ครัง้ นี้
มีถงึ ๗ ชนิด คือ ดอกดารารัตน์ กุหลาบ
พุ ด ตาน ลิ ล ลี่ กล้ ว ยไม้ ชบาทิ พ ย์
และชบาหนู ทั้งหมดมีความหมายลึก
ซึ้ง โดยเฉพาะ “ดอกดารารัตน์” หรือ Daffodil ดอกไม้ทรงโปรดของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสมอ เมือ่ ครัง้ ประทับทีส่ วิตเซอร์แลนด์ ดอกไม้ชนิดนีย้ งั มีความหมายถึงความ
รักที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง
พระราชทานเพลิงทีอ่ ญ
ั เชิญพระโกศเข้า
เตาไฟฟ้า แทนการตัง้ บนพระจิตกาธาน
ส� า หรั บ ลวดลายของพระโกศ
จันทน์ในพระราชพิธีครั้งนี้ ประกอบไป
ด้วยกลีบจงกล ๔ ส่วน คือ เกสร กลีบ
แทรก กลีบใหญ่ และกลีบมุม บริเวณ
ใจกลางประดับลายเทพบุตรประจ�ากลีบ
จงกล มีการฉลุไม้ประกอบนับหมื่นชิ้น
โดยรวบรวมลายที่มีความส�าคัญแสดง
ถึ ง ฐานานุ ศั ก ดิ์ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ อ ย่ า ง
สมพระเกียรติ เช่น ลายบัวกลีบขนุน ซึง่
ภายในลายนี้จะมีรูปเทพนม เปรียบได้
กับเหล่าเทพยดา
อี ก ส่ ว นส� า คั ญ คื อ ฐานรอง
พระโกศจันทน์ หรือที่เรียกว่า “หีบ
พระบรมศพจันทน์” มีลวดลายทัง้ หมด
๑๙ ลาย รวมชิน้ ไม้ฉลุกว่า ๓๓,๐๐๐ ชิน้

เช่น กระจังรวน กระจังฝา ดอกจอก
ทีส่ า� คัญคือ “เครือเถาครุฑ” ซึง่ เป็น
ลวดลายที่ ผู ก ร้ อ ยตั ว ครุ ฑ เข้ า ด้ ว ย
กันถึง ๑๓๒ ตัว ให้ครุฑเป็นพาหนะ
แทนความหมายถึ ง การกลั บ คื น สู ่
สภาวะพระนารายณ์ ตามคติความ
เชื่ อ เรื่ อ งมหาเทพอวตารปราบยุ ค
เข็ญ ทั้งนี้ เฉพาะตัวครุฑอย่างเดียว
ต้องใช้การซ้อนไม้ถึง ๕๓ ชิ้น
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ภาพนารายณ์ อ วตารปางที่ ๘ กฤษณาวตาร และปางที่ ๑๐
กัลกยาวตาร (บุรุษขี่ม้าขาว) ฉากบังเพลิงด้านทิศตะวันตก

ฉำกบังเพลิง
“ฉากบังเพลิง” เป็นเครื่องกั้นทางขึ้นลงพระเมรุมาศ เพื่อ
มิให้เห็นการถวายพระเพลิงและใช้บงั ลม มีลกั ษณะเป็นฉากพับได้
ติดไว้กับเสาพระเมรุทั้ง ๔ ด้าน เมื่อใช้งานจะดึงหรือคลี่ฉากที่พับ
ไว้เพื่อบังพระจิตกาธาน
ที่ผ่านมาฉากบังเพลิงมักประกอบด้วยภาพเทพยดา แทน
ความหมายการกลับคืนสูส่ รวงสวรรค์ โดยเพิม่ เติมพระราชนิยมและ
คุณปู การของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นนั้ ๆ หากแต่ในงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ได้ทา� ฉากบังเพลิงเป็นภาพนารายณ์อวตาร
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ภาพจิตรกรรมบนฉากบังเพลิง เขียนตามแนวทางทีใ่ นหลวง
รัชกาลที่ ๙ เคยรับสัง่ ไว้วา่ อยากให้เขียน “ภาพจิตรกรรมไทยแต่
เป็นยุคสมัยปัจจุบน
ั ” โดยมีตน้ แบบภาพจิตรกรรมบนผนังภายใน
พระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวัง ลักษณะภาพมีความ
ผสมผสานระหว่างจิตรกรรมแบบตะวันตก ๓ มิติ กับจิตรกรรมไทย
โบราณ ให้ภาพบุคคลมีกล้ามเนือ้ สมจริง มีแสงเงา ดูรว่ มสมัย แต่คง
ความเป็นไทยประเพณีดว้ ยการปิดทองค�าเปลวตามเครือ่ งประดับ
และตัดเส้นรอบนอกเป็น “จิตรกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙”
รวม ๘ ปาง ตามคติความเชื่อเรื่อง
พระมหากษัตริย์เป็นองค์นารายณ์
อวตารปราบยุคเข็ญ ขณะที่ด้าน
ล่างสร้างสรรค์เป็นภาพโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๒๔
โครงการ แยกตามหมวด “ดิน น�า้
ลม ไฟ” เป็นเสมือนเครื่องบันทึก
พระมหากรุณาธิคุณตลอดรัชกาล
อันยาวนาน
ทิศเหนือ หมวดน�้า
นารายณ์ อ วตารปางที่ ๑
มั ต สยาวตาร (ปลากรายทอง)
และปางที่ ๒ กูรมาวตาร (เต่า)
ประกอบด้วยภาพโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ เช่ น ฝนหลวง, ฝายต้ น น�้ า ศู น ย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่, เขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ,์ โครงการพัฒนาลุม่ น�า้ ปากพนัง และกังหันน�า้ ชัยพัฒนา
หัวใจของแผ่นดิน
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ทิศตะวันออก หมวดดิน
นารายณ์ อ วตารปางที่ ๓
วราหาวตาร (หมูปา่ เขีย้ วเพชร) และ
ปางที่ ๔ นรสิงหาวตาร (สิงห์ครึ่ง
คน) ประกอบด้วยภาพโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ
ได้แก่ โครงการการปรับปรุงดิน
กรวดศู น ย์ ก ารศึ ก ษาการพั ฒ นา
ห้วยฮ่องไคร้, ดินเค็ม ศูนย์ศึกษา
การพั ฒ นาอ่ า วคุ ้ ง กระเบน, ดิ น
ทราย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา
หินซ้อน, ดินดานลูกรัง ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทราย, ดินพรุและ
ดินเปรี้ยว ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง
ทิศใต้ หมวดไฟ
นารายณ์ อ วตารปางที่ ๖
ปรศุรามาวตาร (ผู้ใช้ขวานเป็น
อาวุธ) และปางที่ ๗ รามาวตาร
(พระราม) ประกอบด้ ว ยภาพ
โครงการสกั ด น�้ า มั น จากสบู ่ ด� า
ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาภู พ าน,
โรงงานผลิตไบโอดีเซล ศูนย์ศกึ ษา
การพั ฒ นาพิ กุ ล ทอง, เชื้ อ เพลิ ง
อัดแท่ง แกลบอัดแท่ง โครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, ก๊าซ
ชีวภาพ พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
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ผลิตกระแสไฟฟ้า, กังหันน�้าผลิตไฟฟ้าที่ประตูน�้าคลองลัดโพธิ์
ทิศตะวันตก หมวดลม
นารายณ์อวตารปางที่ ๘ กฤษณาวตาร และปางที่ ๑๐
กัลกยาวตาร (บุรษุ ขีม่ า้ ขาว) ประกอบด้วยภาพโครงการฯ เช่น กังหันลม
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�าริ บ้านหนองคอไก่ จ. เพชรบุรี,
ผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยพลั ง งานลม และกั ง หั น สู บ น�้ า ศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบวาตภัยแหลมตะลุมพุก จ. นครศรีธรรมราช อันเป็นทีม่ าของ
พระราชด�าริพ้ืนที่บางกะเจ้า อ . พระประแดง จ. สมุทรปราการ
เป็นพื้นที่สีเขียว และปอดของกรุงเทพฯ เนื่องจากลมมรสุมจาก
อ่าวไทยจะพัดพาอากาศบริสทุ ธิท์ ผี่ ลิตจากพืน้ ทีน่ เ้ี ข้าฟอกอากาศเสีย
ในกรุงเทพฯ เป็นเวลา ๙ เดือน
นอกจากภาพด้านหน้าที่มีความประณีตงดงาม ด้านใน
ยังมีความหมายลึกซึง้ โดยออกแบบบนพืน้ หลังเป็นสีชมพู ประดับ
ตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” ประกอบด้วยเหล่าบัว
สวรรค์จา� ลองสวรรค์ชนั้ ดุสติ อันเป็นทีพ
่ า� นักของพระโพธิส์ ตั ว์กอ่ น
เสวยชาติ ขนาบซ้ายขวาด้วยดอกมณฑาทิพย์ ดอกไม้สวรรค์แสดง
นัยถึงการถวายสักการะอย่างสูงสุด
นอกจากนี้ยังออกแบบเป็นกลุ่มบัวสวรรค์ โดยสอดแทรก
สัญลักษณ์ต่างๆ สื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณ เช่น ปลานิล อันเป็น
พั น ธุ ์ ป ลาพระราชทาน,
รวงข้าว หมายถึงความใส่
พ ร ะ ร า ช ห ฤ ทั ย พั ฒ น า
พันธุข์ า้ ว, หญ้าแฝก ระลึกถึง
การอนุ รั ก ษ์ ดิ น น�้ า ตาม
แนวพระราชด�าริ, หยาดฝน
สื่ อ ถึ ง ฝ น ห ล ว ง แ ล ะ น�้ า
พระราชหฤทัย
หัวใจของแผ่นดิน
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จิตรกรรมพระที่นั่งทรงธรรม

ยังมีภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่เรียงร้อยเรื่องราวโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จ�านวน ๔๖ โครงการ จากทั้งหมดกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ประดับบนฝา
ผนังพระที่นั่งทรงธรรม 3 ด้าน
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ประติมำกรรมสุนัขทรงเลี้ยง “ทองแดง-โจโฉ”
ในงานพระเมรุ ม าศครั้ ง นี้ มี ก ารออกแบบหุ ่ น ปั ้ น สุ นั ข
ทรงเลี้ยง คุณทองแดง และคุณโจโฉ ติดตั้งบริเวณพระจิตกาธาน
“คุณทองแดง” เป็นสุนัขเพศเมีย ลูกของ “แดง” สุนัข
จรจัดบริเวณถนนพระราม ๙ ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเลี้ยงไว้
ประติมากรรมมีความพิเศษตรงที่ไม่เหมือนจริง เป็นศิลปะเชิง
นามธรรม ตีความตามพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดง สื่อถึงความ
ถ่อมตัว นอบน้อม และอ่อนโยน และปั้นให้ยืดตัวเกินจริงเล็กน้อย
เพื่ อ ให้ ดู ส ง่ า งาม เนื่ อ งจากในหลวงรั ช กาลที่ ๙ เคยตรั ส ว่ า
“คุณทองแดงสง่าเหมือนม้า” นอกจากนี้ยังสื่อถึงความซื่อสัตย์
กตัญญูผา่ นแววตา และเพิม่ เติมลูกเล่น “ปลอกคอหูกระต่าย” เพือ่
ให้สุนัขทรงเลี้ยงดูสุภาพเหมาะกับงานส�าคัญ
ส่วน “คุณโจโฉ” เป็นสุนัขทรงเลี้ยงพันธุ์บ็อกเซอร์ช่วงปี
๒๕๐๐ มีความฉลาด แสนรู้ และมีอิริยาบถชวนยิ้ม ดังปรากฏใน
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตีพิมพ์ในหนังสือโรงเรียนราชินี โดยภาพมี
อิริยาบถต่างๆ เช่น คาบไปป์ สวมแว่นตา อ่านหนังสือ เล่นเปียโน
ส�าหรับประติมากรรมคุณโจโฉใช้ต้นแบบจากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในท่าคาบไปป์ มีค�ากลอนเขียนใต้ภาพว่า
บัดนั้น
ได้ดูดกล้องสมใจในครานี้
วางท่าโก้โอ่อ่าสง่านัก
ใยมีฟองปุดปุดผุดเป็นแนว

โจโฉปรีดิ์เปรมเกษมศรี
ไม่ต้องใส่บุหรี่ก็ดีแล้ว
แต่ใจชักสงสัยน�้าในแก้ว
ใสแจ๋วแหววพุทโธ่น�้าโซดา

ประติ ม ากรรมคุ ณ โจโฉ เรี ย กได้ ว ่ า มี ค วามแตกต่ า งกั บ
คุณทองแดง เพราะเป็นศิลปะแนวเสมือนจริง เก็บรายละเอียดรอยย่น
ของผิวหนัง ไปจนถึงเส้นขน เหตุผลส�าคัญเพราะเรื่องราวของ
คุณโจโฉแทบไม่มีบันทึกถึง ศิลปินจึงเลือกปั้นให้มีความสมจริง
ตามภาพถ่าย
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๑

ควำมพิเศษของ
พระเมรุมำศ
รัชกำลที่ ๙

ชั้นเชิงกลอน ๗ ชั้น
บริเวณชั้นเหม เป็น
พุทธภูมิ

๒

๓

สื่ อ พ ร ะ อ ง ค ์ ท ร ง
เป็ น พระโพธิ สั ต ว์
และนำรำยณ์อวตำร

๔

เขำพระสุเมรุ มีสระ
อโนดำตล้ อ มรอบ
โดยสระทั้งสี่ มีกำร
ขุดสระขึ้นมำจริงๆ
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พระเมรุทผ
ี่ ำ่ นมำมี ๒ ๓ ชั้ น แต่ ค รั้ ง นี้ มี ๔
ชั้ น ยิ่ ง สู ง ยิ่ ง แสดง
ถึงควำมสมจริงของ
พระเมรุมำศ

๕

เ ข ำ โ ค ม ไ ฟ ค รุ ฑ
จำกเดิ ม เป็ น หงส์
เพรำะครุฑเป็นสัตว์
พำหนะของพระ
นำรำยณ์

พื้นที่ฝั่งทิศเหนือของพระเมรุมาศ จัดภูมิสถาปัตยกรรม
แปลงนาข้าวขนาดกว่า ๑ ไร่ แบ่งแปลงนาเป็น ๓ ส่วน คือ ช่วง
ที่เป็นต้นกล้า แตกกอ และออกรวง ลดหลั่นไล่ระดับเพื่อความ
สวยงาม ภายในคันนารูปเลขเก้าไทยสีดนิ ทอง พร้อมท�าฝายน�า้ ล้น
แก้มลิง และจ�าลองกังหันน�า้ ชัยพัฒนา ตามโครงการพระราชด�าริฯ
พระเมรุมาศ และอาคารสิ่งปลูกสร้างประกอบในงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ครั้งนี้ กินพื้นที่ถึง ๒ ใน ๓
ของอาณาบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อถวายให้สมพระเกียรติยศ
อย่างสูงสุด
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คติ “นำค” ในรำชรถ

คติ ไ ตรภู มิ ยั ง ปรากฏใน “ราชรถ-ราชยาน” จากเอกสาร
“จดหมายการพระศพสมเด็จพระรูปวัดพุทไธสวรรย์ กรุงเก่า” กล่าวถึง
“พระมหาพิชยั ราชรถกฤษฎาธาร” ประดิษฐานพระบุษบกห้ายอดทีแ่ สดง
ถึงเขาพระสุเมรุ และรอบล้อมทวีปทั้งสี่ คือ อุตรกุรุทวีป บุพวิเทหทวีป
อมรโคยานทวีป และชมพูทวีป ซึ่งราชรถดังกล่าวเป็นต้นแบบของ
พระมหาพิชัยราชรถกรุงรัตนโกสินทร์
บุษบกของพระมหาพิชัยราชรถองค์ปัจจุบัน สื่อถึงความเป็น

44 หัวใจของแผ่นดิน

เขาพระสุเมรุเช่นเดียวกับพระมหาพิชยั ราชรถกฤษฎาธารเมือ่ ครัง้ กรุงเก่า
ชั้นเบญจารายรอบด้วยเหล่าเทวดาแสดงถึงสวรรค์ชั้นต่างๆ และครุฑ
สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นสมมติเทพ ที่ส�าคัญคือเครื่องไม้
แกะสลักรูป “นาค” อันเป็นสัญลักษณ์ของน�้าและความสมบูรณ์
คนพืน้ เมืองอุษาคเนย์เชือ่ ว่ามนุษย์มตี น้ ก�าเนิดมาจากบาดาล หรือ
“นาคพิภพ” เมื่อตายไปวิญญาณจะกลับไปสู่แหล่งก�าเนิด เชื่อว่านาค
จะเป็นผู้น�าดวงวิญญาณผู้ตายให้กลับไปสู่โลกบาดาล หลังรับอิทธิพล
ศาสนาพุทธและพราหมณ์ ความเชือ่ นีย้ งั คงเหลือร่องรอยในงานพระบรมศพ
พระเจ้าแผ่นดิน โดย “เฟอร์ดินันด์ เมนเดซ ปินโต” นักเดินทางชาว
โปรตุเกส บันทึกถึงพระราชพิธพ
ี ระบรมศพของสมเด็จพระไชยราชาธิราช
ว่า เมื่อถวายพระเพลิงและบรรจุพระอัฐิรวมถึงพระอังคารแล้ว ใช้เรือรูป
สัตว์อญ
ั เชิญพระอัฐลิ อ่ งล�าน�า้ ไปยังอาราม โดยมีเรือส�าคัญเป็นเรือรูปงูใหญ่
หรือนาคนั่นเอง
เรื อ นาคส่ ง วิ ญ ญาณเป็ น ธรรมเนี ย มที่ มี ม าก่ อ นการสร้ า ง
พระเมรุมาศเพื่อการถวายพระเพลิง โดยหลังจากมีธรรมเนียมการออก
พระเมรุแล้ว เรือนาคได้เปลี่ยนรูปไปเป็น “ราชรถ” ซึ่งยังคงสัญลักษณ์
นาคดังเดิม แม้ในวัฒนธรรมดัง้ เดิมหลายแหล่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พบร่องรอยของธรรมเนียมเรือนาค แต่ปัจจุบันคตินี้เลือนรางไปตาม
ระบบกษัตริย์ เหลือเพียงไม่กี่แห่งรวมถึงไทยที่ยังคงธรรมเนียมนี้ในงาน
พระบรมศพพระราชวงศ์ชั้นสูง
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การบูรณะพระมหาพิชยั ราชรถ ทีพ
่ พ
ิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

บูรณปฏิสังขรณ์รำชรถ รำชยำน
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ มีการบูรณปฏิสงั ขรณ์ราชรถ ราชยาน ครัง้ ใหญ่ ได้แก่ พระมหา
พิชัยราชรถ ราชรถน้อย ๓ องค์ พระยานมาศสามล�าคาน ๒ องค์
พระที่นั่งราเชนทรยาน และเกรินบันไดนาค ๒ ชุด
นับเป็นครั้งแรกในรอบ ๒๐๐ ปี ที่มีการเปลี่ยนกระจกเก่า
ตั้งแต่ฐานจนถึงยอดพระมหาพิชัยราชรถ โดยล้างรักที่งานซ้อน
ไม้ทั้งหมดเพื่อแกะคัดลายให้มีความคมชัด ซึ่งกลุ่มวิทยาศาสตร์
เพื่อการอนุรักษ์ กรมศิลปากร มีบทบาทส�าคัญในการร่วมบูรณะ
วิเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ เพื่อดูโครงสร้างความผุพัง
ของไม้ และความถูกต้องตามหลักวิชาการ
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เทพนมแกะสลั ก จากไม้ สั ก ทองของ
พระมหาพิชยั ราชรถ หลังจากล้างรักออกทัง้ หมด
ท�าให้เห็นผิวในและลวดลายแกะสลักของช่าง
ชั้นครูตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์

งานบู ร ณะพระที่ นั่ ง ราเชนทรยาน
ด�าเนินการโดยส�านักช่างสิบหมู่ มีส่วนงาน
ส�าคัญคือการคัดลายซ้อนไม้ให้มคี วามคมชัด
ขึ้น ถือเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนเพราะ
ไม้เก่ามีอายุกว่าร้อยปี และมีความบางเพียง
ไม่กี่มิลลิเมตร และน�าการ “ลงรักสมุก”
เพื่อเติมเต็มพื้นผิวไม้ให้เรียบก่อนการลงรัก
ปิดทอง โดย “รักสมุก” ที่ใช้ในงานครั้งนี้
นายช่างได้พยายามให้มีผิวสัมผัสใกล้เคียง
กับไม้สักที่สุด จึงเลือกใช้สูตร “สมุกกะลา”
โดยผสมกะลาเผาบดละเอียดเข้ากับรัก คน
เข้ากันจนเนือ้ ละเอียด ถือเป็นงานช่างทีต่ อ้ ง
อาศัยทั้งประสบการณ์และความรู้

หัวใจของแผ่นดิน

47

สร้ำงพระที่นั่งรำเชนทรยำนน้อย
มีการจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานขึ้นใหม่อีกองค์ เรียก “พระที่นั่ง
ราเชนทรยานน้อย” เพื่อใช้ในการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ต้นแบบ
พระที่นั่งราเชนทรยานน้อยมาจากพระที่นั่งราเชนทรยานองค์เดิมที่ถือเป็น
ผลงานช่างชั้นครู มีองค์ประกอบทั้งหมด ๒๐ ส่วน ไม่ต่างจากต้นแบบ
เพียงแต่ปรับให้มีขนาดบุษบกย่อมกว่า และปรับจากกระจังปฏิญาณรวน
เป็นกระจังปฏิญาณ เพื่อให้มีความแตกต่าง
สร้ำงรำชรถปืนใหญ่
ในการนีม้ กี ารจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ขนึ้ มา ๓ องค์ โดยกรมสรรพาวุธ
ทหารบกถอดแบบมาจากปืนใหญ่ภูเขา ๕๑ ซึ่งประจ�าการในกองทัพบก
มาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๖ โดยคัดเลือกปืนใหญ่ทสี่ มบูรณ์ทสี่ ดุ มา ๓ กระบอก
ถอดปืนใหญ่ออก เหลือเพียงโครงสร้างหลักที่ใช้ท�าราชรถ เพื่อจัดสร้างและ
ประดับฐานรองพระบรมโกศ
ราชรถปืนใหญ่ ใช้ในการอัญเชิญพระบรมโกศของพระมหากษัตริย์
และพระโกศพระบรมวงศ์ทที่ รงรับราชการทหารแทนพระยานมาศสามล�าคาน
ธรรมเนียมนีเ้ กิดขึน้ ในรัชกาลที่ ๖ ในการพระราชพิธพ
ี ระราชทานเพลิงพระศพ
จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙
เป็นครั้งแรก และครั้งหลังสุดในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
รัชกาลที่ ๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓
พลฉุดชักรำชรถ
การเคลื่อนขบวนพระราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมศพ จ�าเป็นต้องใช้
ก�าลังพล และความพร้อมเพรียง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นผู้จัดหาและ
ฝึกก�าลังพลเพื่อท�าหน้าที่นี้ มีท่าทางการฉุดชัก ๗ ท่า คือ ท่าตรง, ท่าพัก,
ท่าหันอยู่กับที่, ท่าถวายบังคม, ท่าหยิบเชือกและวางเชือก, ท่าเดินปกติ
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และหยุด, และท่าเดินตาม
จังหวะเพลงพญาโศกลอย
ลมและหยุด
เชือกฉุดชักรำชรถ
ในการฉุ ด ชั ก พระ
มหาพิ ชั ย ราชรถซึ่ ง มี น�้ า
หนั ก มากจะใช้ เ ชื อ กป่ า น
ไม้มะนาวป่า ทีใ่ ช้ในการถักเชือกของกรม
มะนิลา เนื่องจากมีความ
เหนี ย ว แข็ ง แรง และ อู่ทหารเรือ
มี ค วามยื ด หยุ ่ น น้ อ ยกว่ า
เชือกเปอร์ล่อนซึ่งใช้ฉุดชักราชรถองค์อื่นๆ โดยกรมอู่ทหารเรือเป็นผู้รับ
ผิดชอบในการถักเชือก มีวิธีการเหมือนถักเชือกเรือ โดยใช้ “ไม้มะนาวป่า”
ซึ่งทหารเรือใช้ในการท�าห่วงเชือกอยู่แล้ว เนื่องจากเนื้อไม้มีความละเอียด
ลื่น ไร้เสี้ยน เชือกที่ได้มีความเหนียวแน่น จากนั้นจึงน�าไปหุ้มด้วยผ้าแดง
โทเร แล้วเย็บด้วยมือเก็บรายละเอียดให้เรียบเนียนทีส่ ดุ เรียกว่า “สอยพันล�า”
ซึ่งต้องใช้ความประณีตลงฝีเข็มถี่และแน่นกว่าเย็บจักร
หัวใจของแผ่นดิน
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พิธีกรรมควำมตำยในอุษำคเนย์
หลักฐานเก่าสุดเกี่ยวกับพิธีศพในไทย ราว ๑๐,๐๐๐ ปีมาแล้วคือ
การฝังศพแบบวางราบเหยียดยาว พบที่ จ. กระบี่ และ จ. แม่ฮ่องสอน
ไม่มีพิธีกรรมซับซ้อน เมื่อมีคนตายเอาศพไปฝังเป็นเสร็จพิธี โดยสถาน
ที่ท�าศพหรือทิ้งศพ เรียกกันในภายหลังว่า “ป่าเลว” หรือ ป่าเห้ว
บ้างออกเสียง “เปลว” ส่วนภาคกลางเรียก “ป่าช้า” ความหมายเดียวกับ
“เลว” มักใช้ควบว่า “เลวทรามต�่าช้า”
เขตแดนศักดิ์สิทธิ์ “หินตั้ง”
คนพื้ น เมื อ งอุ ษ าคเนย์ ตั้ ง แต่ ก ่ อ นสมั ย ประวั ติ ศ าสตร์ นั บ ถื อ ผี
มีหลักฐานคือ “วัฒนธรรมหินตัง้ ” เชือ่ กันว่าเป็นบริเวณศักดิส์ ทิ ธิใ์ ช้เป็นที่
ฝังศพบุคคลส�าคัญ และท�าพิธศี พครัง้ ที่ ๒ ชุมชนโบราณทีม่ อี ายุประมาณ
๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ ปี หลายแห่ง มีร่องรอยของ “วัฒนธรรมหินตั้ง” เช่น
“สโตนเฮนจ์” มรดกโลกทางตอนใต้ของอังกฤษ และวัฒนธรรมโมอาย
หมูเ่ กาะอีสเตอร์ ประเทศ
ชิลี รวมถึง “ทุ่งไหหิน”
ในลาว ก็จดั เป็นวัฒนธรรม
หิ น ตั้ ง แห่ ง หนึ่ ง ที่ มี ชื่ อ
เสียงในเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ แม้ แ ต่ ใ นไทย
ก็ พ บวั ฒ นธรรมหิ น ตั้ ง
และร่ อ งรอยพิ ธีก รรม
เกี่ยวข้องกับการบูชายัญ
และผี ห ลายแห่ ง เช่ น
เมื อ งฟ้ า แดดสงยาง
จ. กาฬสินธุ์, เมืองอู่ทอง
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จ. สุพรรณบุรี, จ. ล�าปาง และ จ. สุโขทัย
หลังรับพุทธศาสนา “หินตั้ง” ที่เคยใช้ในการบูชาผีหรืออ�านาจ
เหนื อ ธรรมชาติ กลายมาเป็ น “ใบเสมาหิ น ตั้ ง ” ปั ก ก� า หนดเขต
พระอุโบสถ หรือสถานที่ท�าพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา
ส่งขวัญคืนแดนฟ้ำ
เชื่อกันแต่บรรพกาลว่าคนตายเพราะขวัญหายจากร่าง หาทาง
กลับไม่ถูก ต้องท�าพิธีเรียกขวัญโดยร้องร�าท�าเพลงให้ครึกครื้นเสียงดัง
ที่สุด เชื่อว่าขวัญจะกลับคืนร่างตามเสียงที่ได้ยิน ครั้นนานวันขวัญหาย
ถาวรจึงต้องเชิญขวัญไปเมืองฟ้า เพือ่ ไปอยูใ่ นดินแดนเดียวกับบรรพบุรษ
ุ
ซึ่งอาจอยู่อีกฝั่งหนึ่งของห้วงน�้า หรือบนยอดเขาสูง
บรรพบุรุษ ณ ดินแดนแห่งนั้นจะคอยคุ้มครอง ตราบที่ลูกหลานยัง
รักษาความสัมพันธ์โดยติดต่อกันผ่านพิธีกรรม หนึ่งในนั้นคือการท�าศพ
บางกลุ่มชาติพันธุ์เชื่อว่าขวัญคนตายต้องกลับถิ่นเดิมทางน�้า จึง
เอาศพใส่ภาชนะคล้ายเรือไปไว้ในแหล่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ถ�้า หรือเพิงผา
บางกลุม่ ใช้วธิ สี ลักรูปเรือไว้บนภาชนะส�าริดใส่ศพ ตัวอย่างโลงไม้รปู ร่าง
คล้ายเรือ ราว ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว ที่พบในถ�้า จ. แม่ฮ่องสอน คือหลักฐาน
ทางโบราณคดีแสดงถึงความเชื่อเรื่อง “ส่งขวัญขึ้นเมืองฟ้า ไปทางน�้า”
ประเพณีการท�าศพสมัยโบราณ พบโดยทั่วไปมีอยู่ ๒ แบบคือ
ฝังทัง้ โครงโดยใส่หบี หรือโลง กับปล่อยให้เนือ้ หนังหลุดลุย่ แล้วน�ากระดูก
มาใส่ไห เรียกพิธีศพครั้งที่ ๒

“การเรียกขวัญ” โดยการร้องร�าท�าเพลงสนุกสนาน เป็น
ความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนที่นับถือศาสนาผีเมื่อหลายพันปีมาแล้ว
เชื่อกันว่าเครื่องประโคมงานศพด้วย ปี่ ฆ้อง กลอง เวลานั้นคือ
ต้นแบบปี่พาทย์งานศพในปัจจุบัน
หัวใจของแผ่นดิน
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วาดา ๑๑ ชั้น และการอัญเชิญพระศพลงจากวาดา

เมื่อ “ขวัญ” หำย กลำยเป็น “วิญญำณ”

สู่คติเปลี่ยนในพิธีกรรมท�ำศพ
ภายหลังรับพุทธศาสนาความเชื่อเรื่อง “ขวัญ” เปลี่ยนไปเป็นเรื่อง
ของ “วิญญาณ” ทีเ่ กิดมาเพือ่ ใช้กรรม เมือ่ หมดกรรมจึงไปเกิดใหม่ พร้อมไป
กับคติการท�าศพทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากพุทธและพราหมณ์ แต่ยงั คงมี “เรือนาค”
เพือ่ เป็นพาหนะส่งวิญญาณกลับไปสูโ่ ลกเดิมคือบาดาล ความเชือ่ นีย้ งั คงสืบ
เนื่องต่อมาในกลุ่มคนบางกลุ่ม และชนชั้นสูง
ในงานพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน สมัยกรุงศรีอยุธยา มีการอัญเชิญ
พระอัฐิและพระสรีรางคารไปท�าพิธีทางน�้า ต่อมาเมื่อเกิดประเพณีออก
พระเมรุมาศ เรือนาคจึงเปลี่ยนรูปเป็น “ราชรถ” โดยคงสัญลักษณ์เรือนาค
ศักดิ์สิทธิ์ และคติคืนสู่สวรรค์ในรูปการจ�าลองเขาพระสุเมรุ
ความเชือ่ ดัง้ เดิมของผูค้ นส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลือนไป
ส่วนหนึ่งเพราะไร้ระบบกษัตริย์ เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่ยังสืบสานงานพระศพ
ในราชวงศ์ชั้นสูง เช่น กัมพูชา ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ มีการสร้างพระเมรุมาศทีเ่ รียกพระเมรุทอง
เหมือนกับไทย และมีพระราชพิธีคล้ายๆ กันหลายอย่าง เช่น ขั้นตอน
การเก็บพระบรมอัฐิ มีธรรมเนียมแต่โบราณ คือ แจงพระรูป ความ
หมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง
“วิธีเอาเถ้าถ่าน และกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงล�าดับ
เป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วหันกลับมาทิศตะวันออก”
โดยกัมพูชาเรียก “แปรรูป”
หากแต่รูปรอยความเชื่อนี้ยังเห็นชัดเจนในพิธีกรรมศพของชาว
บาหลี ตั้งแต่สามัญชนจนถึงชนชั้นสูงยังคงให้ความส�าคัญกับพิธีกรรมศพ
เป็นที่สุด โดยเฉพาะพิธีศพครั้งที่ ๒
รูปแบบพิธีกรรมตามความเชื่อเดิมของชาวบาหลีแทบไม่เปลี่ยน
โดยเฉพาะพิธีกรรมศพในราชวงศ์ชั้นสูง มีหลายอย่างคล้ายการท�าศพ
เจ้านายของไทย เช่น ในงานพระพิธศี พ รานีอดิ า เดวา อากุง อิสตรี ปุตรา
นอกจากเป็นรานีของอดีตกษัตริยแ์ ห่งกลุงกุง ยังสืบสายจากราชวงศ์ชนั้ สูง
เมื่ อ สิ้ น พระชนม์
หุ่นโคสีด�าส�าหรับบรรจุพระศพ
จึงได้รับการถวาย
พระเกี ย รติ ย ศสู ง
สุ ด โดยการสร้ า ง
“วาดา” ๑๑ ชัน้ ใช้
อั ญ เ ชิ ญ พ ร ะ ศ พ
โดยวาดานี้มีหน้าที่
เป็นทั้งราชรถและ
พระเมรุรวมกัน สร้าง
ด้วยโครงสร้างไม้ไผ่
ต่ อ กั น ขึ้ น ไปเป็ น
ยอดสู ง ตั้ ง อยู ่ บ น
แคร่ขนาดใหญ่
หัวใจของแผ่นดิน
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ในการยกพระศพขึน้ ไปบรรจุบนยอด “วาดา” ต้องสร้างทาง
เอียงลาดช่วงยาวด้วยไม้ไผ่ทเี่ รียกว่า “บาเด” แล้วใช้คนหลายคน
ช่วยกันค่อยๆ หามพระศพขึ้นไป
“วาดา” สร้างตามความเชือ่ เรือ่ งจักรวาล ฐานเป็นเต่าร้อยรัด
ด้วยนาควาสุกรี และอนันตนาคราช ด้านบนมีหน้ากาลขนาดใหญ่
สยายปีก แทนผืนป่าสูงตระหง่านและขุนเขา เหนือขึ้นไปประกอบ
ด้วยหลังคาหลายชัน้ สือ่ ถึงแดนสวรรค์ในชัน้ ต่างๆ ความสูง ๒๘ เมตร
น�้าหนัก ๖ ตัน ใช้คนสลับกันหามครั้งละ ๔๕๐ คน
ในการถวายเพลิงพระศพจะอัญเชิญพระศพไว้ในหุ่นโคสีด�า
โดยหุ่นโคจะถูกเผาพร้อมไปกับพระศพ เชื่อกันว่าจะพาดวงพระ
วิญญาณสู่สวรรค์ จากนั้นจึงเก็บพระอัฐิ และน�าพระอังคารไปลอย
ทะเลที่หาดจุมไป คงความหมายของการส่งดวงวิญญาณกลับสู่
ดินแดนบรรพบุรุษที่จากมา

54 หัวใจของแผ่นดิน

รูปรอยเรือนำคและเขำพระสุเมรุในวันนี้
ยุ ค แรกที่ มี ก ารออกพระเมรุ ม าศ สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
สันนิษฐานว่าเริม่ ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (ราว พ.ศ. ๒๑๘๑)
ซึ่งรับเอาประเพณีเขมรมาหลายอย่าง แต่แทนที่จะสร้างด้วยศิลา
ขนาดใหญ่ เช่น นครวัด กลับท�าเป็นเครื่องไม้เน้นความอลังการ
เวลานั้นราษฎรทั่วไปยังคงเผาศพบนเชิงตะกอนแบบง่ายๆ
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ ๑ มีพระราชด�าริสร้าง
เมรุปูนถาวรที่วัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย ขึ้นเป็นครั้งแรก
แล้วมาสร้างถวายวังหลวงทีว่ ดั อรุณราชวรารามอีกแห่งหนึง่ เพือ่ เป็น
ที่ เ ผาศพผู ้ มี บ รรดาศั ก ดิ์ ชั้ น รองจากที่ เ คยท� า ที่ เ มรุ ก ลางเมื อ ง
แต่เมือ่ ถึงคราวใช้งานจริง เจ้าของงานกลับปลูกเมรุผา้ ขาวขึน้ ต่างหาก
ไม่ ย อมใช้ เ มรุ ปู น เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า เป็ น ที่ เ ผาศพสาธารณะ
มาตั้งแต่แรก จึงไม่สมควรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จ
เข้าไปพระราชทานเพลิง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมรุปนู อีกแห่งไว้ทวี่ ดั สระเกศ และใช้
เผาศพเรื่อยมา จนกระทั่งมีการสร้างเมรุปูนที่วัดเทพศิรินทราวาส
จึงเปลี่ยนมาใช้งานที่นี่ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ส�าหรับคนทั่วไปที่มีฐานะ และต้องการท�าศพคล้ายเจ้านาย
จะใช้วิธีสร้าง “เมรุลอย” ซึ่งถอดได้ในการเผาศพ ส่วนชาวบ้าน
ที่มีฐานะรองลงมา ยังคงเผาศพบนเชิงตะกอน ประดับด้วยเครื่อง
แกะสลักเป็นลวดลาย เช่น แทงหยวก ครั้นหลัง พ.ศ. ๒๕๐๐
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เริ่มคลายตัวลง ชนชั้นกลางมีบทบาทสูงขึ้น
ต้องการเผาศพบนเมรุเช่นเจ้านาย จึงเลียนแบบสร้างเมรุไว้ตาม
วัดต่างๆ แม้แต่รถเชิญศพก็ยังตกแต่งเป็นรูปนาค ซึ่งเป็นรูปรอย
ความเชื่อเนื่องมาจากเรือนาคศักดิ์สิทธิ์
หัวใจของแผ่นดิน
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ทุกวันนี้การเผาศพบนเมรุ คือสิ่งที่แสดงฐานะและเชิดชูคุณ
งามความดีของผู้ที่ล่วงลับ และยังคงสัญลักษณ์ “เขาพระสุเมรุ”
อันหมายถึง ภูเขากลางจักรวาล มียอดเป็นที่ตั้งแห่งเมืองสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ ที่ประทับของพระอินทร์ เป็นที่มาของการส่งวิญญาณ
สู่สวรรค์ในพิธีเผาศพ
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