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ศึกษาวิ เคราะห์คติ ความเชื่อเรื่องป่ าหิ มพานต์
ที่มีอิทธิ พลต่องานพุทธศิ ลป์ ล้านนา
AN ANALYTICAL STUDY OF ATTITUDE TOWARDS BELIEF IN HIMMAPAN
FORREST AND ITS INFLUENCE TO LANNA BUDDHIST ARTS
ธีระพงษ์ จาตุมา
Teerapong Jatuma
บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาการศึกษาคติความเชื่อเรื่องป่ าหิมพานต์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่องานพุทธ
ศิลป์ ล้านนา มีจุดประสงค์ในการวิจยั 3 ข้อ คือ 1. เพื่อศึกษาความเป็ นมาและคติความเชือ่ เรื่องป่ าหิมพานต์ 2.
เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบงานพุทธศิลป์ ล้านนา 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์คติความเชื่อเรื่องป่ าหิมพานต์ท่มี ี
อิทธิพลต่องานพุทธศิลป์ ล้านนา โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิ ฎก คัมภีร์ และหนังสือหรือตารา
อื่นๆ รวมไปถึงค้นคว้าข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทีม่ ขี อ้ มูลเกีย่ วกับความเชื่อเรื่องของป่ าหิมพานต์ ตลอดจน
การสอบถามจากผูร้ ู้ในเชิง วิชาการและผูท้ รงคุณวุฒใิ นสายงานพุทธศิลปกรรมและสายงานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
เพื่อนาเสนอที่มาของคติความเชื่อและอิทธิพลของป่ าหิมพานต์ทส่ี ่งผลต่อการสร้างงานพุทธศิลป์ ในดินแดน
ล้านนา เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาและการปฏิบตั พิ ฒ
ั นาในเชิงอนุรกั ษ์ต่อไป
ผลของการศึกษา พบว่า คติความเชื่อเรื่องป่ าหิมพานต์ หรือสัตว์พสิ ดารนัน้ มีกนั หลายชนชาติและ
ความคิดนัน้ อาจมาพ้องกันเข้าโดยบังเอิญ หรือให้อทิ ธิพลกันในทางความคิด แต่ลกั ษณะฝี มอื ทางช่างและ
ศิลปะการตกแต่งแปลกกันออกไป มีหลักฐานปรากฏตัง้ แต่ยุคอียปิ ต์ มีเทพรูปร่างเป็ นมนุ ษย์หวั เป็ นรูปสัตว์
ต่างๆ ชนชาติกรีกในยุค ต่อมาก็ปรากฎสัตว์พสิ ดารในตานาน กรีกเป็ นชนชาติแรกที่เชื่อมระหว่างยุโรปกับ
เอเชียให้เดินทางไปมาถึงกันได้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อในด้านต่างๆ ความเชื่อ เรื่องของสัตว์
พิสดารจึงแพร่ขยายเข้ามาในเอเชีย ในส่วนของประเทศไทยเรานัน้ ความเชื่อเรื่องของสัตว์ประหลาดทัง้ หลาย
นัน้ มาพร้อมๆกับการเข้ามาของพระพุทธศาสนาจากอินเดีย หลักฐานทีช่ ดั เจนทีก่ ล่าวถึงสัตว์หมิ พานต์คอื ไตร
ภูมกิ ถา จักรวาลทีปนี เป็ นต้น
คติความเชื่อเรื่องป่ าหิมพานต์ส่งอิทธิพลต่อ การประดับตกแต่งศาสนสถานด้วยเหล่าสัตว์หมิ พานต์
เพื่อเสริมแนวคิดการจาลองวัดให้เป็ นดังจักรวาลให้มคี วามสมบูรณ์ และด้วยเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้เป็ นสัตว์วเิ ศษ มี
อานาจ พละก าลัง มาก สามารถปกป้ อ งคุ้ม ครองอาคารศาสนสถานและผู้ท่ีเ คารพนับ ถือ ให้ร อดพ้น จาก
ภยันตรายต่างๆได้ ในอีกด้านหนึ่งเพื่อให้เกิดความสวยงามตระการตา ช่วยสร้างจินตภาพถึงดินแดนสรวง
สวรรค์ ช่วยน้อมนาผูค้ นให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใส ประพฤติปฏิบตั ติ นอยู่ในศีลธรรม สังสมบุ
่ ญบารมีเพื่อเป็ น
เครื่องช่วยนาทางให้ไปเกิดในภพภูมทิ ส่ี งู ขึน้ หรือหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็ นเป้ าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา
คือพระนิพพาน



อาจารย์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ABSTRACT
This research is aimed to study the beliefs of Himmapan forest that influences Buddhist
Lanna Art. There are three purposes in this studying: 1.To study the background and beliefs about
the Himmapan forest in Buddhism. 2.To study the style Buddhist Lanna Art. 3. To study the beliefs
about the Himmapan forest that influences on Buddhist Lanna Art by studying and collecting
information from the scriptures, and other books or texts including research through the Internet.
There are information about the belief of Himmapan forest as well as inquiries from academics and
experts in Buddhist art and other assosiated fields.To present the origin of the beliefs and influences
on Himmapan forests that affect the creation of Buddhist Lanna Art territory. To be guideline for
studying and conservative practices development further.
The results of this study found that: The belief in Himmapan forest or baroque animals have
many races and ideas that may come together by chance or influence each other in mentally. The
craftsmanship and artistry of the decor is strange, the shape of human head looks like animals.
There is evidence from the Egyptian Era. Later generations in Greek appears in legendary baroque
animals, Greek is the first nation that travels and connects Europe and Asia. So there is some
exchanging ideas, beliefs in various fields that why baroque’s beliefs spread to Asia. India is the
birthplace country of Asian art and culture. There are baroque animals associated with Thai art such
as Garuda, Naga, etc. In Thailand, we believe in the monsters that come with Indian Buddhism. The
obvious evidence of Himmapan creature,we also belief from Traibhumikatha (The story of the Three
Planes of Existence)
The belief in Himmapan forests influence the way how to decorate the place with the Great
Creatures. We believe that these animals are wonderful creatures with great power to protect
religious buildings from various dangers. On the other side they look so beautiful like heaven that
cause to lead people worship and faith then behave in morality. Buddhists belief in commitment
merit as navigator to be born in the higher level future incarnation or finish round of existences, the
ultimate goal to nirvana.
Keywords: Attitude toward belief, Himmapan forrest, Influence, Buddhist Lanna Art.

บทนา
คาว่า “หิมพานต์” โดยทัวไปเข้
่
าใจว่าเป็ นป่ าใหญ่ลกึ ล้าเกินกว่าทีใ่ ครๆ จะไปได้ถงึ จนมีคาพูดกันว่า
“นอกฟ้ าป่ าหิมพานต์” คือไกลเหลือเกิน ตามรูปศัพท์แล้ว หิมพานต์มาจากคาว่าหิมวนฺ ต ซึง่ หมายถึงปกคลุม
ด้วยหิมะ ถ้าเรียกในปั จจุบนั นี้กค็ อื ภูเขาหิมาลัย (หิม+อาลัย = ทีอ่ ยู่แห่งหิมะ) ประดิษฐานอยู่ในชมพูทวีป มี
สระใหญ่ 7 สระคือ 1. สระอโนดาต 2. สระกัณณมุณฑะ 3. สระรถการะ 4. สระฉัททันตะ 5. สระกุณาละ
6. สระมัณฑากิณี 7. สระสีหปั ปาตะ บรรดาสระใหญ่ ทงั ้ 7 นัน้ สระอโนดาตแวดล้อมไปด้วยภูเขาทัง้ 5 ที่
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จัดเป็ นยอดเขาหิมพานต์ ยอดเขาทุกยอดมีส่วนสูงและสัณฐาน 200 โยชน์ และกว้าง 50 โยชน์ ตามตานาน
เชื่อว่าในอดีตตอนทีม่ นุษย์ยงั มีบุญบารมีมาก สามารถไปมาถึงกันได้ระหว่างเมืองมนุ ษย์กบั ป่ าหิมพานต์ ครัน้
สิน้ ผู้มีบุญบารมีก็เป็ นอันขาดจากกัน ต้องบาเพ็ญเพียรทาง จิต วิญญาณ สมาธิดี ได้อภิญญาถึงสาม ารถ
เดินทางไปได้
ในดินแดนล้านนามีเรื่องราวของป่ าหิมพานต์ปรากฏในชาดกและคัมภีร์ทางศาสนา เช่น จักรวาล
ทีปนี และมีการถ่ายทอดเรื่องราวคติความเชื่อเรื่องป่ าหิมพานต์ผ่านทางประเพณี การเทศน์มหาชาติ (คน
ล้านนาเรียก “ตัง้ ธรรมหลวง”) ทีต่ ้องเทศน์ในวันเพ็ญเดือน 12 เป็ นประจาทุกปี ในกัณฑ์ท่ี 2 ชื่อกัณฑ์หมิ
พานต์มกี ารพรรณนาถึงเรื่องราว และลักษณะของป่ าหิมพานต์ ล้านนาในอดีตนัน้ เป็ นอาณาจักรทีย่ งิ่ ใหญ่ทาง
ภาคเหนือของไทยจนถึงอาณาเขตทางตอนใต้ของจีนในปั จจุบนั มีหลักฐานทีป่ รากฏในเอกสารโบราณของจีน
เรียกดินแดนส่วนนี้ว่า อาณาจักร ปาไปสีฟู (Pa –Pai- hsi–Fu–Kingdom) มีประวัตศิ าสตร์ยาวนานสืบเนื่อง
จนถึงปั จจุบนั กว่า 700 ปี พระเจ้ามังรายปฐมกษัตริยแ์ ห่งราชวงค์มงั รายเป็ นผูก้ ่อตัง้ รวบรวมบ้านเมืองต่างๆ
ทัง้ ในแคว้นโยนกและหริภุญชัยได้เป็ นปึ กแผ่นมีความเจริญรุ่งเรืองทัง้ ในด้านการเมืองการปกครอง และในด้าน
การศาสนาถือว่ามีความเจริญถึงขีดสุด มีพระสงฆ์ทม่ี คี วามรูแ้ ตกฉานในพระไตรปิ ฎก สามารถรจนาคัมภีรท์ าง
ศาสนาทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับไว้มากมาย เช่น จักรวาลทีปนี มังคลัตถทีปนี ปั ญญสชาดก เป็ นต้น เหตุการณ์สาคัญที่
บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาคือ การทาสังคายนาพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 8 ในรัชสมัยของ
พระเจ้าติโลกราช กษัตริยร์ ชั กาลที่ 9 แห่งราชวงค์มงั ราย
อาณาจักรล้านนาเป็ นแหล่งประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทีส่ าคัญแห่งหนึ่งของไทย งานพุทธศิลป์ ของ
ล้านนา เป็ นงานทีผ่ กู พันอยู่กบั วัฒนธรรม ประเพณี วิถชี วี ิต ความเชื่อและตานานท้องถิ่น มีแนวคิดการสร้าง
ผลงานจากคาสอนในพระพุทธศาสนาเป็ นหลัก รูปแบบของงานพุทธศิลป์ ล้านนามีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของพืน้ ที่ อีกทัง้ ยังคงมีความสัมพันธ์กบั ดินแดนข้างเคียงทัง้ ที่รุ่งเรืองมาก่อนและเติบโตร่วมสมัยกัน การรับ
อิทธิพลระยะแรกของงานพุทธศิลป์ ล้านนาเกีย่ วข้องกับศิลปะมอญ พม่า ลังกา ลือ้ ลัวะ ต่อมาจึงมีการเกีย่ ว
โยงกับศิลปะสุโขทัย ศิลปะจีน และสายหิมาลัย ธิเบต เนปาล งานพุทธศิลป์ ของล้านนาเจริญเรื่อยมาจนถึงยุค
ทองของล้านนาในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ขอบข่ายของงานพุทธศิลป์ ล้านนาแพร่ขยายไปในแคว้นล้านช้าง
เชียงตุ ง สิบสองปั น นา ลงไปถึงกรุงศรีอยุธยา ต่ อมาพุทธศิลป์ ล้านนาค่อนข้างขาดหลักฐานไปเมื่อตกอยู่
ภายใต้การปกครองของพม่า จนกระทังราวปลายพุ
่
ทธศตวรรษที่ 23 ล้านนาพยายามเริม่ ปลดแอกจากอานาจ
ทางการเมืองจากพม่าโดยผูน้ าของลาปางจนประสบผลสาเร็จ จึงทาให้พุทธศิลป์ กลุ่มลาปางโดดเด่นขึน้ มา แต่
หลังจากล้านนาตกเป็ นประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงรัชกาลที่ 5 อิทธิพลจาก
ศิลปะภาคกลางได้เริม่ เข้ามาปะปนมากขึน้ และในระยะนี้บทบาทของพ่อค้าผูม้ งคั
ั ่ งชาวพม่
่
าเริม่ มีบทบาทมาก
ขึน้ ต่องานสร้างและบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั วาอาราม ดังนัน้ อิทธิพลของศิลปะพม่ารุ่นหลังจึงเข้ามาปะปนในงาน
พุทธศิลป์ ล้านนาด้วย การสร้างงานพุทธศิลป์ ของช่างในสกุลช่างล้า นนานัน้ ได้รบั การสืบทอดทักษะฝี มือ
รูปแบบผลงาน ตลอดจนถึง เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ง าน จากครูช่า งรุ่ นต่ อรุ่น แต่ เ นื่องด้ว ยระยะเวลาที่
ยาวนาน ประกอบกับการตกอยู่ภายใต้อานาจการปกครองของพม่ากว่า 200 ปี ทาให้องค์ความรูเ้ ดิมทีม่ ขี าด
หายไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ แหล่งทีม่ าของคติความเชื่อของการสร้างงานพุทธศิลป์ ทีม่ แี นวคิ ดเกีย่ วกับป่ าหิม
พานต์ ปั จจุบนั ได้มกี ารสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ ออกไปอย่างกว้างขวางมักเน้นทีร่ ูปแบบทีท่ าต่อๆ กันมา บาง
กลุ่มเน้นการสร้างสรรค์ออกไปให้มลี กั ษณะทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน จนอาจลืมถึงรากเหง้าแหล่งทีม่ าของ
คติความเชื่อต่างๆ ของคนโบราณ ซึง่ ในการสร้างสรรค์ผลงานพุทธศิลป์ แต่เดิมนัน้ มักแฝงไว้ดว้ ยหลักธรรมคา
สอนคติความเชื่อต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ
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การศึกษาวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของคติความเชื่อในเรื่องของป่ าหิม
พานต์ท่มี อี ทิ ธิพลต่องานพุทธศิลป์ ในดินแดนล้านนา ศึกษาต้นกาเนิด พัฒนาการ และองค์ประกอบต่างๆที่
ปรากฏอยู่ในความเชื่อเรื่องป่ าหิมพานต์ ทาความเข้าใจเนื้อหาและเหตุผล อันเป็ นแหล่ งทีม่ าแห่งแรงศรัทธา
ก่อเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของครูช่างโบราณทีส่ ามารถสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าทีแ่ ฝงไว้
ด้วยคติความเชื่อออกมาอย่างลึกซึ้งงดงาม เพื่อเป็ นการสืบทอดองค์ความรูใ้ นการสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์
ล้านนา ทีเ่ กีย่ วข้องกับคติความเชื่อเรื่องของป่ าหิมพานต์ไว้ได้อย่างครบสมบูรณ์ทงั ้ ในด้านเนื้อหา และรูปแบบ
ให้คงอยู่สบื ไป

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความเป็ นมาและคติความเชื่อเรื่องป่ าหิมพานต์ในพระพุทธศาสนา
2. เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบงานพุทธศิลป์ ล้านนา
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์คติความเชื่อเรื่องป่ าหิมพานต์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่องานพุทธศิลป์ ล้านนา

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เอกสาร (Documentary research) ประกอบการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อ
ยืนยันข้อมูลเอกสารในคติความเชื่อในเรื่องของป่ าหิมพานต์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่องานพุทธศิลป์ ล้านนา โดยมีวธิ แี ละ
ขัน้ ตอนในการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพระไตรปิ ฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็ นแหล่ง
อ้างอิงทีส่ าคัญทีส่ ดุ สาหรับการการทาวิจยั ชิน้ นี้
2. รวบรวมเอกสาร ตาราทางวิชาการ บทความ งานวิจยั ต่ า งๆ ที่เ กี่ยวข้อ ง ซึ่งเป็ นผลงานจาก
นักปราชญ์หรือท่านผูร้ ทู้ งั ้ หลายได้ศกึ ษาค้นคว้าเอาไว้
3. นามาศึกษาวิเคราะห์ถงึ ประเด็นทีต่ ้องการทราบตามวัตถุประสงค์และภายในกรอบขอบเขตของ
การวิจยั
4. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ก่อนนาเสนอเป็ นผลงานวิจยั เชิงพรรณนาวิเคราะห์

สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่าในด้านของความเป็ นมาและคติความเชื่อเรื่องป่ าหิมพานต์ “ป่ าหิมพานต์” ดินแดน
สนธยาทีเ่ ร้นลับ ตามตานานกล่าวว่าป่ าหิมพานต์อยู่บริเวณทางทิศเหนือของชมพูทวีป เป็ นดินแดนวิเศษที่
มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ และไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ ความวิจติ รพิสดารทีก่ ล่าวถึง
ป่ าหิมพานต์ในชาดกหรือวรรณกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะของป่ า ภูมปิ ระเทศหรือเหล่าสรรพสัตว์ในป่ า
ล้วนเกิดขึน้ จากจินตนาการของมนุษย์ทงั ้ สิน้ เพราะไม่มใี ครเคยเห็นป่ าหิมพานต์และสัตว์ต่างๆ ทีอ่ ยู่ในป่ าแห่ง
นี้
ตามคติจกั รวาลแบ่งภพภูมอิ อกเป็ น 3 ระดับ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ เป็ นการอรรถาธิบาย
จักรวาลรวมทัง้ ปรากฏการณ์ทอ่ี ยู่เหนือประสบการณ์ของมนุ ษย์ เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางปฏิบตั ดิ ว้ ย
ความคิด ความเชื่อ และพิธกี รรมทางศาสนา จักรวาลได้อธิบายแนวคิด ความเชื่อของพุทธศาสนาเถรวาท
เรื่อง การเวียนว่ายตายเกิดเป็ นบ่อเกิดของความทุกข์ คือ ตัณหา ประกอบด้วย กามตัณหา หมายถึง ตัณหาที่
ยังข้องอยู่ในกาม ภวตัณหา หมายถึง ตัณหาทีป่ ารถนาจะมีชวี ติ อยู่ และวิภวตัณหา หมายถึง ตัณหาทีต่ อ้ งการ
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พ้นจากการมีชวี ติ อยู่ ซึง่ ผูม้ ตี ณ
ั หาได้มาเกิดในจักรวาล ตามระดับภพภูมทิ งั ้ 3 ระดับ คือ กามาวจร รูปาวจร
และอรูปาวจร ผูป้ รารถนาพระนิพพานต้องหลุดพ้นจากความทุกข์และละทิง้ ตัณหาทัง้ ปวง หากวิเคราะห์คาว่า
จักรวาล คือการแปรผันไปราวกับจักร การเคลื่อนไป หมุนไป ราวกับล้อของรถ มีลกั ษณะเป็ นกงล้อวงกลม
หมุนไปเป็ นวัฏจักร และการเวียนว่ายตายเกิด ตามความเชื่อเรื่องกรรม คติจกั รวาลจึงเป็ นการอธิบายเกีย่ วกับ
การเกิดของโลก ในพระพุทธศาสนาเป็ นพุทธพจน์ทป่ี รากฏใน อัคคัญสูตร เป็ นพระสูตรว่าด้วยต้นกาเนิดของ
โลกเท่านัน้ ซึ่งต่อมาพระพุทธโฆษาจารย์ พระอรรถกถาที่มชี ่อื เสียงในอินเดียได้แต่ งเติมขึน้ ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 9 โดยนาโลกทัศน์ของศาสนาพราหมณ์เข้ามา และเป็ นความเชื่อของพุทธศาสนาในช่วงหลัง ดัง
ปรากฏการศึกษาและแต่งคัมภีรเ์ กีย่ วกับจักรวาลอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในอาณาจักรล้านนา เช่น จักรวาล
ทีปนี เป็ นต้น เรื่องราวทีก่ ล่าวในคัมภีรเ์ หล่านี้ ถือเป็ นตัวอย่างของต้นแบบทางความคิดในการถ่ายทอดความ
เชื่อออกมาเป็ นสัญลักษณ์ ส่งผลสู่การนามาสร้างให้ปรากฏเป็ นรูปธรรมในงานศิลปกรรมที่เรียกว่างานพุทธ
ศิลป์
ความคิด ความเชื่อ และจินตนาการของมนุ ษย์ทอ่ี าศัยในพืน้ ทีท่ ใ่ี กล้เคียงกัน ย่อมรับและให้อทิ ธิพล
ทางความเชื่อ รสนิยม สุนทรียศิลป์ วัฒนธรรม ที่ย่อมเป็ นไปตามกฎของการแลกเปลี่ยน ถ่ายเท ซึ่งแต่ละ
พืน้ ทีม่ กี ารนาไปสร้างสรรค์พฒ
ั นาในรูปแบบทีม่ คี วามเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตนขึน้ มา คติความเชื่อทัง้ หลายที่
เชื่อ มโยงถึง กัน หนึ่ งในนั น้ คือ คติค วามเชื่อ เรื่องป่ าหิม พานต์ท่ีปรากฏบนงานศิลปกรรมแขนงต่ างๆ ใน
ประเทศแถบเอเชียอาคเนย์ เช่น อินเดีย จีน พม่า อินโดนิเชีย กัมพูชา ลาว และไทย เป็ นต้น
ในด้า นของลัก ษณะของงานพุทธศิลป์ ล้านนา เมื่อราวพุ ทธศตวรรษที่ 19 เป็ นต้น มา ในบริเวณ
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยรวมทัง้ ดินแดนบางส่วนของประเทศพม่า จีน และลาว ได้เคยเป็ นทีต่ งั ้ ของ
กลุ่ ม บ้านเมือ งที่มีก ารปกครองเป็ นแคว้น อิสระ มีช่ือ เป็ น ที่รู้จ ักกัน ว่ า ล้า นนา กลุ่ มบ้า นเมือ งเหล่า นี้ จ ะมี
ความสัมพันธ์กนั ทัง้ ในทางการเมือง เชือ้ ชาติ ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลาง
ศิลปวัฒนธรรมของแคว้นล้านนา มีความสัมพันธ์กบั แคว้นใกล้เคียง ทัง้ ทีเ่ จริญขึน้ ก่อนและทีเ่ ติบโตร่วมสมัย
กันมา ทางตะวันตกคือ มอญ-พม่า ทางเหนือคือจีนตอนใต้ ทางใต้แคว้นล้านนาคือสุโขทัย ส่วนล้านช้างอยู่
ทางทิศตะวันออก การรับอิทธิพลทางด้านศิลปกรรมของล้านนาในระยะแรก เกีย่ วข้องกับเมืองทีเ่ จริญขึน้ ก่อน
ทางทิศตะวันตกคืออินเดีย ลังกาและพุกาม ช่วงหลังมีการแลกเปลีย่ นกันกับศิลปะสุโขทัย ซึง่ มีความต่อเนื่อง
มาจนถึงยุคทองของศิลปกรรมล้านนาในต้นพุทธศตวรรษที่ 21
ลักษณะรูปแบบของงานจิตรกรรมล้านนา งานจิตรกรรมทีเ่ ขียนขึน้ เก่าสุดของแคว้นล้านนาทีร่ จู้ กั กัน
ในปั จจุบนั ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังใต้เจดียท์ ว่ี ดั อุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ เขียนภาพเรื่องอดีตพุทธ
เจ้า
สามารถแบ่งประเภทของจิตรกรรมในล้านนาเป็ น 2 ประเภท คือ จิตรกรรมเขียนสีและจิตรกรรมลาย
คา ซึง่ มีลกั ษณะ ดังนี้
1. จิตรกรรมเขียนสี รูปแบบของจิตรกรรมเขียนสีในล้านนามี 2 ประเภท คือ จิตรกรรมน้ าแต้มและ
จิตรกรรมภาพพระบฏ
1.1 จิตรกรรมน้าแต้ม คือ ชื่อเรียกของจิตรกรรมสีฝนที
ุ่ เ่ ขียนในวิหารหรือโบสถ์ ซึง่ รูปแบบของ
จิตรกรรมดังกล่าวเขียนภาพเล่ าเรื่องทางพุทธศาสนาบริเวณผนัง แผงคอสอง หรือโครงสร้างม้าต่ างไหม
ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมบนแผงคอสอง วิหารน้ าแต้ม วัดพระธาตุลาปางหลวง จิตรกรรมบนผนังวิหาร วิหาร
ลายคา วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้น
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1.2 จิตรกรรมภาพพระบฏ เป็ นงานจิตรกรรมเขียนสีบนผ้าหรือบนกระดาษที่สามารถเคลื่อนที่
และพับเก็บได้ส่วนใหญ่จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยนาออกมาขึงบนผนังวิหาร ขณะที่มี
ประเพณีตงั ้ ธรรมหลวงในช่วงวันลอยกระทง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทีเ่ ข้ามารับฟั งธรรมได้อ่านภาพตามธรรม
เทศนาแต่ละกัณฑ์ ซึง่ จิตรกรรมภาพพระบฏมีทงั ้ ภาพทีแ่ ยกเป็ นผืนและเป็ นผ้าผืนยาวตลอดทัง้ แนว เช่น ภาพ
พระบฏทีพ่ บในวัดนาคตหลวง อ.แม่ทะ จังหวัดลาปาง เป็ นต้น
2. จิตรกรรมลายคา คาว่า “ลายคา” ในความหมายของศิลปกรรมล้านา คือ ลวดลายทีป่ ระดับตกแต่ง
สิง่ ของเครื่องใช้ อาคารสถานที่ด้วยทองคาเปลวหรือสีทอง มีล วดลายสีทองบนพื้นสีแดงหรือสีดา เป็ นงาน
จิตรกรรมทีม่ ลี กั ษณะ 2 มิติ
ลัก ษณะรูปแบบของงานประติม ากรรมล้า นนา งานปูน ปั ้น ล้านนาคือ ลายตกแต่ งประดับ ประดา
สถาปั ตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนา หรือแม้แต่อาคารบ้านเรือนด้วยงานปูนปั ้น ซึ่งในภาษาคาเมืองของคน
ภาคเหนือเรียกว่า “สะตายจิน๋ ” การตกแต่งด้วยลายปูนปั ้นนี้เป็ นการนาเข้าจากอินเดียพร้อมกับการรับพุทธ
ศาสนาทัง้ นิกายเถรวาทและนิกายมหายาน
งานประติมากรรมทีน่ ิยมใช้ประดับตกแต่งคือรูปสัตว์หมิ พานต์ชนิดต่างๆ ทัง้ แบบทีต่ งั ้ อยู่เดีย่ วๆ หรือ
ทรอดแทรกอยู่ในลวดลายเครือเถาล้านนา ลายเครือเถาหรือลายพันธุ์พฤกษา ลายประเภทนี้เกี่ยวข้องกับ
อิทธิพลของศิลปะจีน อย่างมาก ปรากฏอยู่ทงั ้ ที่เป็ นเอกเทศและผสมปะปนอยู่กบั ลวดลายของท้องถิ่น งาน
ประดับเจดียว์ ดั ป่ าสัก เมืองเชียงแสน มีลายรูปกลีบบัวซึง่ มีลวดลายประดับภายในกลีบ เป็ นอิทธิพลจากศิลปะ
พุกามทีร่ บั จากจีนอีกทอด หรืออาจรับอิทธิพลจากจีนโดยตรง
ลักษณะรูปแบบของงานสถาปั ตยกรรมล้านนา ศาสนสถานที่เป็ นวัดวาอารามของชาวล้านนานัน้
กลมกลืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อม ไม่ โดดเด่น ใหญ่ โตดังศาสนสถานที่สร้างให้เป็ นศูนย์กลางแห่ ง
จักรวาล ซึ่ง เป็ นที่สถิตของเทพเจ้าอันเป็ น สัญ ลัก ษณ์ แ ห่ง พระราชาผู้ทรงไว้ซ่งึ อานาจตามประเพณี ขอม
ชาวกรุงศรีอยุธยาเมื่อแรกตัง้ ราชธานีของตน ก็คุ้นเคยกับศิ ลปวัฒนธรรมที่สบื ทอดนานมาจากขอม ล้วน
แตกต่างจากความกลมกลืนกับธรรมชาติของศิลปะล้านนา
สถาปั ตยกรรมของล้านนาทีเ่ หลืออยู่ถึงทุกวันนี้ล้วนได้รบั การปฎิสงั ขรณ์มาแล้ว ทัง้ สิน้ งานประดับ
สถาปั ตยกรรมคืองานปูนปั ้นก็มกั ได้รบั การบูรณะหรือทาขึน้ ใหม่ซง่ึ มีอยู่เสมอเมื่อมีก ารบูรณะตัวอาคาร หรือ
องค์เจดีย์ ศาสนสถานโบราณทีใ่ ช้งานต่อเนื่องมาในอดีตถึงปั จจุบนั ยิง่ ไม่ตอ้ งกล่าวถึง งานบูรณปฎิสงั ขรณ์ตอ้ ง
มีอยู่เป็ นประจา เพราะเมืองต่างๆในแคว้นล้านนาโดยเฉพาะเชียงใหม่ไม่เคยร้างหายอย่างสิน้ เชิงซึง่ ต่างจาก
ราชธานีสโุ ขทัยและกรุงศรีอยุธยา
ในด้านคติความเชื่อเรื่องป่ าหิมพานต์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่องานพุทธศิลป์ ล้านนา คติความเชื่อเรื่องป่ าหิม
พานต์ท่มี ีอทิ ธิพลต่องานจิตรกรรมล้านนา ภาพจิตรกรรมที่ได้รบั คติความเชื่อเรื่องของป่ าหิมพานต์นัน้ ใน
ล้านนานัน้ ส่วนใหญ่เป็ นการสอดแทรกรูปสัตว์หมิ พานต์และลวดลายพันธุ์พฤกษาเข้าไปในภาพจิตรกรรม
เพื่อเป็ นส่วนประกอบทาให้เนื้อหาของภาพจิตรกรรมเกิดความสมบูรณ์ สวยงาม มีความน่ าสนใจ และเป็ น
ลวดลายประดับตกแต่งอาคารศาสนสถาน
คติความเชื่อเรื่องป่ าหิมพานต์ท่มี อี ทิ ธิพลต่องานประติมากรรมล้านนา งานประติมากรรมที่ได้รบั
อิทธิพลจากคติความเชื่อเรื่องของป่ าหิมพานต์ คือลวดลายพันธุพ์ ฤกษาและลายรูปสัตว์ต่างๆ เช่น กินรี กินนร
หงส์ สิงห์ พญานาค ที่ประดับตกแต่งตามอาคารสาสนสถาน โดยเฉพาะลวดลายที่ประดับบนซุ้มประตูโขง
สิงห์และพญานาคตรงทางเข้าวัด เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แทนค่าป่ าหิมพานต์ เป็ นเสมือนประตูทเ่ี ชื่อมผ่านระหว่าง
ดินแดนมนุษย์กบั สวรรค์
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คติความเชื่อเรื่องป่ าหิมพานต์ท่มี ีอทิ ธิพลต่ องานสถาปั ตยกรรมล้านนา คติความเชื่อเรื่องป่ าหิม
พานต์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่องานสถาปั ตยกรรมล้านนา ทีเ่ ห็นได้ชดั เจน คือการวางผังอาคารในเขตพุทธาวาส โดยการ
จาลองวัดให้เปรียบเสมือนจักรวาล เจดียเ์ ปรียบดังเขาพระสุเมรุ วิหารทีล่ อ้ มรอบเปรียบดังทวีปต่างๆ ผืนทราย
เปรียบดังสีทนั ดรมหาสมุทร วิหารคตหรือศาลาบาตรเปรียบดังกาแพงจักรวาล ซุม้ ประตูโขงเปรียบดังป่ าหิม
พานต์
การประดับตกแต่งศาสนสถานด้วยลวดลายสัตว์หมิ พานต์ต่างๆ นัน้ ด้านหนึ่งเพื่อเสริมแนวคิดเรื่อง
ของคติจกั รวาลให้มคี วามสมบูรณ์ และอีกด้านหนึ่งเพื่อความสวยงามตระการตา สร้างความประทับใจ ปลืม้ ปี ติ
รูส้ กึ อบอุ่นปลอดภัย เพราะเชื่อว่าสัตว์หมิ พานต์เป็ นสัตว์มงคล มีอานาจพละกาลังสามารถคุม้ ครองผูท้ เ่ี คารพ
นับถือ และปกปั กรักษาศาสนสถาน ให้รอดพ้นจากภยันอันตรายต่างๆ ได้

อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั ทาให้ทราบว่า คติความเชื่อเรื่องป่ าหิมพานต์เป็ นส่วนประกอบหนึ่งของคติความเชื่อ
เรื่องคติไตรภูมจิ กั รวาลทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมากต่อการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทางศาสนาหรือว่างานพุทธศิลป์
เริม่ ตัง้ แต่การวางแผนผัง ระบบโครงสร้าง ตาแหน่ งอาคาร จนถึงงานประดับประดาตกแต่ง ก่อให้เกิดการ
ตี ค วามและแปลความหมายที่ ลึ ก ซึ้ ง เพื่อ ถ่ า ยทอดออกมาเป็ นงานพุ ท ธศิ ล ป์ ทัง้ ทางด้ า นจิ ต รกรรม
ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม โดยการเลือกรับและคัดกรองรูปแบบศิลปกรรมที่รบั มาจากดินแดนพุทธภูมิ
เผยแพร่มาตามเส้นทางทีเ่ ชื่อมระหว่างเมือง จากอินเดีย ลังกา พุกาม สุโขทัย ปรัชญาทางศาสนาได้ ผสานกับ
ความเชื่อ ท้ อ งถิ่น ถ่ า ยทอดออกมาเป็ น ผลงานที่มีรู ป แบบตามรสนิ ย มของแต่ ล ะท้อ งที่ เพื่อ ถ่ า ยทอด
ความหมายและการรับรูใ้ นเชิงคุณค่าสืบต่อกัน
การสร้างรูปสัญลักษณ์ของดินแดนหิมพานต์เพื่อสือ่ ให้เกิดการรับรูใ้ นสิง่ ทีเ่ ป็ นนามธรรม อยู่เหนือการ
รับรูพ้ บเห็นทัวไป
่ ให้ออกมาปรากฏเป็ นรูปธรรมชัดเจนสามารถช่วยให้สร้างจินตภาพถึงดินแดนทีต่ ่างภพภูมิ
ออกไป ทุกองค์ประกอบของอาคารศาสนสถาน การประดับตกแต่งต่างๆ เพื่อเป็ นการสร้างจาลองจักรวาล
หรือสรวงสวรรค์ลงมาไว้ในอาณาบริเวณวัด ให้มคี วามแตกต่างจากอาคารบ้านเรือนทัวไป
่ มีความวิจติ รงดงาม
ประณีต เมื่อเข้าไปในบริเวณวัด เปรียบเสมือนการเข้าไปในอีกดินแดนหนึ่ง ซึง่ มีแต่ความงดงาม ความสงบสุข
ร่มเย็น เป็ นเครื่องชักจูงผูค้ นให้ประพฤติปฏิบตั ิ รักษาตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรม สังสมบุ
่
ญกุศลบาเพ็ญเพียร
ภาวนา เพื่อเป็ นเครื่องนาทางให้ไปสูภ่ พภูมทิ ส่ี งู ขึน้ จนถึงขัน้ สูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่ามีประเด็นทีน่ ่าเสนอแนะและชีแ้ จงดังต่อไปนี้
1. ควรนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กบั การเรียนการสอนทางวัฒนธรรมล้านนาและการศึกษาด้าน
พุทธศิลป์ ทีไ่ ม่มเี อกสารตาราทีเ่ ห็นได้ชดั เจนในเรื่องทีศ่ กึ ษานี้
2. ผลการศึกษาที่ได้สามารถนาไปเป็ นตาราที่สนับสนุ นให้งานช่างฝี มือได้ใช้ศึกษาเพื่อเป็ นการ
สร้างสรรค์งานศิลป์ ต่างๆ ทีต่ ้องผนึกความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้เป็ นแนวคิดในการสร้างสรรค์ ผลงานในด้านต่างๆ อาทิ
งานจิตรกรรม งานประติมากรรม และงานสถาปั ตยกรรมทีเ่ กีย่ วกับพระพุทธศาสนา
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครังต่
้ อไป
จากการศึกษาวิจยั เรื่องคติความเชื่อเรื่องป่ าหิมพานต์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่องานพุทธศิลป์ ล้านนา ผูว้ จิ ยั เห็น
ว่ายังมีประเด็นทีน่ ่าสนใจศึกษาวิจยั เพิม่ เติมอีกหลายเรื่อง เพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจเพิม่ มากขึน้ กล่าวคือ
1. ในเรื่องของคติจกั รวาลทีม่ อี ทิ ธิพลต่องานพุทธศิลป์ ล้านนา
2. ในเรื่องของความเชื่อและคุณค่าของงานประติมากรรมตกแต่งศาสนสถานล้านนา

เอกสารอ้างอิ ง
ชุมศรี มหาสันทนะ. พุทธประวัติจากจิ ตรกรรมฝาผนังไทย. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์เอเชียบุ๊คส์,
มปป.
พิษณุศุภ (นามแฝง). ปริศนาแห่งหิ มพานต์. พิมพ์ครัง้ ที2่ . กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์อมรินทร์, 2551.
พลตรีหลวงวิจติ รวาทการ. ประวัติศาสตร์สากล เล่ม 1. พระนคร: เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2514.
ส.พลายน้อย. สัตว์หิมพานต์. พิมพ์ครัง้ ที4่ . กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์พมิ พ์คา, 2552.
ยิง่ ยศ วงค์อามาตย์. มักกะลีผล ศักดิ์ สิทธ์แห่งพุทธการจากหิ มพานต์โภคทรัพย์. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์บา้ นสยาม, ไม่ปรากฏปี ทพ่ี มิ พ์.
วรลัญจก์บุณยสุรตั น์. วิ หารล้านนา. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์เมืองโบราณ, 2544.
เศรษฐมันตร์กาญจนกุล. เส้นสายลายไทย เงือก กิ นรี มักกะลีผล. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์เศรษฐ
ศิลป์ , 2551.
ศักดิชั์ ย สายสิงห์. พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์: พัฒนาการของงานช่าง และแนวคิ ดที่ปรับเปลี่ยน.
กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 2556.
ศ.สันติ เล็กสุขมุ . ศิ ลปะภาคเหนื อ:หริภญ
ุ ชัย–ล้านนา. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์เมืองโบราณ,2538.
สุวฒ
ั น์แสนขัต.ิ จิ ตรกรรมไทย พุทธศิ ลป์ . กรุงเทพมหานคร: อมรเลิศกรุ๊ป, 2545.
สุรพล ดาริหก์ ุล. แผ่นดิ นล้านนา. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์เมืองโบราณ, 2545.
ม.ล.สุรสวัสดิ ์ สุขสวัสดิ.์ เที่ยววัดเที่ยววาชมปูนปัน้ ล้านนา. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์สายธารา,2545.
ม.จ.สุภทั รดิศดิศกุล. ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียงอิ นเดีย,ลังกา,ชวา,จาม,ขอม,พม่า,ลาว.พิมพ์
ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มติชน, 2556.
สุภทั รดิศ ดิศกุล, ศ.มจ. ศิ ลปะในประเทศไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 13. กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2550.
สิรวิ ฒ
ั น์ คาวันสา. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2534.
สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา. โครงการข้อสนเทศล้านนาคดีศกึ ษา : โครงการศูนย์สง่ เสริ
ศิลปวัฒนธรรม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529.
สงวน รอดสุข. พุทธศิ ลป์ สุโขทัย. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2533.
เสนอ นิลเดช. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์. วาดรูป วาดชีวิต. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิ่ จากัด
(มหาชน), 2548.

204
อภัสรา พิทกั ษ์วงศ์. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเรือ่ งเครือ่ งรางของขลังกับความเชื่อใน
พระพุทธศาสนาของประชาชนในอาเภอวังน้ อย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
, 2539.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด วัยอาจ (ปริวตั )ิ . ตานานพืน้ เมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุคส์,
2543.
ฮันส์เพนธ์. คาจารึกที่ฐานพระพุทธรูปนครเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสาร
ทางประวัตศิ าสตร์ สานักนายกรัฐมนตรี, 2519.
ฮันส์เพนธ์. ความเป็ นมาของล้านนาไทย ในล้านนาไทยอนุสรณ์พระราชพิ ธีเปิ ดพระบรมราชานุเสาวรีย์
สามกษัตริย์ เชียงใหม่, 2526.

