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บ ท คั ด ย่ อ

สระอโนดาต สระศกัดิส์ทิธิใ์นวรรณกรรมพทุธศาสนา ถกูนำามาใช้ออกแบบ
เป็นส่วนประดับบริเวณพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช  ซ่ึงถือเป็นครั้งแรกและไม่เคยปรากฏในงานพระเมรุมาศครั้งใดมาก่อน 
แม้ผู้ออกแบบอธิบายความหมายเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาตามพระราชดำาริ 
ทีเ่ก่ียวกบันำา้เป็นหลกั อย่างไรกต็าม เม่ือศึกษาคตคิวามเชือ่เก่ียวกับสระอโนดาตให้
ถีถ้่วนแล้ว พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัความเป็น “พระจกัรพรรดริาช” ในอดุมคตแิละ
ความเป็น “พระโพธิสัตว์” จึงถือว่าเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ได้
อกีด้วย นอกจากนี ้คณุลกัษณะสำาคญัของสระอโนดาตทีมั่กจะอยูคู่กั่บเขาไกรลาส
เสมอนั้น  ถือเป็นอีกความหมายหนึ่งท่ีเชิดชูพระเกียรติยศพระมหากษัตริย์เช่น
กัน  ในฐานะที่เปรียบเสมือน  “พระศิวะ”  เทพเจ้าผู้สถิตอยู่บนภูเขาดังกล่าว  อัน
สอดคล้องกับคติความเชื่อหลายอย่างของไทยตั้งแต่โบราณ  ที่เน้นยำ้าความเป็น
พระศิวะของพระมหากษัตริย์อีกด้วย  ดังนั้น  การใช้สระอโนดาตเป็นส่วนประดับ
พระเมรุมาศครั้งนี้ จึงทำาให้พระเมรุมาศมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เปรียบดั่งเป็น
เขาไกรลาสนั่นเอง

ค�าส�าคัญ: อโนดาต, ไกรลาส, พระเมรุมาศ
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A b s t r a c t

Anotatta (so-called Anodat in Thai) the sacred pond mentioned 
in Buddhist literature was used as a model for the decoration of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej’s royal crematorium. Although the 
architecture described “the decorative meaning”, it was mainly related 
to  the King’s  royal projects on water  resource development.  It was 
due to the textual (and intertextual) study of Anotatta that this sacred 
pond has been shown to be relevant to Cakravartin and Bodhisattva 
ideologies in the Thai socio-cultural context. The concept can also be 
utilised to glorify kings as well. The significant characteristic of Anotatta 
is  a  representation  of Mount  Kailash:  Lord  Shiva’s  divine  residence, 
also meant to emphasize that “the king = Lord Shiva” and has been 
represented in several cultural aspects for a very long time. The use of 
the Anotatta model as the decoration of King Rama the ninth’s royal 
crematorium, therefore, symbolically meant that the funeral structure 
was Mount Kailash itself.

Keywords: Anotatta, Kailash, royal crematorium
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บทน�า
การก่อสร้างพระเมรมุาศสำาหรบัถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานี้ เป็นการ
สร้างสรรค์ศิลปกรรมไทยอย่างวิจิตรอลังการที่สุดคร้ังหนึ่งในสมัยปัจจุบัน 
เพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุด  ซ่ึงนอกเหนือจากการสร้างพระเมรุมาศเป็น
ทรงบษุบกเก้ายอดแล้ว ยงัมกีารออกแบบตกแต่งทีพิ่เศษอกีอย่างหนึง่บรเิวณ
รอบฐานชาลาระดับพื้นดิน นั่นคือ “สระอโนดาต” ซึ่งเป็นสระนำ้ายาวรอบ
พระเมรุมาศทั้งสี่ด้าน (ภาพที่ 1) ประดับด้วยรูปสัตว์หิมพานต์ต่างๆ มีนำ้าพุ
หัวสัตว์ 4 ชนิด คือ ช้าง สิงห์ โค ม้า พร้อมประติมากรรมรูปสัตว์ดังกล่าว
ขนาดใหญ่ประจำาทุกด้าน  (ภาพที่  2-5)  ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร ์
ที่มีสระอโนดาตรอบพระเมรุมาศ 

พรธรรม  ธรรมวิมล  ภูมิสถาปนิกกรมศิลปากร  อธิบายแนวคิดการ
ออกแบบว่า การใช้นำ้าเป็นองค์ประกอบหลัก สื่อถึงความผูกพันกับพระราช
กรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลท่ี 9 เหน็ได้จากโครงการ
พระราชดำาริกว่า 4,000 โครงการที่ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับนำ้า จึงเป็นที่มา
ของการสร้างสระอโนดาตตกแต่งรอบพระเมรุมาศ  โดยออกแบบเป็นสระ
นำ้าที่มีนำ้าจริง มีก้อนหินเขามอ และมีสัตว์หิมพานต์ต่างๆ ด้วย (ธัชชัย ยอด
พิชัย 2560: 60)

อย่างไรก็ตาม  เม่ือพิจารณาสืบย้อนไปถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับสระ

อโนดาต-ไกรลาส: ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ธ น ก ฤ ต   ล อ อ สุ ว ร ร ณ

อโนดาต  รวมถึงความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์กับองค์ประกอบต่างๆ  ของ
พระเมรุมาศคร้ังน้ี  พบว่าความหมายของสระอโนดาตท่ีพระเมรุมาศครั้งนี้
มีมากกว่าการเป็นเพียงแค่เครื่องตกแต่งท่ีสื่อถึงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ
นำ้าเพียงเท่านั้น 

ที่มาของเรื่องสระอโนดาต
คำาว่า “อโนดาต” มาจากศพัท์คำาว่า “อโนตตตฺ” (Anotatta) ในภาษา

บาลี ตรงกับรูปศัพท์ในภาษาสันสกฤตว่า “อนฺวตปฺต” (Anavatapta) รูป
ศพัท์ทัง้ 2 ภาษามคีวามหมายตรงกนัว่า “ไม่ร้อน” คตคิวามเชือ่สระอโนดาต
น่าจะเป็นเรื่องที่มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้น  เนื่องจากไม่พบคำานี้ใน
วรรณกรรมของศาสนาฮินดูเลย (รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล 2552: 239) อย่างไร
ก็ตาม  นักวิชาการชาวตะวันตกมักจะตีความว่า  สระอโนดาตเป็นสถานที่
เดียวกันกับทะเลสาบมนัสสโรวัร  (Manasarovar)  ซึ่งเป็นทะเลสาบศักด์ิ 
สิทธิ์ใกล้ๆ เขาไกรลาสตามคติศาสนาฮินดูด้วย (Mckay 2015: 120) เรื่อง
ราวของสระอโนดาตปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนามาตั้งแต่รุ่นอรรถกถา
ภาษาบาล ีในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 10 เป็นต้นมา เช่น อรรถกถาปหาราทสูตร
ในคัมภีร์มโนรถปูรณี  (อรรถกถาอังคุตตรนิกาย) และอรรถกถาโปตลิยสูตร
ในคัมภีร์ปปัญจสูทนี (อรรถกถามัชฌิมนิกาย) ดังมีใจความว่า
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“สระอโนดาตล้อมด้วยภูเขา 5 ลูก คือสุทัศนกูฏ จิตรกูฏ 
กาฬกูฏ คันธมาทนกูฏ ไกรลาสกูฏ ในภูเขา 5 ลูกนั้น สุทัศนกูฏเป็น
ภูเขาทองสูงสองร้อยโยชน์ ข้างในโค้งสัณฐานเหมือนปากกา ตั้งปิด
สระนั้นนั่นแล. จิตรกูฏเป็นภูเขารัตนะทั้งหมด กาฬกูฏเป็นภูเขาแร่
พลวง คันธมาทนกูฏเป็นยอดเขาที่มีพื้นราบเรียบ หนาแน่นไปด้วย
คันธชาติทั้งสิบ คือไม้รากหอม ไม้แก่นหอม กระพี้หอม ไม้เปลือก
หอม ไม้สะเก็ดหอม ไม้รสหอม ไม้ใบหอม ไม้ดอกหอม ผลหอม ไม้
ล�าต้นหอม ดารดาษด้วยโอสถนานาประการ วันอุโบสถข้างแรม 
จะเรืองแสงเหมือนถ่านไฟคุ 

ไกรลาสกูฏเป็นภูเขาเงิน ภูเขาทั้งหมดมีส่วนสูงและสัณฐาน
เสมอกบัสทุศันกฏู ตัง้ปิดสระนัน้นัน่แล ภเูขาทัง้หมดนัน้ยงัอยูไ่ด้ด้วย
อานุภาพเทวดาและนาค แม่น�้าทั้งหลายย่อมไหลไปที่ภูเขาเหล่านั้น 
น�้าทั้งหมดนั้นก็ไหลไปสู่สระอโนดาตแห่งเดียว ดวงจันทร์และดวง
อาทิตย์โคจรไปทางใต้บ้าง ทางเหนือบ้าง ส่องแสงไปที่สระนั้นทาง
หว่างภูเขาไม่โคจรไปตรงๆ ด้วยเหตุน้ันน่ันแล สระนั้นจึงเกิดชื่อว่า
อโนดาต” 

(ปปัญจสูทนี 2552: 85)

คุณลักษณะสำาคัญของสระอโนดาตตามท่ีปรากฏในคัมภีร์รุ่นอรรถ
กถา รวมถึงคัมภีร์พุทธศาสนาเกี่ยวกับโลกศาสตร์ต่างๆ ในสมัยต่อมา เช่น 
โลกทีปกสาร ไตรภมิูกถา ไตรภูมโิลกยวนิิจฉยักถา เป็นต้น กล่าวไว้คล้ายคลงึ
กันคือ  สระอโนดาตมีภูเขาล้อมรอบ  5  ลูกจึงไม่ถูกรัศมีความร้อนของดวง
อาทิตย์ มีนำ้าใสเย็น มีท่านำ้าสำาหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระขีณาสพ พระ
ปัจเจกพทุธเจา้ ฤๅษีวทิยาธร เทวดาและยักษ์ เปน็ต้น ไดล้งสรงนำ้า ขอบสระ
จะมีมุขยื่นออกไปเป็นรูปหน้าสัตว์  4 ชนิด คือ หัตถิมุข  (หน้าช้าง) สีหมุข  
(หน้าสงิห์) อสุภมุข (หน้าโค)  อสัสมขุ (หน้าม้า) เป็นทางทีแ่ม่นำา้ 4 สายน้ีไหล
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ผ่านปากสตัว์น้ันออกไปทางทิศต่างๆ หากไหลจากปากสตัว์ชนดิใด แม่นำา้ทศิ
นั้นก็จะมีสัตว์ชนิดนั้นอาศัยอยู่มาก แม่นำ้าที่ไหลออกมามักจะไหลเวียนขวา
รอบสระก่อน 3 รอบจึงไหลต่อไปโดยตรง ซึ่งแม่นำ้าที่ไหลออกทางมุขทิศใต้
นั้นมีความสำาคัญพิเศษ เนื่องจากจะไหลไปจนกระทบแผ่นศิลาและโขดเขา
แตกออกมา 5 สายกลายเป็น “ปัญจมหานที” หรือแม่นำ้าใหญ่ทั้ง  5 สาย
ในชมพูทวีป คือ คงคา ยมุนา อจีรวดี สรภู และมหี (พระสังฆราชเมธังกร  
2549: 174-175)

แม้ในพระไตรปิฎกเอง กม็กีารกล่าวถึงสระอโนดาตแทรกไว้สัน้ๆ ด้วย 
เช่น พระวินัยปิฎก มหาวรรค มีเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องที่เสด็จไป
บิณฑบาตที่อุตตรกุรุทวีป แล้วมาฉันภัตตาหารที่บริเวณริมสระอโนดาต ให้
ชฎิลอุรุเวลากัสสปฟัง  (พระวินัยปิฎก มหาวรรค 2552: 51)  เป็นต้น และ
จะกล่าวถึงมากขึ้นในคัมภีร์อรรถกถาต่างๆ  เช่น  ในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา 
(อรรถกถาธรรมบท)  ซึ่งมีเรื่องสุมนสามเณรปราบพญานาค  และตักนำ้าใน
สระอโนดาตมาถวายแด่พระพุทธเจ้า (ธัมมปทัฏฐกถา 2552: 313-316)

นอกเหนือจากท่ีปรากฏในคัมภีร์ภาษาบาลีแล้ว  ยังพบว่าเรื่องของ
สระอโนดาตมีอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาท่ีเป็นภาษาสันสกฤตด้วยในนาม
ว่า “อนวตัปตะ” เช่น ในคัมภีร์อภิธรรมโกศภาษยะ ซึ่งเป็นอรรถกถาพระ
อภธิรรมของนิกายสรวาสตวิาทิน กล่าวว่า สระอนวตัปตะต้ังอยูอ่กีด้านของ
ภูเขาคันธมาทน์  เป็นต้นกำาเนิดของแม่นำ้า  4 สาย  ได้แก่  คงคา สินธุ  วักษุ  
และศีตะ  (ชานป์วิชช์  ทัดแก้ว  2560:  228)  และคัมภีร์สมาธิราชสูตรของ
นิกายมหายาน  กล่าวถึงพญานาคอนวตัปตะผู้อาศัยในสระดังกล่าว  พร้อม
นางนาคีและลูกที่มีมากถึง 500 ตัว (พรชัย หะพินรัมย์ 2558: 415) เป็นต้น

งานศิลปกรรมที่สื่อถึงสระอโนดาต
สระอโนดาต ถือเป็นสระศักดิ์สิทธ์ประจำาชมพูทวีป เป็นแหล่งกำาเนิด

แม่นำ้าสำาคัญผ่านทางมุขปากสัตว์ท้ังสี่  คือ  ช้าง  สิงห์  โค  ม้า  ดังนั้นงาน
ศิลปกรรมที่สื่อถึงสระอโนดาตในศิลปะไทย  จึงมักจะเป็นงานจิตรกรรม 
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ที่แสดงสภาพภูมิจักรวาลตามคติของพุทธศาสนา  โดยที่ภาพสระอโนดาต
มักจะปรากฏอยู่ที่บริเวณเบื้องล่างใต้เขาพระสุเมรุลงมาเสมอ  (เนื่องจาก
ชมพูทวีปตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ) มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว เช่น 
จิตรกรรมในตำาหนักพระพุทธโฆษาจารย์  วัดพุทไธศวรรย์  มีอายุอยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษที่  23  ต่อมาจะปรากฏมากขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วย  เช่น 
จิตรกรรมในอุโบสถวัดดุสิดาราม  วัดทองธรรมชาติ  และหอไตรวัดระฆัง
โฆสิตาราม  เป็นต้น  และที่สำาคัญคือ  ในสมุดไตรภูมิซึ่งเป็นจิตรกรรมบน
สมุดไทยที่พรรณนาเรื่องภพภูมิต่างๆ  ตามคติพุทธศาสนา  ก็มักจะปรากฏ
ภาพสระอโนดาตอยู่เสมอมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว  (ภาพที่  6)  ส่วนงาน
ประณีตศิลป์อื่นๆ ที่ปรากฏภาพสระอโนดาตนั้น ก็มีตัวอย่างเช่น ภาพลาย
รดนำ้าบนตู้พระธรรมศิลปะอยุธยาตอนปลาย  ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เจ้าสามพระยา  ซึ่งปรากฏสระอโนดาตเป็นส่วนหน่ึงของภาพภูมิจักรวาล
เช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนัง  ภาพประดับมุกท่ีฝ่าพระบาทของพระพุทธ
ไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งก็มีสระอโนดาต
และถือเป็นสัญลักษณ์มงคล 1 ใน 108 อย่าง (อัฏฐุตรสตมหามงคล) ที่มัก
จะปรากฏบนรอยพระพุทธบาท เป็นต้น 

สำาหรับสถาปัตยกรรมไทยที่สร้างตามคติสระอโนดาตนั้นแทบไม่
ปรากฏเลย  แม้ว่าสถาปัตยกรรมสระอโนดาตจะปรากฏในพื้นที่ข้างเคียง
อย่างกัมพูชาก็ตาม นั่นคือ “ปราสาทนาคพัน” ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้
สร้างขึ้นเป็นสระนำ้ารูปสี่เหลี่ยมมีท่อนำ้าเป็นรูปหน้าช้าง  สิงห์  ม้า  และหน้า
มนุษย์แทนท่ีโค  เช่ือว่าสระอโนดาตจะคงอยู่จนแห้งเหือดเป็นสถานที่สุด
ท้ายเมือ่สิน้กปัป์ ด้วยเหตนุัน้อาณาจักรทีม่สีระนีจ้ะมอีายยุนืยาวเท่ากบัโลก
นี้ (มาดแลน จิโต 2546: 108)

สระน�้ารอบพระเมรุมาศ: อโนดาต หรือ มหาสมุทร?
ดังข้อมูลที่ทราบทั่วไปแล้วว่า  การออกแบบพระเมรุมาศพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคร้ังน้ี  ภูมิสถาปนิกของกรม
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ศิลปากรตั้งใจให้มีสระอโนดาตเป็นเคร่ืองตกแต่งอย่างแน่นอน  อย่างไร
ก็ตาม  มีข้อสังเกตที่น่ากังขาอยู่ว่า  ในเมื่อพระเมรุมาศสะท้อนถึงความเป็น 
“เขาพระสุเมรุ” อันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลตามคติทางพุทธศาสนา ซึ่ง
ในคมัภร์ีโลกศาสตร์ต่างๆ ล้วนกล่าวตรงกนัว่าส่ิงทีร่ายล้อมเขาพระสุเมรนุัน้
คือ เขาสัตบริภัณฑ์ 7 ชั้น เรียงรายลดหลั่นกันลงมา ระหว่างเขาเหล่านั้นกับ
เขาพระสเุมรุมีห้วงนำา้ชือ่ว่า “สทัีนดรสมุทร” ล้อมรอบโดยตลอด อกีทัง้เมือ่
พ้นแนวเขาสัตบริภัณฑ์ก็ยังมี  “โลณสมุทร”  เป็นห้วงนำ้าใหญ่ที่ตั้งของทวีป 
ทั้งสี่อีกด้วย (พระยาธรรมปรีชา 2520: 118-122) ดังนั้น สระนำ้าที่อยู่รอบ
พระเมรุมาศคราวนี้ จึงน่าจะอธิบายว่าเป็น สีทันดรสมุทร หรือ โลณสมุทร 
จงึจะถกูต้องสอดคล้องกบัเรือ่งราวในคมัภร์ีโลกศาสตร์ ดงัทีก่ล่าวมามากกว่า
ที่จะเป็นสระอโนดาตในป่าหิมพานต์

หากพิจารณาให้ดีจะพบว่า เหตุผลสำาคัญประการหนึ่งที่จัดสร้างสระ
อโนดาตรอบพระเมรุมาศครั้งนี้  คงมาจากเรื่องความงามทางศิลปกรรม 
เนื่องจากลักษณะสีทันดรสมุทรนั้น  ในคัมภีร์มักกล่าวไว้ว่าเป็นมหาสมุทร
ที่ว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ ส่วนโลณสมุทรก็มีแต่เหล่าปลาใหญ่ 7 จำาพวก
เท่านั้น  (พระยาธรรมปรีชา  2520:  128)  หากนำาคติเรื่องมหาสมุทรล้อม
รอบเขาพระสุเมรุมาใช้ออกแบบเป็นสระนำ้าตกแต่งรอบพระเมรุมาศ  ก็คง
เป็นเพียงสระนำ้าเปล่าๆ หรือมีแต่ประติมากรรมรูปปลาขนาดต่างๆ ประดับ
ในสระเท่านั้น ไม่งดงามอลังการเท่าการออกแบบให้เป็นสระอโนดาต ซึ่งมี
ลักษณะสำาคัญตามคัมภีร์ที่จะต้องมีรูปสัตว์ 4 ชนิด คือ ช้าง สิงห์ โค ม้า เป็น
ทางที่แม่นำ้าทั้ง 4 สายไหลผ่านปากสัตว์นั้นออกไปทางทิศต่างๆ หากนำ้าไหล
จากปากสัตว์ชนิดใดไปทางใดแม่นำ้าทางทิศนั้นก็จะมีสัตว์ชนิดนั้นอาศัยอยู่
มาก ดงันัน้ช่างจึงสามารถสร้างสรรค์ประตมิากรรมสัตว์หิมพานต์นานาชนดิ
เพื่อประดับสระอโนดาตได้เต็มที่ ดูแล้วงดงามตระการตากว่าสระนำ้าที่มีแต่
ปลาเท่านั้นหากจะสร้างขึ้นตามบริบทความเป็นมหาสมุทร



10 10   

น�้าจากอโนดาต สิ่งคู่ควรแก่พระจักรพรรดิราช
นำ้าจากสระอโนดาตถือเป็นนำ้าศักด์ิสิทธิ์มีฤทธานุภาพ  ดังจะเห็น

ได้จากเรื่องสุมนสามเณร  ในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา  ซึ่งกล่าวว่านำ้าจากสระ
อโนดาตสามารถรักษาอาการป่วยของพระอนุรุทธะได้  และพระพุทธเจ้า
ทรงระบุเจาะจงว่ามีพระประสงค์จะทรงใช้ด้วยนำ้าจากสระดังกล่าวเท่านั้น 
(ธัมมปทัฏฐกถา 2552: 317) นอกจากพระพุทธเจ้าแล้ว มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่
ในอดุมคตอิย่าง “พระจกัรพรรดริาช” กเ็ป็นผูท้ีคู่ค่วรแก่การสรงนำา้จากสระ
อโนดาตเช่นกัน เนื่องจากทรงมีพระราชอำานาจตลอดทั่วชมพูทวีปและทรง
เป็นเจ้าของสระอโนดาต ดงัปรากฏในคมัภร์ีทปีวงศ์ ซึง่เป็นพงศาวดารลังกา
ฉบับที่เก่าที่สุด  ตอนที่กล่าวถึงพระเจ้าปิยทัสสนะ (พระเจ้าอโศกมหาราช) 
ความว่า “อ�านาจของพระองค์แผ่ไปตลอดชมพูทวีป อันเป็นราชอาณาจักร
ของพระองค์ มีสระใหญ่อยู่สระหนึ่งชื่ออโนดาต อยู่บนยอดเขาหิมพานต์ 
พวกเทวดาได้ตักน�้าอันประกอบด้วยสรรพโอสถมาถวายวันละ 16 หม้อ” 
(พระคัมภีร์ทีปวงศ์ 2557: 34) 

คติเร่ืองสระอโนดาตท่ีสัมพันธ์กับพระจักรพรรดิราช  คงเป็นที่รับรู้
กันในเอเชียอาคเนย์มานานแล้วเช่นกัน ดังมีหลักฐานบนรอยพระพุทธบาท
ประดับมุกศิลปะล้านนาจากวัดพระสิงห์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 (ศักดิ์
ชัย  สายสิงห์  2556:  319)  มีลวดลายเป็นภาพชมพูทวีปอยู่ที่เบื้องล่างของ
เขาพระสุเมรุ (ภาพที่ 7) ลักษณะเป็นพื้นที่วงรูปไข่ มีรูปสระทั้ง 7 สระเป็น
รูปสี่เหลี่ยมปรากฏในวงรูปไข่น้ัน  สระตรงกลางท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดคือสระ
อโนดาต เนือ่งจากมลีายเส้นเป็นตวัแทนสายนำา้ไหลออกมาจากสระดังกล่าว 
5  สายหมายถึงปัญจมหานที  เบื้องล่างของสระอโนดาตปรากฏภาพบุคคล
ทรงเครื่องประทับขัดสมาธิอยู่บนบัลลังก์ แวดล้อมด้วยรัตนะทั้ง 7 ประการ 
เช่น จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว  เป็นต้น บ่งบอกว่าบุคคลทรงเครื่องนี้ก็คือ
พระจักรพรรดิราช  สายนำ้าปัญจมหานทีท่ีไหลผ่านลงมาจึงเสมือนเป็นการ
สรงองค์พระจักรพรรดิราชด้วย

คตเิรือ่งนำา้จากสระอโนดาตยงัสมัพนัธ์กบัพระราชพธิบีรมราชาภิเษก
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ของพระมหากษัตริย์ไทยอีกด้วย  นั่นคือขั้นตอนการสรงมูรธาภิเษกตาม
โบราณราชประเพณี  ท่ีพระมหากษัตริย์จะต้องสรงนำ้าอภิเษกจากปัญจ 
มหานที  (อันเชื่อว่ามีต้นกำาเนิดจากสระอโนดาต)  ซ่ึงธรรมเนียมเดิมต้ังแต่
สมัยอยุธยาน้ัน  ใช้นำ้าตักจากสระศักด์ิสิทธิ์ทั้งสี่ท่ีแขวงเมืองสุพรรณบุรีเป็น
หลัก  โดยที่สระดังกล่าวมีการตั้งนามตามอย่างปัญจมหานทีด้วย  เช่น สระ
คา  (คงคา)  เป็นต้น  ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์  จึงมีการเพิ่มนำ้า  “เบญจ
สุทธิคงคา”  ที่ตักจากแม่นำ้าสายสำาคัญในไทย  5  สายอีกด้วย  (นภาพร 
เล้าสินวัฒนา  2549:  23-24)  จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่  5  หลังจากเสด็จ
พระราชดำาเนินประพาสอินเดียแล้ว จึงได้มีการนำานำ้าจาก “ปัญจมหานที” 
ในมัชฌมิประเทศคอือนิเดยีมาใช้จรงิในพระราชพธิบีรมราชาภเิษกครัง้หลัง
เมือ่ พ.ศ. 2416 (เร่ืองราชาภิเษกและจดหมายเหตุบรมราชาภเิษก รชักาลที่ 
5 2509: 50) คตินี้จึงเท่ากับว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระจักรพรรดิ
ราชผู้มีสิทธิธรรมในการสรงนำ้าจากสระอโนดาตเช่นเดียวกับพระเจ้าอโศก
มหาราช ดังนั้นการที่มีสระอโนดาตประดับพระเมรุมาศครั้งนี้ จึงอาจแสดง
ถึงการเฉลิมพระเกียรติยกย่องพระราชสถานะของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าทรงเป็น  “พระจักรพรรดิราช”  ผู้เป็น
เจ้าของสระอโนดาตและคู่ควรกับการอภิเษกด้วยนำ้าจากสระอโนดาตตาม
คติดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง

สระอโนดาตกับปณิธานแน่วแน่ของพระโพธิสัตว์
การออกแบบพระเมรุมาศครั้งนี้  นอกเหนือจากคติเรื่องสมมติเทพ

ที่เปรียบองค์พระมหากษัตริย์ว่าทรงเป็นดั่งพระนารายณ์อวตารแล้ว  ยัง
สะท้อนถึงคติความเชื่อเรื่องความเป็น  “พระโพธิสัตว์”  อีกด้วย  กล่าวคือ 
นอกจากนำ้าพระราชหฤทัยท่ีทรงพระเมตตาช่วยเหลือสรรพสัตว์และ 
อาณาประชาราษฎร์แล้ว เมือ่ยามทีเ่สดจ็สูส่วรรคาลัย พระองค์กจ็ะเสด็จคืน
กลบัขึน้ไปประทับบนสวรรค์ชัน้ดสุติตามเดมิ (ธชัชยั ยอดพชิยั 2560: 76) ดงันัน้ 
จึงมีการประดับรูปพระโพธิสัตว์ประทับนั่งภายในซุ้มบันแถลงชั้นสูงสุดของ
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บุษบกพระเมรุมาศนี้เพื่อสื่อถึงความเป็นพระโพธิสัตว์นี้ด้วย (ภาพที่ 8)
ในคัมภีร์มิลินทปัญหา พระนาคเสนเถระได้กล่าวอุปมาเปรียบเทียบ

นำ้าพระทัยอันแน่วแน่ของ  “พระโพธิสัตว์”  ผู้บำาเพ็ญบารมีมาครบถ้วน  4 
อสงไขยแสนกปัป์ ว่าเปรียบดัง่นำา้อนัไหลมาจากสระอโนดาตลงสูแ่ม่นำา้คงคา 
ไหลต่อมาจนถงึมหาสมทุรและไหลไปจนถงึปากบาดาล หากสายนำา้ดังกล่าว
นั้นไม่อาจไหลทวนกลับฉันใด  นำ้าพระทัยอันมั่นคงขององค์พระโพธิสัตว ์
ทีบ่ำาเพญ็เพยีรเพือ่ปรารถนาจะบรรลพุระโพธิญาณ กย่็อมต้ังมัน่มุง่สู่หนทาง
บรรลธุรรมนัน้เช่นกนัโดยไม่หวนกลบัไปอาลยัแก่สมบัติบรมจกัรใดๆ อกีเลย 
(พระญาณวจิติร 2468: 686-687) ด้วยเหตน้ีุเอง สระอโนดาตทีอ่ยู่รอบพระ
เมรมุาศและมีนำา้พุไหลจากปากสตัว์ตามทิศต่างๆ จรงิ จงึถอืเป็นการเน้นยำา้
ถึงความเป็น “พระโพธิสัตว์” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช ผูซ้ึง่มนีำา้พระราชหฤทยัแน่วแน่ม่ังคงดัง่วถิสีายนำา้จากสระอโนดาต
ที่พระนาคเสนเถระได้กล่าวอุปมาไว้ได้ด้วยเช่นกัน

เขาไกรลาสคู่กับสระอโนดาต
จากข้อมูลในวรรณกรรมพทุธศาสนาทัง้ทีเ่ป็นอรรถกถาและคมัภร์ีโลก

ศาสตร์ฉบบัต่างๆ ทีม่เีร่ืองสระอโนดาต ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นลักษณะ
สำาคญัประการหนึง่คอื ในบรรดาภเูขาสำาคญัทีอ่ยูร่อบสระอโนดาตนัน้ มเีขา
ลกูหน่ึงทีช่ือ่ว่า “ไกรลาสกฏู” ซึง่เป็นชือ่ท่ีพ้องกบั “เขาไกรลาส” (Kailash) 
ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเป็นท่ีประทับของพระศิวะตามคติของศาสนาฮินดู 
อย่างไรก็ตาม  ในคัมภีร์อรรถกถาก็ไม่เคยมีการระบุว่าเขาไกรลาสกูฏท่ีอยู่
ริมสระอโนดาต  เป็นภูเขาลูกเดียวกันกับเขาไกรลาสที่เป็นวิมานของพระ
ศิวะแต่อย่างใด 

คัมภีร์โลกศาสตร์เล่มแรกและเล่มเดียวท่ีกล่าวว่าไกรลาสกูฏริมสระ
อโนดาตคอืเขาไกรลาสของพระศวิะ คอื “ไตรภูมิกถา” หรอืไตรภมูพิระร่วง 
ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) ในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 19 ดังมีข้อความระบุไว้ว่า “ในจอมเขาไกรลาสนั้นแล ว่ามี
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เมืองอันหนึ่งเทียรย่อมเงินแลทองแลมีฝูงกินรีอยู่แห่งนั้น บ้านเมืองแห่งนั้น
สนุกนิ์นักหนาดั่งเมืองไตรตรึงษาสวรรค์ แลเมืองนั้นพระปรเมศวร ธ อยู่
นั้นแล” (พระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไท 2530: 408) ซึ่งน่าแปลกใจว่า
แม้แต่คัมภีร์โลกศาสตร์สมัยหลังลงมา  อย่างเช่น  ไตรภูมิโลกยวินิจฉัยกถา 
(สำานวนที่  2)  ซ่ึงเป็นคัมภีร์สำาคัญในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  และมีราย
ละเอียดของภพภูมิต่างๆ เพิ่มมากกว่าไตรภูมิพระร่วง ก็ไม่มีการระบุยืนยัน
เรื่องไกรลาสกูฏคือเขาไกรลาสของพระศิวะเลย

แม้ข้อมูลยืนยันจากคัมภีร์ต่างๆ จะมีน้อยมาก แต่งานศิลปกรรมโดย
เฉพาะจิตรกรรมในสมุดไตรภูมิตัง้แต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา หากมกีารเขยีน
ภาพสระอโนดาต  ก็มักจะมีข้อความระบุยืนยันว่าเขาไกรลาสกูฏนั้นเป็นที่
ประทับพระอิศวร  (พระศิวะ)  ด้วยเสมอ  อันแสดงถึงการรับรู้คติดังกล่าว
อย่างชัดเจนในแง่ศิลปกรรม เช่น ในสมุดไตรภูมิฉบับหมายเลขที่ 6 (ภาพที่ 
6) ซึ่งมีผู้กำาหนดอายุไว้ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 (รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล 
2552: 104) ก็มีข้อความกำากับภาพที่เน้นยำ้าถึง 2 ครั้งว่า “เขาณีชือไกรลาศ 
กูฏรไบยดวยเงิน 200 โยช พระอิสวรอยู่” และ “เขาไกรลาศล้อมอโนตัต 
พระอิสวรอยู่”  (สมุดภาพไตรภูมิ  ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี  เล่ม 
1 2542: 72-73)

คตทิีเ่ชือ่ว่าเขาไกรลาสริมสระอโนดาตเป็นทีป่ระทบัของพระศวิะนัน้ 
เป็นทีร่บัรูอ้ย่างชดัเจนในราชสำานกัสยามมาตัง้แต่สมยัอยธุยาแล้ว ดังจะเห็น
ได้จาก “พระราชพธิโีสกนัต์” ซึง่เป็นพระราชพธิสีำาคัญสำาหรบัพระราชโอรส
พระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ ซึ่งหากมีฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้าฟ้า เมื่อจะ
โสกนัต์ (โกนจกุ) กต้็องมกีารสร้างเขาไกรลาสเพือ่ใช้เป็นทีส่ำาหรบัสรงนำา้ เขา
ไกรลาสดังกล่าวมีโครงสร้างเป็นไม้ปิดด้วยกระดาษตกแต่งอย่างสวยงาม 
บนยอดเขามีบุษบกเป็นวิมานพระศิวะ  เชิงเขาต้ังพระแท่นสรงสมมติเป็น 
สระอโนดาตโดยมีนำ้าพุรูปสัตว์ท้ัง  4  ชนิด  (ณัฏฐภัทร  นาวิกชีวิน  2518: 
23-24)  ซึ่งธรรมเนียมดังกล่าวยังคงเหลือหลักฐานเป็นเขามอก่อด้วยหิน
ธรรมชาติแห่งหนึ่งที่เรียกว่า  “เขาไกรลาส”  ตั้งอยู่ที่มุมตะวันตกเฉียงใต้
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ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง  เขามอนี้มีปราสาท
ยอดปรางค์ขนาดย่อมบนยอดเขาเสมือนเป็นวิมานของพระศิวะ  และมี
ประติมากรรมรูปสัตว์ทั้ง  4  ชนิด คือ  ช้าง  สิงห์  โค ม้า  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของสระอโนดาตและมีท่อที่ปากสามารถพ่นนำ้าได้ประดับอยู่ตรงกลางเขา
นั้น  สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี  4  เพื่อเป็นท่ีสรงในพระราชพิธีโสกันต์และ
เกศากนัต์สำาหรับพระองค์เจ้าและหม่อมเจ้า (หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศกัด์ิศร ี
2531: 21) 

ด้วยเหตนุี ้จงึอาจสรุปได้ว่าคตคิวามเชือ่เร่ืองเขาไกรลาสในวัฒนธรรม
ไทย เป็นการผสมผสานแนวคิดจาก 2 ศาสนาเข้าด้วยกัน คือ คติทางพุทธ
ศาสนาที่เชื่อว่าสระอโนดาตมีภูเขาล้อมรอบซ่ึงหน่ึงในนั้นคือเขาไกรลาส 
และเขาไกรลาสดงักล่าวกเ็ป็นท่ีประทับของพระศวิะ สอดคล้องตามคติของ
ศาสนาฮินดูด้วย 

พระเมรุมาศคือเขาไกรลาส พระมหากษัตริย์คือพระศิวะ
การทีมี่สระอโนดาตเป็นส่วนประดบัพระเมรมุาศของพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทำาให้พระเมรมุาศคร้ังนีม้คีวามหมายเชิง
สัญลักษณ์ในฐานะของ  “เขาไกรลาส”  ด้วยตามคติที่ได้กล่าวมาแล้ว  หาก
พิจารณาถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาศที่ถูกออกแบบให้มี
ฐานซ้อนลดหลัน่กนัหลายชัน้ กส็อดคล้องกบัลกัษณะของเขาไกรลาสในทาง
ศลิปกรรมทีส่ามารถแสดงเป็นรูป “ฐานเป็นชัน้ซ้อนลดหล่ันกนั” ได้ด้วย ดัง
ตัวอย่างในภาพสลักเรื่องราวณนุครหมูรติ (ทศกัณฐ์โยกเขาไกรลาส) ที่หน้า
บันบรรณาลัยของปราสาทบันทายสรี ประเทศกัมพูชา (ภาพที่ 9) เป็นต้น 
อีกท้ังคติสำาคัญในลัทธิเทวราชาเรื่องการสร้างปราสาทบนฐานเป็นช้ันเพ่ือ
ประดษิฐานพระเทวราช (ศวิลึงค์) ประจำาองค์พระมหากษตัรย์ิในอารยธรรม
ขอมโบราณ ยงัเป็นข้อยนืยันเร่ืองสถาปัตยกรรมทีมี่ฐานซ้อนเป็นชัน้หมายถงึ
เขาไกรลาสได้อย่างชัดเจนด้วย (เชษฐ์ ติงสัญชลี 2558: 227)

แม้ว่าแนวคิดของ ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมผู้ออกแบบ
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พระเมรุมาศ  จะเน้นยำ้าพระราชสถานะความเป็น  “พระนารายณ์”  ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นหลักสำาคัญในการ
ออกแบบพระเมรุมาศคร้ังน้ี  (ธัชชัย  ยอดพิชัย  2560:  76)  แต่ในเมื่อพระ
เมรุมาศคร้ังนีส้ามารถแปลความหมายเชงิสญัลักษณ์เสมอืนเป็นเขาไกรลาส
ได้ด้วยแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น  ก็จะทรงมีพระราช
สถานะเชิงสัญลักษณ์เปรียบประดุจ  “พระศิวะ”  ผู้สถิตอยู่บนเขาไกรลาส
ด้วยนั่นเอง สอดคล้องกับพระวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดำารงราชานุภาพ  (2470:  2)  เกี่ยวกับคติเรื่องพระเจ้าแผ่นดินใน
หนังสือตำานานสุสานหลวง  ความว่า  “พระเจ้าแผ่นดินเปนพระอิศวรหรือ 
พระนารายณ์แบ่งภาคลงมาบ�ารุงโลก”  ซึ่งในวัฒนธรรมไทยก็มีหลักฐาน
หลายอย่างบ่งบอกคติความเชื่อว่าองค์พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพระ
ศวิะได้เช่นกนั นอกเหนอืจากคตกิารเป็นอวตารของพระนารายณ์ทีม่กักล่าว
ถึงโดยทั่วไปอยู่แล้ว  อย่างเช่น  เมื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มี
ขั้นตอนที่พราหมณ์จะต้องร่ายเวทสรรเสริญศิวาลัยไกรลาส  เชิญพระศิวะ
ให้เสดจ็ลงมาสถติในองค์พระมหากษตัรย์ิด้วย (นภาพร เล้าสินวฒันา 2549: 
40)  ซึ่งภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ อันเป็นมณฑลสำาคัญพิธีสำาหรับพระ
ราชพิธบีรมราชาภิเษกในสมยัรัตนโกสนิทร์ ยงัปรากฏจติรกรรมฝาผนงัภาพ
พระศิวะประทับบนเขาไกรลาสที่ผนังเหนือพระทวาร  “เทวราชมเหศวร” 
ซึ่งหมายถึง  ประตูของพระอิศวร  (พระศิวะ)  อันเป็นทางเสด็จเฉพาะพระ
มหากษัตริย์เท่านั้นเวลาออกมหาสมาคม  ดังนั้นเมื่อเสด็จพระราชดำาเนิน
ผ่านพระทวารนี้ก็เปรียบเสมือนว่าพระองค์คือพระศิวะ  (นภาพร  เล้าสิน
วัฒนา 2549: 69)  

นอกจากนี้ในเอกสารโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตน 
โกสนิทร์หลายชิน้ มกัจะมกีารกล่าวพระนามของพระมหากษตัรย์ิไทยหลาย
พระองค์คล้ายคลึงกันว่า “สมเด็จเอกาทศรุทรอิศวรบรมนารถบพิตร” เช่น 
ในจารกึเรือ่งชะลอพระพทุธไสยาสน์และสร้างวหิารวดัป่าโมก เมอืงอ่างทอง 
พ.ศ. 2271 รชักาลสมเดจ็พระเจ้าท้ายสระ (ประชมุจดหมายเหตุสมยัอยธุยา 
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ภาค 1 2510: 56)  และในศุภอักษร เรื่องหม่อมเหม็นกับพวกเป็นกบฏ จ.ศ. 
1171 รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั (จดหมายเหตรุชักาล
ที่ 2 จ.ศ. 1171-1173 2513: 12) เป็นต้น

สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่น่าจะมีความหมายสัมพันธ์กับการยกย่อง
พระราชสถานะเปรียบประดุจพระศิวะผู้ประทับบนยอดเขาไกรลาส  ก็คือ 
ประติมากรรมรูป  “พระพิเนกและพระพินาย” ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณ
ฐานชาลาชั้นที่ 2 ริมบันไดด้านตะวันตกของพระเมรุมาศ ประติมากรรมทั้ง
สององค์นีม้ลีกัษณะคล้ายกนัคอืเป็นเทพทีม่เีศยีรเป็นช้าง แต่มข้ีอแตกต่างกนั
ในเรื่องของสีพระวรกายและของที่ทรงถือ คติความเชื่อเรื่องพระพิเนกและ
พระพินายนั้นมีเฉพาะในวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีการกล่าวถึงเทพทั้งสององค์นี้ 
ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์สมัยรัชกาลที่ 1 ตอนที่พระศิวะไปปราบอสูรตรี
บูรัม  และตอนที่เทพต่างๆ  อาสาแบ่งภาคลงมาเป็นวานรช่วยฝ่ายพระราม 
ต้นเค้าของเทพทัง้สององค์น้ีน่าจะมาจากลกัษณะของ “พระคเณศ” เทพเจ้า
องค์สำาคัญในศาสนาฮินดูซึ่งก็มีเศียรเป็นช้างนั่นเอง  ในหนังสือสมญาภิธาน 
รามเกยีรติอ์ธบิายไว้ว่า พระนามของเทพทัง้สององค์น้ีมาจากพระนามภาษา
สันสกฤตของพระคเณศ นั่นคือ  วิฆเนศและวินายก ทั้งพระพิเนกและพระ 
พนิายเป็นโอรสของพระอศิวร (พระศวิะ) จงึมีบทบาทในการยกทพัตามเสดจ็
พระอิศวรไปปราบอสูรตรีบูรัม (พระสารประเสริฐ 2515: 89) 

สำาหรับตำาแหน่งท่ีประดิษฐานรูปพระพิเนกและพระพินาย  ณ พระ
เมรุมาศครั้งนี้ก็น่าจะมีความหมายด้วย  เนื่องจากตำาแหน่งดังกล่าวอยู่ริม
บันไดทางทิศตะวันตกของพระเมรุมาศคือด้านพระที่นั่งทรงธรรม  (ภาพ
ที่ 10)  ซึ่งเป็นทางเสด็จสำาหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อจะ
เสด็จพระราชดำาเนินขึ้นสู่พระเมรุมาศ  ดังนั้นจากคติเร่ืองพระพิเนกและ
พระพินายทรงเป็นโอรสของพระศิวะ  จึงมีความหมายสอดคล้องกับการที่
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่10 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพอดี  และเมื่อเสด็จพระราชดำาเนินผ่านทาง
บนัไดดงักล่าวขึน้สูพ่ระเมรมุาศเพือ่ถวายบงัคมและถวายพระเพลิงพระบรม
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ศพ  ก็เปรียบเสมือนเทพผู้เป็นโอรสกำาลังขึ้นไปเฝ้าพระศิวะผู้เป็นพระราช
บิดาบนยอดเขาไกรลาสนั่นเอง

บทสรุป
จากที่กล่าวท้ังหมดมาน้ีจะเห็นได้ว่า  สระอโนดาตซึ่งจัดสร้างอย่าง

วิจิตรบรรจงสำาหรับพระเมรุมาศครั้งนี้  จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับภูมิ
ทัศน์ที่งดงามเท่านั้น  แต่ยังอาจมีความหมายสะท้อนถึงพระราชสถานะ 
อันสำาคญัของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ว่าทรงเป็น
ดั่งพระจักรพรรดิราชและพระโพธิสัตว์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และด้วย
ความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ระหว่างสระอโนดาตกับเขาไกรลาสที่ประทับ
ของพระศวิะ จงึอาจนำามาอธบิายประกอบหลกัฐานต่างๆ ได้ว่าพระเมรมุาศ 
คร้ังนี้ก็เปรียบเสมือนเขาไกรลาส  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชทรงสถิตอยู่ในฐานะพระศิวะตามคติความเชื่อแต่โบราณ
ของไทยได้อีกด้วย
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ภาพที่ 1 พระเมรุมาศซึ่งมีสระอโนดาตเป็นส่วนประดับรอบฐานชั้นล่าง

ภาพที่ 2 นำ้าพุหน้าช้างและประติมากรรมรูปช้าง ที่สระอโนดาตด้านทิศเหนือ
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ภาพที่ 3 นำ้าพุหน้าสิงห์และประติมากรรมรูปสิงห์ ที่สระอโนดาตด้านทิศตะวันออก

ภาพที่ 4 นำ้าพุหน้าโคและประติมากรรมรูปโค ที่สระอโนดาตด้านทิศใต้
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ภาพที่ 5 นำ้าพุหน้าม้าและประติมากรรมรูปม้า ที่สระอโนดาตด้านทิศตะวันตก

ภาพที่ 6 จิตรกรรมภาพสระอโนดาต ในสมุดไตรภูมิฉบับหมายเลขที่ 6 สมัยอยุธยา                                         
(ที่มา: สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1, 2542. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
หน้า 73)
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ภาพที ่7 “พระจักรพรรดิราชและปัญจมหานท”ี งานประดบัมกุบนรอยพระพุทธบาท ศลิปะล้านนา 
จากวัดพระสิงห์

ภาพที่ 8 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ ในซุ้มบันแถลงชั้นบนสุดของบุษบกประธานพระเมรุมาศ
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ภาพที่ 9 หน้าบันภาพสลักเรื่อง  “ราวณนุครหมูรติ”  (ทศกัณฐ์โยกเขาไกรลาส)  ปราสาทบันทาย
สรี ประเทศกัมพูชา

ภาพที่ 10 ประติมากรรมรูปพระพิเนกและพระพินาย  บริเวณบันไดทางเสด็จข้ึนสู่พระเมรุมาศ
ด้านทิศตะวันตก
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