
ความรูเก่ียวกับวรรณกรรมเรื่องคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง 

วรุณญา อัจฉริยบดี 

 

คําฉันทดุษฎีสังเวยเปนวรรณคดีที่แตงขึ้นเพ่ือบวงสรวงและแสดงความช่ืนชมยินดีในโอกาสสําคัญ 

ไดแก การประกอบพระราชพิธีสําคัญตางๆ ที่เก่ียวกับพระมหากษัตริย เชน สรรเสริญพระพุทธรูปองคสําคัญ 

เฉลิมพระมนเทียร กลอมพระเจาลูกยาเธอและพระเจาลูกเธอ กลอมกลองสําคัญ และกลอมชางสําคัญ 

 คําฉันทดุษฎีสังเวยเปนวรรณคดีที่ใชในการประกอบพิธีกรรมและเปนสวนหน่ึงของของพระราชพิธี

สําคัญเหลาน้ี เพราะใชเปนโองการสําหรับอานในพระราชพิธีเพ่ือแสดงพระบารมีและพระราชอํานาจของ

พระมหากษัตริยทําใหมีบรรยากาศของพระราชพิธีที่ศักด์ิสิทธ์ิขรึมขลัง (ม.ล.คํายวง วราสิทธิชัย, ๒๕๔๙, น. 

๓๖) นอกจากน้ียังมีวัตถุประสงคแฝง ซึ่งสังเกตไดจากเน้ือหาบางสวนเปนคําสอนหรือคําสาปแชง เพ่ือใหผูที่เขา

รวมพระราชพิธีตระหนักถึงภาระหนาที่ของตน ต้ังใจทําราชการสุดความสามารถดวยความจงรักภักดีและ

ซื่อสัตยสุจริต 

ผูแตง 

 สวนใหญผูแตงคําฉันทดุษฎีสังเวยเปนกวีในราชสํานักหรือกวีที่มีช่ือเสียงในสมัยน้ัน เชน ขุนเทพกระวี 

กรมหมื่นศรีสุเรนทร สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมา

นุชิตชิโนรส ขุนสารประเสริฐ (นุช) พระยาบําเรอบริรักษ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย) พระยามหาอํามาตยา   

ธิบดี (หรุน) หลวงมหาสิทธิโวหาร (สืบ) เปนตน สวนกลุมที่เปนสามัญชน ไดแก “เอกชน” เปนนามปากกาของ

นายชิต บุรทัต เปนกวีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตอเน่ืองจนถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว นายชิต บุรทัต แตงกลอมชางสวรรค ในคราวพระราชพิธีสมโภชพระ

เสวตรวชิรพาหะ 

 ลักษณะคําประพันธ 

วิเชียร อชิโนบุญวัฒน (๒๕๑๖) เรื่อง “วิเคราะหฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 

๒๑๙๙ ถึง ๒๒๓๑) และสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ. ๒๓๒๕ ถึง ๒๓๙๔)” งานวิจัยน้ีไดศึกษาคําฉันท

ดุษฎีสังเวยกลอมชาง ๔ ฉบับ ไดแก ฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางของขุนเทพกวี ฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางของ

สมเด็จพระนารายณ ฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางพลายของกรมหมื่นศรีสุเรนทร และฉันทดุษฎีสังเวยกลอม

ชางพังของกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา ๕ ประการ ดังน้ี เพ่ือศึกษาประวัติ

และวิวัฒนาการของฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน เทาที่มี

อยูในวรรณกรรมไทย เพ่ือวิเคราะหรูปแบบ (Form) ของการแตง เพ่ือวิเคราะหกลวิธี (Techniques) ในการ

แตง เพ่ือศึกษาทวงทํานอง (Style) ในการแตงของผูประพันธแตละคน และเพ่ือรวบรวมและตรวจสอบคําฉันท

ดุษฎีสังเวยกลอมชาง ๔ ฉบับ ทั้งน้ีผูเขียนไดต้ังสมมติฐานของการศึกษาไว ๒ ประการ ประการแรก คือ  

ลักษณะรูปแบบ (Form) ของการแตงฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางไดมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมา

ตลอดเวลา และประการที่สอง คือ ผูแตงที่ใชทํานองเขียนสูง (Style Noble) จะมีกลวิธี (Techniques) ในการ

แตงสูงดวย  

เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี THL2402 อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี 

 



 ลักษณะรูปแบบที่ใชในการแตงในฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางทัง้ ๔ ฉบับ ต้ังแตกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง

ถึงกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ทําใหเห็นรูปแบบการแตงวรรณกรรมประเภทพิธีกรรมน้ีไดแจมชัด  สวนรูปแบบที่

ซ้ํากันทุกฉบับ คือ จํานวนลา และชนิดของคําประพันธที่ใช สวนจํานวนบทไมแนนอนตายตัว กรมสมเด็จ

พระปรมานุชิตชิโนรสทําใหจํานวนบทเริ่มแตนอยแลวขยายจํานวนมากขึ้น ๆ ตามลา ผลการศึกษาเก่ียวกับ

วิวัฒนาการในดานการใชลักษณะคําประพันธมีเฉพาะระหวางฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางของขุนเทพกวีกับฉันท

ดุษฎีสังเวยกลอมชางพังของสมเด็จพระนารายณเทาน้ัน สวนฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางที่เขียนในเวลาตอมา

เปนแบบเดียวกันหมด สวนจํานวนบทไดมีวิวัฒนาการมาตามลําดับ คือ จากการใชจํานวนบทคําประพันธสั้น

บางยาวบางในฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางของขุนเทพกวีและฉันทดุษฎีสังเวยของสมเด็จพระนารายณ ปรับใหมี

จํานวนบทเกือบเทากันในฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางพลายของกรมหมื่นศรีสุเรนทร แตยังไมมีอนุกรม จน

จํานวนบทเปนอนุกรมจากนอยไปหามากในฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางพังของกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 

กลวิธีในการแตงที่กวีใชมากที่สุดคือ คําคู กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสใชกลวิธีแตงชนิดน้ีสูงที่สุด รองลงมา

ไดแกของสมเด็จพระนารายณ อันดับที่สามไดแก ของกรมหมื่นศรีสุเรนทร อันดับสุดทายไดแก ของขุนเทพกวี 

 สวนทํานองในการแตงพบวา กวีแตละคนมีทวงทํานองในการแตงที่เก่ียวกับการสรรคํามีลักษณะ

แตกตางกัน สวนการขึ้นตนเรื่องมีขอสังเกตวา กวีในสมัยตอมา เชน กรมหมื่นศรีสุเรนทร ใชการขึ้นตนเรื่องดวย

กาพยฉบับตามแบบของสมเด็จพระนารายณ นอกจากน้ีกวีทุกคนมักจะกลาวถึงเทพที่เกี่ยวของกับการสรางชาง 

โดยการเอยช่ือเทพโดยตรง หรือไมเอยช่ือเทพน้ัน ๆ โดยตรง 

สวน กอบกาญจน ภิญโญมารค (๒๕๔๒) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาพัฒนาการของคําฉันทดุษฎีสังเวย

กลอมชางสมัยรัตนโกสินทร” เนนการศึกษาวิเคราะหเชิงพัฒนาการ ทั้งดานรูปแบบ เน้ือหา และการใชภาษา 

ในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางสมัยรัตนโกสินทร ๒๒ เรื่อง ผลการศึกษาพบวา วรรณคดีประเภทน้ีมี

พัฒนาการดานรูปแบบไมโดดเดน ดานเน้ือหามีเน้ือหาหลักคลายคลึงกัน อาจมีบางสํานวนที่กวีสรางสรรค

เน้ือหาบางสวนขึ้นใหม หรือดัดแปลงเน้ือหาใหตางไปจากเดิม เน้ือหาของคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางมี

พัฒนาการเดนชัดที่สุดคือชวงรัชกาลที่ ๕ และ ชวงรัชกาลปจจุบัน สวนดานการใชภาษาพบการใชคําเขมร

จํานวนมากในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางสํานวนของขุนเทพกวี แตในระยะตอมาการใชคําภาษาเขมรลดลง 

นอกจากน้ีพบวาคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางยังมีลักษณะเดนในเชิงประพันธอันเกิดจากการประดับตกแตงให

งดงามดวยเสียงและความหมาย รวมทั้งมีประโยชนตอผูอานในแงที่เปนบันทึกของยุคสมัย ซึ่งสะทอนภาพชีวิต

ของผูคนและความเปนไปในสังคมสวนหน่ึงใหเห็นอยางชัดเจน ทั้งดานการเมืองการปกครอง สภาพบานเมือง

และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน ศิลปวัฒนธรรม คานิยม ตลอดจนความเช่ือ จึงอาจกลาวไดวาคําฉันท

ดุษฎีสังเวยกลอมชางมีความงามดานวรรณศิลปและมีคุณคาดานสังคม 

ศานติ ภักดีคํา (๒๕๔๗) ไดศึกษาเรื่อง “ดุษฎีสังเวยกลอมชาง” ของขุนเทพกวี: มุมมองภาษาและ

วรรณคดีเขมร ผูเขียนไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของความเปนผลงานของขุนเทพกวี โดยการเปรียบเทียบ

กับลักษณะของคําประพันธเขมรรวมสมัย และศึกษาเปรียบเทียบคําภาษาเขมรที่ใชใน “ดุษฎีสังเวย” ที่ใชใน

เน้ือหาทั้ง ๓ สวน ไดแก ดุษฎีสังเวย สดุดีขอชาง และสดุดีสิทธิดาบส เพ่ือพิจารณาประกอบกัน  

เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี THL2402 อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี 

 



 เมื่อเปรียบเทียบ “ดุษฎีสังเวย” กับรูปแบบคําประพันธของเขมรรวมทั้งการเปรียบเทียบวรรณคดี

เขมรที่รวมสมัยกัน ปรากฏวารูปแบบคําประพันธใน “ดุษฎีสังเวย” แตงดวยกาพยฉบัง ๑๖ กับอินทรวิเชียร

ฉันท ปรากฏในวรรณคดีเขมรสมัยหลังพระนครตอนตนและมีลักษณะที่ใกลเคียงกันมาก แตรูปแบบ             

คําประพันธประเภท “วสันตดิลกฉันท” ที่แตง “สดุดีขอชาง” กับ “สดุดีสิทธิดาบส” น้ันไมพบในวรรณคดี

เขมร 

 เมื่อเปรียบเทียบดานคําภาษาเขมรที่ใชใน “ดุษฎีสังเวย” กับ “สดุดีขอชาง” และ “สดุดีสิทธิดาบส” 

พบวา “ดุษฎีสังเวย” ปรากฏการใชคําภาษาเขมรมากที่สุดในจํานวน ๓ บทที่นํามาศึกษา นอกจากน้ียังปรากฏ

วามีชุดคําที่ตรงกันนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ “สดุดีขอชาง” แตยังคงพบลักษณะภาษาที่ใกลเคียงกันอยูบาง 

แตเมื่อนํา “ดุษฎีสังเวย” มาเปรียบเทียบกับ “สดุดีสิทธิดาบส” พบการใชคําภาษาเขมรที่แตกตางไปคือ มีการ

ดัดแปลงเสียงภาษาเขมรบางคําเปนเสียงแบบไทย เชน เถวอ เปน เถพอ สวนคําศัพทภาษาเขมรนอกจากน้ีเปน

ชุดคําที่มีการใชในภาษาไทยดวย 

 “คําฉันทดุษฎีสังเวย” ที่เช่ือกันวาเปนของขุนเทพกวีแตงน้ัน ที่จัดแบงออกเปน ๓ สวน คือ “ดุษฎี

สังเวย” “สดุดีขอชาง” และ “สดุดีสิทธิดาบส” เทาน้ัน สวน “ดุษฎีสังเวย” นาจะเปนคําประพันธเขมรที่แตง

โดยกวีเขมรมากอน แลวขุนเทพกวีจึงแกคําบางคําเปนภาษาไทยแลวนํามารวมไวเปนบทแรกของ “คําฉันท

ดุษฎีสังเวย” สมดังคําที่กลาววา “แกกลอนกัมพุชภาษา แจงแจงเอามา เปนสยามพากยพิสัย” 

เนื้อหาและการเรียบเรียงวรรณคดีคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง 

 วรรณคดีดุษฎีสังเวยใน “ชุมนุมฉันทดุษฎีสังเวย” ที่เกี่ยวของกับวรรณคดีคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง 

ไดแก คําฉันทกลอมชาง จํานวน ๒๐ เรื่อง ดังน้ี ดุษฎีสังเวยกลอมชางของเกา (สุโขทัย) ดุษฎีสังเวยกลอมชาง

ของเกา (กรุงเกา) ฉันทกลอมชางพลาย (พระเศวตกุญชร) ฉันทกลอมชางพัง (พังหงสาสวรรค) สดุดีพระเกียรติ

อัญเชิญขวัญมงคลคเชนทรชํานิเผือกพลาย ฉันทกลอมพระเสวตรวรวรรณ ฉันทกลอมพระมหารพีพรรณคช

พงษ ฉันทกลอมพระเสวตรสุวภาพรรณ ฉันทกลอมพระเทพคชรัตนกริณี และพระศรีสวัสดิเสวตรวรรณ ฉันท

กลอมพระเสวตรวรลักษณ ฉันทกลอมพระเสวตรวรสรรพางค และพระเสวตรวิสุทธิเทพพามหาพิฆเนศร ฉันท

กลอมพระเสวตรสุนทรสวัสดิ ฉันทกลอมพระสกลวโรภาษ ฉันทกลอมพระเสวตรรุจิราภาพรรณ ฉันทกลอม

พระเสวตรวรนาเคนทร ฉันทกลอมพระศรีเสวตรวรรณิภา ฉันทกลอมเสวตรอุดมวารณ ฉันทกลอมพระเสวตร   

วชิรพาหะฉันทกลอมชางสวรรค และคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเศวตรคชเดชนดิลก 

 ตามความเช่ือของคนไทยน้ัน ชางเผือกหรือชางที่มีลักษณะอันเปนมงคลตองตามตําราคชลักษณ ถือ

เปนคูบุญบารมีของพระมหากษัตริย หากพระมหากษัตริยพระองคใดมีชางดังกลาวมาสูพระบารมี ก็นับถือกัน

วาพระองคทรงเปยมไปดวยบุญญาธิการและพระบรมเดชานุภาพ และถือเปนสิริมงคลของบานเมือง ดังน้ันเมื่อ

ผู ใดพบชางเผือกหรือชางที่มีลักษณะเปนมงคล ก็จะตองนําขึ้นนอมเกลานอมกระหมอมถวายแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากน้ันพระองคจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ังการพระราชพิธีสมโภชขึ้น

ระวางชางตน รับพระราชทานยศตามทําเนียบชางพระที่น่ัง มีฐานะเทียบเทาเจานายช้ันเจาฟา (สุทธิลักษณ 

อําพันวงศ, ๒๕๔๐, น.๕๗ อางถึงในบาหยัน อ่ิมสําราญ, ๒๕๕๙, น.๑๑๔) พระราชพิธีดังกลาวเปนพระราชพิธี

เกาแกของไทยที่รับแบบอยางเขมร ซึ่งรับเอาวัฒนธรรมมาจากอินเดียอีกตอหน่ึง  
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 พระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางชางสําคัญประกอบดวยพิธีสงฆและพิธีพราหมณ ในสวนพิธีพราหมณจะมี

การอานคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง ซึ่งแตงขึ้นเพ่ือใชในพระราชพิธีน้ีโดยเฉพาะ คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

ที่เกาที่สุด ไดแก คําฉันทกลอมชางสมัยอยุธยา คือ ดุษฎีสังเวยกลอมชาง ของขุนเทพกวี ในหนังสือชุมนุมฉันท

ดุษฎีสังเวยน้ีไดรวบรวมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ แหงกรุง

รัตนโกสินทร จํานวน ๒๐ เรื่อง คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางดังกลาวประกอบดวยเน้ือหาที่เปนแบบแผน

คลายคลึงกัน ดังน้ี 

 ๑. บทนํา แตงเปนประณามบท หมายถึง บทที่อยูตนเรื่องที่แตง มีเน้ือหาแสดงความเคารพตอสิ่ง

ศักด์ิสิทธ์ิ และบุคคลที่ควรเคารพบูชา บางทีเรียกวาบทไหว หรือบทขอพร (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖, น.

๒๙๖) 

 ในตอนตนของดุษฎีสังเวยกลอมชาง กวีไดใชการแตงประณามบทตามจารีตของการแตงวรรณคดีไทย 

สิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่กวีกลาวถึงในประณามบท ไดแก พระรัตนตรัย สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ และเทพเจาตามคติของพราหมณที่

เกี่ยวของกับชาง ไดแก พระพรหม พระนารายณ พระอิศวร พระอัคนี พระคเณศ พระเทวกรรม พระขันทกุมาร 

และพระโกญจนาเนศวร รวมทั้งสดุดีพระมหากษัตริย ในบทไหวน้ีจะเลือกสรรถอยคํา ตกแตงอยางวิจิตร สม

กับที่กลาวสรรเสริญและแสดงความย่ิงใหญของเหลาเทพ จึงไมไดเนนที่การสื่อความหมาย ดังเชนที่ใชในการ

ดําเนินเรื่องโดยทั่วไป (ม.ล.คํายวง วราสิทธิชัย, ๒๕๔๗, น. ๑๐๙) 

ตัวอยางในคําฉันทดุษฎีสังเวย กลอมพระเศวตสุรคชาธาร สํานวนของทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุล ณ 

อยุธยา พระครูพราหมณอานในงานพระราชพิธี วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๑ เน้ือหาในลา ๑ ขอพร ดังคํา

ประพันธที่วา 

    ขาขอยอกรตังวาย  จตุรเทพพรรณราย 

   เรืองฤทธ์ิสฤษฏคเชนทรา 

    ดวยกลีบเกสรปทุมา  บังเกิดคชา 

   สิบหมูสี่พงศพังพลาย 

    จักรพรรดิราชใดบุญหลาย  บารมีระบุระบาย 

   สารวิเศษน้ีจักสูบุญ 

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, ๒๕๓๓, น. ๒๕) 

จากคําประพันธขางตนเปนสวนหน่ึงในเน้ือหาลา ๑ ขอพร กวีไดแสดงอุดมการณจักรพรรดิราชผาน

ความคิดของกวี ซึ่งแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยเปนจักรพรรดิราชจึง “บังเกิดคชา” มาเปนชางทรงคูบุญ

บารมีของพระมหากษัตริย ทั้งน้ีสัมพันธกับในชวงทายของเน้ือหาในลา 1 ขอพร ที่แสดงถึงคุณสมบัติของพระ

จักรพรรดิราช กวีขอพรใหเทพเทวดาทั้งหลายไดขจัดอันตรายใหมีพระชนมายุยืนนาน และทรงเปน

พระมหากษัตริยที่ “เสวยราชยรัฐไทยธํารง เขตขัณฑมั่นคง อริพินาศปราศกล”ี เปนพระมหากษัตริยที่ปกครอง

บานเมืองใหมั่นคงเปนปกแผน และปราบศัตรูและสิ่งช่ัวรายใหหมดไป ในสวนน้ีเปนเน้ือหาที่แสดงถึงคุณสมบัติ

ของจักรพรรดิราช แมวาในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๑ ไมตองใชชางในการทําศึกสงครามแลว แตความคิดของการ

แสดงบุญบารมีของพระมหากษัตริยจากการใช “ชาง” เปนสัญลักษณในการแสดงความคิดตามอุดมการณ

จักรพรรดิราชก็ยังคงปรากฏอยู 
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๒. บทปลอบโยนชาง มีเน้ือหาเก่ียวกับการแสดงความเขาใจและเห็นใจชางที่ตองทุกขโศก เน่ืองจาก

ตองจากถิ่นที่อยูที่เคยอยูและญาติพ่ีนอง อีกทั้งยังปลอบโยนชางใหหักหามความทุกข และตัดใจมาเปนชางคู

พระบารมีพระมหากษัตริย 

เน้ือหาในสวนของบทลาไพรจึงตองนําเสนอความทุกขยากลําบากที่ชางจะตองพบเมื่ออยูในปา ดังคํา

ประพันธในคําฉันทกลอมชางครั้งกรุงเกา ที่วา 

    ๏ แตน้ีจงสรางสระเสบย  ทุกขหลังอันเคย 

   พิบากลําบากเหลือใจ 

๏ เมื่ออยูปาดงพงไพร  หากินเองใน 

   พนานตยากนักหนา 

    ๏ หน่ึงโสดฝุนทรายตรึงตรา นอนแนบหินผา 

   กระดางกระเด่ืองทังตัว 

    ๏ แตเปอกตมทรายมัว  บ มิไดพอกพัว 

   เพราะนายแลควาญรักษา 

         (คําฉันทดุษฎีสังเวย คําฉันทกลอมชาง ครั้งกรุงเกา และคําฉันทคชกรรมประยูร, ๒๕๔๕, น. ๗๐-๗๑) 
๓. บทพรรณนาความงามของบานเมือง มีเน้ือหาเก่ียวกับการพรรณนาความงดงามและความรุงเรือง

ของบานเมือง รวมทั้งกลาวถึงความสุขสบายที่ชางจะไดรับเมื่อมาอยูในเมือง ตัวอยางเชนในคําฉันทดุษฎีสังเวย 
กลอมพระเศวตรวรวรรณ สํานวนของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ที่วา 
    ในกรุงอมรรัต-  นโกสินทรสมญา 

   แสนสนุกนิสุขสา   รพัดย่ิงทุกสิ่งมี 

    สมบัติสมบูร  ณจรูญเจริญศรี 

   เทียมทิพยบูรี   สุทัศนเทพธานินทร 

    อานันตโสภาคย  อเนกหลากมณีนิล 

   อานันตพลพฤนท   อเนกพนจะพรรณนา 

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, ๒๕๓๓, น. ๕๓) 

 จากคําประพันธขางตนเปนการพรรณนากรุงรัตนโกสินทรที่มีทรัพยสมบัติมากมายนับไมถวนเปรียบได

กับสุทัศนะนครบนเขาพระสุเมรุ ศูนยกลางของสวรรคช้ันดาวดึงส ซึ่งเปนที่ประทับของพระอินทร 

 ๔. บทสั่งสอนชาง มีเน้ือหาเกี่ยวกับการแนะนําสั่งสอนใหชางละพยศ ปฏิบัติตัวใหดี เช่ือฟงหมอควาญ 

และจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ตัวอยางเชนในคําฉันทดุษฎีสังเวย กลอมพระเศวตสุรคชาธาร สํานวนของ

ทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา 

สุจริตคิดบําเพ็ญเพียร  รักรูรักเรียน 

  ภักดีแดพระภูบดินทร 

   รักษายศศักด์ิอัครกรินทร  เพ่ือพระสยามินทร 

  ชีวิตพอพรอมยอมพล ี

   เฉกเชนพระคชนฤบดี  นเรศวรทรงมี 
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  “ไชยานุภาพ” อาบชัย 

   ไวช่ือไวชาติราชไอย-  รายศคชไทย 

  ไวในประวัติศาสตรชาติสยาม 

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, ๒๕๓๓, น. ๓๔-๓๕) 

 คําประพันธขางตนน้ีเปนเน้ือหาใน ลา ๔ สอนชาง ความนาสนใจในเน้ือหาการสอนชางน้ีแสดงใหเห็น

บทบาทการควบคุมที่เกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูสอนกับผูถูกสอน กวีเนนใหเห็นวาชางควรมี

ความซื่อสัตยสุจริต รักที่จะเรียนรู ภักดีตอพระมหากษัตริย รักษายศศักด์ิของตนเพ่ือพระมหากษัตริย และที่

สําคัญคือ การยอมพลีชีวิตของตน โดยกวีไดเปรียบกับเจาพระยาไชยานุภาพ ซึ่งเปนชางทรงของสมเด็จพระ

นเรศวรที่พระองคทรงใชในการทําศึกกับพระมหาอุปราชา การสละตนเองในการสงครามจะเปนเกียรติและ

สรางช่ือเสียงใหแกตนเองสมกับเปนชางเผือกคูบารมี คําสอนตาง ๆ เหลาน้ีลวนเปนกระบวนการขัดเกลาชาง

ปาที่นําไปสูการเปนชางทรงคูบารมีที่สัมพันธกับวาทกรรมเรื่อง “การเปนขุนนางที่ดี”  

 ๕. บทลงทาย มีเน้ือหาเก่ียวกับการขอพรสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย อาจเปนทวยเทพ เทวดารักษาเมือง 

และเทพเจาตามคติพราหมณ ใหรวมกันถวายพระพรพระมหากษัตริยใหทรงมีพระชนมายุย่ิงยืนนาน ขอใหทรง

ดํารงพระยศอยูช่ัวกัลปาวสาน ตัวอยางในในคําประพันธคําฉันทดุษฎีสังเวย กลอมพระเสวตวรวรรณ ในสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สํานวนของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 

  พระบาทภูวนารถธรณินทร สมเด็จปรมินทร 

 มหาจุฬาลงกรณ 

  ชูเชิดยศองคอดิศร  พระเกียรติกําจร 

 กระจายกระจางจบสกล 

  วาจอมจักรพรรดิจุมพล  สยามภพธราดล 

 อุดมพระเดชภินิหาร 

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, ๒๕๓๓, น. ๔๙) 

จากคําประพันธขางตนเปรียบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวกับพระอิศวร ดังจะเห็นได

จากวรรคที่วา “ชูเชิดยศองคอดิศร” และไดยกยองพระองคเปนจอมทัพที่เปยมดวยพระเดชานุภาพมากมาย 

ดังจะเห็นไดจากคําประพันธในบทสุดทายที่วา “วาจอมจักรพรรดิจุมพล สยามภาพธราดล อุดมพระเดช         

ภินิหาร”  

เน้ือหาของคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางในแตละตอนน้ี โดยทั่วไปจะถูกกําหนดเปนแบบแผน

คลายคลึงกัน บางทีเรียกเน้ือหาแตละตอนน้ีวา “ลา”  

   เน้ือหาสวนที่ ๑ เรียก ลา ๑ “ขอพร” 

   เน้ือหาสวนที่ ๒ เรียก ลา ๒ “บทลาไพร” 

   เน้ือหาสวนที่ ๓ เรียก ลา ๓ “บทชมเมือง”  

   เน้ือหาสวนที่ ๔ เรียก ลา ๔ “บทสอนชาง” 

 คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางในสมัยอยุธยามีจํานวนลาไมครบทั้ง ๔ ลา เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร

เน้ือหาวรรณกรรมประเภทน้ีคอนขางมีแบบแผนที่แนนอน คือ ประกอบดวยลาทั้ง ๔ 
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 ในการประกอบพระราชพิธีสมโภชชางเผือกน้ี หลังจากพราหมณอานฉันทดุษฎีสังเวยที่มี ๔ ลาจบแลว 

พราหมณเบิกแวนเวียนเทียน ในขณะกําลังเวียนเทียนเปนเวลาขับอานกาพยขับไม ซึ่งขับประสานเสียงคูกับ

เสียงซอสามสาย และมีคนไกวบัณเฑาะวใหจังหวะ เมื่อเวียนเทียนครบ ๓ รอบ เปนเสร็จพิธี แลวเลิกขับไม 

 

สรุป 

 วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใชเปนสวนหน่ึงของการประกอบพิธี ทั้งเรื่องลิลิตโองการแชงนํ้า 

และคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางจะเห็นวาเปนวรรณกรรมที่ใชประกอบพระราชพิธีสําคัญที่เก่ียวเน่ืองกับ

พระมหากษัตริย ไดรับรูถึงองคประกอบตาง ๆ ในการทําพระราชพิธี และเน้ือหาที่สะทอนใหเห็นระบบ

ความคิดของการเกิดพระราชพิธี โดยเฉพาะเรื่องการจัดระเบียบของคนในสังคม 
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คําถามทายบท 

๑.  ลักษณะของวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใชเปนสวนหน่ึงของการประกอบพิธีมีลักษณะอยางไร 

๒.  จงอธิบายรูปแบบคําประพันธของวรรณกรรมเรื่องลิลิตโองการแชงนํ้า 

๓.  วรรณกรรมเรื่องลิลิตโองการแชงนํ้าใชประกอบพระราชพิธีใด และพระราชพิธีดังกลาวมีลักษณะอยางไร 

๔.  จงอธิบายองคประกอบของเน้ือหาในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง 

๕.  นักศึกษาคิดวาเน้ือหาในลิลิตโองการแชงนํ้าและคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางสัมพันธกับการปกครองของ

ไทยอยางไร 
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