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บทความเร่ือง “บทบาทการควบคุม: ความสัมพันธเชิงอํานาจในวรรณคดี

คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง” มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหบทบาทการควบคุมท่ี

เกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีปรากฏในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางสมัย

กรุงศรีอยุธยา และคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางสมัยรัตนโกสินทร รวม 9 เร่ือง

ผลการศึกษาพบวาบทบาทการควบคุมในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางเกิดจาก

คูความสัมพันธเชิงอํานาจ 4 ลักษณะ ไดแก ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง

เทพกับพระมหากษัตริย ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพระมหากษัตริยกับ

ขุนนาง ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูสอนกับผูถูกสอน และความสัมพันธ

เชิงอํานาจระหวางศูนยกลางอํานาจกับพ้ืนท่ีชายขอบ ความสัมพันธเชิงอํานาจ

1 บทความน้ีเปนบทความวิจัยท่ีพัฒนาข้ึนจากการอบรมเชิงปฏิบัติการใน “อาศรมวิจัย

มนุษยศาสตร คร้ังท่ี 5” ซ่ึงเปนโครงการจัดอบรมนักวิจัยรุนใหมและรุนกลางในสายมนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร และศิลปกรรมศาสตรเพ่ือพัฒนาโครงรางวิจัยท่ีมีคุณภาพ โดยไดรับทุนสนับสนุน

การดําเนินโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 

เม่ือป 2562 และเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเร่ืองบทบาทการควบคุมและความสัมพันธเชิงอํานาจ

ในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง ซ่ึงไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(งบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2563)
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ท้ัง 4 ลักษณะแสดงใหเห็นการผลิตซ้ําอุดมการณความจงรักภักดี อุดมการณเร่ือง

จักรพรรดิราช และอุดมการณราชาธิปไตย

คําสําคัญ บทบาทการควบคุม ความสัมพันธเชิงอํานาจ วรรณคดี คําฉันทดุษฎี

สังเวยกลอมชาง
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Abstract
The article “The Role of Control: Power Relations in Elephant 

Pacification Poems” aims to analyze the role of control caused by power 
relations that appears in Ayutthaya period, and Rattanakorsin period, with 
a total of nine issues. The results showed that the power relationship have 
four features: the power relationship between the god and the king, the 
power relationship between the king and the government officers, the power 
relationship between trainer and trainee, and the power relationship 
between centralization of state (urban areas) and marginal areas (forest 
areas). This demonstrates the reproduction of ideology for loyalty, 
Chakravartin, and monarchy.

Keywords: Role of Control, Power Relationship, Literature,
Elephant Pacification Poems
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1. º·¹íÒ

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา

วรรณกรรมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางเปนวรรณกรรมประกอบพิธีกรรม

ประเภทหน่ึง ใชประกอบพระราชพิธีคชกรรม เม่ือพระมหากษัตริยเสด็จวังชาง 

เพ่ือลอมจับชางเถ่ือนมาฝกปรือใหเช่ืองสําหรับใชเปนพาหนะของพระมหากษัตริย 

หรือในพระราชพิธีสมโภชขึน้ระวางชางสําคัญ ตามคติความเช่ือเร่ืองพระจักรพรรดิราช2 

หรือเม่ือผูใดพบชางสําคัญ ตองนําข้ึนนอมเกลาฯ ถวายแดพระมหากษัตริย 

เพ่ือประกอบพิธีรับข้ึนระวางเปนพระยาชางตนหรือพระยาชางเผือกตามโบราณ

ราชประเพณี

เน้ือเร่ืองในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางปรากฏอยางเปนแบบแผนตาม

ข้ันตอนในพิธีกรรม ประกอบดวยเน้ือเร่ือง 4 ตอน บางทีเรียกเน้ือหาแตละตอนน้ี

วา “ลา” ไดแก

บทไหวครู เรียก ลา 1 “ขอพร” หรือสดุดีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

บทลาไพร เรียก ลา 2 พรรณนาความเปนอยูของชางท่ีอยูในปา

บทชมเมือง เรียก ลา 3 พรรณนาความเจริญรุงเรือง และความสวยงาม

ของเมือง

บทสอนชาง เรียก ลา 4 การส่ังสอนชางใหจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย

และเช่ือฟงคําสอนของหมอควาญ

คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางในสมัยอยุธยามีจํานวนลาไมครบท้ัง 4 ลา 

เม่ือถึงสมัยรัตนโกสินทรเน้ือหาจะคอนขางมีแบบแผนท่ีแนนอน (บาหยัน อ่ิมสําราญ, 

2559, น. 120)

2 พระจักรพรรดิราชผูครอบครองรัตนะท้ัง 7 ซ่ึงมีชางแกว (หัตถีรัตนะ) รวมอยูดวย
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หากศึกษารายละเอียดของเน้ือเร่ืองในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง 

จะพบวาเน้ือหาในวรรณกรรมน้ีไมเพียงแตจะแตงข้ึนเพ่ือใชเปนตัวบทอานประกอบ

ในพระราชพิธีเทาน้ัน แตยังมีบทบาทสําคัญท่ีแสดงถึงอํานาจการควบคุมการปฏิบัติ

ใหสอดคลองตามจารีตประเพณี ในท่ีน้ีเปนการควบคุมผู ท่ีรวมในพระราชพิธี 

อาจหมายถึงขุนนาง ขาราชการ และรวมถึงชาง ซ่ึงถือเปนขาท่ีสนองพระบาท

พระมหากษัตริยดวย บทบาทการควบคุมดังกลาวสอดคลองกับสถานภาพของ

วรรณคดีท่ีใชประกอบพระราชพิธีท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับสถาบันพระมหากษัตริย 

ซ่ึงเปนชนช้ันปกครองในสังคมไทย ผูวิจัยจึงเห็นวาบทบาทดังกลาวยอมปรากฏ

ในวรรณกรรมพระราชพิธี อีกท้ังบทบาทการควบคุมท่ีเกิดข้ึนน้ียังแสดงใหเห็น

ความสัมพันธเชิงอํานาจของชนช้ันนําในสังคม กลาวคือ ความสัมพันธเชิงอํานาจ

เปนแบบแผนความสัมพันธของผูมีอํานาจท่ีสามารถควบคุมพฤติกรรมของผูท่ี

มีอํานาจรองลงมา หรือผูไมมีอํานาจ ใหกระทํา หรือไมใหกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ผูวิจัยสังเกตวา ส่ิงท่ีนาสนใจท่ีแสดงถึงบทบาทการควบคุมของชนช้ันนํา

ของสังคมท่ีปรากฏในเน้ือหาของคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง ดังท่ี ชัยรัตน พลมุข 

(2552, น. 40) ไดกลาวไววา “คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางเปนวรรณคดีท่ีแตงข้ึน

ใชเปนโองการสําหรับอานในพระราชพิธีสมโภชข้ึนระวางชางสําคัญ ซ่ึงเปน

พระราชพิธีท่ีมีจุดมุงหมายแสดงความผาสุกสมบูรณของบานเมือง และสงเสริม

ความม่ันคงของสถาบันพระมหากษัตริย” ในแงน้ีผูวิจัยเห็นวาการจะสรางผาสุก

สมบูรณของบานเมือง และสงเสริมความม่ันคงของสถาบันพระมหากษัตริยไวไดน้ัน 

กลไกและกระบวนการการควบคุมพฤติกรรมกลุมคนในสังคมใหเปนไปในทิศทาง

ท่ีพึงประสงคยอมเปนส่ิงจําเปน ฉะน้ันการประกอบพระราชพิธี รวมถึงการใช

วรรณกรรมพระราชพิธีจึงเปนกลไกวัฒนธรรมท่ีสําคัญกลไกหน่ึงท่ีจะนํามาใช

ควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมได ดังท่ี สมเกียรติ วันทะนะ (2561, น. 20) เสนอไว

ในบทความ “โองการแชงน้ํา: อํานาจของการสาปแชง หรืออํานาจของการจับจอง” 

วา “ท่ีสําคัญย่ิงกวาเน้ือหาในโองการแชงน้ําคือกระบวนการแหงพิธีกรรมของ

โองการแชงน้ําเอง ซ่ึงเปนการบีบใหผูเขารวมในพิธีกรรมตองทําหนาท่ีระมัดระวัง
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พฤติกรรมของตนเอง (surveillance)3 ในระบบการเมืองของอยุธยา หรือกลาวได

อีกอยางหน่ึงวา กระบวนการของพิธีกรรมเปนอุปกรณประกันความมีเสถียรภาพ

ของระบบการเมืองระหวางพระมหากษัตริยกับขุนนาง โดยใหทุกคนท่ีเขารวมพิธี

ควบคุมตนเอง” จากขอเสนอของ สมเกียรติ วันทะนะ ท่ีไดเสนอไวขางตนจึงทําให

ผูวิจัยสนใจวา เน้ือหาในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางไมไดแสดงบทบาทการควบคุม

การกระทําของคนโดยตรงเชนเดียวกับเน้ือหาในโองการแชงน้ําท่ีปรากฏคําสาปแชง

ผูท่ีคิดคด หรือการใหรางวัลผูท่ีจงรักภักดี จึงนาสนใจวาเน้ือหาในคําฉันทดุษฎี

สังเวยกลอมชางทําหนาท่ีหรือมีบทบาทการควบคุมในลักษณะใด อีกท้ังบทบาท

การควบคุมลักษณะตางๆ ท่ีปรากฏในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางแสดงถึง

คูความสัมพันธเชิงอํานาจในลักษณะใด

จากการศึกษาในเบ้ืองตน ผู วิจัยพบวา เน้ือหาในคําฉันทดุษฎีสังเวย

กลอมชางแสดงบทบาทการควบคุมผานเน้ือหาท่ีเปนลักษณะการสอน ท้ังน้ี

สอดคลองกับงานของ หมอมหลวงคํายวง วราสิทธิชัย (2547, น. 105) ท่ีแสดง

ใหเห็นวา เน้ือหาของคําฉันทปรากฏจุดมุงหมายแฝงในแงของคําสอนขาราชการ

ใหตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตน ในแงน้ีจึงแสดงใหเห็นวาเน้ือหาในคําฉันท

ดุษฎีสังเวยกลอมชางมีบทบาทการควบคุม โดยผานเน้ือหาท่ีเปนลักษณะการสอน

ความประพฤติ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางคําประพันธท่ีวา

 อาพอคชลักษณจํารูญ งามเพียงแสงสูรย

รังสีพรรณรายฉายฉัน

 ขอพอผูพรหมพงศพันธุ สดับคําจํานรรจ

ท่ีพระครูพร่ําร่ําสอน

3 คือการสอดสอง การจับจอง หรือการตรวจตรา เปนวิธีการใชอํานาจควบคุม

แบบใหมท่ีถูกใชในชวงศตวรรษท่ี 18 และตนศตวรรษท่ี 19 ถือวาเปนวิธีใชอํานาจไดอยาง

มีอํานาจและใหผลประโยชนท่ีมากกวา เปนการใชอํานาจท่ีเกิดประโยชนสูงสุดจากการจัดการ

ใหคนอยูในสถานะท่ีถูกควบคุมไดแทนท่ีจะใชบทลงโทษกับพวกเขาเหลาน้ัน ซ่ึงเปนแนวคิด

เร่ืองอํานาจชีวะของมิเชล ฟูโกต (จารุณี วงศละคร, 2561, น. 156)
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 ขับครวญลํานําคํากลอน มธุรวากยวิงวอน

พ่ือพอปฏิบัติอัตรา

 พอนอยคอยระมัดกิริยา เชนชาติอาชา-

ไนยผูรูการอันควร

 ยามเม่ือหัตถาจารย มาช้ีเชิงชวน

สอนส่ังจงต้ังใจจํา

 พอจุงรูเกรงเยงยํา อยามาฝาฝนทํา

ตามแตอําเภอใจตน

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, 2533, น. 33–34)

คําประพันธขางตนเปนเน้ือหาสวนหน่ึงใน ลา 4 บทสอนชาง ในคําฉันท

ดุษฎีสังเวย กลอมพระเศวตสุรคชาธาร สํานวนของทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุล 

ณ อยุธยา คําประพันธดังกลาวแสดงถึงอํานาจการควบคุมความประพฤติของชาง 

ผานลักษณะของการส่ังของผูสอน จะเห็นไดจากลักษณะภาษาท่ีใช คําวา “จง” และ 

“อยา” ทําใหเห็นวาผูสอนมีอํานาจเหนือกวาชาง ซ่ึงแสดงความคิดใหเห็นวา แมจะ

เปนชางสําคัญของพระมหากษัตริยก็ตองเช่ือฟง ไมทําตามใจของตน เปนส่ิงท่ี

จะตองนํามาปฏิบัติดวย จะเห็นวาเปนการใชบทสอนชางแสดงถึงกรอบความคิด

ของผูสอนหรือผูมีอํานาจเหนือกวาวาจะตองปฏิบัติอะไรอยางไร นอกจากน้ีถาหาก

มองนัยยะท่ีแฝงวา บทสอนชางน้ีอาจเปนการควบคุมผูเขารวมพิธี (ขาราชการหรือ

ขุนนาง) ก็อาจกลาวไดวาเปนการแสดงการควบคุมผานความสัมพันธเชิงอํานาจ

ระหวางผูปกครอง (พระมหากษัตริย) กับผูท่ีอยูภายใตการปกครองวา ตองปฏิบัติ

ในส่ิงท่ีถูกท่ีควร ไมสามารถทําตามใจตนเองไดในฐานะขาของพระมหากษัตริย

เชนเดียวกับชาง

ดังน้ันเน้ือหาในบทสอนชางจึงมีบทบาทการควบคุมท่ีแสดงถึงความสัมพันธ

เชิงอํานาจในสองลักษณะ คือ ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูสอน (กวี) – ผูถูกสอน 

(ชาง) และความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชนช้ันปกครอง (พระมหากษัตริย) – 

ผูท่ีรวมในพระราชพิธี หรือในท่ีน้ีก็อาจหมายถึงขุนนาง ขาราชการ
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นอกจากบทบาทการควบคุมผานเน้ือหาของการสอนแลว ผูวิจัยเห็นวา 

การแสดงบทบาทการควบคุมผานการอางถึงอํานาจบุญบารมีของพระมหากษัตริย

ก็เปนส่ิงท่ีปรากฏในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางสอดคลองกับคติจักรพรรดิราช 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ืองชางเผือก ท่ีชนช้ันปกครองนํามาใชแสดงถึงความชอบธรรม

ของอํานาจและเสถียรภาพของพระมหากษัตริย ซ่ึงโดยนัยหน่ึงคําฉันทดุษฎีสังเวย

จึงเปนการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยดังท่ี หมอมหลวงคํายวง วราสิทธิชัย 

(2549) ไดแสดงใหเห็นวา วรรณกรรมพระราชพิธีกลุมตางๆ ทําหนาท่ีเฉลิมพระเกียรติ 

และ “อาจทําหนาท่ีในการเปนวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติในบริบทสมัยใหมแทน

วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติซ่ึงเปนหนังสือท่ีเคยนิยมกันมาแตเดิม” (หมอมหลวง

คํายวง วราสิทธิชัย, 2549, น. 39)

ท้ังน้ีผูวิจัยมองวา การอางถึงบุญบารมีของพระมหากษัตริยไมไดแสดงถึง

นัยของการเฉลิมพระเกียรติ บุญบารมีของพระมหากษัตริยเปนสัญญะของผูมี

อํานาจเหนือกวาควบคุมไมใหผูมีอํานาจนอยกวาประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีจะกระทบ

ตอความม่ันคงของสถาบันพระมหากษัตริยได การแสดงความจงรักภักดีจึงเปน

ส่ิงท่ีผูมีอํานาจนอยกวาพึงกระทํา ซ่ึงเปนบทบาทการควบคุมทางออม นอกจากน้ี

ในบทบาทการควบคุมท่ีแสดงผานการอางถึงบุญบารมีของพระมหากษัตริยก็เกิดจาก

คูความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพระมหากษัตริยกับชาง (ขาราชการ) ดังจะเห็นได

จากคําประพันธท่ีวา

 ทรงพระกฤษฎาภินิหาร ดุจขัตติยปุราณ

เปนปนปกปองผองภัย

 จ่ึงมีส่ําเศวตดมไร ท้ิงเถินเถ่ือนไศล

มานมุงภักด์ิภูมิบดินทร

 จ่ึงองคพระจอมปถพินทร ใหราชกริน

เนาในนิเวศนเขตวัง

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, 2533, น. 11)
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คําประพันธขางตนปรากฏในลา 1 บทสดุดี ในคําฉันท ดุษฎีสังเวย

กลอมพระศรีนรารัฐราชกิริณี พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยเปนผูมีบุญบารมีจึงมีชางเผือก

ท่ีท้ิงปาท่ีอยูเดิมมาแสดงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย

จากท่ีกลาวมาน้ันเปนการวิเคราะหเน้ือหาบางสวนในเบ้ืองตนท่ีแสดง

ใหเห็นวาเน้ือหาในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางมีบทบาทอ่ืนนอกจากเปนตัวบท

ท่ีใชอานประกอบในพระราชพิธีรับขวัญหรือสมโภชชางเทาน้ัน แตยังแสดงถึง

บทบาทการควบคุม และบทบาทดังกลาวแสดงใหเห็นถึงคูความสัมพันธเชิง

อํานาจในลักษณะตางๆ นอกจากน้ีผูวิจัยยังเห็นวา คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

ในแตละยุคสมัยเปนวรรณกรรมท่ีสรางและผลิตซ้ําชุดความคิดความจงรักภักดี

เพ่ือตอบสนองอุดมการณราชาธิปไตยของชนช้ันนําไทย4 ใหมีความแข็งแกรงม่ันคง

มากข้ึน อุดมการณเหลาน้ันก็ยังคงไหลเวียนอยูในสังคมผสานกลมกลืนอยางเปน

ธรรมชาติผานขนบการประพันธดุษฎีสังเวย ดังท่ี สุรเดช โชติอุดมพันธ (2559ก, 

น. 192) ท่ีไดอธิบายไววา “เน่ืองจากวรรณกรรมไมไดเปนผลผลิตของปจเจกบุคคล

ท่ีมีเจตจํานงเสรีอยางท่ีเคยเช่ือถือ ตอๆ กันมาตามแนวคิดมนุษยนิยมเสรี หากแต

วรรณกรรมจะกลายเปนส่ิงท่ีเคลือบแฝงไวซ่ึงอุดมการณท่ีสงตอๆ กันจากรุนสูรุน 

เปนการถายทอดกรอบความคิดท่ีชนช้ันหน่ึงๆ พิจารณาวาผิดชอบช่ัวดี”

ท้ังน้ีผูวิจัยเห็นวามีผูศึกษาวิจัยวรรณกรรมโดยเปล่ียนมุมมองการอาน

วรรณกรรม หรือใชแนวทางการศึกษาอ่ืนๆ มาศึกษาวรรณกรรม ก็ทําใหเปดเผยแง

มุมอ่ืนๆ ไวไดอยางนาสนใจ ดังบทความเร่ือง “รวมอภิรมย หรือขมขืน: มุมมองใหม

4 ชนช้ันนําไทย หมายถึง ผูท่ีเปนเจาชีวิต เจาของแผนดิน ผูมีอํานาจใชกฎหมาย 

สามารถกําหนดทิศทาง ความเปนไปตางๆ ของรัฐ โดยสามารถใชอํานาจไดท้ังทางตรง หรือ

ใชอํานาจทางออมผานกลุมบุคคลท่ีเรียกวาขุนนาง ในการปกครองไพร ประเทศราช อีกท้ัง

ในตอนปลายสมัยอยุธยา ชนช้ันนําไทยยังหมายรวมถึงขุนนาง หรือมูลนายท่ีมีบทบาทสําคัญ

ในทางการปกครอง กอนท่ีจะพัฒนาไปเปนชนช้ันนําในสมัยรัตนโกสินทร” (เอนก มากอนันต, 

2562, น. 9) ชนช้ันนําไทยในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง หมายถึง พระมหากษัตริย พระราชวงศ 

และขุนนาง



38 วรรณวิทัศน

ตอบทอัศจรรยในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” ของ เสาวณิต จุลวงศ 

(2555) ท่ีไดเปล่ียนมุมมองการอานบทอัศจรรยของวรรณคดีไทยท่ีมักจะสนใจ

บทอัศจรรยในแงวรรณศิลปแหงการประพันธ ซ่ึงการอานในลักษณะดังกลาวทําให

ละเลยแงมุมอ่ืนของบทอัศจรรย แต “การมองใหมเผยใหเห็นถึงความสัมพันธเชิง

อํานาจ (power relation) ในการกําหนดเหตุการณท่ีเรียกวา ‘ขมขืน’ และเหตุการณ

ท่ีเรียกวา “รวมอภิรมย” ซ่ึงสะทอนวาแงมุมในการตัดสินทางจริยศาสตรของ

สังคมไทยเก่ียวของกับสถานะทางสังคมของผูกระทํา และประโยชนจากการกระทํา 

มากกวาการกระทําน้ันเอง” (2555, น. 176) หรือบทความเร่ือง “โองการแชงน้ํา: 

อํานาจของการสาปแชง หรืออํานาจของการจับจอง” ของ สมเกียรติ วันทะนะ 

(2561) ท่ีแสดงใหเห็นวา เน้ือหาในโองการแชงน้ําเปนเคร่ืองมือในการสราง

เสถียรภาพระบบการเมืองในสมัยอยุธยาระหวางพระมหากษัตริยกับขุนนาง ท้ังน้ี

เปนการศึกษาวิจัยวรรณกรรมพระราชพิธีโดยใชแนวคิดประวัติศาสตรความคิด

ทางการเมืองมาอธิบาย

นอกจากน้ีจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษา

วรรณกรรมพระราชพิธีพบวา แนวทางการศึกษาวรรณกรรมพระราชพิธีนอกจาก

การศึกษาโครงสราง รูปแบบ เน้ือหา และการใชภาษาแลว ผู วิจัยพบวามักมี

การศึกษาเช่ือมโยงวรรณกรรมพระราชพิธีกับความคิดเร่ืองการเฉลิมพระเกียรติ 

ไมวาจะเปน บทความเร่ือง “มองวรรณกรรมพระราชพิธีในฐานะวรรณกรรม

เฉลิมพระเกียรติ” ของ หมอมหลวงคํายวง วราสิทธิชัย (2549) และเร่ือง “ลิลิต

กระบวนพยุหยาตราสถลมารคและชลมารคจากพระราชพิ ธี สู ว ร รณคดี

เฉลิมพระเกียรติ” ของ ธานีรัตน จัตุทะศรี (2555) จากการศึกษาดังกลาวแสดง

ใหเห็นวา วรรณกรรม พระราชพิธีไมไดทําหนาท่ีเปนเพียงวรรณกรรมท่ีใชประกอบ

ในการพระราชพิธีเทาน้ัน แตเต็มไปดวยชุดกรอบคิดท่ีแสดงใหเห็นวาสถาบัน

พระมหากษัตริยเปนสถาบันสูงสุดท่ีตองยกยองสรรเสริญ และสัมพันธกับระบอบ

การปกครองของไทยท่ีมีมาชานาน

ผูวิจัยจึงเห็นวา หากอานวรรณคดีคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางโดยท่ีไมใช

วิธีการอานตามขนบของวรรณคดีพระราชพิธีวามีโครงสรางบทอาน มีเน้ือหา หรือ



กรกฎาคม–ธันวาคม 2563 39

มีการใชถอยคําในบทวรรณกรรมอะไรบางเทาน้ัน โดยการนําแนวคิดการควบคุม

และแนวคิดเร่ืองความสัมพันธเชิงอํานาจ มาใชวิเคราะหก็จะทําใหเห็นบทบาทท่ี

แฝงอยูในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางไดมากย่ิงข้ึน

ในบทความวิจัยน้ี ผูวิจัยจึงนําวรรณคดีคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง ของ

ขุนเทพกระวี เมืองสุโขทัย คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางสมัยกรุงศรีอยุธยา และ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร นํามาศึกษาวิเคราะห เพ่ือศึกษาบทบาทการควบคุม วิเคราะห

ความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีเกิดจากบทบาทการควบคุม ท้ังน้ีจะเปนการเปดมุมมอง

การอานวรรณกรรมพระราชพิธีไดอีกมุมมองหน่ึง

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพ่ือวิเคราะหบทบาทการควบคุมท่ีปรากฏในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอม

ชาง

2. เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธเชิงอํานาจในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตดานเน้ือหา

1. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง ของขุนเทพกระวี เมืองสุโขทัย

2. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางคร้ังกรุงเกา

3. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางพระราชนิพนธสมเด็จพระนารายณ

4. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางพลายพระนิพนธกรมหม่ืนศรีสุเรนทร

5. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางพัง พระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา 

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

6. คําฉันทดุษฎีสังเวย กลอมพระเสวตรวรวรรณ สํานวนของพระยา

ศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร)

7. คําฉันทดุษฎีสังเวย กลอมพระเศวตคชเดชนดิลก พระนิพนธสมเด็จ

พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ
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8. คําฉันทดุษฎีสังเวย กลอมพระเศวตสุรคชาธาร สํานวนของทานผูหญิง

สมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา

9. คําฉันทดุษฎีสังเวย กลอมพระศรีนรารัฐราชกิริณี พระราชนิพนธ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.4 สมมติฐาน

1. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางมีบทบาทการควบคุมคนในสังคม โดยใช

กลวิธีการสอนและการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย

2. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางปรากฏคูความสัมพันธเชิงอํานาจ 4 

ลักษณะ ไดแก ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเทพเจากับพระมหากษัตริย 

ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยกับขุนนาง ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง

ผูสอนกับผูถูกสอน และความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพ้ืนท่ีศูนยกลางอํานาจ

กับพ้ืนท่ีชายขอบ

1.5 วิธีดําเนินการวิจัย

1. กําหนดประเด็นการวิจัย

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังน้ี

2.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาคําฉันทดุษฎีสังเวย

กลอมชาง

2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาวรรณกรรมพระราชพิธี

2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาความสัมพันธเชิง

อํานาจ

3. ศึกษาแนวคิดเร่ืองอํานาจ การควบคุม และความสัมพันธเชิงอํานาจ

4. ศึกษาและวิเคราะหตัวบทวรรณกรรมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางใน

ประเด็นบทบาทการควบคุมและความสัมพันธเชิงอํานาจ

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

6. นําเสนอผลการวิจัยสูสาธารณะ
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1. ทราบถึงบทบาทการควบคุมท่ีปรากฏในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง 

ซ่ึงเปนบทบาทอีกบทบาทหน่ึงของวรรณกรรมพระราชพิธี

2. ทราบถึงลักษณะความสัมพันธเชิงอํานาจในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

3. เปนแนวทางในการศึกษา วิเคราะห วิจารณวรรณกรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีของไทย

2. ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´àÃ×èÍ§ÍíÒ¹Ò¨ ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ áÅÐ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ �àªÔ§ÍíÒ¹Ò¨
แนวคิดเร่ืองอํานาจท่ีปรากฏในวงวิชาการทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

มีหลากหลาย ในท่ีน้ีผู วิจัยไดนําแนวคิดเร่ืองอํานาจของแม็กซ เวเบอร (Max 

Weber) มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) และ อันโตนิโอ กรัมช่ี (Antonio Gramsci) 

มาประยุกตใชในการอธิบายตัวบทวรรณกรรมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

คําอธิบายท่ีทําใหเขาใจแนวคิดของแม็กซ เวเบอร ซ่ึงสมเกียรติ วันทะนะ 

(Weber, 2009, p. 294, อางถึงใน สมเกียรติ วันทะนะ, 2557, น. 10–11) 

ไดอธิบายไววา เวเบอรเห็นวา

“อํานาจหนาท่ี” ท่ีมนุษยเราใชอางในการปกครองหมูคณะหรือประเทศน้ัน

มี 3 ชนิด ไดแก อํานาจหนาท่ีตามประเพณี (traditional authority) เปนอํานาจหนาท่ี

ท่ีอยูบนความเช่ือท่ีสัมพันธกับประเพณีปฏิบัติอันเกาแกท่ีปฏิบัติสืบทอดตอกันมา

เปนระยะเวลายาวนาน อํานาจหนาท่ีตามบารมี (charismatic authority) เปนอํานาจ

หนาท่ีท่ีสัมพันธกับความเช่ือท่ีวาผูปกครองมีคุณสมบัติพิเศษกวาคนท้ังหลาย สวน

อํานาจหนาท่ีตามหลักเหตุผล – กฎหมาย (rational – legal authority) เปนอํานาจ

หนาท่ีท่ีสัมพันธกับความเช่ือท่ีวาบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีประกอบกันข้ึนเปนองคกร

จะใชอํานาจปกครองไดอยางเหมาะสม เน่ืองจากองคกรน้ันมีท่ีมาท่ีอธิบายไดดวย

หลักเหตุผล นอกจากน้ีกฎเกณฑกติกาตางๆ (rules) จะถูกตราข้ึนเปนตัวบทกฎหมาย

ท่ีคนท่ัวไปไดรับรูรวมกันไมวาดวยการประกาศ (enactment) การตกลง (agreement) 

หรือการบังคับลงมาจากขางบน (imposition) ก็ตาม
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จะเห็นไดวาอํานาจท้ัง 3 ลักษณะท่ีเวเบอรไดอธิบายน้ันนํามาใชเพ่ือ

อธิบาย “ความเหมาะสมของการใชอํานาจ” ตามประเพณี ตามบารมี และตาม

หลักของกฎหมาย ซ่ึงผูปกครองไดนํามาอางเพ่ือแสดงถึงอํานาจ อีกท้ังอํานาจของ

ผูปกครองในทัศนะของเวเบอรเปนส่ิงท่ีสัมพันธกับสถานภาพของบุคคล อํานาจ

มีลักษณะเปนสมบัติหรือเปนทรัพยากรท่ีเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกับสถานภาพของ

บุคคล เรียกวา อํานาจเหนือผูอ่ืน (power over others) การใชอํานาจในลักษณะ

ดังกลาวมีนัยสะทอนถึงความสัมพันธทางสังคมท่ีไมเทาเทียมกันระหวางผูมีอํานาจ

มากกวากับผูมีอํานาจนอยกวา หรือผูมีอํานาจกับผูไรอํานาจ จากคําอธิบายน้ี

ผูวิจัยเห็นวาอํานาจท้ัง 3 ลักษณะของเวเบอรแสดงใหเห็นบทบาทการควบคุม

ท่ีผูปกครองนํามาใชกับผูอยูใตการปกครอง ทําใหการปกครองมีความม่ันคงและ

มีเสถียรภาพมากข้ึน

สวนความคิดเก่ียวกับอํานาจตามทัศนะของมิเชล ฟูโกต (อานันท 

กาญจนพันธุ, 2562) ฟูโกตไดใชวิธีคิดเชิงวิพากษทําใหเห็นวาอํานาจมีท้ัง 2 ดาน 

ท้ังดานของการครอบงําและการผลิตสรางความรู จนทําใหฟูโกตมองเห็นและเขาใจ

ลักษณะจุลภาคของอํานาจและอํานาจชีวะ โดยฟูโกตเสนอใหพิจารณาเร่ืองอํานาจ

ในลักษณะท่ีไมใชเปนเหมือนส่ิงของท่ีมีผูหน่ึงผูใดสามารถถือไวหรือครอบครองไว

เปนสมบัติของผูน้ัน แตใหพิจารณาวาอํานาจไมมีตัวตน แตเคล่ือนไหว (Mobile) 

ไปตามเง่ือนไข อํานาจต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความสัมพันธและปฏิบัติการของ

ความสัมพันธท่ีสลับซับซอนในระหวางสนามท่ีแตกตางกัน และแนวคิดของมิเชล 

ฟูโกต ท่ีแสดงบทบาทการควบคุมไดอยางชัดเจนท่ีฟูโกตเรียกวา “อํานาจในการ

กําหนดวินัย” (Disciplinary Power) (อานันท กาญจนพันธุ, 2562, น. 112)

อํานาจในการกําหนดวินัยเปนการอธิบายวาอํานาจท่ีมองไมเห็นน้ัน

แสดงออกมาไดชัดเจนเม่ือมองผานอํานาจชีวะหรือการบงการตัวเราเอง หรือ

การยอมใหคนอ่ืนมากระทําโดยการยินยอมของตนเอง ในแงน้ีการควบคุมจึง

ไมไดเปนการกดบังคับโดยตรง แตเปนการกดบังคับท่ีมองไมเห็น ซ่ึงฟูโกตใชคําวา 

กลยุทธของกระบวนการสรางบรรทัดฐาน (Strategy of Normalization) ท่ีทําให
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รูสึกวาเปนเร่ืองปกติธรรมดาในชีวิตประจําวัน จนสามารถเขามาควบคุมวัตรปฏิบัติ

ของรางกายมนุษย เม่ือเราถือเปนเร่ืองปกติธรรมดาก็จะไมวิพากษวิจารณ และ

ความคิดน้ันก็มาครอบงําเรา หรือมาบงการเรา อํานาจเชนน้ีเก่ียวของกับส่ิงท่ีฟูโกต

เรียกวา “ระบอบของความจริง” (Regime of Truth) (อานันท กาญจนพันธุ, 2562, 

น. 120) ระบอบความจริงน้ีจึงเปนเหมือนกลไกของอํานาจท่ีบังคับตัวเรา โดยท่ี

ไมจําเปนตองเห็นวาตัวผูบงการคือใครหรืออะไร กลาวไดวา “อํานาจชีวะ” เปน

อํานาจควบคุมชีวิตและรางกายมนุษยผานการปลูกฝงองคความรูจากสถาบัน

ทางสังคม เพ่ือสรางใหผูคนมีวินัยแลวจัดการควบคุมตนเองจากวินัยท่ีถูกสรางข้ึน 

อํานาจชีวะจะปฏิบัติการตอกย้ําความสัมพันธแบบคูตรงขามระหวางความปกติ

และผิดปกติ สังคมน้ันก็จะยึดม่ันบรรทัดฐาน หากมีส่ิงใดท่ีเบ่ียงเบนและตางไปจาก

บรรทัดฐานท่ีสังคมน้ันยึดม่ันก็จะถูกกําจัดออกไปหรือทําใหมีสภาพเปนปกติ 

(จารุณี วงศละคร, 2561, น. 154)

แนวคิดเร่ืองอํานาจชีวะกับความสัมพันธเชิงอํานาจ

อํานาจชีวะไมใชอํานาจควบคุมและปราบปรามในรูปของกฎหมาย อํานาจ

ศาล อํานาจรัฐ หรืออํานาจกษัตริยอยางท่ีเราคุนเคย และมิใชอํานาจท่ีมีอยูในมือ

คนใดคนหน่ึงท่ีเอาไวใชกดข่ีขมเหงหรือเปนอํานาจความรุนแรงแบบใชกําลังทาง

กายภาพกระทําใหบุคคลอ่ืนเลือดตกยางออกดังท่ีเรารังเกียจและเห็นเปนส่ิงช่ัวราย 

หากแตอํานาจชีวะในทัศนะของฟูโกตเปนความสัมพันธเชิงอํานาจ ณ จุดยอยๆ ของ

สังคม เชน ครอบครัว โรงงาน โรงพยาบาล คายทหาร เรือนจํา สถาบันการศึกษา ฯลฯ 

ซ่ึงความสัมพันธเชิงอํานาจไดแทรกซึมอยูในทุกความสัมพันธในสังคม (เชน กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ การอบรมขัดเกลา การศึกษา การบริหาร เปนตน)

(จารุณี วงศละคร, 2561, น. 146)

สวนความคิดเร่ืองอํานาจของอันโตนิโอ กรัมช่ี ศึกษาอํานาจในฐานะ

ทางสังคมในประเด็นเร่ือง “การครอบงํา” (hegemony) มองเห็นความสําคัญ

ในการวิเคราะหโครงสรางสวนบนท้ังมองเห็นวาพลังของจิตสํานึกและอุดมการณ
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เปนเง่ือนไขสําคัญในการรักษาอํานาจทางสังคมเอง โดยเฉพาะการสรางความรูสึก

ใหเห็นวาการครอบงําน้ันเกิดข้ึนจากความเต็มใจ สมัครใจท่ีไมใชการบังคับ กรัมช่ี

สนใจประเด็นการทํางานของกลไกทางสังคมท่ีครอบงําวิธีคิดของประชาชน รวมท้ัง

สนใจกลไกการตอบรับ ตอบโต ตอรอง และแยงชิงพ้ืนท่ีของผูท่ีถูกครอบงําดวย

อํานาจ

การนําแนวคิดของแม็กซ เวเบอร มิเชล ฟูโกต และอันโตนิโอ กรัมช่ี 

มาใชศึกษาตัวบทวรรณกรรมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางจะชวยเผยใหเห็น

บทบาทการควบคุมท่ีเปนบทบาทสําคัญอีกบทบาทหน่ึงนอกเหนือจากการใช

ประกอบพระราชพิธีสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนบทบาทการควบคุมท่ีเกิดจาก

โครงสรางสวนบนของสังคมท่ีจะควบคุมการประพฤติปฏิบัติ โดยบทบาทการ

ควบคุมเกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจในลักษณะตางๆ ผูวิจัยจะไดอธิบายใน

รายละเอียดตอไป

3. ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
จากการศึกษาคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง ผูวิจัยพบวา แมคําฉันทดุษฎี

สังเวยกลอมชางจะใชประกอบในการพระราชพิธีเทาน้ันไมไดมีบทบาทการควบคุม

โดยตรงเชนเดียวกับลิลิตโองการแชงน้ํา แตเม่ือศึกษาแลวผูวิจัยพบวาบทบาท

การควบคุมในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางเปนบทบาทการควบคุมท่ีเก่ียวสัมพันธ

ตอเน่ืองกับความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีจะมากําหนดการประพฤติปฏิบัติ บทบาท

ดังกลาวแสดงใหเห็นคูความสัมพันธเชิงอํานาจ 4 ลักษณะ ไดแก ความสัมพันธ

เชิงอํานาจระหวางเทพกับพระมหากษัตริย ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง

พระมหากษัตริยกับขุนนาง ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูสอนกับผูถูกสอน 

และความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพ้ืนท่ีศูนยกลางอํานาจกับพ้ืนท่ีชายขอบ
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3.1 ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเทพกับพระมหากษัตริย

ความเช่ือเร่ืองเทพเปนความเช่ือท่ีมีมาอยางยาวนานในสังคมไทย โดย

ผูกโยงความคิดกับฐานะและความศักด์ิสิทธ์ิของพระมหากษัตริยตามแนวคิด

เร่ืองเทวราชา (God-King) ซ่ึงสงผลอยางมากตอฐานะและการใชอํานาจของ

พระมหากษัตริย รวมถึงบทบาทหนาท่ีของราษฎรท่ีพึงกระทําตอพระมหากษัตริย

ดวย (เอนก มากอนันต, 2562, น. 20) ในเน้ือหาของลา 1 บทสดุดีขอพรส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางปรากฏเทพองคสําคัญ ไดแก พระพรหม พระอิศวร 

พระนารายณ พระอัคนี พระคเณศ พระเทวกรรม พระโกญจนาเนศวร และ

พระขันธกุมาร เทพเหลาน้ีลวนเก่ียวของกับการกําเนิดชาง และนอกจากน้ี

ในบางสํานวนยังปรากฏเทพารักษ พระเส้ือเมือง พระทรงเมือง และพระพนัสบดี 

การอัญเชิญเทพองคตางๆ เหลาน้ีแสดงใหเห็นวา ในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

ปรากฏบทบาทการควบคุมท่ีเกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเทพกับ

พระมหากษัตริย ซ่ึงจะสงผลตอไปยังบทบาทการควบคุมท่ีเกิดจากความสัมพันธ

เชิงอํานาจระหวางพระมหากษัตริยกับขุนนางดวย

บทบาทการควบคุมท่ีเกิดจากคูความสัมพันธระหวางเทพกับพระมหากษัตริย 

ในท่ีน้ีเปนลักษณะการควบคุมการปฏิบัติของพระมหากษัตริยท่ีมีตอชางเผือก 

ใหปกปกรักษา ดูแล ยกยอง และใหเกียรติ ตลอดจนการจัดพระราชพิธีสมโภชชาง

สําเร็จราบร่ืนและเกิดความศักด์ิสิทธ์ิมากย่ิงข้ึน ทําใหบานเมืองสงบสุข หาก

พระมหากษัตริยสามารถดูแลรักษาชางเผือกใหมีความสุข และทําใหบานเมือง

สงบสุขไดก็จะย่ิงควบคุมเหลาขุนนางใหเช่ือม่ันและศรัทธาพระมหากษัตริยไดมาก

ย่ิงข้ึน โดยไมตองใชกฎหมายใดๆ คอยควบคุม ซ่ึงเปนความสัมพันธเชิงอํานาจ

ระหวางพระมหากษัตริยกับขุนนาง ดังน้ันบทบาทการควบคุมท่ีเกิดจากความสัมพันธ

เชิงอํานาจน้ีจึงแสดงถึงการควบคุมคนไดถึง 2 ระดับ ท้ังระดับชนช้ันปกครองและ

ชนช้ันใตปกครอง นอกจากน้ีผูวิจัยสังเกตวาเปนความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง

เทพกับพระมหากษัตริยท่ีมีลักษณะเทพคอยควบคุมพระมหากษัตริย ขณะเดียวกัน

เทพก็คอยสงเสริมเก้ือหนุนบุญบารมีพระมหากษัตริยใหมีมากข้ึน ดังจะเห็นไดจาก

คําประพันธท่ีวา
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 ขอหมูอารักษท้ังกระบวน ชวยเชิญชักชวน

รับเคร่ืองบายศรีพลีกรรม

 .................................... ............................

 ขอคุณเทวาผูเรือง เดชกองกองเล่ือง

จุงมุงมาคุมคุมครอง

 ฤทธิเทเวศรท้ังผอง จงชวยกันปอง

ขจัดอุปทวันตราย

 จงคุมพระผูฦๅสาย ใหสราญพระกาย

อริพายแพพระภูบาล

 มณฑลอันทรงบริหาร เกษมใดไปปาน

ท่ัวนิคมอุดมเทศเขตคาม

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, 2533, น. 9-10)

คําประพันธขางตนปรากฏในเน้ือหาลา 1 บทสดุดี ในคําฉันทดุษฎีสังเวย

กลอมพระศรีนรารัฐราชกิริณี พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี แสดงใหเห็นถึงการอัญเชิญเทพองคตางๆ จะทําใหพระราชพิธี

ดําเนินไปอยางราบร่ืน อีกท้ังแสดงใหเห็นบทบาทการควบคุมท่ีเกิดจากความ

สัมพันธเชิงอํานาจระหวางเทพกับพระมหากษัตริย เทพท้ังหลายจะคอยคุมครอง

และขจัดภยันตรายตางๆ ปกปกรักษาพระมหากษัตริยใหทรงสําราญ ศัตรูพายแพ

พระมหากษัตริย การปกครองบริหารบานเมืองก็ราบร่ืนและเกิดความสงบสุข 

หากมองในอีกแงมุมหน่ึงก็จะสงผลใหพระมหากษัตริยก็ตองเคารพเทพองคตางๆ 

เพราะเทพองคตางๆ คอยชวยเหลือในดานการปกครอง ควบคุมความประพฤติ

ของชนช้ันขุนนางขาราชการและชวยเสริมใหพระมหากษัตริยมีบุญบารมีมากย่ิงข้ึน

3.2 ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพระมหากษัตริยกับขุนนาง

บทบาทการควบคุม ท่ี เ กิดจากคูความสัมพันธ เชิ ง อํานาจระหว าง

พระมหากษัตริยกับขุนนางเปนคูความสัมพันธท่ีแสดงใหเห็นบทบาทการควบคุม

การประพฤติปฏิบัติตนของขุนนาง โดยการอางถึงบุญบารมีของพระมหากษัตริย 

เปนนัยยะของการแสดงถึงผูมีอํานาจเหนือกวาท่ีสามารถควบคุมขุนนางได แมใน
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คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางไมไดหมายถึงขุนนางท่ีเปนมนุษยก็ตาม แตหมายถึง

ชางเผือกคูบุญบารมี ในการประกอบพระราชพิธีขุนนางท่ีเปนมนุษยก็ตองอยูรวม

ในพิธีดวย เม่ือไดฟงบทอานก็ยอมไดรับฟงวา ในฐานะของขุนนางตองปฏิบัติตน

อยางไรตอพระมหากษัตริย ในท่ีน้ีบทบาทการควบคุมจึงเกิดข้ึนกับขุนนางท่ีเปน

ชางและมนุษยดวย ซ่ึงก็เปนอํานาจของตัวบทวรรณคดีท่ีส่ือสารไปยังผูอานท่ีไมได

ถูกกลาวถึงโดยตรงในเน้ือหาของตัวบทวรรณคดี นอกจากน้ีจะเห็นไดวาความสัมพันธ

เชิงอํานาจระหวางพระมหากษัตริยกับขุนนางก็ไดเนนย้ําถึงความคิดท่ีเก่ียวกับ

การแสดงความจงรักภักดีท่ีขุนนางพึงปฏิบัติตอพระมหากษัตริย ดังคําประพันธท่ีวา

 รังรักษศักด์ิสรรพมหึมา เปนคชมหา

มงคลนครควรเฉลิม

 จงมานมาโนชตอเติม ประดิพัทธเผดิม

ผดุงภักดีนฤบดี

 โดยประกิจประกอบกัตเวที ทางธรรมวิถี

ธิรางคเร่ิมโบราณ

 แมเคยคูพระสมภาร สมโพธิภินิหาร

มหิศราสวามี

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, 2533, น. 68)

คําประพันธขางตนปรากฏในลา 3 เปนบทสอนชาง ในคําฉันทดุษฎี

สังเวยกลอมชางพัง พระนิพนธของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส แสดง

ใหเห็นความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพระมหากษัตริยกับขุนนาง แมวาจะเปน

การสอนชางใหมีใจท่ีแสดงความจงรักภักดี กตัญูตอพระมหากษัตริย แตโดย

นัยแลวความสัมพันธเชิงอํานาจดังกลาวเปนบทบาทการควบคุมการประพฤติปฏิบัติ

ของขาราชการหรือขุนนางท่ีเขารวมในพิธีใหเปนไปตามบทบาทหนาท่ีในแตละชนช้ัน

ของสังคม นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นวาความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยยอมจะ

สงผลดีตอขาราชการหรือขุนนางดวย ดังคําประพันธท่ีวา
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 ฤกษงาม ณ ยามชัย ก็จะไดคระไลสถาน

ราชธานินามขาน บุริรัตนโกสินทร

 สนององคพระทรงศักด์ิ อภิรักษสยามมินทร

ใกลบาทพระภูบดินทร ยศะพอจะเพ่ิมพูน

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, 2533, น. 33)

จากคําประพันธปรากฏในลา 3 ชมเมือง ในคําฉันทดุษฎีสังเวย กลอม

พระเศวตสุรคชาธาร สํานวนของทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา การท่ี

ชางไดเขามาในกรุงรัตนโกสินทรไดรับใชใกลชิดพระมหากษัตริย เม่ือประพฤติ

ปฏิบัติดีก็ยอมจะไดยศศักด์ิท่ีเพ่ิมพูนมากข้ึน เปนผลดีท่ีไดรับจากการกระทําซ่ึง

แสดงถึงความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีพระมหากษัตริยมีอํานาจมากกวาขุนนางดวย

ชุดความคิดของความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย อํานาจของพระมหากษัตริย

จึงมีพลังในการสรางใหเหลาขุนนางเกิดความรูสึกวาความจงรักภักดีเปนส่ิงท่ีตอง

ปฏิบัติสอดคลองกับสถานะบทบาทหนาท่ีของตน ไมไดเกิดจากการถูกบังคับ

3.3 ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูสอนกับผูถูกสอน

บทบาทการควบคุมท่ีเกิดจากคูความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูสอนกับ

ผูถูกสอน ในท่ีน้ีเปนการนําชางปาเขาสูกระบวนการอบรมขัดเกลาใหเปนชางเผือก

ท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานะเปนชางคูบุญบารมีของพระมหากษัตริย เห็นไดจาก

ชุดความคิดท่ีวาอํานาจของผูสอนมีบทบาทการควบคุมผูถูกสอนใหเช่ือฟงและ

ประพฤติปฏิบัติ จึงมักปรากฏคําท่ีแสดงการส่ัง คําวา “จง” ใหปฏิบัติ และคําวา 

“อยา” ไมใหปฏิบัติ หากปฏิบัติตามคําสอนก็จะไดรับคําชมเชย หากทําผิดก็จะ

ถูกลงโทษ ในท่ีน้ีผูสอนก็คือกวี ผูถูกสอนคือชาง เปนการสอนชางจากทัศนะ

ของกวี และสอนชางในฐานะท่ีชางเปนขุนนาง จึงตองมีระเบียบสําหรับประพฤติ

ปฏิบัติตนตอพระมหากษัตริย ความสัมพันธเชิงอํานาจในแงน้ีจึงเปนการแสดง

อํานาจท่ียังคงยึดโยงอยูกับสถานะและบทบาท เม่ือสถานะของชางเปล่ียนแปลงไป

จากชางปาเปนชางสําคัญของพระมหากษัตริยก็จะตองประพฤติปฏิบัติตามบทบาท
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ของ “ขุนนางท่ีดี” กระบวนการขัดเกลาน้ีจึงเปนการแสดงอํานาจเพ่ือตอบสนอง

อุดมการณความจงรักภักดีของกวีท่ีพึงมีตอพระมหากษัตริย ดังคําประพันธท่ีวา

 สอนส่ังต้ังจิตจํานอง คํานับในคลอง

คดีอันพร่ําคําครู

 อยาดึงข้ึงเคียดเคืองหู มาโนชมฤทู

จงยินท่ีชอบกอปรตาม

 รูรักภักดีพยายาม เช่ือถอยฟงความ

ทุกส่ิงทุกส่ํายําเยง

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, 2533, น. 67–68)

คําประพันธขางตนปรากฏในลา 3 เปนบทสอนชาง ในคําฉันทดุษฎี

สังเวยกลอมชางพัง พระนิพนธของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส จะเห็น

ไดอยางชัดเจนถึงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูสอนกับผูถูกสอน ซ่ึงผูวิจัย

สังเกตวาการสอนดังกลาวไมเพียงเปนการสอนใหประพฤติปฏิบัติตนทางกายเทาน้ัน 

แตยังเปนการสอนท่ีเนนย้ําการปฏิบัติทางใจ ดังจะเห็นจาก “มาโนชมฤทู” ตองมี

ใจออนโยนยินดีท่ีจะปฏิบัติ ดังน้ันลักษณะการสอนชางท่ีปรากฏในคําฉันทดุษฎี

สังเวยกลอมชางจึงมีบทบาทการควบคุมโดยออมให ขุนนางขาราชการท่ีเปนมนุษย

ใหประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ี “ขุนนางท่ีดี” ตองปฏิบัติตอพระมหากษัตริย

 ส่ังสอนออนเอาใจจํา อยาฝาฝนคํา

หมอควาญภิบาลรักษา

 จงรักพรรคผูบริจาร กอบเก้ือเอ้ืออา-

รีรักสมัครหมอควาญ

 พระบาทจอมราชนฤบาล จักเปรมโปรดปราน

เปนยานอันยอดคชา

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, 2533, น. 55–56)
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คําประพันธขางตนเปนเน้ือหาใน ลา 4 สอนชาง ในคําฉันทดุษฎีสังเวย

กลอมพระเสวตรวรวรรณ สํานวนของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 

จะเห็นวากวีสอนใหชางจําและทําตามคําส่ังสอนของหมอควาญ โดย “อยาฝาฝนคํา” 

ให รักใครมีความเก้ือกูลเอ้ืออารีตอหมอควาญและเหลาขาราชบริพาร หาก

ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนดังกลาวก็จะไดเปนชางพาหนะท่ีโปรดปรานของ

พระมหากษัตริย

 สุจริตคิดบําเพ็ญเพียร รักรูรักเรียน

ภักดีแดพระภูบดินทร

 รักษายศศักด์ิอัครกรินทร เพ่ือพระสยามินทร

ชีวิตพอพรอมยอมพลี

 เฉกเชนพระคชนฤบดี นเรศวรทรงมี

“ไชยานุภาพ” อาบชัย

 ไวช่ือไวชาติราชไอย- รายศคชไทย

ไวในประวัติศาสตรชาติสยาม

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, 2533, น. 34–35)

คําประพันธขางตนน้ีเปนเน้ือหาใน ลา 4 สอนชาง ในคําฉันทดุษฎีสังเวย 

กลอมพระเศวตสุรคชาธาร สํานวนของทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา ความ

นาสนใจในเน้ือหาการสอนชางน้ีแสดงใหเห็นบทบาทการควบคุมท่ีเกิดจากความ

สัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูสอนกับผูถูกสอน กวีเนนใหเห็นวาชางควรมีความ

ซ่ือสัตยสุจริต รักท่ีจะเรียนรู ภักดีตอพระมหากษัตริย รักษายศศักด์ิของตนเพ่ือพระ

มหากษัตริย และท่ีสําคัญคือ การยอมพลีชีวิตของตน โดยกวีไดเปรียบกับเจาพระยา

ไชยานุภาพ ซ่ึงเปนชางทรงของสมเด็จพระนเรศวรท่ีพระองคทรงใชในการทําศึกกับ

พระมหาอุปราชา การสละตนเองในการสงครามจะเปนเกียรติและสรางช่ือเสียงให

แกตนเองสมกับเปนชางเผือกคูบารมี คําสอนตางๆ เหลาน้ีลวนเปนกระบวนการ

ขัดเกลาชางปาท่ีนําไปสูการเปนชางทรงคูบารมีท่ีสัมพันธกับวาทกรรมเร่ือง “การเปน 

ขุนนางท่ีดี”
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ส่ิงท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึงของความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูสอนกับ

ผูถูกสอน ผูวิจัยเห็นวากวีใชกลวิธีการสรางอารมณท่ีสัมพันธกับบทบาทการควบคุม

ทางใจ กวีเนนย้ําโดยใชคําวา “อยา” กลาวคือ “กวีเกล้ียกลอมปลอบประโลมใหชาง

ตัดสายสัมพันธระหวางชางปาจากสายพันธุและสายตระกูล ซ่ึงเปนแนวคิดแยกสัตว

ออกจากส่ิงแวดลอมและธรรมชาติด้ังเดิม” (ธัญญา สังขพันธานนท, 2556, น. 268) 

ท้ังน้ีการนําแนวคิดเร่ืองอํานาจมาศึกษาทําใหเห็นไดถึงความสัมพันธเชิงอํานาจ

ระหวางคนกับชางไดอยางชัดเจนผานกลวิธีทางภาษาท่ีเปนการปลอบประโลมและ

การสอน แตโดยนัยแลวเปนการคุกคามธรรมชาติใหยอมจํานนท้ังทางกายและทาง

ใจ ดังคําประพันธคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเสวตรวรวรรณ สํานวนของพระยา

ศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) เน้ือหาในบทลาไพรท่ีวา

 อาพออยาหวงมนะพะวง บิตุรพงศแลเผาพันธุ

อาพออยาโศกมนะกระสัน คณญาติแลพันธุพงศ

 อาพออยาคิดคชอันเปน มิตรเลนละเลิงหลง

แลนเล้ียวประลองจรณดง สรนุกน์ิสําเริงเยาว

 อาพออยามุงกระมลตรึก คํานึงนึกสํานักน์ิเนา

แนวเถ่ือนแลโขดศิขรเขา ณ ลําหวยละหานธาร

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, 2533, น. 51)

หรือในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางพัง พระนิพนธของสมเด็จพระมหา-

สมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรสท่ีวา

 อาแมอยามีมนะคํานึง ทรรทึงเทวษอาวรณ

วงศาและมารดาบิดร มิตรพันธุภรรดา

อาแมอยาคิดคณะอันสัญ- จรเพ่ือนพนาทวา

อาแมอยาหมางมนัสอา- ดุรดวยดนัยไกล

อาแมอยานึกนิกรสาร บริพารในพงไพร

อาแมอยาอาวรณฤทัย ทุกขถึงพนานตพนม

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, 2533, น. 66)
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ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูสอนกับผูถูกสอนน้ีก็นําไปสูบทบาท

การควบคุมท่ีแสดงใหเห็นวา กวีผูประพันธในท่ีน้ีคือผูสอน ซ่ึงสังเกตวากวีท่ีประพันธ

คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางแตละสํานวนเปนบุคคลท่ีอยูในชนช้ันนําและเก่ียวของ

โดยตรงกับสถาบันพระมหากษัตริย ดังน้ันเม่ือกวีถูกครอบดวยอุดมการณความ

จงรักภักดี และวาทกรรมของ “การเปนขุนนางท่ีดี” ตองยินยอมท้ังกายและใจ 

เน้ือหาการสอนชางจึงเนนขอปฏิบัติท่ีขุนนางตองปฏิบัติตอพระมหากษัตริย เชน 

การเช่ือฟงคําส่ังสอนของหมอควาญ ระมัดระวังกิริยา ซ่ือสัตยสุจริต รักษายศศักด์ิ

ของตน และไมเพียงแตจะเนนหลักปฏิบัติทางกายยังเนนการปฏิบัติทางใจใหตัด

สายสัมพันธกับถ่ินเดิม

3.4 ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพ้ืนท่ีศูนยกลางกับพ้ืนท่ีชายขอบ

ในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางนําเสนอภาพของพ้ืนท่ีเมืองและพ้ืนปา

ท่ีแสดงใหเห็นความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพ้ืนท่ีศูนยกลางการปกครองกับ

พ้ืนท่ีชายขอบ ในท่ีน้ีกวีไดใชการพรรณนาภาพของพ้ืนท่ีท่ีแสดงถึงนัยความสัมพันธ

เชิงอํานาจ กลาวคือพ้ืนท่ีเมืองคือศูนยกลางอํานาจการปกครอง สวนพ้ืนท่ีปาคือ

พ้ืนท่ีชายขอบ

คําวา “ปา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราช-

บัณฑิตยสภา, 2563) ความหมายแรก ปา หมายถึง “น. ท่ีท่ีมีตนไมตางๆ ข้ึนมา, 

ถาเปนตนสัก เรียกวา ปาสัก, ถาเปนตนรัง เรียกวา ปารัง, ถามีพรรณไมชนิดใด

ชนิดหน่ึงข้ึนอยูมาก ก็เรียกตามพรรณไมน้ัน เชน ปาไผ ปาคา ปาหญา” สวน

ความหมายท่ีสอง ปา หมายถึง “(กฎ) น. ท่ีดินรวมตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง 

คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเล ท่ียังมิไดมีบุคคลไดมา

ตามกฎหมาย” จากความหมายของคําวา “ปา” ท่ีผู วิจัยนํามาใชในบทความน้ี

พบวา “ปา” มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีท่ีมีตนไม รวมถึงภูเขา หวย หนอง คลอง บึง 

ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะของพ้ืนท่ีปาท่ีปรากฏในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

พ้ืนท่ีปาท่ีปรากฏในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางเปนสวนเน้ือหาของ

บทลาไพร กวีนําเสนอภาพพ้ืนท่ีปา 2 ลักษณะ ไดแก พ้ืนท่ีปาท่ีเปนถ่ินท่ีอยูท่ี
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ยากลําบาก และพ้ืนท่ีปาท่ีมีความอุดมสมบูรณ ท่ีนาสนใจ คือ กวีมักจะนําเสนอ

ภาพของพ้ืนท่ีปาท่ีเม่ือชางอาศัยอยูแลวจะรูสึกทุกขยากลําบากท้ังกายและใจ

มากกวาท่ีจะนําเสนอภาพของพ้ืนท่ีปาท่ีมีความอุดมสมบูรณ โดยนัยหน่ึงแสดง

ใหเห็นวาการนําเสนอภาพของพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะแตกตางกันน้ีแสดงใหเห็นขนบ

การประพันธดานเน้ือหาของคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางมีบทบาทการควบคุม

ความคิดของกวีท่ีตองการเนนการโนมนาวใจและปลอบประโลมใหชางไมอาลัย

อาวรณถ่ินท่ีอยูเดิม เน้ือหาในสวนของบทลาไพรจึงตองนําเสนอความทุกขยาก

ลําบากท่ีชางจะตองพบเม่ืออยูในปา ดังคําประพันธในคําฉันทกลอมชางคร้ัง

กรุงเกา ท่ีวา

 ๏ แตน้ีจงสรางสระเสบย ทุกขหลังอันเคย

พิบากลําบากเหลือใจ

 ๏ เม่ืออยูปาดงพงไพร หากินเองใน

พนานตยากนักหนา

 ๏ หน่ึงโสดฝุนทรายตรึงตรา นอนแนบหินผา

กระดางกระเด่ืองทังตัว

 ๏ แตเปอกตมทรายมัว บ มิไดพอกพัว

เพราะนายแลควาญรักษา

(คําฉันทดุษฎีสังเวย คําฉันทกลอมชาง ครั้งกรุงเกา และคําฉันทคชกรรมประยูร, 

2545, น. 70–71)

การนําเสนอใหเห็นความยากลําบากของชางปาเม่ือตองอาศัยอยูในปา 

ซ่ึงจะตองหาอาหารเอง ตองนอนบนหิน แตหากไปอยูเมืองความทุกขตางๆ คร้ังท่ี

อยูในปาจะหมดไป รางกายก็จะไมเปอนดินทราย เพราะมีนายและควาญคอยดูแล 

การนําเสนอภาพพ้ืนท่ีปาในลักษณะน้ีก็เปนไปตามความคิดของกวีท่ีผลักพ้ืนท่ีปา

ใหเปนพ้ืนท่ีชายขอบท่ีไมนาอยู

สวนท่ีกวีนําเสนอภาพพ้ืนท่ีปาท่ีมีความอุดมสมบูรณ หรือพรรณนา

ความสวยงามร่ืนรมยของพ้ืนท่ีปาน้ันก็เพ่ือแสดงใหเห็นวาการไดอยูอาศัยในปาท่ีมี
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ความสมบูรณก็ไมสําคัญเทากับการไดมอบความรัก การมีใจทดแทนพระคุณ และ

การไดทําหนาท่ีเปนพระราชพาหนะของพระมหากษัตริย ในท่ีน้ีความอุดมสมบูรณ

ของปาจึงไมสําคัญกับชางทรงของพระมหากษัตริย กลาวไดวาความสุขสวนตน

ก็ไมสําคัญเทากับหนาท่ีท่ีตนไดรับมอบหมายและพึงปฏิบัติตอพระมหากษัตริย 

บทบาทหนาท่ีจึงมีอํานาจครอบงําและกําหนดวาใหปฏิบัติในเร่ืองใดบาง ซ่ึงย้ํา

ใหเห็นไดอยางชัดเจนวาแมพ้ืนท่ีปาจะอุดมสมบูรณนาอยูเพียงใดก็ถูกผลักให

พ้ืนท่ีปากลายเปนพ้ืนท่ีชายขอบท่ีไมเหมาะสมกับชางสําคัญของพระมหากษัตริย 

ดังคําประพันธในคําฉันทดุษฎีสังเวย กลอมพระศรีนรารัฐราชกิริณี พระราชนิพนธ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีวา

 นักษัตรจะสองรุจิระยับ วิยกับวิเชียรฉาย
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สุดแสนสนุกนิตยครัน ปติเขมเปรมปรีด์ิ

 ถึงแมจะอาลยพนา ก็จะคลา ณ บูรี

ดวยรักนรินทรบดี มนมุงผดุงคุณ

 .............................. ............................

 เปนราชพาหนะพระปน นครินทรสถาผล

จะมุงมนัสหทยดล อภิวันทนาการ

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, 2533, น. 13)

สวนคําวา “เมือง” ท่ีปรากฏในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางมีนัย หมายถึง 

เมืองตางๆ ในประเทศไทย เมืองราชธานี เชน กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 

หรือเมืองสําคัญท่ีเปนท่ีมาของชางเชือกสําคัญ เชน เมืองยะลา กรุงเทพมหานคร 

ยะลา นอกจากน้ี คําวา “เมือง” ยังมีนัยวา “เมืองไทย” อีกดวย ในแงน้ีพ้ืนท่ีเมือง

จึงเปนพ้ืนท่ีของศูนยกลางอํานาจการปกครอง

พ้ืนท่ีเมืองท่ีปรากฏในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางมีบทบาทการควบคุม

ความคิดและความรูสึกใหชางคลอยตามวา การเขามาอยูในเมืองจะสะดวกสบาย
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มากกวาการอยูในปา ซ่ึงเปนความคิดของกวีท่ีแสดงออกตามความคิดของมนุษย 

ดังท่ีสุรเดช โชติอุดมพันธ (2559ข, น. 23) กลาววา “สําหรับเวิรท5 เมืองไมไดเปน

เพียงแคพ้ืนท่ีท่ีอยูแนน่ิง เปนท่ีรองรับกิจกรรมตางๆ ของมนุษย หากแตเมือง

เปนพ้ืนท่ีท่ีมีปฏิสัมพันธกับคนท่ีดํารงอาศัยอยูอยางซับซอน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาท

หลอหลอมพฤติกรรมและนิสัยของคนเมือง สามารถควบคุมและกระตุนวิธีคิด

ของคน” ดังจะเห็นไดจากบทชมเมืองท่ีวา

 กรุงเทพบุรีรม- ยก็สมวิสิฐฐาน

มหิศมเหาฬาร สุมลังเมลืองทอง

 ตึกรามก็ตรูตรา ทศนาบมีสอง

เรือนราน บ เปนรอง บุรใดในโลกา

 วัดวาพระอาราม ก็อรามสุวาภา

วังหลวงก็งามตา ยลแลวเกษมศานต

 เรามีวิชาชาง วิธีสรางประกอบงาน

ชาวตางประเทศขาน สรแซวจีชม

 แลท่ีกระทําการ รัฐบาลสมฤษฎ์ิสม

เปนกองกระทรวงกรม และทบวงแผนกดี

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, 2533, น. 14–15)

คําประพันธขางตนปรากฏในลา 3 ชมเมือง คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอม

พระศรีนรา รัฐราชกิ ริ ณี  พระราชนิพนธ ในสมเ ด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เปนการพรรณนาถึงความเจริญ ความย่ิงใหญ และความ

สวยงามของกรุงเทพฯ ซ่ึงเปนเมืองท่ีมีแตความสุขสบาย อีกท้ังยังเปนท่ีต้ังของ

สถานท่ีสําคัญท่ีเปนศูนยกลางการปกครอง และอีกนัยหน่ึงการพรรณนาถึงความ

เจริญรุงเรืองของเมืองก็เปนการแสดงถึงการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยได 

บานเมืองเจริญรุงเรืองไดก็เกิดจากพระมหากษัตริยปกครองบานเมืองไดดี

5 หลุยส เวิรท (Louis Wirth) นักวิชาการเก่ียวกับเมืองจากมหาวิทยาลัยชิคาโก 

(สุรเดช โชติอุดมพันธ, 2559ข, น. 23)
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ในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเศวตสุรคชาธาร สํานวนของทานผูหญิง

สมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา กวีไดพรรณนาภาพของเมืองและแสดงใหเห็นวา

เม่ือชางปาเขามาอยูในเมืองเปนชางทรงของพระมหากษัตริยก็จะถูกหลอหลอม

อบรมบมนิสัยและในท่ีสุดก็จะลืมถ่ินท่ีอยูเดิมหรือปาได ดังคําประพันธท่ีวา

 พอจักสนานสนุก นิระทุกขะสุขเกิน

มองเมืองยะลาเจริญ และจะลืมพนาสัณฑ

 อาคารสถานรัฐ ก็อุบัติถกลครัน

ตรูตาสถาบัน และสงาศาลากลาง

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, 2533, น. 31)

จากคําประพันธขางตนเม่ือชางปาจะตองเขามาทําหนาท่ีเปนชางทรงของ

พระมหากษัตริยก็จะตองเขามาอยูในเมือง ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีความเจริญ พบแต

ความสุข และไมมีความทุกข และเม่ือพบความสุขตางๆ ก็จะลืมปา ซ่ึงเปนถ่ิน

ท่ีอยูเดิม

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน ผูวิจัยสังเกตเห็นวาการท่ีกวีนําเสนอภาพ

พ้ืนท่ีปา 2 ลักษณะคือ ภาพของพ้ืนท่ีปาท่ีเปนถ่ินท่ีอยู ท่ีทุกขยากลําบากและ

พ้ืนท่ีปาท่ีมีความอุดมสมบูรณ และภาพของพ้ืนท่ีเมืองท่ีเจริญรุงเรืองลวนแสดง

ใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางศูนยกลางอํานาจกับพ้ืนท่ีชายขอบ 

เน่ืองจากสถานะของชางท่ีเปล่ียนแปลงไปจากชางปาเปนชางทรงของพระมหากษัตริย 

ชางปาจึงตองเขาสูกระบวนการอบรมและขัดเกลาใหมีความประพฤติและลักษณะ

นิสัยท่ีเหมาะสมกับการเปนชางสําคัญคูบารมีของพระมหากษัตริยได ในแงน้ี

พ้ืนท่ีปาจึงกลายเปนพ้ืนท่ีชายขอบ พ้ืนท่ีเมืองศูนยกลางอํานาจการปกครองมา

แทนท่ี นอกจากน้ีขนบการประพันธดานเน้ือหาของคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

ท่ีตองแสดงใหเห็นการตัดความสัมพันธของชางปาจากถ่ินท่ีอยูเดิม ไมวาพ้ืนท่ีปา

จะมีลักษณะท่ียากลําบากหรือจะนาร่ืนรมยเพียงใดก็ไมอาจอยูในปาน้ันได (ดังจะ

เห็นไดจากเน้ือหาในบทลาไพร) เพ่ือไปทําหนาท่ีของตนและไปอยูในถ่ินท่ีอยูใหม 
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(ดังจะเห็นไดจากเน้ือหาในบทชมเมือง) ดังจะเห็นไดจากแผนภาพความสัมพันธ

เชิงอํานาจระหวางพ้ืนท่ีศูนยกลางอํานาจกับพ้ืนท่ีชายขอบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

สถานะของชางปาเปนชางทรงของพระมหากษัตริยท่ีสัมพันธกับเน้ือหาในคําฉันท

ดุษฎีสังเวยกลอมชาง

ภาพท่ี 1 ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพ้ืนท่ีศูนยกลางอํานาจกับพ้ืนท่ีชายขอบ

  }

จากแผนภาพแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีศูนยกลางอํานาจ

กับพ้ืนท่ีชายขอบ พ้ืนท่ีเมืองเปนพ้ืนท่ีท่ีชางตองเขาสูการเปล่ียนแปลงสถานะตอง

เขาสูกระบวนการอบรมขัดเกลา บทบาทการควบคุมท่ีเกิดจากการอยูในพ้ืนท่ีเมือง

จึงมีเพ่ิมมากข้ึน และเปนบทบาทการควบคุมท่ีสัมพันธกับสถานะของชางท่ีตอง

คอยรับใชใกลชิดพระมหากษัตริย พ้ืนท่ีปาจึงกลายเปนพ้ืนท่ีท่ีถูกลดความสําคัญ

จนกลายเปนพ้ืนท่ีชายขอบน่ันเอง

4. º·ÊÃØ»áÅÐÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
จากการศึกษาวิจัยพบวา คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางมีบทบาทการควบคุม 

ซ่ึงเกิดจาก คูความสัมพันธเชิงอํานาจใน 4 ลักษณะ ไดแก ความสัมพันธเชิงอํานาจ

ระหวางเทพกับพระมหากษัตริย ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพระมหากษัตริย

กับขุนนาง ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูสอนกับผูถูกสอน และความสัมพันธ

เชิงอํานาจระหวางพ้ืนท่ีศูนยกลางอํานาจกับพ้ืนท่ีชายขอบ
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ผูวิจัยเห็นวาบทบาทการควบคุมในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางท่ีเกิดจาก

ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเทพกับพระมหากษัตริย แสดงใหเห็นวาแมคนไทย

จะมีความคิดความเช่ือเร่ืองพระมหากษัตริย เปนสมมติเทพ แตเ น้ือหาของ

คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางก็ปรากฏการอัญเชิญเทพองคตางๆ ท่ีเขามาบันดาล

ใหการพระราชพิธีสมโภชชางเปนไปดวยความราบร่ืน และควบคุมการปฏิบัติของ

พระมหากษัตริยท่ีมีตอชางเผือก ตองคอยดูแลปกปกรักษาใหชางเผือกมีชีวิต

ความเปนอยูท่ีดี เม่ือชางเผือกมีความสุขสมบูรณก็จะสงเสริมใหอํานาจความศรัทธา

เกิดข้ึนกับพระมหากษัตริยไดมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับความคิดเร่ืองชางเผือกสัญญะ

ของผูมีบุญบารมีตามคติจักรพรรดิราช ความเจริญของบานเมืองและเก้ือหนุน

พุทธศาสนา นอกจากน้ีผูวิจัยเห็นวาขนบการประพันธดานเน้ือหาในบทสดุดีขอพร

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิปรากฏในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางทุกสํานวนจึงย่ิงเนนย้ําใหเห็น

ไดอยางชัดเจนวาความคิดเร่ืองเทพก็เปนกรอบคิดสําคัญท่ีกําหนดใหกวียังคงตอง

นําเสนอเน้ือหาสวนดังกลาว ซ่ึงทําใหกวีไมสามารถแหวกขนบจากกรอบการประพันธ

วรรณกรรมประเภทน้ีได

บทบาทการควบคุมในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางท่ีเกิดจากความสัมพันธ

เชิงอํานาจระหวางพระมหากษัตริยกับขุนนางเปนความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีเกิดจาก

บทบาทหนาท่ี กลาวคือพระมหากษัตริยมีอํานาจตามบุญบารมี มีคุณสมบัติพิเศษ

ท่ีเหนือกวาจึงทําใหเกิดกลไกท่ีควบคุมการประพฤติการปฏิบัติของขุนนาง กลไก

สําคัญท่ีถูกผลิตข้ึนและเห็นไดอยางชัดเจน คือ ชุดความคิดเร่ืองความซ่ือสัตย

จงรักภักดี ซ่ึงสัมพันธกับวาทกรรม “การเปนขุนนางท่ีดี” ทําใหขุนนางมีการประพฤติ

ปฏิบัติท่ีอยูในกรอบของกฎเกณฑ ดังจะเห็นไดวา ชางปาเม่ือเปล่ียนสถานะเปน

ชางทรงของพระมหากษัตริยก็นับไดวาเปนขุนนาง กฎเกณฑตางๆ ท่ีชางตอง

เรียนรูและเขาสูกระบวนการขัดเกลาทางสังคม อีกท้ังความคิดเร่ืองความจงรักภักดี

น้ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองอุดมการณราชาธิปไตยท่ีอยูคูกับสังคมไทยมาเปนเวลานาน

ใหมีความแข็งแกรงม่ันคงมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงรอยตอของการ

เปล่ียนแปลงการปกครองท่ีตองแสดงถึงความม่ันคงของสถาบันพระมหากษัตริย 

การพบชางเผือกจึงเปนสวนหน่ึงท่ีชวยเนนย้ําความม่ันคงของสถาบันพระมหากษัตริย
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ไดมากย่ิงข้ึน ดังจะเห็นไดจากคําประพันธในคําฉันทดุษฎีสังเวย กลอมพระเศวต-

คชเดชนดิลกฯ พระราชนิพนธของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิป

ประพันธพงศ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

 ธํารงพระวงศจัก- ริพิทักษบุรีรมย

จวบสัปดมางคสม สิริรัตนโกสินทร

 บุญพอชะลอด่ึง ชิวะพ่ึงสยามินทร

เถลิงศักด์ิพระนัคริน ทระพาหคชาเฉลา

(ประชุมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง, 2533, น. 42–43)

ชุดความคิดเร่ืองความจงรักภักดีถูกผลิตซ้ําและเนนย้ําใหเห็นไดอยางชัดเจน

จากบทบาทการควบคุมท่ีเกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูสอนกับผูถูกสอน 

การสอนท่ีปรากฏในบทสอนชางเปนการสอนผานความคิดของกวี ผูวิจัยสังเกตวา

กวีผูประพันธคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางทุกสํานวนท่ีนํามาศึกษาวิจัยน้ันลวนมี

สถานะและบทบาทอยูในชนช้ันนําไทย คําสอนตางๆ ท่ีเนนย้ําความคิดเร่ืองความ

จงรักภักดี การประพฤติปฏิบัติของการเปนขุนนางท่ีดีเหมาะสมกับสถานะจึงถูกสง

ตอและผลิตซ้ําไปสูชางปาเม่ือเปล่ียนสถานะเปนชางทรงของพระมหากษัตริย 

(หรือการเปล่ียนสถานะเปนขุนนาง) ไดอยางกลมกลืนและเปนธรรมชาติท่ีสัมพันธ

กับโครงสรางของเน้ือหาในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

บทบาทการควบคุมท่ีเกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพ้ืนท่ี

ศูนยกลางอํานาจกับพ้ืนที่ชายขอบแสดงใหเห็นวา พ้ืนท่ีเมืองท่ีเปนศูนยกลางอํานาจ

การปกครองถูกเนนย้ําใหความสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงคําฉันทดุษฎี

สังเวยกลอมชางในสมัยรัตนโกสินทร เชน คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระศรีนรารัฐ

ราชกิริณี พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ดุษฎีสังเวยกลอมชางสํานวนน้ีแสดงใหเห็นการผลักพ้ืนท่ีปาใหเปนพ้ืนท่ีชายขอบ 

เน่ืองจากพระองคนําเสนอภาพของพ้ืนท่ีปาท่ีมีความอุดมสมบูรณ แตความ

อุดมสมบูรณและนาร่ืนรมยของพ้ืนท่ีปาก็ไมมีความสําคัญเทากับการไดมาอาศัย
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อยูในพ้ืนท่ีเมืองท่ีเปนศูนยกลางอํานาจการปกครองของพระมหากษัตริย หรือ

กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นวาแมพ้ืนท่ีปาจะนาอยูนาร่ืนรมย

เพียงใดก็ไมเหมาะสมกับชางปาท่ีเปล่ียนสถานะเปนชางทรงของพระมหากษัตริย 

ดังน้ันการยายถ่ินท่ีอยูจึงเปนส่ิงท่ีตองปฏิบัติ และเปนปฏิบัติการอํานาจระหวาง

พ้ืนท่ีท่ีมีบทบาทการควบคุมและคอยกําหนดสภาพความเปนอยู หรือหากมอง

ในอีกแงมุมหน่ึงการเดินทางของชางปาจากพ้ืนท่ีปาสู พ้ืนท่ีเมืองแสดงใหเห็น

การเพ่ิมบุญบารมีของพระมหากษัตริยใหมีมากข้ึน สัมพันธกับการไดชางเผือก 

ซ่ึงเปนสมบัติของพระมหากษัตริยตามแนวคิดจักรพรรดิราช พระราชอํานาจและ

บุญบารมีของพระมหากษัตริยแผขยายไปในทุกพ้ืนท่ี

คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางเปนวรรณคดีท่ีใชประกอบพระราชพิธีสําคัญ

ของพระมหากษัตริย เปนวรรณคดีท่ีใชอานประกอบในพิธีการข้ึนระวางชางสําคัญ

ของพระมหากษัตริย ทําใหขนบการประพันธคําฉันทดังกลาวตองมุงเนนท่ีการ

เฉลิมพระเกียรติของพระมหากษัตริย เน้ือหาในสวนตางๆ ในคําฉันทดุษฎีสังเวย

กลอมชางจึงตองแสดงใหเห็นถึงบุญบารมีของพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนผู ท่ีมี

บทบาทการควบคุมในฐานะของผูปกครองตามโครงสรางของการปกครองของไทย

ท่ีศูนยกลางแหงการปกครองอยูท่ีพระมหากษัตริย อีกท้ังสะทอนถึงความม่ันคง

ของสถาบันพระมหากษัตริย ความม่ันคงจะเกิดข้ึนไดสวนหน่ึงยอมมาจากความ

จงรักภักดีของขุนนางขาราชการ และเนนย้ําใหเห็นวาความจงรักภักดีเปนคุณสมบัติ

สําคัญของขุนนางท่ีดี นอกจากอุดมการณความจงรักภักดีจะถูกผลิตซ้ําจาก

การประกอบพระราชพิธีสมโภชชางแลวก็ยังถูกผลิตซ้ําผานการเรียบเรียงเน้ือหา

ในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางทุกยุคทุกสมัย

จะเห็นวาแมคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางจะมีจุดมุงหมายหลักในการ

ประพันธข้ึนเพ่ือใชประกอบในพระราชพิธีสมโภชระวางชางสําคัญ แตก็เห็นไดวา

ตัวบทวรรณคดีไดแฝงบทบาทการควบคุมสังคมไวไดอยางแนบเนียน และ

ขณะเดียวกันก็แสดงถึง “อํานาจ” ของตัวบทวรรณคดีไดอยางเดนชัด
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