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อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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คําฉันทดุษฎีสังเวย

คําฉันทดุษฎีสังเวยเปนวรรณคดีที่แตงข้ึนเพ่ือบวงสรวงและ

แสดงความช่ืนชมยินดี ในโอกาสสําคัญ ไดแก  การประกอบ         

พระราชพิธีสําคัญตางๆ ที่เก่ียวกับพระมหากษัตริย เชน สรรเสริญ

พระพุทธรูปองคสําคัญ เฉลิมพระมนเทียร กลอมพระเจาลูกยาเธอ

และพระเจาลูกเธอ กลอมกลองสําคัญ และกลอมชางสําคัญ
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คําฉันทดุษฎีสังเวย

คําฉันทดุษฎีสังเวยเปนวรรณคดีที่ใชในการประกอบพิธีกรรมและเปน      

สวนหนึ่งของพระราชพิธีสําคัญเหลานี้ เพราะใชเปนโองการสําหรับอานในพระราช

พิธีเพ่ือแสดงพระบารมีและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยทําใหมีบรรยากาศ

ของพระราชพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ขรึมขลัง (ม.ล.คํายวง วราสิทธิชัย, ๒๕๔๙, น. ๓๖)
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คําฉันทดุษฎีสงัเวย

นอกจากน้ียังมีวัตถุประสงคแฝง ซ่ึงสังเกตไดจากเน้ือหา

บางสวนเปนคําสอนหรือคําสาปแชง เพ่ือใหผูที่เขารวมพระราชพิธี

ตระหนักถึงภาระหนาที่ของตน ตั้งใจทําราชการสุดความสามารถดวย

ความจงรักภักดีและซื่อสัตยสุจริต
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คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

ผูแตง

สวนใหญผูแตงคําฉันทดุษฎีสังเวยเปนกวีในราชสํานักหรือกวีที่มีชื่อเสียง

ในสมัยนั้น เชน ขุนเทพกระวี กรมหมื่นศรีสุเรนทร สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 

กรมพระยาเดชาดิศร สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ขุนสาร

ประเสริฐ (นุช) พระยาบําเรอบริรักษ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย) พระยามหา

อํามาตยาธิบดี (หรุน) หลวงมหาสิทธิโวหาร (สืบ) เปนตน
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คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

วรรณคดีดุษฎีสังเวยใน “ชุมนุมฉันทดุษฎีสังเวย” ท่ีเกี่ยวของกับวรรณคดี

คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง ไดแก คําฉันทกลอมชาง จํานวน ๒๐ เรื่อง ดังนี้ 

๑. ดุษฎีสังเวยกลอมชางของเกา (สุโขทัย)

๒. ดุษฎีสังเวยกลอมชางของเกา (กรุงเกา)

๓. ฉันทกลอมชางพลาย (พระเศวตกุญชร)

๔. ฉันทกลอมชางพัง (พังหงสาสวรรค) 

๕. สดุดีพระเกียรติอัญเชิญขวัญมงคลคเชนทรชํานิเผือกพลาย
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คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

๖. ฉันทกลอมพระเสวตรวรวรรณ 

๗. ฉันทกลอมพระมหารพีพรรณคชพงษ 

๘. ฉันทกลอมพระเสวตรสุวภาพรรณ

๙. ฉันทกลอมพระเทพคชรัตนกริณี และพระศรีสวัสดิเสวตรวรรณ 

๑๐. ฉันทกลอมพระเสวตรวรลักษณ 

๑๑. ฉันทกลอมพระเสวตรวรสรรพางค และพระเสวตรวิสุทธิเทพพามหาพิฆเนศร 

๑๒. ฉันทกลอมพระเสวตรสุนทรสวัสดิ
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คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

๑๓. ฉันทกลอมพระสกลวโรภาษ 

๑๔. ฉันทกลอมพระเสวตรรุจิราภาพรรณ 

๑๕. ฉันทกลอมพระเสวตรวรนาเคนทร 

๑๖. ฉันทกลอมพระศรีเสวตรวรรณิภา 

๑๗. ฉันทกลอมเสวตรอุดมวารณ 

๑๘. ฉันทกลอมพระเสวตรวชิรพาหะ               

๑๙. ฉันทกลอมชางสวรรค 

๒๐. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเสวตรคชเดชนดิลก
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คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

พระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางชางสําคัญ เปนพระราชพิธี

เกาแกของไทยที่รับแบบอยางเขมร ซึ่งรับเอาวัฒนธรรมมาจาก

อินเดียอีกตอหน่ึง

พระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางชางสําคัญประกอบดวยพิธี

สงฆและพิธีพราหมณ ในสวนพิธีพราหมณจะมีการอานคําฉันท

ดุษฎีสัง เวยกลอมชาง  ซึ่งแตงขึ้นเพื่อใช ในพระราชพิธี น้ี

โดยเฉพาะ 
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คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง
องคประกอบของเน้ือหา

คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางดังกลาวประกอบดวยเนื้อหาท่ีเปนแบบแผน

คลายคลึงกัน ดังนี้

๑. บทนํา แตงเปนประณามบท หมายถึง บทท่ีอยูตนเรื่องท่ีแตง มีเนื้อหาแสดง

ความเคารพตอส่ิงศักด์ิสิทธิ์ และบุคคลท่ีควรเคารพบูชา บางทีเรียกวาบทไหว หรือบท

ขอพร (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๒, น.๒๙๖)

ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีกวีกลาวถึงในประณามบท ไดแก พระรัตนตรัย ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ และ

เทพเจาตามคติของพราหมณท่ีเกี่ยวของกับชาง ไดแก พระพรหม พระนารายณ  พระ

อิศวร พระอัคนี พระคเณศ พระเทวกรรม พระขันทกุมาร และพระโกญจนาเนศวร 

รวมทั้งสดุดีพระมหากษัตริย
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คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

องคประกอบของเนื้อหา

๒. บทปลอบโยนชาง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความเขาใจและ

เห็นใจชางที่ตองทุกขโศก เนื่องจากตองจากถิ่นที่อยูที่เคยอยูและญาติพ่ี

นอง อีกทั้งยังปลอบโยนชางใหหักหามความทุกข และตัดใจมาเปนชางคู

พระบารมีพระมหากษัตริย
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คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

องคประกอบของเนื้อหา

๓. บทพรรณนาความงามของบานเมือง มีเ น้ือหา

เก่ียวกับการพรรณนาความงดงามและความรุงเรืองของ

บานเมือง รวมทั้งกลาวถึงความสุขสบายที่ชางจะไดรับเมื่อมา

อยูในเมือง 
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คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

องคประกอบของเนื้อหา

๔. บทส่ังสอนชาง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําส่ัง

สอนใหชางละพยศ ปฏิบัติตัวใหดี เชื่อฟงหมอควาญ และ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย

เนื้อหาของคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางในแตละ

ตอนนี้ โดยท่ัวไปจะถูกกําหนดเปนแบบแผนคลายคลึงกัน 

บางทีเรียกเนื้อหาแตละตอนนี้วา “ลา” 
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คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

องคประกอบของเนื้อหา

เนื้อหาสวนที่ ๑ เรียก ลา ๑ “ขอพร”

เนื้อหาสวนที่ ๒ เรียก ลา ๒ “บทลาไพร”

เนื้อหาสวนที่ ๓ เรียก ลา ๓ “บทชมเมือง” 

เนื้อหาสวนที่ ๔ เรียก ลา ๔ “บทสอนชาง”

คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางในสมัยอยุธยามีจํานวนลาไมครบท้ัง ๔ ลา เม่ือถึงสมัย

รัตนโกสินทรเนื้อหาวรรณกรรมประเภทนี้คอนขางมีแบบแผนที่แนนอน คือ ประกอบดวยลาทั้ง ๔
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คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

องคประกอบของเนื้อหา

๕. บทลงทาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขอพร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อาจเปนทวยเทพ เทวดา

รักษาเมือง และเทพเจาตามคติพราหมณ ให

รวมกันถวายพระพรพระมหากษัตริยใหทรงมี

พระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอใหทรงดํารงพระยศอยู       

ชั่วกัลปาวสาน
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คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง

การประกอบพิธี

ในการประกอบพระราชพิธีสมโภชชางเผือกนี้ หลังจากพราหมณอานฉันทดุษฎี

สังเวยที่มี ๔ ลาจบแลว พราหมณเบิกแวนเวียนเทียน ในขณะกําลังเวียนเทียนเปนเวลา

ขับอานกาพยขับไม ซ่ึงขับประสานเสียงคูกับเสียงซอสามสาย และมีคนไกวบัณเฑาะวให

จังหวะ เมื่อเวียนเทียนครบ ๓ รอบ เปนเสร็จพิธี แลวเลิกขับไม
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แวนเวียนเทียน
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บัณเฑาะว
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