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วรุณญา อัจฉริยบดี๒

บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่อง “อุดมการณ์ทางสังคมในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง”
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อุดมการณ์ทางสังคมที่ปรากฏในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวย
กล่อมช้างสมัยกรุงศรีอยุธยา และค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างสมัยรัตนโกสินทร์
รวม ๙ ส�ำนวน ผลการศึกษาพบว่า อุดมการณ์ทางสังคมในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อม
ช้าง ๓ ลักษณะ ได้แก่ อุดมการณ์จักรพรรดิราช อุดมการณ์จักรพรรดิราชประกอบ
กับอุดมการณ์ธรรมราชา และอุดมการณ์เทวราชา อุดมการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้แสดง
ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ในด้านการปกครอง พระเกียรติยศของ
พระมหากษัตริย์ และช่วยส่งเสริมอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ในฐานะสมมติเทพ
ค�ำส�ำคัญ: ค� ำ ฉั น ท์ ดุ ษ ฎี สั ง เวยกล่ อ มช้ า ง, อุ ด มการณ์ ท างสั ง คม, วรรณคดี
ขนบธรรมเนียมประเพณี
๑

บทความนี้เป็นบทความวิจัยที่พัฒนาขึ้นจากการอบรมเชิงปฏิบัติการใน “อาศรมวิจัย
มนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๕” ซึ่งเป็นโครงการจัดอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางในสายมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยที่มีคุณภาพ โดยได้รับทุนสนับสนุน
การด�ำเนินโครงการจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
เมื่อปี ๒๕๖๒ และเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง บทบาทการควบคุมและความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
ในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
๒
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา E-mail: warunya.aj@ssru.ac.th
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Social Ideology in Elephant Pacification Poems
Warunya Ajchariyabodee๓

Abstract
The research for this article aimed to analyse the social ideology that
appears in nine Elephant Pacification Poems of the Ayutthaya and
Rattanakosin periods. The results of this study show that characteristics of
Elephant Pacification Poems include Chakravartin ideology. Chakravartin
ideology, along with Dharmaraja and God King ideology, represents the role
of domination by the king, the honour of the king and help promote the
divine right of the power of the kings.
Keywords: Elephant Pacification Poems, Social Ideology, Literary Works
Occasioned by Tradition
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๑. บทน�ำ
บทความนีเ้ ป็นบทความทีส่ บื เนือ่ งจากผลการศึกษาของบทความเรือ่ ง “บทบาท
การควบคุม: ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง” (Ajchariyabodee, 2020a, p. 29-62) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า บทบาทการควบคุมในค�ำฉันท์ดุษฎี
สังเวยกล่อมช้างเกิดจากคู่ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ๔ ลักษณะ ได้แก่ ความสัมพันธ์เชิง
อ�ำนาจระหว่างเทพกับพระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างพระมหากษัตริย์
กับขุนนาง ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างผู้สอนกับผู้ถูกสอน และความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจระหว่างพื้นที่ศูนย์กลางกับพื้นที่ชายขอบ ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าจากความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทั้ง ๔ ลักษณะนี้น�ำไปสู่การผลิตซ�้ำอุดมการณ์ทางสังคม ซึ่งเป็น
อุดมการณ์ทสี่ มั พันธ์กบั ประเภทของวรรณกรรม (Genre) ในทีน่ คี้ อื วรรณกรรมประกอบ
พระราชพิธี โดยเฉพาะเนือ้ หาในค�ำฉันท์ดษุ ฎีสงั เวยกล่อมช้างทีแ่ สดงให้เห็นอุดมการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐ พระมหากษัตริย์ และระบอบการปกครองของไทย อีกทั้งจะท�ำให้
เห็นการท�ำงานของอุดมการณ์ที่ครอบง�ำตัวบทประเภทนี้ที่น�ำไปสู่การเลือกน�ำเสนอ
เนื้อหาตามโครงสร้างที่เป็นแบบแผนของค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง (Imsamran,
2016, p. 116-120) ประกอบด้วย ๕ ส่วน
บทน�ำ แต่งเป็นประณามบท ในค�ำฉันท์ดษุ ฎีสงั เวยกล่อมช้าง กวีได้ใช้การแต่ง
ประณามบทตามจารีตของการแต่งวรรณคดีไทย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวถึงในประณาม
บท ได้แก่ พระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าตามคติของพราหมณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ช้าง ได้แก่ พระพรหม พระนารายณ์ พระอิศวร พระอัคนี พระคเณศ พระเทวกรรม
พระขันทกุมาร และพระโกญจนาเนศวร รวมทั้งสดุดีพระมหากษัตริย์
บทปลอบโยนช้าง มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการแสดงความเข้าใจและเห็นใจช้างทีต่ อ้ ง
ทุกข์โศก เนื่องจากต้องจากถิ่นที่เคยอยู่และญาติพ่ีน้อง อีกทั้งยังปลอบโยนช้างให้
หักห้ามความทุกข์ และตัดใจมาเป็นช้างคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์
บทพรรณนาความงามของบ้านเมือง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพรรณนาความ
งดงามและความรุ่งเรืองของบ้านเมือง รวมทั้งกล่าวถึงความสุขสบายที่ช้างจะได้รับ
เมื่อมาอยู่ในเมือง
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บทสั่งสอนช้าง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะน�ำสั่งสอนให้ช้างละพยศปฏิบัติตัว
ให้ดี เชื่อฟังหมอควาญ และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
บทลงท้าย มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการขอพรสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย อาจเป็นทวยเทพ
เทวดารักษาเมือง และเทพเจ้าตามคติพราหมณ์ ให้รว่ มกันถวายพระพรพระมหากษัตริย์
ให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอให้ทรงด�ำรงพระยศอยู่ชั่วกัลปาวสาน
จากโครงสร้างของเนื้อหาค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างทั้ง ๕ ส่วนย่อม
เป็นกรอบและก�ำหนดให้กวีต้องเลือกสรรเนื้อหาที่เป็นไปตามขนบของการประพันธ์
วรรณคดีประเภทนีท้ ี่เชื่อมโยงกับสถานภาพและบทบาทของพระมหากษัตริย์ คติความ
เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับช้าง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท�ำให้กวีถ่ายทอด
อุดมการณ์ทางสังคมผ่านการเลือกสรรเนื้อหาในส่วนต่าง ๆ ของตัวบทค�ำฉันท์ดุษฎี
สังเวยกล่อมช้างแต่ละส�ำนวนได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์อุดมการณ์ทางสังคมในค�ำฉันท์ดุษฎี
สังเวยกล่อมช้างสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จ�ำนวน ๙ เรื่อง ได้แก่
๑. ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง ของขุนเทพกระวี เมืองสุโขทัย
๒. ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างครั้งกรุงเก่า
๓. ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง พระราชนิพนธ์สมเด็จพระนารายณ์
๔. ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างพลาย พระนิพนธ์กรมหมื่นศรีสุเรนทร์
๕. ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างพัง พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๖. ค�ำฉันท์ดษุ ฎีสงั เวยกล่อมพระเสวตรวรวรรณ ส�ำนวนของพระยาศรีสนุ ทร
โวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
๗. ค�ำฉันท์ดษุ ฏีสงั เวยกล่อมพระเศวตคชเดชน์ดลิ ก พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
๘. ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมพระเศวตสุรคชาธาร ส�ำนวนของท่านผู้หญิง
สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
๙. ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมพระศรีนรารัฐราชกริณี พระราชนิพนธ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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๒. ผลการศึกษา
ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างที่น�ำมาศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้เป็นวรรณกรรม
ที่แต่งขึ้นในสมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ได้แก่ ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง ของขุนเทพกระวี เมืองสุโขทัย แต่งใน พ.ศ.
๒๑๙๙-๒๒๓๑ ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างครั้งกรุงเก่า และค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวย
กล่อมช้างพระราชนิพนธ์สมเด็จพระนารายณ์ ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างที่แต่งขึ้น
ในสมัยรัตนโกสินทร์ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) ได้แก่
ค�ำฉันท์ดษุ ฎีสงั เวยกล่อมช้างพลาย พระนิพนธ์กรมหมืน่ ศรีสเุ รนทร์ แต่งใน พ.ศ. ๒๓๕๕
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างพัง
พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส สมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้แก่ ค�ำฉันท์ดษุ ฎีสงั เวยกล่อมพระเสวตรวรวรรณ ส�ำนวน
ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) แต่งใน พ.ศ. ๒๔๑๓ สมัยพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ ค�ำฉันท์ดุษฏีสังเวยกล่อมพระเศวตคชเดชน์ดิลก
พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ แต่งใน พ.ศ.
๒๔๗๐ และสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ได้แก่ ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมพระเศวตสุรคชาธาร ส�ำนวนของ
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา แต่งใน พ.ศ. ๒๕๑๑ และค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวย
กล่อมพระศรีนรารัฐราชกริณี พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี แต่งใน พ.ศ. ๒๕๒๐
จากยุคสมัยของค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง ๙ ส�ำนวน ผู้วิจัยเห็นว่าเป็น
ส�ำนวนที่แต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแสดงอุดมการณ์ที่แตกต่างจาก
ส�ำนวนที่แต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ผู้วิจัยคิดว่าค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง
ปรากฏ “อุดมการณ์” ที่มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการควบคุมและความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจตามแนวคิดแบบลัทธิมาร์กซ๑ ที่นิยามว่า อุดมการณ์เป็นวิธีการที่ผู้มีอ�ำนาจ
มากกว่าใช้ควบคุมผู้มีอ�ำนาจน้อยกว่า (Imsamran, 2016, p. 406) และเป็นการสร้าง
อุดมการณ์เพื่อให้คนในสังคมเกิดการยอมรับ นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับ
๑

สะกดตามต้นฉบับ
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แนวคิดเรื่องอุดมการณ์ของฟาน ไดก์ (Van Dijk) ที่กล่าวถึง “อุดมการณ์ว่า เป็นระบบ
คิด ความเชือ่ ทีม่ อี ยูร่ ว่ มกันของสมาชิกในสังคม ซึง่ มีผลต่อทัศนคติและการแสดงออก
ทางสังคมของสมาชิกในสังคม” (Imsamran, 2016, p. 407)
จากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในค�ำฉันท์ดษุ ฎีสงั เวยกล่อมช้างทีแ่ สดง
ถึงบทบาทการควบคุม ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าบทบาทการควบคุมเกิดจาก
อุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐและอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ อุดมการณ์
ทั้งสองเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน การศึกษาอุดมการณ์เหล่านี้ในตัวบทค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวย
กล่อมช้างจะช่วยแสดงให้เห็นบทบาทการควบคุมสังคม และการท�ำงานของอุดมการณ์
ที่ครอบง�ำในตัวบทได้
ในส่ ว นของอุด มการณ์ของรัฐ ไทย นิธิ เอียวศรี ว งศ์ ได้ อธิ บ าย ค� ำ ว่ า
“อุดมการณ์” ไว้ในบทความที่ชื่อว่า “อุดมการณ์แห่งรัฐ”
อุ ด มการณ์ คื อ ชุ ด ความคิ ด หนึ่ ง ที่ รั ฐ สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ท� ำ ให้
ประชาชนยอมรับอ�ำนาจตามโครงสร้าง ที่ชนชั้นปกครองได้วาง
เอาไว้ ค� ำ ว่ า ยอมรั บ ในที่ นี้ มี ค วามหมายกว้ า งกว่ า ยอมปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย หรือเมื่อถูกรัฐรอนสิทธิต่าง ๆ นับตั้งแต่เก็บภาษี
ไปจนถึงจับเข้าคุก ก็ยอมจ�ำนนโดยดี และหมายรวมไปถึงการถือ
เอาอุดมการณ์เป็นบรรทัดฐานของการตัดสินว่าอะไรดี อะไรชั่ว
อะไรถู ก อะไรผิ ด อะไรคื อ ระเบี ย บทางสั ง คมที่ ดี อะไรคื อ
ระเบียบสังคมที่จะน�ำความพินาศมาให้จึงกระทบต่อเศรษฐกิจ,
การเมือง, สังคม, และวัฒนธรรมทุกด้าน ดังนั้นอุดมการณ์จึงเป็น
ชุดความคิดมากกว่าความคิดโดด ๆ
(Aeusriwongse, 2020)
จากค�ำอธิบายของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ข้างต้นจะเห็นได้ว่า อุดมการณ์เป็นชุด
ความคิดที่เกิดขึ้นโดยชนชั้นปกครอง เพื่อใช้จัดระเบียบสังคมให้เป็นไปในทางที่ดี ให้
คนในสังคมรู้ว่าควรประพฤติปฏิบัติสิ่งใด
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อุดมการณ์ที่แพร่หลายในรัฐไทย ได้แก่ อุดมการณ์แบบธรรมราชา เป็น
อุ ด มการณ์ ก ารปกครองของรั ฐ โบราณ เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย จนถึ ง
ยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ และอุดมการณ์แบบเสรีนิยม
ประชาธิปไตย เป็นอุดมการณ์การปกครองแบบรัฐสมัยใหม่ เริ่มนับแต่ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึงสมัยปัจจุบัน” (Krasang and
Mahasamitthi (Atta san), 2017, p. 416) เป็นอุดมการณ์ทแี่ สดงความคิดเรือ่ งกษัตริย์
ผู้ประพฤติธรรม
ธรรมของพระมหากษัตริย์สัมพันธ์โดยตรงกับการด�ำรงอยู่
ของบ้านเมืองและราชสมบัติ หากพระมหากษัตริยด์ ำ� รงอยูใ่ นธรรม
บ้านเมืองก็จะเป็นปรกติสุข พระราชอ�ำนาจก็จะมั่นคง แต่หาก
พระมหากษัตริย์มิได้ตั้งอยู่ในธรรม พระราชอ�ำนาจและราชสมบัติ
ก็จะเสื่อมสูญ บ้านเมืองก็จะประสบความพินาศ
(Polmuk, 2009, p. 76)
ส่วนอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์อีก ๒ อุดมการณ์ ได้แก่
อุ ด มการณ์ แ บบจั ก รพรรดิ ร าช และอุ ด มการณ์ แ บบเทวราชา อุ ด มการณ์ แ บบ
จั ก รพรรดิ ร าช คุ ณ สมบั ติ ข องพระจั ก รพรรดิ ร าช ได้ แ ก่ การสั่ ง สมบุ ญ บารมี
มาตั้งแต่อดีตชาติ การประกอบด้วยรัตนะ ๗ ประการ คือ จักรรัตนะ หัตถีรัตนะ
อัศวรัตนะ มณีรัตนะ อิตถีรัตนะ คหปติรัตนะ และ ปรินายกรัตนะ ซึ่งเป็นสิ่ง
ได้มาจากบุญบารมีและเป็นองค์ประกอบที่ท�ำให้ทรงปกครองบ้านเมืองให้เจริญ
รุ่งเรือง นอกจากนี้คุณสมบัติที่แสดงความเป็นพระจักรพรรดิราชในสมัยอยุธยา
คือ การได้ครอบครองช้างเผือก ในสมัยรัตนโกสินทร์เน้นหลักธรรมที่พระจักรพรรดิ
มุง่ ปฏิบตั ิ ประกอบด้วย ธรรม ๓ หมวด ได้แก่ หมวดจักรวรรดิวตั ร หมวดทศกุศลกรรมบถ
และหมวดรักขธรรม อาวรณธรรม และคุตติธรรม (Polmuk, 2009, p. 81-88)
อุดมการณ์แบบเทวราชา คือ แนวคิดเปรียบเทียบกษัตริย์เป็นเสมือนเทพ
หรือเป็นสมมติเทพ เป็นผูส้ บื เชือ้ สายมาจากเทพ จุตลิ งมาปกครอง กษัตริยม์ สี ถานะเป็น
เทพที่อยู่เหนือมนุษย์ทั้งปวง (Chutiphongphisit, 2012-2013, p. 49)
อุดมการณ์ทางสังคมในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง
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อุดมการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นอุดมการณ์ที่ชนชั้นน�ำไทยสร้างขึ้น เพื่อให้
รัฐไทยยังคงธ�ำรงอยู่ สอดคล้องกับระบอบราชาธิปไตย และให้คนในสังคมเกิดการ
ยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้การปกครองท�ำให้เกิดบทบาท
การควบคุมในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง ซึ่งเป็นบทบาทที่แฝงอยู่นอกเหนือจาก
บทบาทที่ใช้เป็นวรรณกรรมประกอบพระราชพิธี
ในค� ำ ฉั น ท์ ดุ ษ ฎี สั ง เวยกล่ อ มช้ า งปรากฏอุ ด มการณ์ จั ก รพรรดิ ร าชเป็ น
อุดมการณ์สำ� คัญของสังคมไทย เนือ่ งจากค�ำฉันท์ดษุ ฎีสงั เวยกล่อมช้างเป็นวรรณกรรม
ที่น�ำมาใช้ในพิธีการสมโภชช้าง โดยมีความคิดความเชื่อในทางพุทธศาสนาว่า “ช้าง”
คือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงบารมีของพระมหาจักรพรรดิราช ซึ่งในที่นี้ก็เป็นการแสดง
บุญบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีช้างเผือกเป็นสิ่งมงคลคู่บุญบารมี ขณะเดียวกัน
พระมหากษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตยทรงเป็นพระจักรพรรดิทรงมีธรรมเป็นเครื่อง
ปกครอง ดั ง ปรากฏ “พระสู ต รในพระสุ ต ตั น ตปิ ฎ ก เช่ น มหาสุ ทั ส สนสู ต รและ
จักกวัตติสตู ร แสดงให้เห็นว่าพระราชาในวรรณคดีบาลีทรงเป็นพระจักรพรรดิดว้ ยวัตร
๑๒ ประการ ทีเ่ รียกว่าจักรพรรดิวตั รและทรงมีธรรมเป็นเครือ่ งปกครอง พระจักรพรรดิ
คือ พระธรรมราชา” (Sinskun, 1976, p. 13) ซึ่งจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยหลาย
พระองค์ทรงยึดหลักธรรม ต่าง ๆ มาใช้ในการปกครอง “โดยยึดแนวทางปฏิบัติของ
ความเป็นพระจักรพรรดิโดยธรรมในการปกครองประเทศบ้านเมืองสืบมา” (Sinskun,
1976, p. 15) “ในทางพุทธศาสนาถือว่าธรรมคืออ�ำนาจของพระจักรพรรดิ เพราะ
ความเป็นธรรมของพระมหาจักรพรรดิย่อมท�ำให้เกิดความรักใคร่ศรัทธา และอ�ำนาจ
ที่เกิดจากความรักใคร่ศรัทธาของประชาชนนั้น ย่อมมีอ�ำนาจยิ่งใหญ่กว่าอ�ำนาจอื่น ๆ”
(Sinskun, 1976, p. 53) ในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างได้น�ำเสนอความคิดเกี่ยวกับ
อุดมการณ์ธรรมราชาร่วมกับอุดมการณ์จกั รพรรดิราช กล่าวคือ เนือ้ หาในค�ำฉันท์ดษุ ฎี
สังเวยกล่อมช้างแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ได้มีเพียงบุญบารมีจากการ
ชนะศึกสงครามเท่านั้น แต่ทรงใช้หลักธรรมในการปกครอง ท�ำให้บ้านเมืองเจริญ
รุง่ เรือง กวีได้นำ� เสนออุดมการณ์ทงั้ สองไว้ดว้ ยกัน เพือ่ ย�ำ้ บุญบารมีของพระมหากษัตริย์
ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ใช้หลักธรรมในการปกครอง อีกทั้งหลักธรรม
เหล่านี้จะคอยควบคุมการประพฤติปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่ง
ผู้วิจัยจะอธิบายในรายละเอียดต่อไป
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นอกจากอุดมการณ์จักรพรรดิราช และการผนวกอุดมการณ์จักรพรรดิราช
กับธรรมราชาเข้าด้วยกันแล้ว อุดมการณ์ที่ส�ำคัญอีกอุดมการณ์หนึ่งที่อยู่ในสังคม
ไทยคือ อุดมการณ์เทวราชา ที่ส่งเสริมอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ในฐานะสมมติเทพ
ท�ำให้พระมหากษัตริยม์ อี ำ� นาจเหนือประชาชนทัว่ ไป และมีอำ� นาจสูงสุดในการปกครอง
บ้านเมือง ดังจะเห็นได้จากการประกอบพระราชพิธีสมโภชช้างส�ำคัญ และการแต่ง
ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างใช้ประกอบพระราชพิธีดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่เน้นย�้ำ
ถึงอุดมการณ์เทวราชาได้อย่างชัดเจน
หากพิจารณาลักษณะของอุดมการณ์ทั้งสามแล้วจะพบว่าเป็นอุดมการณ์
เหล่านี้ผสมผสานความคิดทางพุทธศาสนา ความคิดเกี่ยวกับฐานะที่ศักดิ์สิทธิ์ของ
พระมหากษัตริย์ และความคิดเกี่ยวกับการปกครอง ท�ำให้สามารถแบ่งแยกความ
แตกต่างระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาใน
ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างสะท้อนอุดมการณ์เหล่านี้จากการน�ำเสนอผ่านคุณสมบัติ
ของพระมหากษัตริย์ ถ้อยค�ำภาษา และโครงสร้างของเนื้อหาในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวย
กล่อมช้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๒.๑ อุดมการณ์จักรพรรดิราชในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง
อุดมการณ์จักรพรรดิราชในสังคมไทยสัมพันธ์อยู่กับการปกครองระบอบ
ราชาธิปไตย กล่าวคือพระมหากษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตยท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำในยาม
สงครามและในการปกครองสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นและขยายอ�ำนาจการปกครอง
ให้แผ่ไพศาล ปรากฏหลักฐานชัดเจนตัง้ แต่สมัยสุโขทัย ในวรรณคดีเรือ่ งไตรภูมพิ ระร่วง
หรือไตรภูมิกถา แสดงคุณสมบัติของผู้ที่จะได้เกิดพระจักรพรรดิราช คือ ต้องเป็น
ผู้สั่งสมบุญบารมีมาตั้งแต่ในอดีตชาติและประกอบด้วยรัตนะ ๗ ประการ ได้แก่
จักรรัตนะ หัตถีรตั นะ อัศวรัตนะ มณีรตั นะ อิตถีรตั นะ คหปติรตั นะ และปรินายกรัตนะ
คติจักรพรรดิราชเป็นการเชื่อมโยงคติจักรพรรดิในโลกอุดมคติกับพระมหากษัตริย์ใน
โลกแห่งความเป็นจริง “คติจกั รพรรดิราชหรือความเป็นราชาเหนือราชา เป็นแนวความคิด
ที่ ผู ก พั น โดยตรงกั บ พระเกี ย รติ ย ศของพระมหากษั ต ริ ย ์ ชนชั้ น น� ำ ในหมู ่ รั ฐ จารี ต
ได้พยายามเลือกเอาลักษณะต่าง ๆ ของพระจักรพรรดิมาปรับใช้ในระบบความสัมพันธ์
ของตน ทั้งการขยายอ�ำนาจและการรักษาอ�ำนาจ” (Makanan, 2019, p.17) ส่วนที่
อุดมการณ์ทางสังคมในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง
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สัมพันธ์กับวรรณคดีค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง คือ การได้ครอบครองช้างเผือก
หรือหัตถีรัตนะ ซึ่งเป็นรัตนะหนึ่งของพระจักรพรรดิราช ในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวย
กล่อมพระเศวตสุรคชาธาร ส�ำนวนของท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
พระครูพราหมณ์อ่านในงานพระราชพิธี วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๑ เนื้อหาในลา ๑
ขอพร ได้แสดงให้เห็นอุดมการณ์คติจักรพรรดิราช ดังค�ำประพันธ์ที่ว่า
ข้าขอยอกรตังวาย
เรืองฤทธิ์สฤษฏ์คเชนทรา
ด้วยกลีบเกสรปทุมา
สิบหมู่สี่พงศ์พังพลาย
		
จักรพรรดิราชใดบุญหลาย
สารวิเศษนี้จักสู่บุญ

จตุรเทพพรรณราย
บังเกิดคชา
บารมีระบุระบาย

(Prachum kham chan dutsadisangwoei klom chang, 1990, p. 25)
จากค�ำประพันธ์ข้างต้นกวีได้แสดงอุดมการณ์จักรพรรดิราช ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าพระมหากษัตริย์เป็นจักรพรรดิราชจึง “บังเกิดคชา” มาเป็นช้างทรงคู่บุญบารมี
ของพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้สัมพันธ์กับในช่วงท้ายของเนื้อหาในลา ๑ ขอพร ที่แสดงถึง
คุณสมบัติของพระจักรพรรดิราช กวีขอพรให้เทพเทวดาทั้งหลายได้ขจัดอันตรายให้มี
พระชนมายุยืนนาน และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ “เสวยราชย์รัฐไทยธ�ำรง เขตขัณฑ์
มัน่ คง อริพนิ าศ ปราศกลี” เป็นพระมหากษัตริยท์ ปี่ กครองบ้านเมืองให้มนั่ คงเป็นปึกแผ่น
และปราบศัตรูและสิ่งชั่วร้ายให้หมดไป ในส่วนนี้เป็นเนื้อหาที่แสดงถึงคุณสมบัติของ
จักรพรรดิราช แม้ว่าในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ไม่ต้องใช้ช้างในการท�ำศึกสงครามแล้ว แต่
ความคิดของการแสดงบุญบารมีของพระมหากษัตริยจ์ ากการใช้ “ช้าง” เป็นสัญลักษณ์
ในการแสดงความคิดตามอุดมการณ์จักรพรรดิราชก็ยังคงปรากฏอยู่
นอกจากนีก้ วียงั เน้นย�ำ้ ถึงอุดมการณ์พระจักรพรรดิราชเด่นชัดมากยิง่ ขึน้ จาก
การอธิบายถึงผู้ที่น�ำช้างเผือกมาถวายแด่พระมหากษัตริย์ ในค�ำฉันท์ส�ำนวนนี้แสดงให้
เห็นว่าเจ้าเมืองยะลาได้น�ำช้างเผือกมาถวายแด่พระมหากษัตริย์ ดังค�ำประพันธ์ที่ว่า
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เจ้าเมืองยะลาเบิกบาน
เลี้ยงไว้ใกล้ชิดเคหา
กราบบังคมทูลพระกรุณา
ปรากฏคชลักษณ์เลอวรรณ
ตระกูล “พรหมพงศ์”
สวยงาม “ดามพหัตถี”
พลายน้อยสู่สละพนาลี
หมายพึ่งยุคลบาทภูบาล

เร่งรับคชสาร
โปรดให้ตรวจตรา
ทรงพรรณทองแดงแสงสัน
ทิ้งชนกชนนี

(Prachum kham chan dutsadisangwoei klom chang, 1990, p. 28)
การน�ำช้างเผือกมามอบให้พระมหากษัตริย์สอดคล้องกับคติจักรพรรดิราช
ที่แสดงถึงการเป็นพระมหากษัตริย์ผ้มู ีบุญบารมี พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางอ�ำนาจ
และมีผู้ต้องการมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร การแสดงถึงอุดมการณ์จักรพรรดิราช
ในที่นี้ก็ย่อมแสดงถึงบทบาทการควบคุมที่เกิดจากความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่าง
พระมหากษัตริย์กับขุนนาง สร้างให้ขุนนางเกิดความจงรักภักดี ซึ่งหากศึกษาบริบท
ของการเมืองการปกครองในช่วงนี้ เป็นช่วงการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
เห็นว่า
การที่จะแสวงหาความชอบธรรมในระยะยาว จะต้องพึ่งพา
การยอมรับของสถาบันกษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะ
การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันนี้ จะเป็นการส่งเสริมฐานะ
และอ�ำนาจของรัฐบาล ดังนัน้ บทบาทหน้าทีแ่ ละเกียรติของสถาบัน
กษัตริย์จึงต้องได้รับการส่งเสริมมากกว่ารัฐบาลก่อน ๆ...รัฐบาล
พยายามสร้างสถาบันกษัตริย์ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคี
ความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ
(Krasang and Mahasamitthi (Atta san), 2017, p. 419-420)
อุดมการณ์จักรพรรดิราชที่ปรากฏในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างจึงอาจ
เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างพระมหากษัตริย์กับขุนนาง
อุดมการณ์ทางสังคมในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง
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การน�ำเสนอเนื้อหาในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ใช้ในการ
ประกอบพระราชพิธี จึงเป็นกระบวนการหนึง่ ทีร่ ฐั บาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ น�ำมาใช้
เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนาเรือ่ งบุญบารมี และส่งเสริมเกียรติของสถาบัน
กษัตริย์ได้เช่นกัน
พระบาทภูวนารถธรณินทร์
มหาจุฬาลงกรณ์
ชูเชิดยศองค์อดิศร
กระจายกระจ่างจบสกล
ว่าจอมจักรพรรดิจุมพล
อุดมพระเดชภินิหาร
ถวัลยราชนับฉน�ำบนาน
แลเกิดเศวตรสารทรง
ส่อเหตุให้ชุมชนปลง
ตระหนักประจักษ์แจ่มความ
ว่าแต่นี้ด้าวแดนสยาม
สมบัติสมบูรณ์พูนทวี

สมเด็จปรมินทร์
พระเกียรติก�ำจร
สยามภพธราดล
ถ้วนถึงพรรษกาล
หฤทัยจ�ำนง
จักจ�ำเริญงาม

(Prachum kham chan dutsadisangwoei klom chang, 1990, p. 49)
ค�ำประพันธ์ขา้ งต้นปรากฏในเนือ้ หา ลา ๑ ขอพร ในค�ำฉันท์ดษุ ฎีสงั เวยกล่อม
พระเสวตรวรวรรณ ส�ำนวนของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็น
ค�ำฉันท์ที่แต่งขึ้นเพื่อใช้กล่อมในพระราชพิธีขึ้นระวางช้างต้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ กวีได้
น�ำเสนอความคิดอุดมการณ์แบบจักรพรรดิราชที่แสดงให้เห็นว่า หลังจากที่พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชสมบัติได้ไม่นานก็เกิดช้างทรงมาอยู่
คูบ่ ญ
ุ บารมี พระองค์จงึ เป็นจอมจักรพรรดิแห่งแผ่นดินสยาม เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ พระองค์
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท�ำให้สยามเจริญรุ่งเรือง
คติ จักรพรรดิราชในเนื้อ หาค�ำฉันท์ดุษฎีสัง เวยกล่ อมช้ า งที่ แสดงให้ เห็ น
คุณสมบัตขิ องพระจักรพรรดิราช คือ การทีพ่ ระมหากษัตริยไ์ ด้ครอบครองช้าง ตามคติ
จักรพรรดิราชคือหัตถีรัตนะ อุดมการณ์จักรพรรดิราชในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อม

84

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔

ช้างจึงเป็นอุดมการณ์ส�ำคัญ อุดมการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจบุญบารมีของ
พระมหากษัตริย์ ซึ่งใช้ “ช้าง” เป็นสัญลักษณ์ และยิ่งจะเน้นย�้ำอุดมการณ์นี้ได้อย่าง
ชัดเจน ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างในพระราชพิธีสมโภชช้าง ผู้ที่ร่วมในพระราชพิธี
ก็จะรับรูถ้ งึ พระราชอ�ำนาจและบุญบารมีของพระมหากษัตริยไ์ ด้เป็นอย่างดี และน�ำไปสู่
บทบาทการควบคุมทีเ่ กิดจากความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างพระมหากษัตริยก์ บั ขุนนาง
ที่ยอมรับในอ�ำนาจตามบุญบารมีและหน้าที่ของพระมหากษัตริย์
๒.๒ อุ ด มการณ์ จั ก รพรรดิ ร าชกั บ ธรรมราชาในค� ำ ฉั น ท์ ดุ ษ ฎี สั ง เวย
กล่อมช้าง
ในเนื้ อ หาของค� ำ ฉั น ท์ ดุ ษ ฎี สั ง เวยกล่ อ มช้ า ง กวี ไ ด้ น� ำ เสนออุ ด มการณ์
จักรพรรดิราชกับธรรมราชาร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากวรรณกรรมค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวย
กล่อมช้างทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นจากการมุง่ แสดงให้เห็นการยกย่องสถานะของพระมหากษัตริย์
คือพระจักรพรรดิราช โดยใช้ “ช้าง” เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องประดับบารมีของ
พระจักรพรรดิราช ส่วนนีจ้ งึ เป็นส่วนทีแ่ สดงถึงอุดมการณ์จกั รพรรดิราช ขณะเดียวกัน
กวีก็ได้น�ำเสนอหรือกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ที่ใช้หลักธรรมในการปกครอง ท�ำให้
บ้านเมืองเกิดความเจริญรุง่ เรือง ซึง่ ทัศนีย์ สินสกุล (Sinskun, 1976, p. 13) ได้อธิบายว่า
อุดมการณ์จักรพรรดิราช คือ ธรรมราชา “วัตรปฏิบัติส�ำคัญของพระราชาที่ปรารถนา
จะเป็นพระมหาจักรพรรดิราช เรียกว่า จักรวรรดิวัตร” (Phromsuthirak, 1987, p. 19)
ส่วนอุดมการณ์ธรรมราชาที่เป็นอุดมการณ์ที่แสดงให้เห็นลักษณะของพระมหากษัตริย์
ในอุดมคติของพระพุทธศาสนา และมักจะปรากฏควบคูก่ บั ทศพิธราชธรรม ดังจะเห็นได้
จากคัมภีร์พุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ได้แก่ ชินกาลมาลีปกรณ์ ต�ำนานมูลศาสนา
พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน และจามเทวีวงศ์ ทีม่ กั จะกล่าวถึงความเจริญรุง่ เรือง
หรือล่มสลายของรัฐที่อิงอยู่กับการประพฤติธรรมของพระมหากษัตริย์ สิ่งที่น่าสนใจ
ในอุดมการณ์แบบธรรมราชา คือ น�ำพุทธศาสนามาผูกโยงกับผู้ปกครอง ท�ำให้ฐานะ
ของผู้ปกครองอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าประชาชน
ต่อเมื่อผู้ปกครองยอมรับธรรมในพุทธศาสนารวมเข้ากับ
ความเชื่อดั้งเดิมในสังคม “ธรรมราชา” จึงเป็นลักษณะอ�ำนาจรูป
แบบหนึ่งที่ประชาชนยอมรับต่อผู้ปกครอง...ด้วยเหตุนี้ความเชื่อใน
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ศาสนาจึงเป็นแหล่งบารมีอ�ำนาจของกษัตริย์อันปรากฏในรูปของ
ความเป็น “ธรรมราชา” แบบสุโขทัย ซึง่ นอกจากจะเป็นทีย่ อมรับใน
แง่ที่สังคมจะต้องมีผู้น�ำแล้ว ยังเป็นการสร้างความชอบธรรมและ
การยอมรับฐานะของผู้ปกครองในทางความคิดของหมู่ประชาชน
ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและประชาชนจึงผ่านถึงกัน
ด้วยลักษณะความเป็น “ธรรมราชา” ภาวะดังกล่าวช่วยเสริมคุณค่า
และความส�ำคัญของผู้ปกครอง
(Makanan, 2019, p. 21-22)
พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์จะมีหลักธรรมส�ำหรับผู้ปกครองเป็น
เครื่องก�ำกับ เช่น ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ ๔ หากพระมหากษัตริย์ปกครองโดย
ตัง้ มัน่ อยูใ่ นหลักธรรมย่อมท�ำให้บา้ นเมืองมีความเจริญรุง่ เรือง แต่หากพระมหากษัตริย์
ไม่ประพฤติธรรม บ้านเมืองก็อาจล่มสลาย นอกจากนี้การด�ำรงอยู่ของรัฐไทยโบราณ
จะเกี่ยวข้องกับพระราชอ�ำนาจของกษัตริย์และขณะเดียวกันการด�ำรงอยู่ของรัฐไทย
โบราณก็เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น
“ในสมัยจารีตที่ความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลต่อความคิดของคนในสังคม
การส�ำแดงฐานะราชาโดยธรรม เป็นความจ�ำเป็นพืน้ ฐานอย่างหนึง่ ในการควบคุมคนใน
สังคม สะท้อนออกมาในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ของชนชั้นน�ำโดยการอุปถัมภ์บ�ำรุง
พุทธศาสนา” (Makanan, 2019, p. 21) ในส่วนนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการประกอบพระราชพิธี
คชกรรมเป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ช นชั้ น ปกครองของไทยใช้ แ สดงบุ ญ ญาธิ ก ารของ
พระมหากษั ต ริ ย ์ ซึ่ ง เป็ น อุ ด มการณ์ ท่ี ม าจากความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ� ำ นาจระหว่ า ง
พระมหากษัตริยก์ บั ขุนนางทีพ่ ระมหากษัตริยต์ อ้ งควบคุมขุนนางให้เกิดความจงรักภักดี
โดยไม่ได้เกิดจากการบังคับ การจัดพระราชพิธีส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์
จึงเป็นกลไกหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้ขนุ นางเกิดการยอมรับในพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์
ได้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปรากฏในค� ำฉั น ท์ ดุ ษ ฎี สั ง เวยกล่ อ มช้ า งที่ แ ต่ ง ขึ้ น ในสมั ย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช “สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์ ห นึ่ ง ที่ ท รงพระปรี ช าสามารถในวิ ช าคชกรรมเป็ น อย่ า งยิ่ ง ทรงมี
พระบรมราชโองการให้หล่อรูปพระพิฆเนศวร พระเทวกรรม และพระอิศวร ส�ำหรับ
ทรงบู ช าในพระราชพิ ธี ค ชกรรมซึ่ ง จั ด ขึ้ น อย่ า งยิ่ ง ใหญ่ ใ นรั ช กาลของพระองค์ ”
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(Kham chan dutsadisangwoei kham chan klom chang khrang krungkao
lae kham chan khotchakam prayun, 2002, p. 14) ซึ่งปรากฏในส่วนเนื้อหา
ของบทลาไพรในค�ำฉันท์กล่อมช้างครั้งกรุงเก่า ดังค�ำประพันธ์ที่ว่า
๏ ทังนี้โสดองค์พระสรร
มเลิศนิล�้ำไตรตรา
๏ แก้กลอนกัมพุชภาษา
เปนสยามพากยพิสัย
๏ ฝ่ายข้างไสยศาสตร์นี้ใคร
พระองค์ไท้ทรงธรรม์
๏ เมื่อเสร็จการอุดมกรรม์
วิสุทธิสารบวร
๏ ทุกเทพยทังหลายชมอร
แด่พระผู้เลี้ยงโลกา
๏ พระชนม์จงยืนมหิมา
พระเกียรดิล�้ำแสนกัลป์
๏ ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิเดชสบสรรพ์
ณนาประสิทธิ์กิจการ

เพชญ์ไททรงธรร
แจงแจ้งเอามา
ฤๅจะเปรียบปูนใน
ได้ช้างเผือกอัน
อึงอวยพระพร
สิบร้อยพรรษา
โองการอันพรร

(Kham chan dutsadisangwoei kham chan klom chang khrang krungkao lae
kham chan khotchakam prayun, 2002, p. 73-74)
ค�ำประพันธ์ขา้ งต้นกล่าวถึงการพระราชพิธี “การอุดมกรรม์” เป็นพระราชพิธี
ที่เกี่ยวกับช้างที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบ เมื่อเสร็จการพระราชพิธีอุดมกรรม์ เหล่าทวยเทพ
ก็ อ� ำ นวยพรให้ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ มี พ ระชนมายุ แ ละมี พ ระเกี ย รติ ย ศยั่ ง ยื น นาน
การประกอบพระราชพิธี ยิ่งใหญ่ราบรื่นก็ด้วยบุญบารมีของพระมหากษัตริย์ ในแง่นี้
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าการทีก่ วีแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงให้ความส�ำคัญ
กับพระราชพิธที เี่ กีย่ วกับช้าง อีกทัง้ ยกย่องพระองค์โดยการเรียกพระนามของพระองค์
ว่า “องค์พระสรรเพชญ์ไททรงธรรม” ซึ่งเป็นพระนามของพระพุทธเจ้า (Royal
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Institute, 2021) จึงช่วยเน้นย�้ำการน�ำเสนออุดมการณ์จักรพรรดิราชกับธรรมราชา
ได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้อุดมการณ์ธรรมราชายังได้เปรียบพระมหากษัตริย์เหมือนกับ
พระโพธิสัตว์ เอนก มากอนันต์ (Makanan, 2019, p. 23) ได้กล่าวว่า “ในสมัยอยุธยา
อุ ด มคติ สู ง สุ ด ของพระมหากษั ต ริ ย ์ อ ยุ ธ ยาคื อ การเข้ า สู ่ นิ พ พานหรื อ ปรารถนา
พระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ความเป็นผู้มีบุญมีสถานะอันเอื้ออ�ำนวยให้
กษัตริย์อยุธยาเป็นผู้น�ำในการพาเหล่าปวงชนข้ามวัฏสงสาร อันเป็นอุดมคติสูงสุดของ
กษัตริย์ในพุทธศาสนา” อีกทั้ง “อ�ำนาจในการปกครองดินแดนต่าง ๆ จึงเปรียบเสมือน
กั บ การเผยแพร่ พ ระบรมโพธิ ส มภารของพระโพธิ สั ต ว์ จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ ว่ า
พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริยจ์ ะปกคลุมแผ่ไพศาลออกไปทัว่ พระราชอาณาจักร
โดยไม่มีขอบเขต” (Krasang and Mahasamitthi (Attasan), 2017, p. 416)
หากเชื่อมโยงอุดมการณ์แบบธรรมราชากับพุทธวรรณกรรมไทยที่อธิบาย
ถึงความเกี่ยวพันระหว่างช้างกับพระพุทธเจ้า คือ ไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถาได้
อธิบายถึงป่าหิมพานต์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ของพญาช้างเผือก ด้วยอุดมการณ์แบบ
ธรรมราชาทีเ่ ชือ่ มโยงความสัมพันธ์กบั พระพุทธเจ้า วรุณญา อัจฉริยบดี (Ajchariyabodee,
2020b, p. 780) ได้แสดงให้เห็นว่าในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง ส�ำนวนของขุนเทพ
กระวี ได้พรรณนาภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่มีลักษณะที่ท�ำให้ผู้อ่านคิดถึงภาพ
ลักษณะของป่าหิมพานต์ดว้ ย ดังจะเห็นได้จากการพรรณนาภาพความอุดมสมบูรณ์ของ
ป่าถิ่นที่อยู่เดิมของช้างที่จะมาเป็นช้างเผือกคู่บุญบารมี ดังจะเห็นได้ในค�ำฉันท์ดุษฎี
สังเวยของขุนเทพกระวี เมืองสุโขทัย ก็แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า เป็น
ป่าทีม่ ตี น้ ไม้ใหญ่นอ้ ยทีเ่ ขียวขจีมากมาย เสียงนกเสียงไก่รอ้ งระงม และมีนำ�้ ล�ำธาร ไว้วา่
๏ เฌอไพรผองดูสรงม
ดูรไดดุเรียงเรียง
๏ เขดาไถงสดับศับทส�ำเนียง
บิยมเสนาะกันเจรียว
๏ อุกมุมปักษีพรรณเขียว
เหิรถกาศ ด ทรนม
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พระแลงผองเสียง
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๏ พฤกษเถลิงสดับศับทผองยม
ด พหูรโอกโฮก

กุกุรทรนม

(Kham chan dutsadisangwoei kham chan klom chang khrang krungkao lae
kham chan khotchakam prayun, 2002, p. 57)
ค�ำประพันธ์ดังกล่าวเป็นภาพของป่า พื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่แห่ง
นี้เป็นถิ่นที่อยู่ของช้าง ความอุดมสมบูรณ์ของป่าสามารถท�ำให้ช้างมีชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีความสุข ภาพความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวจึงอาจเปรียบได้กับภาพความอุดมสมบูรณ์
ของป่าหิมพานต์
ในค�ำฉันท์กล่อมช้างเผือกพลาย พระนิพนธ์กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ เนื้อหาใน
บทสอนช้างที่ให้ช้างละพยศและจ�ำค�ำสอน กวีได้น�ำเสนออุดมการณ์จักรพรรดิราชกับ
ธรรมราชา โดยการแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ช้ า งทรงที่ ไ ด้ เ คยเป็ น ช้ า งคู ่ บุ ญ บารมี ข อง
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ ผู้สืบพงศ์พระพุทธเจ้าและเป็นผู้บ�ำเพ็ญบุญ
พิเศษมหาศาล เป็นการปลอบโยนให้ชา้ งมีใจภักดีตอ่ พระมหากษัตริย์ ดังค�ำประพันธ์ทวี่ า่
ยศศักดิ์สมบัติ
สมบูรณ์พูนสวัสดิ์
สารพัดพึงใจ
จงมีมาโนช
เปรมปรีดิ์ปราโมช
พิสุทธิผ่องใส
อย่าทุกข์โทษใคร
เสน่ห์หวังตั้งใจ
ประดิพัทธภักดี
บุพเพนิวาส
บุญเบื้องบุรพชาติ
เคยคู่บารมี
พระบาทสมเด็จ
พระพงศ์สรรเพชญ
พุทธางกูรมุนี
เฉลิมโลกยโมลี
ทรงบุญราศี
พิเศษสมภาร
(Prachum kham chan dutsadisangwoei klom chang, 1990, p. 77)

อุดมการณ์ทางสังคมในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง

89

ในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมพระเสวตรวรวรรณ ส�ำนวนของพระยาศรี
สุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เนื้อหาในส่วนก�ำเนิดช้าง กวีได้น�ำเสนออุดมการณ์
จักรพรรดิราชกับธรรมราชา แสดงให้เห็นว่า พระเสวตรวรวรรณเป็นช้างทีม่ าอยูค่ บู่ ารมี
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วยส่งเสริมเกียรติยศของพระองค์ใน
สถานะของพระมหากษัตริย์ผู้ “ทรงธรรม์” เพิ่มมากขึ้น
บันเทิงหฤทัยภูธร
เสกสมญากร
ว่าพระเสวตรวรวรรณ
		
เฉลิมเมืองมิ่งคู่มไหศวรรย์
เฉลิมยศทรงธรรม์
ผู้ผ่านพิภพสบสม
โปรดให้เนาในโรงรมย์
เรืองรัตโนดม
สถิตนิเวศน์วังใน
(Prachum kham chan dutsadisangwoei klom chang, 1990, p. 50-51)
นอกจากเนื้ อ หาในส่ ว นของการก� ำ เนิ ด ช้ า งในค� ำ ฉั น ท์ ดุ ษ ฎี สั ง เวยกล่ อ ม
พระเสวตรวรวรรณ ส�ำนวนของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ที่แสดง
ถึงอุดมการณ์จักรพรรดิราชากับธรรมราชาแล้ว เนื้อหาในลา ๔ สอนช้าง กวีก็ยังคง
เน้นย�ำ้ อุดมการณ์จกั รพรรดิราชกับธรรมราชาไว้เช่นกัน และยังคงย�ำ้ ถึงพระเกียรติยศ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธ�ำรง
ทศพิธราชธรรมในการปกครอง ดังค�ำประพันธ์ที่ว่า
พระชนม์ยืนหมื่นพรรษา
พระยศอย่าสูญแสนกัลป์
ถวัลยราชราไชศวรรย์
กระเษมสวัสดิเสวยรมย์
สร่างราชอรินทร์รื่นชื่นชม
ถวายเกษตรสีมา

พระเกียรติเกริกกรา
ธ�ำรงทศธรรม์
โอนอ่อนบังคม

(Prachum kham chan dutsadisangwoei klom chang, 1990, p. 56-57)
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ค�ำประพันธ์ข้างต้นกวีแสดงถึงการอ�ำนวยพรของเหล่าเทพองค์ต่าง ๆ ให้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุหมื่นพรรษา มีพระเกียรติยศ
แผ่ไพศาล เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม ข้าศึกศัตรู
ต่างมาอ่อนน้อม และมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร แผ่อาณาเขตการปกครอง ซึ่งแสดง
ให้เห็นการเป็นศูนย์กลางการปกครอง
นอกจากนี้ในลา ๑ บทสดุดีในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างพระศรีนรารัฐ
ราชกริณี พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระครู
พราหมณ์อ่านในพระราชพิธี วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ หากเชื่อมโยงกับบริบท
ทางการเมืองในช่วงนี้ก็จะพบว่าสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลด้านหนึ่งที่
ส่งเสริมบทบาทของสถาบันกษัตริยใ์ ห้เป็นสถาบันหลักของชาติ โดยรัฐบาลจะสนับสนุน
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ บทบาทของพระมหากษัตริย์
ในสังคมพัฒนาต่อไปภายใต้ ๓ มิติหลัก มิติแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
มุ่งไปที่ “โครงการหลวง” มิติที่สอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นไปที่การ
เฉลิมฉลองต่าง ๆ เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องยาวนาน และความอลังการ
ของสถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละวัฒนธรรมไทย ส่วนมิตทิ สี่ าม สถาบันพระมหากษัตริย์
ยิ่งถูกโยงให้เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา ประชาชนทั่วไปเห็นการประกอบพิธีกรรม
ส� ำ คั ญ โดยพระราชวงศ์ ผ ่ า นการแพร่ ภ าพทางโทรทั ศ น์ เ ป็ น ประจ� ำ  (Baker and
Phongphaicit, 2016, p. 334-339) ซึ่งในส่วนนี้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในค�ำฉันท์
ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง คือ เพื่อเชื่อมโยงภาพสถาบันกษัตริย์กับความเป็นไทยให้เป็น
อุดมการณ์หลักของสังคม และส่งเสริมบทบาทของพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้อุปถัมภ์
พุทธศาสนาให้แนบแน่นยิ่งขึ้น การน�ำเสนอภาพของพระมหากษัตริย์ที่แสดงให้เห็นถึง
อุดมการณ์จกั รพรรดิราชและธรรมราชาของกวีอย่างเด่นชัด โดยเชือ่ มโยงการปกครอง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงใช้หลักทศพิธราชธรรม และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เชี่ยวชาญช�ำนาญทาง
พุทธศาสนา อีกทั้งกวีได้เปรียบเทียบพระองค์ว่ามีอภินิหารเฉกเช่นพระมหากษัตริย์
พระองค์ก่อน คือ เป็นจอมกษัตริย์ผู้ปกป้องบ้านเมืองจากภัยอันตรายทั้งปวง กวีได้
เน้นย�้ำให้เห็นความคิดเกี่ยวกับจักรพรรดิราชและธรรมราชา โดยมีช้างเผือกแสดง
ความจงรักภักดีต่อพระองค์ ดังค�ำประพันธ์ที่ว่า
อุดมการณ์ทางสังคมในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง
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ทรงคุ้มขัณฑ์เขตเทศไทย
ด้วยพระทศธรรม์จรรยา
รักราษฎร์เล่ห์ปิยบุตร
เปรมโสตถิภาพผองชน
....................................
ทรงเชี่ยวโกวิทจิตจง
พุทธพจน์รวมตรีปิฏกา
ทรงชาญศิลปวิทยา
ทุกด้าวกล่าวซ้องสาธุการ
		 ทรงพระกฤษฎาภินิหาร
เป็นปิ่นปักป้องผองภัย
		 จึ่งมีส�่ำเศวตดมไร
มานมุ่งภักดิ์ภูมิบดินทร์

กิตติเกริกไกรเกริ่นไกร
เปี่ยมมั่นเมตตา
......................................
เจนศาสนประสงค์
สิ้นสรรพสาขา
ดุจขัตติยปุราณ
ทิ้งเถินเถื่อนไศล

(Prachum kham chan dutsadisangwoei klom chang, 1990, p. 10-11)
จะเห็นว่ามิตขิ องการสดุดพี ระมหากษัตริยท์ สี่ มั พันธ์กบั อุดมการณ์จกั รพรรดิราช
และธรรมราชาในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างส�ำนวนดังกล่าว เป็นกลไกที่ส่งเสริม
ให้สถาบันพระมหากษัตริยเ์ ป็นสถาบันสูงสุด และคงไว้ดว้ ยอ�ำนาจบารมีเหนือกว่าขุนนาง
ที่น�ำไปสู่บทบาทการควบคุมสังคม โดยจะเห็นได้จากความจงรักภักดีของขุนนางที่มี
ต่อพระมหากษัตริย์ ในที่นี้ก็คือช้างที่ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
นอกจากนี้ในเนื้อหาข้างต้นยังแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่ไม่มีศึกสงคราม แต่จะเห็น
ว่ากวีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์โดยการน�ำอุดมการณ์จักรพรรดิราช โดยเฉพาะ
ความคิดเรื่องช้างแก้วประกอบกับอุดมการณ์ธรรมราชา ได้แก่ การทรงเชี่ยวชาญ
พระพุทธพจน์รวมทั้งพระไตรปิฎก การใช้หลักทศพิธราชธรรมในการปกครองน�ำ
อุดมการณ์ทั้งสองรวมไว้ด้วยกัน ท�ำให้ตัวบทนี้มีพลังที่ควบคุมให้ผู้อ่านรับรู้ถึงอ�ำนาจ
บุญบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ท�ำให้ชนชั้นใต้การปกครองเกิดความจงรักภักดี
๒.๓ อุดมการณ์เทวราชาในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง
อุดมการณ์แบบเทวราชาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์
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และเทพ กล่าวคือ เป็นการเปรียบเทียบพระมหากษัตริย์เสมือนเทพหรือสมมติเทพ
หรือเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากเทพ โดยชนชั้นน�ำไทยได้เลือกน�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะฐานะและความศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระมหากษัตริยท์ อี่ ยู่
เหนือคนธรรมดา วัฒนธรรมเขมรน่าจะมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อรูปแบบฐานะของกษัตริย์
อยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฐานะความศักดิส์ ทิ ธิข์ องกษัตริยผ์ ยู้ งิ่ ใหญ่ทเี่ ป็นเจ้าชีวติ ผูค้ น
ในปกครอง ซึ่งแสดงถึงแนวคิดเทวราชาที่มีบทบาทต่อชนชั้นน�ำไทยมาอย่างยาวนาน
ก่อนสมัยอยุธยา (Makanan, 2019, p. 17)
ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างที่ใช้อ่านในพระราชพิธีสมโภชช้างส�ำคัญใน
แต่ละยุคสมัยที่ได้น�ำมาศึกษานับว่าเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นอุดมการณ์แบบ
เทวราชาได้อย่างชัดเจน อุดมการณ์แบบเทวราชาเป็นอุดมการณ์ที่แสดงให้เห็นถึง
บทบาทการควบคุมที่เกิดจากความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างเทพกับพระมหากษัตริย์
เพือ่ แสดงให้เห็นความศักดิส์ ทิ ธิใ์ นพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ โดยการเชือ่ มโยง
อ� ำ นาจของเทพเจ้ า และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ ข้ า กั บ ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ สู ง ส่ ง ของสถาบั น
พระมหากษัตริย์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเหล่าขุนนางสอดคล้องกับการปกครอง
แบบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ นอกจากนี้ เ ทพเจ้ า และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต ่ า งๆ จะช่ ว ย
ปกปักรักษาช้างเผือก ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองได้ ซึง่ จะเห็นได้จากบท
สดุดีในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง ดังค�ำประพันธ์ในค�ำฉันท์กล่อมช้างครั้งกรุงเก่า
๏ เปนพาหนสมเด็จราชา
อรินทรเรียบฤๅเสบย
๏ ใต้ฟ้าฤๅจะเปรียบปูนเลย
ประเสริฐแลใดปาน
๏ ขอเทพารักษ์ทุกสถาน
สถิตยทังทั่วสรรพางค์

ผ่านเผ้าสีมา
โอกิริณีเอย
จงช่วยบริบาล

(Kham chan dutsadisangwoei kham chan klom chang khrang krungkao lae
kham chan khotchakam prayun, 2002, p. 72)
ค� ำ ประพั น ธ์ ข ้ า งต้ น ช้ า งเผื อ กคู ่ บุ ญ บารมี ข องพระมหากษั ต ริ ย ์ ที่ มี ค วาม
ประเสริฐไม่มีเชือกใดจะเปรียบได้ ขอเทพเทวดาอารักษ์ช่วยปกปักรักษาช้างเผือกนี้
อุดมการณ์ทางสังคมในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง
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นอกจากนีใ้ นบทสดุดกี วีแต่งค�ำฉันท์ดษุ ฎีสงั เวยกล่อมช้างได้เชิญเทพองค์ตา่ ง ๆ มาร่วม
ในพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเชือกส�ำคัญ เทพเจ้าที่ส�ำคัญและแตกต่างไปจาก
วรรณคดีประกอบพระราชพิธีประเภทอื่น ๆ ได้แก่ พระคเณศ เป็นเทพเจ้าแห่งวิชา
คชศาสตร์ พระขันธกุมาร เป็นเทพเจ้าแห่งศึกสงครามและเป็นเทพเจ้าแห่งวิชาคชศาสตร์
พระโกญจนาเนศวร เป็นโอรสอีกองค์หนึ่งของพระอิศวร เทพเจ้าแห่งคชศาสตร์ และ
เป็นผู้ให้ก�ำเนิดช้างเผือก และพระเทวกรรม เป็นเทพเจ้าแห่งวิชาคชกรรม และเชื่อว่า
เป็นปางหนึ่งของพระคเณศ จะเห็นว่าเทพเจ้าทั้งหมดนี้เป็นเทพเจ้าที่กวีอัญเชิญมา
เกี่ยวข้องกับช้าง เพื่อเป็นพยานรับรู้ในพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ ดลบันดาล
ให้เกิดสิริมงคลแก่ช้างเชือกส�ำคัญ และให้พระราชพิธีส�ำเร็จราบรื่น การอ้างอ�ำนาจ
ของเทพเจ้าต่าง ๆ นี้เสริมพระราชอ�ำนาจให้พระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น หากมองในอีก
แง่มุมหนึ่งการที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องพึ่งพาอ�ำนาจของเทพเจ้า
องค์ต่าง ๆ เนื่องจากมีอิทธิฤทธิ์หรืออ�ำนาจดลบันดาลให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
ขจัดภัยอันตราย และศัตรูของบ้านเมืองได้ ดังนั้นพระมหากษัตริย์จึงยังคงต้องให้
ความเคารพท� ำ พิ ธี ก รรมบวงสรวงเซ่ น สั ง เวยและควบคุ ม การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ ห้
พระมหากษัตริย์ปกครองบ้านเมืองอย่างถูกท�ำนองคลองธรรม ท�ำให้ราษฎรเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธา
นอกจากการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเทพกับพระมหากษัตริย์แล้ว ผู้วิจัย
เห็นว่าส่วนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์แบบเทวราชา คือ เนื้อหาในส่วนลา ๓
ชมเมือง ซึ่งมักปรากฏในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างในสมัยรัตนโกสินทร์ที่เน้นย�ำ้ ให้
เห็นว่าความสวยงามและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเปรียบได้กับสวรรค์ชั้นต่าง ๆ ที่
เป็นที่อยู่ของเทพองค์ส�ำคัญ สอดคล้องกับอุดมการณ์แบบเทวราชาที่แสดงให้เห็นถึง
พระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ เมืองที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์จึงเปรียบได้กับ
สรวงสวรรค์ เทพได้อวตารลงมาท�ำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมพระเสวตรวรวรรณ ส�ำนวนของ
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ที่ว่า
ในกรุงอมรรัตแสนสนุกนิสุขสา
สมบัติสมบูร
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เทียมทิพยบูรี
อานันตโสภาคย์
อานันตพลพฤนท์

สุทัศน์เทพธานินทร์
อเนกหลากมณีนิล
อเนกพ้นจะพรรณนา

(Prachum kham chan dutsadisangwoei klom chang, 1990, p. 53)
จากค�ำประพันธ์ข้างต้นเป็นการพรรณนากรุงรัตนโกสินทร์ที่มีทรัพย์สมบัติ
มากมายนับไม่ถ้วนเปรียบได้กับสุทัศนนครบนเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระอินทร์
ในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมพระเศวตคชเดชน์ดิลกฯ พระนิพนธ์สมเด็จฯ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ กวีกไ็ ด้พรรณนาถึงภาพของกรุงเทพฯ ทีส่ วยงามยิง่ ใหญ่
เหมือนกับสวรรค์ชั้นดุสิต
กรุงเทพอมรรัตแสนสุขสนุกภิญ..........................
บรมราชนิเวศน์มณวังสวนดุสิตแนว

นราชะโกสินทร์
ญวะเยียสวรรค์เวียง
...............................
ฑิระกลพิมานแพรว
นฤมิตดุสิตสรวง

(Prachum kham chan dutsadisangwoei klom chang, 1990, p. 42)
จะเห็นว่าการพรรณนาภาพความยิง่ ใหญ่และสวยงามของเมืองทีเ่ ปรียบได้กบั
สวรรค์ชั้นต่าง ๆ ก็แสดงอุดมการณ์แบบเทวราชาที่แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์
คือสมมติเทพที่ลงมาท�ำหน้าที่ปกครองแผ่นดิน จึงมีความชอบธรรมในพระราชอ�ำนาจ
ดังนัน้ บทบาทการควบคุมจึงเกิดจากความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างศูนย์กลางอ�ำนาจ
กับพื้นที่ชายขอบพื้นที่เมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับสถานะของพระมหากษัตริย์และ
สถานะของช้างเผือกจึงเปรียบได้กับพื้นที่ศูนย์กลางอ�ำนาจของการปกครอง ส่วนพื้นที่
ป่าจึงถูกผลักออกให้กลายเป็นพื้นที่ชายขอบ นอกจากนี้ในค�ำประพันธ์ข้างต้นน่าสนใจ
ว่าการพรรณนาภาพของพระราชวังเปรียบได้กับสวรรค์ชั้นดุสิต ซึ่งเป็นสวรรค์ที่เป็น
ที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในที่นี้จึงแสดงถึงสถานะ
ของพระมหากษัตริยท์ ไี่ ม่ได้เป็นเพียงสมมติเทพเท่านัน้ แต่กวียงั เปรียบพระมหากษัตริย์
อุดมการณ์ทางสังคมในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง
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เป็นพระโพธิสตั ว์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชนั้ ดุสติ หรือโดยนัยแล้วก็คอื พระจักรพรรดิราช
พระองค์หนึ่ง
นอกจากการพรรณนาภาพเมืองที่ยิ่งใหญ่แล้ว การกล่าวถึงพระนามของ
พระมหากษัตริยท์ แี่ สดงถึงความเป็นสมมติเทพของกษัตริย์ ซึง่ มักจะเกีย่ วกับการอวตาร
ของพระนารายณ์ เนือ่ งจากมีความเชือ่ ว่ากษัตริยค์ อื นารายณ์อวตารลงมายังโลกมนุษย์
เพื่อปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขร่มเย็น ดังจะเห็นได้จากค�ำประพันธ์ในค�ำฉันท์ดุษฎี
สังเวยกล่อมพระเศวตสุรคชาธาร ส�ำนวนของท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
ที่ว่า
ไว้ชื่อไว้ชาติราชไอยไว้ในประวัติศาสตร์ชาติสยาม
สวามิภักดิ์รักพระนวมะราม
ยิ่งชนกปกเกศก่อกาย
เพื่อนามพ่อจักขจรขจาย
เผือกผู้คู่พระบารมี
น�ำสิริสู่พระจักรี
และสู่ประชาชาวไทย
นั่นแหละเทพทุกสุราลัย
ผายแผ่คุณคุมคุ้มกัน
คาบนี้มีสุขมหัศจรรย์
สู่เบื้องบรมบาทจักรินทร์

รายศคชไทย
ผู้ทรงพระคุณงาม
สมเป็นพระยาพลาย
สู่ไทยธานี
จักเอื้ออวยชัย
เชื้อชาติฉัททันต์

(Prachum kham chan dutsadisangwoei klom chang, 1990, p. 35)
จากค�ำประพันธ์ข้างต้นพบค�ำที่ใช้เรียกแทนพระนามของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้แก่ พระนวมะราม
พระจักรี และจักรินทร์ ค�ำเหล่านี้แสดงให้เห็นสถานภาพของพระองค์ที่ทรงมีพระชาติ
ก�ำเนิดจากพระนารายณ์ แสดงถึงอุดมการณ์เทวราชา โดยนัยแล้วการมีชา้ งเผือกคูบ่ ญ
ุ
บารมีที่มาสวามิภักดิ์ จึงไม่เพียงแต่สวามิภักดิ์หรือจงรักภักดีต่อกษัตริย์เท่านั้น แต่ยัง
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เป็นการแสดงความภักดีต่อพระนารายณ์ด้วย จึงท�ำให้เทพบนสวรรค์ทุกชั้นอวยชัยให้
พรและคุ้มครองช้างให้มาเป็นช้างคู่พระบารมี
จากการศึกษาอุดมการณ์ทางสังคมในค�ำฉันท์ดษุ ฎีสงั เวยกล่อมช้างท�ำให้ผวู้ จิ ยั
เห็นว่ากวีได้นำ� เสนออุดมการณ์ที่เกีย่ วข้องกับพระมหากษัตริย์ อุดมการณ์ที่ส�ำคัญและ
เป็นอุดมการณ์ที่เข้มแข็งอย่างมาก คือ อุดมการณ์จักรพรรดิราช ซึ่งเป็นอุดมการณ์
ที่สัมพันธ์กับภาระหน้าที่และพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ โดยใช้ “ช้างแก้ว”
หรือ “หัตถีรัตนะ” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการแผ่ขยายพระเดชานุภาพ นอกจากนี้กวี
บางท่านได้แสดงให้เห็นการน�ำอุดมการณ์สองอุดมการณ์มาประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่
อุ ด มการณ์ จั ก รพรรดิ ร าชกั บ ธรรมราชา ซึ่ ง ท� ำ ให้ ผู ้ อ ่ า นเห็ น บทบาทหน้ า ที่ ข อง
พระมหากษัตริย์ที่ทรงใช้หลักธรรมในการปกครอง และท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา ท�ำให้
บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและเกิดความผาสุก ส่วนอุดมการณ์สุดท้ายที่ปรากฏในค�ำฉันท์
ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง คือ อุดมการณ์เทวราชา ที่แสดงให้เห็นว่าบุญบารมีและอ�ำนาจ
ของพระมหากษัตริย์เป็นอ�ำนาจของเทพเจ้าหรือการเป็นสมมติเทพ

๓. บทสรุปและอภิปรายผล
อุดมการณ์ทปี่ รากฏในค�ำฉันท์ดษุ ฎีสงั เวยกล่อมช้างเกีย่ วเนือ่ งกับอุดมการณ์
พระมหากษัตริยแ์ ละการเมืองการปกครอง ได้แก่ อุดมการณ์จกั รพรรดิราช อุดมการณ์
จักรพรรดิราชกับธรรมราชา และอุดมการณ์เทวราชา ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่ฝังรากลึก
มาอย่างยาวนานในระบอบการปกครองและโครงสร้างทางสังคมของไทย อีกทั้ง
อุดมการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ยังเป็นอุดมการณ์ที่ชนชั้นปกครองของไทยน�ำมาใช้เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองของรัฐบาลไทย
อุดมการณ์เหล่านีย้ งั ส่งผลต่อการธ�ำรงอยูแ่ บบแผนการประพันธ์ทไี่ ม่อาจเปลีย่ นแปลง
ในเชิงโครงสร้างได้ กล่าวคือค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหา
สัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์โดยตรง จึงต้องคงเนื้อหาในลาต่าง ๆ ไว้ เช่น อุดมการณ์
จักรพรรดิราชในบทสอนช้างที่มีเนื้อหาการสอนช้างให้จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
ท�ำให้กวีต้องเลือกสรรเนื้อหาที่แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาทหน้าที่
ปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขและขยายอาณาเขตการปกครอง ความจงรักภักดีของช้าง
ในฐานะขุนนางก็ชว่ ยเสริมให้ความเป็นผูม้ บี ญ
ุ บารมีของพระมหากษัตริยช์ ดั เจนมากขึน้
อุดมการณ์ทางสังคมในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง
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หรืออุดมการณ์เทวราชาในบทพรรณนาความงามของบ้านเมือง กวีได้พรรณนาเมืองซึง่
เป็นทีป่ ระทับของกษัตริยว์ า่ มีความสวยงามและสุขสบายดัง่ สรวงสวรรค์ตามคติความเชือ่
ที่ว่าพระมหากษัตริย์คือสมมติเทพ นอกจากนี้โดยนัยแล้วอุดมการณ์ต่าง ๆ นี้ได้
ควบคุมการประพันธ์เนื้อหาให้สอดคล้องกับประเภทของวรรณกรรมด้วย หรือหาก
เปลี่ยนแปลงก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยังคงสถานะของวรรณกรรมพระราชพิธีที่เป็น
เครื่องแสดงอุดมการณ์หลักที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง
นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่าอุดมการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวย
กล่อมช้างเป็นอุดมการณ์ของชนชัน้ น�ำไทย ซึง่ จะสังเกตได้วา่ กวีผปู้ ระพันธ์คำ� ฉันท์ดษุ ฎีสงั เวย
กล่อมช้างทั้ง ๙ ส�ำนวนที่ผู้วิจัยเลือกน�ำมาศึกษานั้นเป็นกวีในราชส�ำนัก ซึ่งเป็นชนชั้น
น�ำไทยที่มีบทบาทส�ำคัญในทางการปกครอง ผู้วิจัยจึงเห็นว่ากวีได้ท�ำหน้าที่ช่วยผลิตซ�้ำ
อุดมการณ์ต่าง ๆ โดยถ่ายทอดอุดมการณ์เหล่านั้นไว้ในตัวบทค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวย
กล่อมช้างแต่ละส�ำนวน จนเกิดเป็นขนบการประพันธ์ของวรรณกรรมประเภทนี้
เพื่อถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับบุญบารมีและพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ที่ใช้
ในการปกครองบ้านเมือง
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