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บ ท คั ด ย่ อ

บทความนีมุ่้งศกึษาเรือ่งความสมัพนัธข์องฉนัทอ์ษัฎาพานรซึง่เปน็สว่นหนึง่
ของจารึกวัดพระเชตุพนฯ หมวดสุภาษิต จารึกหมวดสุภาษิตประกอบด้วยเร่ือง
ของการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีของบุคคลระดับต่างๆ ทั้ง สตรี บุรุษ ข้าราชการ 
และชนชั้นปกครอง

ฉันท์อัษฎาพานรกับพระแสงอัษฎาพานรมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติ 
ที่ดีของผู้เป็นกษัตริย์ซึ่งต้องมีความรู้ศาสตร์ต่างๆ ควบคู่ไปกับคุณธรรม ฉันท์ 
อัษฎาพานรมีความสัมพันธ์กับพระแสงอัษฎาพานรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันคือ
ในรชักาลที ่3 พระแสงอษัฎาพานรซึง่ฝกัจำาหลกัเปน็รปูวานร 8 ตวันา่จะไดช่ื้อตาม
เรื่องฉันท์อัษฎาพานร พระแสงราชศัสตราเป็นเคร่ืองราชูปโภคสำาหรับประกอบ
พระราชอิสริยยศ ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นพระมหากษัตริย์ ความหมาย
ของเรือ่งฉนัทอ์ษัฎาพานรคอืผูป้กครองตอ้งมคีวามรูคู้ธ่รรมะ เนือ้หาของฉนัทแ์ละ
พระแสงจึงมีความหมายเกี่ยวเนื่องกัน แสดงให้เห็นความเป็นกษัตริย์ที่มีพระราช
อำานาจ พระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรงดงาม และราชธรรมอันแสดงความ
เป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์

คำาสำาคัญ:  ฉันท์อัษฎาพานร, พระแสงอัษฎาพานร, ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์, จารึกวัด
พระเชตุพนฯ
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A b s t r a c t

This research article aims to study Chan Asdaphanorn, which is 
a category of proverbs in Wat Prachetuphon stone inscriptions. The 
contents consist of morals and good behaviors of men, women, officials 
and the ruling classes. 

Chan Asdaphanorn  also contains the good  features of the 
king, which includes the  knowledge  of integrity.   In addition, Chan 
Asdaphanorn is also associated with the royal sword, Asdaphanorn, which 
was made during King Rama III’s reign. An eight-monkey figure is carved 
on the sword. The royal sword is named after the Chan Asdaphanorn 
and is used in coronations as a symbol of kingship. The meaning behind 
Chan Asdaphanorn and the sword is that the  Monarch must have 
knowledge of ethics. Chan Asdaphanorn and the Asdaphanorn sword 
have a related  theme: that kingship is endowed with power, wisdom, 
abilities and manners of a magnificent King.

Keywords: Chan Asdaphanorn, Royal Sword Asdaphanorn, Relation with the Kings,
Wat Phrachetuphon (Wat Pho) inscriptions
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บทนำา
เม่ือครั้งปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระบาทสมเด็จ

พระน่ังเกลา้เจา้อยูหั่วมพีระราชดำารทิีจ่ะนำาสรรพวทิยาซึง่เปน็ภมูปิญัญาของ
ไทยมาจารึกไว้ เพ่ือใหเ้ปน็แหลง่ความรูแ้กค่นทุกชัน้ จำาแนกไดเ้ปน็หมวดหมู ่
8 หมวด คอื หมวดการสรา้งและปฏสิงัขรณว์ดัพระเชตพุนฯ หมวดพระพทุธ
ศาสนา หมวดวรรณคดี หมวดทำาเนียบ หมวดประเพณี หมวดประวัติวัด 
หมวดสุภาษิต และหมวดอนามัย ในหมวดสุภาษิตมีอยู่ 5 เรื่อง ได้แก่ ฉันท์
กฤษณาสอนนอ้ง ฉนัทพ์าลสีอนนอ้ง สภุาษติพระรว่ง ฉันทอ์ษัฎาพานร และ
โคลงโลกนิติ เรื่องสุภาษิตเหล่านี้มีเนื้อหาที่สั่งสอนบุคคลหลายกลุ่มหลาย
ระดับ ได้แก่ ผู้นำาสังคม ข้าราชการ สตรี และประชาชนทั่วไป 

ฉันท์อัษฎาพานรซึง่จดัอยูใ่นหมวดสภุาษติเปน็วรรณกรรม จารกึอยูท่ี่
ผนงัด้านในทางลานพระมหาเจดยีห์ลงัใตใ้นวดัพระเชตุพนฯ จารกึม ี6 แผน่ 
เนือ้หาเปน็นทิานมจีดุประสงคเ์ปน็การสอน มีการผกูเร่ืองใหก้ษตัริยไ์มต่ัง้มัน่
อยู่ในราชธรรมทำาให้บ้านเมืองต้องเดือดร้อน จนต้องมีผู้มาชี้ให้ตระหนักถึง
ผลเสยีทีเ่กดิขึน้เม่ือละเลยราชธรรมและแนะนำาการบรหิารด้วยวธิทีีถู่กต้อง 
ทำาให้ปกครองบ้านเมืองได้อย่างสงบสุข เร่ืองฉันท์อัษฎาพานรยังบันทึกไว้
เป็นต้นฉบับตัวเขียนในหอสมุดแห่งชาติซึ่งมีหลายฉบับ ฉบับที่สมบูรณ์ทั้ง
เส้นและเนื้อหาได้แก่ ฉบับเลขที่ 6 ซึ่งได้นำามาศึกษาเพื่อเป็นการตรวจสอบ
เนื้อความในจารึก

ฉันท์อัษฎาพานร : ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์
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มั ท นี ย า   ม า ล า ท อ ง

ผู้แต่ง
จารึกวัดพระเชตุพนฯ ไม่ระบุนามผู้แต่งฉันท์อัษฎาพานร ในหนังสือ 

บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา 
นริศรานุวัดติวงศ์ทรงปรารภกับพระยาอนุมานราชธนถึงเรื่องฉันท์ 
อษัฎาพานรวา่ “เมือ่ทำาหนงัสอืนีเ้สรจ็แลว้ไปจบัหนงัสือแจกงานศพเจา้จอม
มารดาทับทิมขึ้นอ่าน ในนั้นมีพระดำารัสสมเด็จกรมพระยาดำารงตรัสอ้างถึง
เรื่อง อัษฎาพานร ว่ามีจารึกแผ่นศิลาประดับไว้ที่วัดพระเชตุพน” (สมเด็จฯ 
เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ ์2552: 314) และพระยาอนมุานราชธน
กราบทูลตอบว่า “ได้ไปค้นดูเรื่อง ฉันท์อัษฎาพานร ที่จารึกแผ่นศิลาไว้ที่วัด
พระเชตุพน ปรากฏวา่ฉนัทเ์รือ่งนัน้ สมเดจ็กรมพระปรมานชุติฯ ทรงนพินธ”์ 
(สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 2552: 316) 

สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานชุติชิโนรสทรงเปน็กวีสำาคญั
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จารึกหมวดสุภาษิตที่ทราบ
แน่ชัดว่าเป็นของพระองค์ คือ ฉันท์กฤษณาสอนน้อง ส่วนฉันท์อัษฎาพานร
ที่ว่าเป็นพระนิพนธ์นั้นเป็นข้อสันนิษฐานของพระยาอนุมานราชธน

ความหมายของคำาว่าอัษฎาพานร
ฉันท์อัษฎาพานรเป็นวรรณกรรมคำาสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำาสอน

สำาหรับกษัตริย์ คำาว่า 
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อัษฎาพานร มาจากคำาสันสกฤตว่า อัษฏ แผลงเป็น อัษฎา แปลว่า
แปด พานร แปลว่า ลิง (ราชบัณฑิตยสถาน 2546: 1358) รวมแปลว่า ลิง
ทั้งแปด โดยวานรเหล่านี้มีบทบาทเป็นผู้กล่าวสั่งสอน

การกำาหนดให้วานรเป็นผู้มีบทบาทในการส่ังสอนเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ 
โดยทั่วไปวานรเป็นสัตว์จึงไม่น่าจะสอนกษัตริย์ได้ แต่ทางพระพุทธศาสนา
เห็นว่าวานรไม่ใช่สัตว์ธรรมดา ในนิบาตชาดกมีเรื่องพระโพธิสัตว์เสวยพระ
ชาติเป็นวานร 16 เรื่องได้แก่ นฬปานชาดก วานรินทชาดก ตโยธัมมชาดก  
ตินทุกชาดก สุงสุมารชาดก ครหิตชาดก จูฬนันทิยชาดก กุมภีลชาดก  
สาลกชาดก อารามทูสกชาดก อุทุมพรชาดก วานรชาดก อหิตุณฑิกชาดก 
กปิชาดก มหากปิชาดก (สัตตกนิบาต) และมหากปิชาดก (ติงสตินิบาต)  
นอกจากน้ีในบรรดาตุ๊กตาศิลาทั้งหมดในวัดพระเชตุพนฯ นั้นยังมีตุ๊กตา
ลิงหรือวานรประดับอยู่บริเวณหอระฆังด้านทิศใต้ บริเวณพระมณฑป
และสวนจระเข้ ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ (2548: 178) กล่าวในหนังสือตุ๊กตา 
ศิลาจีนวัดโพธิ์ถึงลิงว่า 

“ชาวจีนมีเรื่องลิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่น้อยอย่างเรื่อง
ไซอิ๋วเป็นผู้ติดตามพระถังซำาจั๋งเดินทางไปอาราธนาพระธรรมท่ี
อินเดีย โดยยกย่องลิงเป็นศิษย์เอกและนับถือเป็นสัตว์เทพเจ้าใน
นิยายคล้ายอินเดีย มีลิงชนิดหนึ่ง ขนเป็นสีทอง ถือเป็นพันธุ์ที่มีค่า
มาก เสือ้ขนสตัวข์องมนัมใีสเ่ฉพาะในหมูเ่ช้ือพระวงศข์องจกัรพรรดิ
จนีเทา่นัน้...ลงิยงัเป็นสัญลักษณ์ของความนา่กลวั และมอีบุายเลห่์
กล เพราะเป็นเครื่องหมายบอกถึงคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มี
ทักษะพิเศษ และมีทรัพย์สมบัติ” 

ในฉันท์อัษฎาพานรนั้น วานรคือพฤกษเทวดา จึงมีสถานภาพสูงกว่า
มนุษย์ย่อมเหมาะสมแก่การเป็นผู้สั่งสอนได้
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เนื้อเรื่อง
เริ่มต้นด้วยบทประณามพจน์กล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ และกล่าวถึงพระทฤพราช กษัตริย์ปกครองเมืองกุสามภินว่าทรง
เปน็กษตัริยท่ี์เบาปญัญาไมส่ามารถปกครองบา้นเมืองได ้เหลา่เสนาอำามาตย์
จึงทูลเชิญออกจากบ้านเมืองไปอยู่ป่าเพยีงลำาพงั พฤกษเทวดา 8 องค์แปลง
กายเปน็วานร 8 ตวัมาเฝา้พระเจา้ทฤพราช พระองค์ทรงแบง่อาหารใหเ้หล่า 
วานรเม่ือได้เห็นพระเจ้าทฤพราชก็เกิดความเศร้าใจ จึงได้ส่ังสอนพระเจ้า 
ทฤพราชใหรู้้จักการใช้ทรพัย ์การทำาทรพัยใ์หเ้พิม่พูน การปกครองประชาชน 
การคลัง เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และการติดต่อสื่อสารกับเมือง
ต่างๆ เหล่านี้เป็นหลักการปกครองของผู้นำา

เนื้อเรื่องของฉันท์อัษฎาพานรน้ันมีโครงเ ร่ืองเหมือนกันกับ
วรรณกรรมคำากาพย์สมัยธนบุรีเรื่องพระโพธิสัตว์โกสามภิน คือกล่าวถึง
พระโพธิสัตว์ถูกขับจากเมืองเพราะปัญญาน้อย แต่หลังจากฟังคำาสอนจาก
วานร ก็กลายเป็นผู้มีปัญญากลับไปปกครองบ้านเมืองดังเดิม พฤกษเทวดา
ในฉันท์อัษฎาพรแปลงกายเป็นวานร 8 ตัว เหมือนเรื่องพระโพธิสัตว์ 
โกสามภิน แต่ในพระโพธิสัตว์โกสามภิน ได้ระบุทิศของวานรทั้งแปดทิศ  
คือ “บูรรพ อาคเน ทักสิณ หรดี ปจิม พยัพ อุดร อิสาร” ส่วนในฉันท์ 
อัษฎาพานรจารึกวัดพระเชตุพนฯ และในฉบับตัวเขียนเลขที่ 6 ไม่ระบุทิศ 
กล่าวถึงวานรแต่ละตัวเท่านั้น

ตัวอย่างเนื้อหาคำาสอนที่เหมือนกันในทั้งสองเรื่อง ดังนี้ 

ฉันท์อัษฎาพานร
๏ จรังจเริมฤ้ๅ  สระให้อุทกโชรล  
เท่าว่าฦกแลจึงโยน  ชลขึ้นมาอาไศรย

(ฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 3 บรรทัดที่ 11)
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พระโพธิสัตว์โกสามภิน
๏ ขุดสระหวังจะเอานำ้า  ผิว่านำ้าไม่เคลื่อนหาย
ขุดลึกจึงจะเห็นสาย  สายอุทกังจะพูนมา

(กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ 2533: 254)

ทั้งฉันท์อัษฎาพานรและพระโพธิสัตว์โกสามภิน สอนเช่นเดียวกันว่า 
หากตอ้งการนำา้มาสำาหรบัอปุโภคและบรโิภคนัน้ตอ้งขดุบอ่ให้ลึกจงึจะได้นำา้

ฉันท์อัษฎาพานร
๏ คนใดในโลกา  กรภพทั่วทั้ง
มฤตยูราชนั้นยัง  จะเว้นเอาชีวาตมา

(ฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 5 บรรทัดที่ 1)

พระโพธิสัตว์โกสามภิน
๏ อนึ่งย่อมเป็นใหญ่ คือพญามัจจุรา
กับพวกหมู่เสนา  พาชีวิตของเราไป

(กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ 2533: 256)

กล่าวว่าทุกคนไม่สามารถหลีกหนีจากพญามัจจุราช หรือความตาย
ได้ สันนิษฐานได้ว่าเรื่องฉันท์อัษฎาพานรอาจจะได้รับแนวคิดมาจากเรื่อง
พระโพธิสัตว์โกสามภิน 

หลักคำาสอนในฉันท์อัษฎาพานร
เมือ่มนษุยม์ารวมกันอยูเ่ปน็สงัคม เปน็มูลเหตใุหต้้องจดัการปกครอง

เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างเรียบร้อย ในเบื้องต้นประชาชนได้เลือกผู้ปกครอง
เรียกว่า “มหาชนสมมติเจ้า” เกิดมีกษัตริย์ หรือพระราชาเป็นผู้ปกครอง
ขึ้น พร้อมท้ังมีผู้ใต้ปกครองควบคู่กันไป และดำารงอยู่ร่วมกันภายใต้กรอบ
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กติกาของสงัคม สงัคมแตล่ะสงัคมจะมคีวามราบรืน่ รุง่เรอืง สงบสขุหรอืทกุข์
ร้อนประการใด มีหัวใจอยู่ที่ผู้ปกครองและการปกครองที่มีธรรมเป็นที่ต้ัง 
การปกครองตามแนวพระพุทธศาสนามีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยว โดยเฉพาะ
สำาหรับผู้ปกครองที่เป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมใช้เป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันมา

สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือความคาดหวังของสังคมที่ต้องการให้ผู้นำาผู้
ปกครองพึงมี คำาสอนในฉันท์อัษฎาพานรแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ความรู้ ความรู้หรือปัญญาถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่ใช้เป็นเครื่องมือ
สำาหรับปกครองบริวารและบริหารประเทศ หากขาดความรู้แล้วยากที่จะ
บริหารบ้านเมืองให้ไปในทิศทางที่ถูกที่ควร สุดท้ายความหายนะคงตกอยู่
แกบ่า้นเมอืงหากปลอ่ยใหค้นเขลาอบัปญัญามาเปน็ผูน้ำา ดงัพระเจา้ทฤพราช 
ซึ่งไร้ปัญญาไม่สามารถดูแลบ้านเมืองของตนได้จนต้องถูกขับออกจากเมือง 

กษัตริย์ต้องมีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อที่จะนำาเอาความรู้เหล่านั้น
มาปกครองบ้านเมือง หรีด เรืองฤทธิ์ กล่าวถึงศิลปศาสตร์ 18 ประการ เป็น
ความรู้ข้ันพ้ืนฐานท่ีสำาคัญและจำาเป็นสำาหรับผู้เป็นกษัตริย์ ความรู้ที่ต้อง
ศึกษา 18 ประการได้แก่ ยุทธศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วาณิชยศาสตร์ 
อักษรศาสตร์ นิรุกติศาสตร์ คณิตศาสตร์ โชติยศาสตร์ (วิชาดูดวงดาวต่างๆ) 
ภูมิศาสตร์ โหราศาสตร์ เวชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เหตุศาสตร์ (วิชารู้เหตุเป็น
แดนเกดิแหง่ผลวา่รา้ยหรอืด)ี โยคศาสตร ์(วชิารูจ้กัความเปน็ชา่งกล) ศาสน
ศาสตร์ คันธัพพศาสตร์ ฉันทศาสตร์ (สุปาณี พัดทอง 2550: 87) 

ในฉันท์อัษฎาพานรกล่าวถึงการที่กษัตริย์ต้องมีความรู้ดังนี้

๏ ผู้ใดแลอุทโยค  อุสาหนิรันดร
เทพางคประกรณ์  ประกาษสังวัทยาย
๏ วิทธยางคจักสถิต  สิทธิศิลปเพริดพราย 
สพสาตรทังหลาย  บริบูรรณพูนมี

(ฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 2 บรรทัดที่ 20-21)
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๏ ส่วนศิลปวิทยา  คมสาตรสบสถาน
จักอยู่จำาเนียนนาน  แก่คนผู้สังวัชยาย

(ฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 3 บรรทัดที่ 20)

คำาประพันธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าศิลปศาสตร์นั้นต้องหมั่นฝึกฝน
ทอ่งจำาใหม้คีวามชำานาญ ความรูจึ้งจะอยูก่บัตนตลอดไป ในฉนัทอ์ษัฎาพานร
ยังกล่าวถึงประเภทของความรู้ที่ควรแก่กษัตริย์ เช่น

๏ วานรหนึ่งเฉลย  วรอรรถด้วยพลัน
ผู้ใดกะทำากรรม์  วานิชแกว่นการย
๏ รู้รอบประกอปกิจ ซื้อขายอันเชี่ยวชาญ 
ธนทรัพยมากมาน  ก็จเพิ่มจพูนมา

(ฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 2 บรรทัดที่ 16-17)

วานรกล่าวสอนว่าต้องมีความรู้ทางการค้า คือวาณิชยศาสตร์ซึ่งเป็น
หนึ่งในศิลปศาสตร์ 18 ประการ เมื่อมีความรู้และค้าขายจนเชี่ยวชาญแล้ว
นั้นจะทำาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนมากขึ้นตามมา

2. คุณธรรม นักปกครองที่ดีต้องมีคุณธรรมสำาหรับบริหารบ้านเมือง
และมีคุณธรรมเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต ข้อธรรมะประกอบด้วย

  2.1 ทศพิธราชธรรม คือ ธรรม 10 ประการของผู้นำา ปรากฏ
อยู่ในมหาหังสชาดกพระเจ้าสัญญมนะกล่าวสอนพระยาพงส์สตรฐว่าเป็น
กุศลธรรม ธรรม 10 ประการนี้ได้แก่ ทาน (การให้) ศีล (การประพฤติดี
งาม) ปริจาคะ (การเสียสละ) อาชชวะ (ความซื่อตรง) มัททวะ (ความอ่อน
โยน) ตบะ (การเผากิเลสตัณหา) อักโกธะ (ความไม่โกรธ) อวิหิงสา (ความ
ไม่ข่มเหงเบียดเบียน) ขันติ (ความอดทน) อวิโรธนะ (ความไม่คลาดธรรม) 
(พระพรหมคุณาภรณ์ 2551: 240) ที่ปรากฏในฉันท์อัษฎาพานรดังนี้
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มัททวะ คือ ความอ่อนโยน
๏ ผจญคนอันใจสา  ธุสุจริตเอียดอาย  
กล่าวเกลี้ยงแลอพิปราย คือความเสน่หไม้ตรี

(ฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 3 บรรทัดที่ 14)

ความสภุาพ ออ่นโยน เปน็หลกัธรรมของการอยูร่่วมกนัในสังคม ฉนัท์
อษัฎาพานรไดก้ล่าวสัง่สอนใหผู้เ้ป็นกษตัริยใ์ชค้วามสภุาพออ่นโยนตอ่บคุคล
อื่นโดยเฉพาะคนดีเพื่อผูกไมตรี

อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ
๏ ให้เอาด้วยโกรธา  คือดั่งเพลิงอันลุกลาม  
อย่างเกลี้ยงอย่ากล่าวความ  อันดีต่อใช่คนดี

(ฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 3 บรรทัดที่ 17)

อักโกธะ ความไม่โกรธ เป็นหลักธรรมที่สอนให้ระงับควบคุมอารมณ์ 
ความโกรธเปรียบเหมือนไฟที่เผาไหม้ทุกสิ่งให้วอดวาย หากควบคุมได้แล้ว
จะเป็นผลดีต่อการอยู่รวมกัน การงานต่างๆ จะราบรื่น สังคมสงบสุข

  2.2  ราชสังคหวัตถุ  แปลว่า ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ประชาชน การสงเคราะห์ประชนชนของนักปกครอง ประกอบด้วย สัสส
เมธะ (ความฉลาดในการบำารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตร) ปุริส
เมธะ (ความฉลาดในการบำารงุขา้ราชการ รูจ้กัสง่เสรมิคนดมีคีวามสามารถ) 
สมัมาปาสะ (ความรูจั้กผกูผสานรวมใจประชาชนด้วยการส่งเสรมิอาชพี) วา
ชยะ หรอืวาจาเปยยะ (ความมวีาจาอนัดูดดืม่นำา้ใจ คือ รูจ้กัพดู รูจ้กัปราศรัย)  
(พระพรหมคุณาภรณ์ 2551: 113-114) ราชสังคหวัตถุที่ปรากฏในฉันท์ 
อัษฎาพานร คือ ปุริสเมธะ คือ ฉลาดบำารุงข้าราชการ
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๏ โคใดอันแรงเกียจ  บมิเอื้อมิอาไล
เล้าแหล่งแลวางไป  ประเจียกจากคณาเนา
๏ ลวงเล่หกลเกลียง  อันอ่อนงามแลตรูเตรา 
ตฤบตฤณจับเอา  ก็จได้ด้วยง่ายดาย

(ฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 3 บรรทัดที่ 12-13)

เปรียบถึงการบำารุงเลี้ยงดูข้าราชบริพาร ต้องรู้จักให้ในส่ิงที่สมควร
และเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ เพื่อจะให้การงานนั้นดำาเนินไปได้ด้วยดี เป็น
การรักษานำ้าใจและผูกใจให้เหล่าข้าราชบริพารภักดี

  2.3 จักรพรรดิวัตร แปลว่าความประพฤติของพระจักรพรรดิ 
คือส่ิงที่พระจักรพรรดิพึงปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ จักรพรรดิวัตรในอรรถ
กถาแบ่งออกเป็น 10 คือ สงเคราะห์คนในพระราชฐานและเหล่าทหาร 
สงเคราะห์กษัตริย์ผู้เป็นเมืองขึ้น สงเคราะห์กษัตริย์และข้าราชบริพาร 
ที่ตามเสด็จ สงเคราะห์พราหมณ์และคหบดี สงเคราะห์ชาวชนบทคือ
ราษฎรทัง้หลาย สงเคราะหส์มณพราหมณท้ั์งปวง สงเคราะหฝ์งูเนือ้และนก 
ทั้งปวง สงเคราะห์โดยการห้ามปรามการกระทำาที่ไม่เป็นธรรม สงเคราะห์
คนไร้ทรัพย์ด้วยการพระราชทานทรัพย์ตามสมควร และเสด็จเข้าไปหา 
สมณพราหมณ์และถามปัญหา (มหามกุฏราชวิทยาลัย 2525: 133)

จักรพรรดิวัตร ที่ปรากฏในฉันท์อัษฎาพานรมีดังนี้

๏ ว่ากรุงพิภพใด  แลมนตรีกะลำาภร
บีทานรากร   นรราษฏร์ฉุกเฉา
๏ ดั่งฤๅแลพระบาท  ภูมิศราชราเชา  
เว้นจากนราเนา  นรโลกยกล่าวฉิน

(ฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 4 บรรทัดที่ 16-17)

คำาสอนข้อนี้มุ่งเน้นจักรพรรดิวัตร ข้อ 8 ว่าด้วยการสงเคราะห์โดย
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การห้ามปรามการกระทำาที่ไม่เป็นธรรม กล่าวคือ พระมหากษัตริย์จำาต้อง
ดแูลขา้ราชบรพิารของพระองค์ให้ปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งซ่ือตรง มุง่เนน้ความสุข
ของราษฎรและบา้นเมอืงเปน็สำาคญั หากบา้นเมอืงใดขา้ราชการเบยีดเบยีน
ประชาชน บ้านเมืองนั้นก็จะพบแต่ความวุ่นวาย ถูกติฉิน

  2.4 ขัตติยพละ คือ พละ 5 หรือขัตติยพละ 5 ได้แก่กำาลังของ
พระมหากษัตริย์หรือกำาลังที่ทำาให้มีความพร้อมสำาหรับความเป็นกษัตริย์  
5 ประการ พาหาพละ หรือ กายพละ (กำาลังแขนหรือกำาลังกาย คือแข็งแรง
สุขภาพดี สามารถในการใช้แขนใช้มือใช้อาวุธ มีอุปกรณ์พรั่งพร้อม) โภค
พละ (กำาลังโภคสมบัติ) อมัจจพละ (กำาลังข้าราชการที่ปรึกษาและผู้บริหาร 
ที่สามารถ) อภิชัจจพละ (กำาลังความมีชาติสูง ต้องด้วยความนิยมเชิดชู 
ของมหาชนและได้รับการศึกษาอบรมมาดี) ปัญญาพละ (กำาลังปัญญา)  
(พระพรหมคุณาภรณ์ 2551: 113)

ขัตติยะพละ ที่ปรากฏในฉันท์อัษฎาพานรมีดังนี้

อภิชัจจพละ
๏วิทธยางคจักสถิต  สิทธิศิลปเพริดพราย
สพสาตรทังหลาย  บริบูรรณพูนมี

(ฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 4 บรรทัดที่ 16-17)

คำาประพันธ์กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาที่
หลากหลายครบถ้วน สมกับฐานะกษัตริย์ที่ต้องปกครองบ้านเมือง

3.  ความประพฤติ กษัตริย์ควรมีพระราชจริยวัตรและการวาง
พระองค์ให้เหมาะสมแก่พระสถานภาพ เพื่อเสริมสร้างพระบุคลิกภาพให้
สงา่งาม ทัง้น้ีอาศยัหลักในการควบคมุใหท้รงประพฤตไิดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ตา่งๆ การรู้จกัควบคมุตนเองยงัเป็นการปอ้งกนัไมใ่หล่้วงละเมดิ
เบียดเบียนผู้อื่นด้วย ฉันท์อัษฎาพานรกล่าวว่า
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๏ ฝูงสาธุสัตชน  ผู้พิเศศใจอารย
เสียคนอันใจพาล  ทุรชนมัวมนท

(ฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 3 บรรทัดที่ 8)

ฉนัทอ์ษัฎาพานรไดก้ลา่วถึงหลกัการคบคน ตรงกบัมงคล 38 ประการ
ในขอ้ที ่1 วา่ดว้ยการไมค่บคนพาล ดงัคำาสอนของวานรตัวที ่2 กล่าวถงึเรือ่ง
การคบคน หากคนดไีปคบคนพาล จะทำาใหก้ลายเป็นคนพาลไปด้วย คำาสอน
เช่นนี้พบในโคลงโลกนิติเป็นวรรณกรรมประเภทสุภาษิตสมัยเดียวกันว่า

๏ คบกากาโหดให้ เสียพงษ
พาตระกูลเหมหงษ  แหลกด้วย
คบคนชั่วจักปลง  ปลดชอบ เสียนา
ตราบลูกหลานเหล็นม้วย ไม่ม้วยนินทา

(โคลงโลกนิติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาเดชาดิศร 2545: 16)

ฉันท์อัษฎาพานรอีกตอนหนึ่งสอนเรื่องการปฏิบัติต่อญาติ ดังนี้

๏ หนึ่งญาติกากร  ตระกูลวงษอันมี
สืบสายในโลกีย  บมิสิ้นมิสุดพงษ์
๏ เพราะเหตุผู้นั้น  คำานึงจิตรใจจง
ว่าญาติคือองค์  คืออาดมอาตมา

(ฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 4 บรรทัดที่ 1-2)

คำาประพันธ์นี้ตรงกับมงคลข้อที่ 17 การสงเคราะห์ญาติ การปฏิบัติ
ต่อญาติให้เหมือนกับตนเอง เป็นผลทำาให้สืบเชื้อสายต่อไปได้ไม่สิ้นสุด

พระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาทในการรักษาบ้านเมือง บำาบัดทุกข์
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บำารุงสขุ อกีทัง้ทรงเปน็ศนูยร์วมจติใจของประชาชน จงึจำาเปน็ตอ้งมจีรยิวตัร
ทีด่งีามสมกับฐานะพระมหากษตัรยิเ์พือ่ครองแผ่นดนิและครองใจประชาชน 
ทำาให้บ้านเมืองนั้นร่มเย็นสงบสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ฉันท์อัษฎาพานรมีเนื้อหาสำาหรับผู้ปกครองบ้านเมือง สิ่งที่สำาคัญ
ที่สุดของการเป็นกษัตริย์ที่ดีหรือกษัตริย์ในอุดมคตินั้น คือการเป็นผู้นำาที่
มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อใช้บริหารปกครองบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤติ
เหตกุารณไ์ด้อยา่งสงบสขุ นอกจากน้ีตอ้งเปน็ผู้ประพฤติอยูใ่นคณุธรรมตาม
หลักพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบไปด้วย ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ 
จักรพรรดิวัตร ขัตติยพละ มงคล 38 หากชนชั้นผู้นำาหรือกษัตริย์ไม่มีหลัก
ธรรมเปน็เคร่ืองยดึเหน่ียวจติใจเปน็แนวทางการประพฤติปฏบัิติแล้ว ชมุชน 
สงัคม บา้นเมอืง จะประสบกบัความเดอืดรอ้นไรค้วามสงบสขุเพราะผูน้ำาเหน็
แก่ตนเป็นที่ตั้งไม่คำานึงถึงผู้ใต้ปกครอง คนในสังคมก็จะเห็นแก่ตนเองเป็น 
ที่ตั้งเช่นเดียวกัน ท้ังความรู้และคุณธรรมท่ีกษัตริย์พึงมีพึงปฏิบัตินั้น และ 
จริยวัตรที่งดงามทำาให้เห็นภาพกษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบตามอุดมคติเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาราษฎร์

แนวความคิดเรื่อง ฉันท์อัษฎาพานรกับพระมหากษัตริย์
แนวความคิดเร่ือง “ฉันท์อัษฎาพานร” แสดงความสัมพันธ์กับ

พระมหากษัตริย์ในเวลาต่อมา กล่าวคือ จารึกมีเครื่องราชูปโภคองค์หนึ่ง
ชื่อ พระแสงอัษฎาพานร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 สมัยเดียวกับฉันท์ 
อัษฎาพานร ซึ่งเป็นวรรณกรรมหมวดสุภาษิต วรรณกรรมหมวดสุภาษิตนี้
มีเนื้อหาท่ีมุ่งสอนบุคคลในเร่ืองต่างๆ เช่น การคบคน การประกอบอาชีพ 
การเลือกคู่ครอง หรือหลักธรรมในการดำาเนินชีวิต ซึ่งกลุ่มบุคคลที่ต้องการ
สั่งสอนมีทุกระดับชั้นในสังคม ทำาให้ทราบได้ว่าสังคมต้องการให้บุคคลมี
ลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี รวมถึงกษัตริย์ที่พึงมีจริยวัตรและเกียรติยศ 
ที่สมบูรณ์ และพระแสงนั้นใช้แทนพระเกียรติยศและพระราชอำานาจของ
กษัตริย์ในการปกครองบ้านเมือง พระแสงเปรียบเสมือนตัวแทนพระราชา 
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ผู้รับพระราชทานพระแสงนั้นมีพระราชอำานาจอาญาสิทธิ์เด็ดขาดเทียบ
เท่ากษัตริย์ 

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงสันนิษฐานไว้
ในสาส์นสมเด็จว่า “สำาหรับพวกพลรถใช้ อันพวกพระแสง 8 นั้นยังมีอีก 
คือพระแสงอัษฎาพานร จะหมายถึงอะไรยังคิดไม่เห็น แต่มีพระแสงดาบ 
ฝักจำาหลักเป็นรูปพระยาวานรพลพระรามดูเป็นขอไปที เพราะจะครบก็ไม่
ครบ ดูชื่อพระยาวานรมี 11 ขาดไป 3 เขาว่าพระแสงนั้นสร้างขึ้นในรัชกาล
ที่ 3 ที่จะทำาประจบให้มีองค์พระแสง โดยว่ามีชื่อมาก่อนแล้ว” (สมเด็จฯ 
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 2552: 248) ตามพระดำาริของสมเด็จฯ 
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ดังกล่าวเห็นว่ามีชื่อ “อัษฎาพานร” อยู่
ก่อน ครั้นถึงในสมัยรัชกาลท่ี 3 จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระแสงขึ้นตาม
ช่ืออัษฎาพานรหรือวานรทั้งแปด และมีพระวินิจฉัยว่าไม่น่าจะเป็นพระยา
วานรพลของพระราม เพราะไม่ตรงตามจำานวนพระยาวานรในรามเกียรติ์ 
ในสมญาภิธานรามเกียรติ์ของนาคะประทีป (นาคะประทีป 2551: 122)  
พระยาวานรมี 9 ตัว ได้แก่ ชามพูวราช กากาศ (พาลี) องคต ชมพูพาน  
สุครีพ มหาชมพู หนุมาน นิลพัท นิลนนท์ ดังนั้นจึงมีเค้าว่า “อัษฎาพานร” 
นั้นไม่ใช่วานรในรามเกียรติ์ แต่มาจากวรรณกรรมคำาสอนเรื่อง ฉันท์อัษฎา
พานรนี้เอง สอดคล้องกับที่พระยาอนุมานราชธนได้กราบทูลสมเด็จฯ เจ้า
ฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ในบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ว่า “รูปวานร
ที่สลักบนฝักพระแสงอัษฎาพานร คงจะไม่ใช่รูปพระยาวานร อาจเป็น
รูปวานรธรรมดาแต่ก็ไม่มีโอกาสจะตรวจดูได้อีก จึงได้สอบถามเจ้าหน้าที่ 
ลางคนในสำานักพระราชวัง คงได้ความรู้จากผู้หน่ึงว่าเป็นรูปวานรธรรมดา 
หาใช่เป็นพระยาวานรไม่ ถ้าเป็นดังนี้จริง ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดด้วยเกล้าฯ 
ว่า พระแสงอัษฎาพานร จะโปรดให้สร้างขึ้นตามเค้าเรื่องใน ฉันท์ปฤษณา
อัษฎาพานร เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญ เป็นทำานองเดียวกับ 
มงคล 8 ประการ...ขา้พระพุทธเจา้ไดค้วามจากพระยาเทวาธริาชวา่ พระแสง 
อัษฎาพานร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดให้สร้างขึ้น” 



   199 199

(สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 2552: 316)
พระยาอนุมานราชธนกลา่วในบนัทึกเรือ่งความรูต่้างๆ วา่ “รกุขเทวดา 

8 องค์มีความสงสาร จำาแลงเป็นวานรมาถวายอนุสาสนแก่ท้าวเธอเป็นการ
แก้ปฤษณา ชี้ให้เห็นทางที่เป็นเจริญด้วยมงคลด้วยกัน 8 ข้อ” (สมเด็จฯ 
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 2552: 316) มงคล 8 ประการนั้นอาจ
หมายความถงึคำาสอนของเหล่าวานรแปดตน และคำาสอนแปดขอ้ เลข 8 เปน็
เลขมีความเป็นมงคลในพระพุทธศาสนา หลักธรรมหลายๆ หมวดมี 8 ข้อ 
เช่น โลกธรรม 8 วิชชา 8 วิโมกข์ 8 ศีล 8 สมาบัติ 8 สัปปุริสธรรม 8 เป็นต้น 
(พระพรหมคุณาภรณ์ 2551: 30) ส. พลายน้อยได้เขียนอธิบายเรื่องมงคล 
8 ว่า “มงคล 8 จะเริ่มใช้ในลัทธิข้างฝ่ายไทยตั้งแต่สมัยใดยังไม่พบหลักฐาน 
เท่าทีม่กีลา่วถึงในราชการ ปรากฏวา่เม่ือในรชักาลที ่5 พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงเปลีย่นแบบสญัญาบตัรเปน็แบบมลีายมงคล 8 
ดงัมปีรากฏในพระราชกจิรายวนัตอนหนึง่วา่ ‘สัญญาบตัรทีพ่ระราชทานวัน
นี้ใช้อย่างใหม่ เป็นกระดาษหนังสีขาว มีลายมงคล 8 และใบชัยพฤกษ์ล้อม
รอบ’” (ส. พลายนอ้ย 2534: 146) นอกจากใชใ้นเอกสารสัญญาบตัรแล้วยงั
พบในลายที่เขียนไว้บนเพดานพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ก็เป็นลายมงคล 
8 และหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล (2523: 226-228) ได้ทรงอธิบาย
ว่าเรื่องมงคล 8 น้ันเป็นคติแนวคิดของศาสนาพราหมณ์ ส่ิงของที่ใช้เป็น
สัญลักษณ์ของมงคลนั้นคือ

1) กรอบหน้า เครื่องประดับหัวอันเป็นหลักของกาย
2) ตะบอง
3) สังข์     ศาสตราวุธของพระนารายณ์ผู้เป็นเจ้า
4) จักร
5) ธงชัย เป็นผู้นำา
6) ขอช้าง อาวุธของพระอินทร์ ผู้เป็นหัวหน้าของเทพทั้งหลาย
7) โคอุสภะ พาหนะของพระอิศวรเป็นเจ้า
8) หม้อนำ้า เป็นสัญลักษณ์แทนพระอุมา
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มงคล 8 ยังปรากฏอยู่ในรอยพระพุทธบาท ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
8-9 สมัยอมราวดี มีลายมงคล 8 ประการ คือ คันฉ่อง ขอช้าง ปลาคู่ ตรีรัตน 
หม้อนำ้า ศรีวัตสะ สวัสดิกะ และวัฑฌมาน (กรมศิลปากร 2542: 26) และใน
ฉนัท์อัษฎาพานรฉบบัตวัเขียนเลขท่ี 5 กลา่วถึงพระอรหันต์ทัง้ 8 ได้แก ่พระ
กัษศป เอคทัคคะในรัดตัญญู พระสาริบุฎโต เอคทัคคะในทางผู้มีสติปัญญา 
พระโมคคะลา เอคทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์ พระอุปาลี เอคทัคคะในทางผู้ทรง
พระวินัย พระอานนท์ เอคทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร ผู้มีสติ ผู้มีความเพียร 
และเป็นพระอุปัฏฐาก พระสิมพลี (พระสิวลี) เอคทัคคะในทางผู้มีลาภมาก  
พระกจัจายน เอคทคัคะในทางอธบิายความยอ่ใหพ้สิดาร พระราหุล เอคทคัคะ 
ในทางผูใ้คร่การศกึษา ซึง่พระอรหนัตท้ั์งแปดน้ี ประจำาทศิต่างๆ ทัง้แปดทศิ
เพื่อกล่าวสั่งสอนพระเจ้าทฤพราช

พระแสงอัษฎาพานรเปน็พระแสงดาบฝกัทองลงยาฝงัเพชร (อรวรรณ 
ทรัพย์พลอย และ ธีรตา ธีรเดช 2539: 13) ในบัญชีพระแสงที่อยู่ในราช
พิพิธภัณฑ์ระบุว่าเป็นพระแสงของหลวง รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง  
บางครั้งพระแสงอัษฎาพานรไม่ปรากฏชื่อแยกเป็นพระแสงองค์เดียว แต่ 
รวมอยูใ่นพระแสง 4 องค ์ซึง่เรียกวา่ “พระแสงรายตนีตอง” หรือ “พระแสง
ตีนตอง” ประกอบด้วยพระแสงดาบคาบค่าย พระแสงใจเพ็ชร์ พระแสง 
อัษฎาพานร และพระแสงนาคสามเศียร (ปรัชญา ปานเกต 2551: 116)  
ใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขั้นตอนที่ 3 คือ พิธีบรมราชาภิเษก 
มีพิธีสรงพระมูรธาภิเษก แล้วประทับพระแท่นอัฐทิศอุทุมพรรับนำ้าอภิเษก 
ประทับพระที่นั่งภัทรบิฐรับการถวายสิริราชสมบัติและเครื่องสิริราช 
กกุธภัณฑ์ ในการนี้เสด็จข้ึนสถิตเหนือพระท่ีน่ังพุดตานกาญจนสิงหาสน์  
บนพระราชบัลลังก์ใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยมหาดเล็ก
เชิญเครือ่งราชกกธุภณัฑ ์พระแสงรายตนีตอง พระแสงอษัฎาวธุ พรอ้มสรรพ 
(ปรชัญา ปานเกต 2551: 116) นอกจากการพระราชพธิบีรมราชาภเิษกแล้ว 
พระแสงอัษฎาพานรยังได้อัญเชิญในคราวเสด็จกระบวนพยุหยาตราทาง 
ชลมารคถวายผ้าพระกฐิน ในโคลงพระราชพิธีทวาทศมาสออกนามว่า  
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เรือศรีสมรรถไชยเป็นเรือพระท่ีนั่งสำาหรับเปล้ืองเครื่องเพราะมีการ 
ตั้งบัลลังก์บุษบก อัญเชิญพระชฎามหากฐินนำาหน้าเรือพระที่นั่งลำาทรง ตั้ง
เครื่องสูงด้านหน้า ฉัตร 7 ชั้น 1 องค์ ฉัตร 5 ชั้น 2 องค์ ด้านหลังบุษบก ตั้ง
ฉัตร 7 ชั้น 1 องค์ ฉัตร 5 ชั้น 2 องค์ บุษบกผูกม่านผ้าตาดสองไข มีตำารวจ
เชิญพระแสงรายตีนตอง 6 นาย (ปรัชญา ปานเกต 2551: 98) หรือใน 
ริว้ขบวนพระราชพิธพีระราชทานเพลงิพระศพ สมเด็จพระเจา้ภคินเีธอ เจา้ฟา้ 
เพชรรัตนราชสดุา สริโิสภาพณัณวด ีมหาดเลก็หลวงเชญิพระแสงรายตนีตอง 
(นกัเรียนโรงเรยีนวชริาวธุ) ในริว้ท่ี 1 เชญิพระโกศทองใหญท่รงพระศพจาก
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปยังพระเวชยันตราชรถ หน้าวัดพระเชตุพนฯ 

พระแสงราชศัสตราเปน็สิง่หน่ึงในราชูปโภค เปน็กกธุภณัฑค์อืของใช้
แสดงความเป็นพระราชา พระแสงหรือราชาวุธเป็นเครื่องประกอบพระ
อิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์แสดงถึงราชภาวะเหนือราชบัลลังก์ (ธรรม 
คามน ์โภวาท ี2509: 1) พระแสงอษัฎาพานรเปน็หนึง่ในพระแสงราชศัสตรา
ซึ่งมีหลักฐานว่าสร้างสมัยรัชกาลที่ 3 ตามที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา 
นริศรานวัุดตวิงศท์รงบนัทกึในสาสน์สมเดจ็ และตามบญัชพีระแสงของหลวง

นอกจากน้ียังปรากฏชื่อพระแสงอัษฎาพานรในพระแสงรายตีนตอง 
ซึ่งเป็นพระแสงชุด 4 องค์ อย่างไรก็ตามพระแสงอัษฎาพานรนั้นได้รับคติ
ความคิดจากเรื่อง ฉันท์อัษฎาพานร ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับเลข 8 อันเป็น
มงคล และพระแสงนัน้เปน็สญัลักษณข์องความเปน็พระราชา พระแสงอษัฎา
พานรเปน็เครือ่งหมายถงึความเปน็พระราชาท่ีมคีวามรู ้มีมงคลอนัประเสรฐิ
และธรรมอันเป็นลักษณะสำาคัญของพระราชาในอุดมคติ

ฉันท์อัษฎาพานรยังมีความสัมพันธ์กับพระแสงอัษฎาพานรซึ่งสร้าง
ขึน้ในสมัยรชักาลที ่3 สมยัเดยีวกบัทีจ่ารกึฉนัทอ์ษัฎาพานร ชือ่ของพระแสง 
อัษฎาพานรที่เป็นรูปวานรท้ังแปดจำาหลักอยู่ได้ชื่อตามเรื่องของฉันท์อัษฎา
พานร พระแสงราชศัสตราเป็นราชูปโภคสำาหรับประกอบพระอิสริยยศแห่ง
พระมหากษัตรยิใ์ช้เปน็สญัลกัษณแ์สดงความเปน็พระมหากษตัรยิใ์นการใช้
พระราชอำานาจในการปกครอง เนือ้หาของฉนัท์และพระแสงจงึมคีวามหมาย
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เก่ียวเนื่องกันแสดงให้เห็นถึงความเป็นกษัตริย์ที่มีพระราชอำานาจและหลัก
ธรรมอันเป็นการแสดงความเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์

บทสรุป
ฉันท์อัษฎาพานรมีความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ในฐานะ

วรรณกรรมคำาสอน กลา่วคอื แสดงใหเ้หน็ลกัษณะของกษตัรยิท์ีส่มบรูณแ์บบ 
ได้แก่ ทรงความรู้ ประกอบด้วยทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ จักรพรรดิ
วตัร ขตัตยิพละ มงคล 38 ความรู้กบัคณุธรรมและจริยวตัรทีง่ดงาม นอกจาก
นี้แนวคิดของฉันท์อัษฎาพานรยังเป็นท่ีมาของเคร่ืองราชูปโภคที่ใช้ในการ
พระราชพิธีสำาหรับพระมหากษัตริย์ ชื่อของพระแสงมีความสัมพันธ์กับ
วรรณกรรม มีความหมายถึงความเป็นกษัตริย์ที่เป็นเลิศตามอุดมคติ
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รูปที่ 1 จารึกเรื่องฉันท์อัษฎาพานรที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
(ที่มา : ฉันท์อัษฎาพานร)
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รูปที่ 2 จารึกเรื่องฉันท์อัษฎาพานรที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
(ที่มา : ฉันท์อัษฎาพานร)
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รูปที่ 4 พระแสงอัษฎาพานร (ซ้ายบนสุด) และพระแสงอื่นๆ
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

รูปที่ 3 เรื่องฉันท์อัษฎาพานรฉบับตัวเขียน เลขที่ 6
(ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ)
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รูปที่ 5 มหาดเล็กอัญเชิญพระเเสงรายตีนตอง (ในวงกลม) ในวันซ้อมใหญ่พระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
(ที่มา : ไทย โลโก้ เลิฟเวอร์ 2555)
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