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  The purpose of this thesis was to study the essence and the identities of Sita in 
the 16 versions of Thai Ramakiens, which comprise 9 versions from the central region, 
4 versions from the north and 3 versions from the northeast. The concept of identity and 
literary texts analysis were used to analyze Sita. 
 The results reveal 7 qualities that determine the essence of Sita in Thai 
Ramakiens. These are the following: 1) background 2) birth 3) appearance 4) special 
characteristics 5) life span 6) behavior and expression and 7) the benevolent couple of 
man. All of these qualities characterize the essence of Sita in Thai Ramakiens. The 
qualities characterizing the essence of Sita co-exist in centralized, concentrated, and 
diffused patterns. When they co-exist in the centralized pattern, they define the shared 
identity of Sita in all of Thai Ramakien versions. When they co-exist in the concentrated 
pattern, they constitute the shared identity of Sita in the region-endemic and region-
crossing types of Thai Ramakiens. When they co-exist in the diffused pattern, they form 
a unique identity of Sita in Thai Ramakiens. Importantly, Sita in King Rama I’s version 
possesses most of the qualities characterizing the essence of Sita and thus she is the 
representative identity of Sita in Thai Ramakiens.         
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
  “รามเกยีรติ”์ มใิช่วรรณคดไีทยแท้แต่มทีี่มาจากมหากาพยร์ามายณะหรอืนิทานเรื่อง
พระรามของอนิเดยีซึง่มไิดแ้พรห่ลายอยูใ่นประเทศอนิเดยีเท่านัน้ ยงัไดแ้พร่หลายและเป็นทีรู่จ้กั
กนัดใีนภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้หลายประเทศเมื่อมกีารรบัวฒันธรรมต่างๆ ของอนิเดยี
เขา้มา พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพทิยลาภพฤฒยิากร (2518: 136 - 137) ทรงสนันิษฐานว่า 
นิทานเรื่องพระรามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เดินทางออกจากอินเดียสู่เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตพ้รอ้มกบัการเดนิทางของชาวอนิเดยียคุแรกๆ ทีเ่ดนิทางเขา้สู่เอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้คอื ตัง้แต่ก่อนทีว่าลมกีจิะรจนาคมัภรีร์ามายณะ แลว้เรือ่งนี้กไ็ดท้ยอยตามกนัมาสู่เอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้เรื่อยๆ เรื่องรามายณะนี้โดยมากมาด้วยการเล่าหรอืรอ้งด้วยปากเปล่าเยีย่ง
การเล่านิทานในสมยัโบราณ มิได้มีต ารับต าราที่เขียนไว้ ด้วยเหตุนี้ เรื่องรามายณะจึงได้
คลาดเคลื่อนกนัออกไปทุกทีๆ  อาจกล่าวได้ว่า ชาวอินเดียที่เข้ามาเผยแผ่ลทัธศิาสนาและ
วฒันธรรมของอนิเดยีสมยัโบราณในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้นัน้ ส่วนใหญ่เป็นชาวภาคใต้และ
ตะวนัออกของอนิเดยี คอื ชาวทมฬิ ชาวแคว้นกลงิคราษฎรแ์ละชาวเบงคลแีห่งแคว้นเบงกอล
มากกว่าจะเป็นคนในแควน้อื่นๆ   
  ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ที่ได้รบัเค้าโครง
เรื่องมหากาพย์รามายณะหรอืนิทานเรื่องพระรามเข้าสู่สงัคมไทย เห็นได้จากการที่ไทยรู้จกั
รามเกยีรติต์ ัง้แต่สุโขทยัเป็นต้นมา มหีลกัฐานการใชช้ื่อพระรามเรยีกชื่อถ ้าในศลิาจารกึหลกัที ่1 
ว่า “จารกึอนัหนึง่มใีนเมอืงเชลยีง สฐาบกไวด้ว้ยพระศรรีตันธาตุ จารกึอนัหนึง่มใีนถ ้าชือ่พระราม 
อยู่ฝัง่แม่น ้ าสมัพาย.......” (กรมศิลปากร, 2527: 17) เมื่อไทยรบัรามายณะหรอืนิทานเรื่อง
พระรามเข้ามาก็ได้ปรบัเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “รามเกียรติ”์ อีกทัง้รามเกียรติย์งัเป็นวรรณคดทีี่มี
ความส าคญัและรู้จกัแพร่หลายเรื่องหน่ึงของสงัคมไทย รามเกียรติจ์งึเป็นวรรณคดทีี่มคีวาม
ผูกพนัอยู่กบัวถิชีวีติไทยแต่โบราณกาล ปรากฏเป็นชื่อบ้านนามเมอืง มงคลนามหรอืมอีทิธพิล
สอดแทรกอยู่ในวรรณคดแีละต านานต่างๆ หรอืแมแ้ต่ตามธรรมเนียมนิยมในการเรยีกขานพระ
นามของพระมหากษตัรยิว์่า “พระรามาธบิด”ี “พระราเมศวร” “พระนารายณ์” เป็นต้น การตัง้ชื่อ
บ้านนามเมือง เช่น อยุธยา บึงพระราม ฯลฯ ก็ล้วนแต่ได้รบัอิทธิพลจากรามเกียรติท์ ัง้สิ้น 
รามเกยีรติย์งัเป็นวรรณคดทีีใ่ชอ่้านและยงัมผีูนิ้พนธร์ามเกยีรติเ์พื่อใชส้ าหรบัการแสดงละครและ
โขน (สมปราชญ ์อมัมะพนัธ,์ 2536 : 133)  
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  เมื่อไทยได้รบัเรื่องรามายณะหรอืนิทานเรื่องพระรามเข้ามาในสงัคมไทยแล้ว ก็ได้มี
การปรบัเปลี่ยนและตัดเติมเรื่องรามายณะให้เข้ากับคติความเชื่อและบริบทสังคมไทยจน
กลายเป็นรามเกยีรติฉ์บบัไทย ดงัทีป่ระคอง นิมมานเหมนิท ์(2546: 2) กล่าวว่า นิทานพระราม
แต่ละส านวนมคีวามแตกต่างกนัมากบ้างน้อยบา้ง แมร้ามายณะของอนิเดยีแต่ละฉบบักม็ขีอ้ผดิ
แผกแตกต่างกนั นิทานพระรามทีแ่พร่กระจายจากอนิเดยีเขา้ไปในสงัคมอื่น มกัปรบัเปลีย่นตาม
วฒันธรรมของสังคมนัน้ๆ บางทีก็เปลี่ยนแปลงไปมากจนแทบไม่เหลือเค้าเดิม นอกจากนี้
รามเกยีรติข์องไทยยงัเป็นวรรณคดทีีไ่ทยรวบรวมมาจากคมัภรีร์ามายณะของวาลมีกแิละนิทาน
เรือ่งพระรามในแหล่งต่างๆ เขา้ดว้ยกนั โดยดดัแปลงปรุงแต่งเนื้อเรื่องและสาระส าคญัใหเ้ขา้กบั
คตแิบบไทยเพื่อความบนัเทงิในการอ่านและการแสดงเป็นหลกั (พชัลนิจ ์จนีนุ่น, 2547: 2)   
  หากพจิารณาเกีย่วกบัรามเกยีรติใ์นประเทศไทยนัน้ จะพบว่า มรีามเกยีรติห์ลากหลาย
ฉบบัที่แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่า รามเกียรติฉ์บบัภาคกลางจะปรากฏ
หลากหลายฉบบัทัง้ฉบบัราชส านักและชาวบา้น อกีทัง้เมื่อเรื่องรามเกยีรติข์องไทยแพร่กระจาย
ไปสู่ท้องถิ่นก็เกิดรามเกียรติห์ลากหลายส านวนที่แตกต่างกนัออกไป ไม่ว่าจะเป็นรามเกยีรติ ์
ฉบบัภาคเหนือ ภาคอสีาน และภาคใต้  
  เน้ือเรือ่งของรามเกยีรติส์่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวทีเ่กี่ยวกบัการท าสงครามระหว่างฝ่าย
พระรามกบัฝ่ายทศกณัฐ์โดยม ี“นางสดีา” เป็นตวัละครหญงิทีเ่ป็นต้นเหตุของสงคราม กล่าวคอื 
นางสดีาเป็นพระมเหสขีองพระรามแต่เมือ่ทศกณัฐไ์ดย้นิค าบอกเล่าจากนางส ามนักขากม็จีติหลง
รกัใคร่ ทศกณัฐ์จงึท ากลอุบายลกัพาตวันางสดีา ด้วยสาเหตุนี้จงึท าให้พระรามจ าต้องติดตาม
ช่วยเหลอืนางสดีากลบัไป ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายพระรามกบัฝ่ายทศกณัฐ์ ท าใหเ้กดิ
การท าสงครามของทัง้สองฝ่าย ในทีสุ่ดพระราม พระลกัษมณ์และพลวานรกส็ามารถสงัหารฝ่าย
ทศกณัฐ์ได้ส าเรจ็ ความขดัแยง้ดงักล่าวน าไปสู่การด าเนินเรื่องของรามเกียรติก่์อให้เกิดความ
สนุกสนาน ผู้อ่านเกิดความรูส้กึอยากตดิตาม อกีทัง้นางสดีายงัเป็นตวัละครหญิงที่ด ารงอยู่ใน
รามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความส าคญัและความมชีื่อเสยีงของสดีาได้
เป็นอยา่งด ี 
  ผู้ศึกษาเห็นว่า “นางสดีา” เป็นตัวละครหญิงที่มคีวามส าคญัมากที่สุดในรามเกียรติ ์
และยงัเป็นตวัละครหญงิทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดในบรรดาตวัละครหญงิในวรรณกรรมไทยและเป็น
ตวัละครหญงิที่ได้รบัการอ้างถงึว่าเป็นแบบอย่างของผู้หญงิที่มคีวามรกัซื่อสตัยต่์อสาม ีเป็นตวั
ละครอุดมคตทิีเ่ป็นแบบ (typical type) ของความดงีาม คอื  มคีรบทัง้ “ความด”ี และ “ความงาม” 
ทัง้ทีใ่นการด าเนินเรือ่ง สดีามบีทบาทน้อยมาก (รื่นฤทยั สจัจพนัธุ์, 2556: 115) ถงึแมว้่าในเรื่อง 
นางสดีาจะมบีทบาทน้อย แต่เมื่อพจิารณาใหถ้ี่ถ้วนจะพบว่า นางสดีาเป็นตวัละครทีเ่ป็นต้นเหตุ
แห่งสงครามที่ก่อให้เกดิการแย่งชงิระหว่างทศกณัฐ์กบัพระราม อีกทัง้สุนันทา โสรจัจ ์(2526: 
141 - 142) ไดว้เิคราะหต์คีวามไวว้่า สดีามสี่วนท าใหพ้ระรามเป็นกษตัรยิท์ีท่รงเดชานุภาพได้
ขยายอาณาเขตไปถงึอนิเดยีใต้ ไดเ้มอืงลงกาเป็นเมอืงขึน้ซึง่มสีาเหตุมาจากสดีาตดัสนิใจจะไม่
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มาพรอ้มกบัหนุมาน เพราะกลวัจะถูกค าครหานินทา ย่อมชี้ใหเ้หน็ว่านางประสงคจ์ะใหพ้ระราม
ปราบทศกณัฐเ์พื่อจะไดล้งกาเป็นเมอืงขึน้และนางจะไดก้ลบัไปพรอ้มกบัชยัชนะ  
  แมค้นส่วนใหญ่ในสงัคมจะมองว่า นางสดีาเป็นตวัละครในอุดมคต ิแต่การศกึษาของ
ภญิโญ กองทอง (2544) ไดศ้กึษานางสดีาจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ชีใ้หเ้หน็ว่า นางสดีา
เป็นตวัละครทีผ่สมผสานระหว่างความเป็นปุถุชนกบัอุดมคต ิกล่าวคอื นางสดีาเป็นตวัละครที่มี
ส่วนผสมระหว่างตวัละครแบบอุดมคตทิี่ยดึถอืความดงีามตามกรอบจารตีของสงัคมโดยเฉพาะ
เรือ่งความซื่อสตัยต่์อสามกีบัความเป็นปุถุชนทีแ่สดงออกดว้ยอารมณ์และความรูส้กึของตนทัง้ที่
ชวีติถูกก าหนดโดยคนอื่นตลอดเวลา ส่วนการศึกษาของหรรษา ติ่งสุวรรณ (2548) ได้ศกึษา
เปรยีบเทยีบนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 กบัโคลงดัน้ของสุภร ผลชวีนิ (แปลและถอด
ความจากรามายณะฉบบัวาลมกีเิป็นโคลงดัน้) พบว่า บทบาทของของนางสดีาจะปรากฏทัง้หมด 
3 บทบาท ไดแ้ก่ บุตร ภรรยาและมารดา ซึง่ฐานะผูห้ญงิจะคลา้ยคลงึกนัโดยถูกครอบง าในสงัคม
ชายเป็นใหญ่ ท าใหผู้้ชายมอี านาจเหนือผู้หญงิ แต่สิง่ทีท่ าให้บทบาทของสตรอีนิเดยีและไทยมี
ความแตกต่างกนั สบืเนื่องมาจากค่านิยมของสงัคมและคตคิวามเชื่อศาสนาทีต่่างกนั 
  ความน่าสนใจของตวัละคร “นางสดีา” ในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทัง้ 4 ภาคนัน้ 
กล่าวได้ว่า นางสดีานับเป็นตวัละครหญงิที่มบีทบาทส าคญัต่อการด าเนินเรื่องและเป็นต้นเหตุ
ของความขดัแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่องรามเกียรติ ์จนน าไปสู่การเกิดศึกสงครามแย่งชิงนางสีดา
ระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ์ นอกจากนี้ในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางและฉบบัท้องถิน่จะปรากฏ
ตวัละครสดีาทุกฉบบั นับเป็นสิง่ทีบ่่งชีถ้งึความส าคญัของตวัละครตวันี้ไดเ้ป็นอยา่งด ี
  ประการส าคญั การศกึษานางสดีาในรามเกยีรติส์่วนใหญ่ยงัคงยดึโยงอยู่กบัรามเกยีรติ ์
ฉบบัราชส านักโดยเฉพาะฉบบัรชักาลที่ 1 รองลงมาคอื ฉบบัรชักาลที ่2 ในขณะทีร่ามเกยีรติ ์
ฉบบัทอ้งถิน่อื่นๆ ทัง้ภาคเหนือ ภาคอสีานและภาคใตย้งัคงด ารงมอียู่ อาจกล่าวไดว้่า การศกึษา
ทีเ่ชื่อมโยงเกีย่วกบัรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่มไิดน้ ามาอยูใ่นขอบเขตของการศกึษาในลกัษณะของ
การเปรยีบเทยีบอยา่งทดัเทยีมเช่นเดยีวกบัรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และฉบบัรชักาลที ่2 มาก
เท่าใดนัก แมแ้ต่ฉบบัราชส านักของรชักาลที่ 6 ฉบบัพระเจา้กรุงธนบุรแีละอื่นๆ ก็ไม่ไดน้ ามา
ศกึษาเช่นเดยีวกนั เท่าทีพ่บเบือ้งต้นเกี่ยวกบัการศกึษาเปรยีบเทยีบรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของ
ไทยในลกัษณะการเปรยีบเทยีบด้านตวัละคร ได้แก่ พชัลนิจ์ จนีนุ่น (2547) ศึกษาเรื่อง “การ
วเิคราะห์หนุมานในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ”  หรอืในลกัษณะเปรยีบเทยีบเรื่องรามเกียรติฉ์บบั
ภาคกลางเน้นฉบบัรชักาลที่ 1 กบัรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ และการเปรยีบเทยีบในด้านตวับท
และเชิงคติชนวิทยา ได้แก่ ฉันทสั ทองช่วย (2522) ศึกษาเรื่อง “รามเกียรติก์ ับวรรณกรรม
ทอ้งถิน่ภาคใต้” ศริาพร ฐติะฐาน (2522) ศกึษาเรื่อง “รามเกยีรติ:์ ศกึษาในแง่การแพร่กระจาย
ของนิทาน” พชิติ อคันิจ (2527) ศกึษาเรื่อง “การศกึษาเปรยีบเทยีบรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของ
ลา้นนาไทย” ชฎารตัน์ สุนทรธรรม (2528) ศกึษาเรือ่ง “การศกึษาเรือ่งรามเกยีรติส์ านวนทอ้งถิน่
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อสีาน” และสมมารถ พกัตรว์ฒันการ (2549) ศกึษาเรือ่ง “การศกึษาเปรยีบเทยีบรามเกยีรติฉ์บบั
ลา้นนาเรือ่งพรหมจกัรและรามเกยีรติฉ์บบัอสีานเรือ่งพระลกั-พระรามเชงิคตชินวทิยา” 
  จากขา้งตน้จะท าใหเ้หน็ว่า การศกึษาเกีย่วกบัตวัละครในรามเกยีรติส์่วนใหญ่จะละเลย
หรอืมองข้ามรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นและฉบบัราชส านักบางฉบบั เพราะมุ่งศึกษาตวัละครใน
วรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติเ์พยีงฉบบัรชักาลที่ 1 สาเหตุดงักล่าวอาจจะเป็นเพราะรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่1 เป็นฉบบัทีส่มบูรณ์ทีสุ่ด ดงัทีกุ่สุมา รกัษมณี (2547: 163) กล่าวว่า รามเกยีรติ ์
ฉบบัพระราชนิพนธข์องรชักาลที ่1 เป็นเพยีงฉบบัเดยีวทีม่กีารรวบรวมเน้ือหาของรามเกยีรติไ์ว้
ครบถว้นสมบรูณ์ซึง่มคีวามยาว 116 เล่มสมุดไทย มมีากกว่าหา้หมื่นค ากลอน นับเป็นส านวนที่
ประมวลเรื่องพระรามไวส้มบูรณ์ทีสุ่ดในภาษาไทย ดงันัน้การศกึษาเกี่ยวกบัตวัละครนางสดีาใน
ครัง้นี้ เหน็ว่าควรจะใหค้วามส าคญัแก่นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ นอกเหนือจากรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 ดว้ย เพราะส่วนใหญ่ตวัแทนนางสดีาจะจ ากดัที่
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ซึง่อาจท าใหไ้มเ่ป็นธรรมต่อนางสดีาฉบบัอื่นๆ โดยเฉพาะรามเกยีรติ ์
ฉบบัทอ้งถิน่เท่าใดนัก ดงันัน้ผูศ้กึษาเหน็ว่า ควรจะศกึษาและพจิารณาความหมายของนางสดีา
ใหมผ่่านรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย จนน าไปสู่การยกระดบัฐานะและตระหนักถงึคุณค่าของ
รามเกยีรติท์ีอ่ยูน่อกกระแสและรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ต่างๆ ขึน้มาใหเ้ท่าเทยีมกนั 
  การทบทวนเรื่องตวัละครหญงิ “นางสดีา” ดงักล่าว เป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้ผู้ศกึษา
สนใจศกึษาและวเิคราะหน์างสดีาโดยจะใช้แนวคดิเรื่องอตัลกัษณ์ ( identity) เขา้มาประยุกต์ใช้
เพื่อศกึษาประกอบกบัการวเิคราะห์ตวับทวรรณกรรม เพราะการใช้แนวคดิดงักล่าวยงัไม่เคย
ปรากฏการศึกษาในลกัษณะเช่นนี้มาก่อน อีกทัง้จากการค้นคว้าเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา
แนวอตัลกัษณ์ของตวัละครในวรรณกรรมโบราณเรือ่งอื่นๆ ยงัไม่ค่อยปรากฏเช่นเดยีวกนั ดงันัน้
การใชแ้นวคดิเรือ่งอตัลกัษณ์เขา้มาเป็นเครื่องมอืในการวเิคราะหอ์าจจะช่วยท าใหเ้ขา้ใจตวัละคร 
“นางสดีา” ทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยไดม้ากขึน้กว่าเดมิ 
    
1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ  
  1. เพื่อศกึษาความเป็นนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย 
  2. เพื่อศกึษาอตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย 
  
1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
  อตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยมไิด้มอีตัลกัษณ์เดยีว แต่จะมี
ทัง้อตัลกัษณ์รว่มและอตัลกัษณ์จ าเพาะ ขึน้อยู่กบัการครอบครองลกัษณะของความเป็นนางสดีา 
โดยรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 สามารถครอบครองคุณสมบตัขิองความเป็นนางสดีาไดม้ากทีสุ่ด
จงึกลายเป็นตวัแทนของอตัลกัษณ์นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาษาไทย 
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1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ผู้ศึกษาจะศึกษารามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยที่มีการปรวิรรตเป็นภาษาไทยและ
ตพีมิพเ์ผยแพรเ่ท่านัน้ โดยจะศกึษาจากรามเกยีรติท์ ัง้หมด 16 ฉบบั ไดแ้ก่ รามเกยีรติฉ์บบัภาค
กลาง 9 ฉบบั รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ 4 ฉบบั และรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน 3 ฉบบั ดงันี้ 
 

  รามเกียรติฉ์บบัภาคกลาง มทีัง้หมด 9 ฉบบั ดงันี้ 
   1. ประชุมค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยธุยา ฉบบัภาษาไทย (เล่มที ่1 - 2) 
   2. บทละครรามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยธุยา ตอนพระรามประชุมพลจนองคตสื่อสาร 
   3. บทละครรามเกยีรติฉ์บบัพระราชนิพนธพ์ระเจา้กรงุธนบุร ี
   4. บทละครรามเกยีรติฉ์บบัพระราชนิพนธพ์ระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้า- 
  จฬุาโลกมหาราช (รชักาลที ่1) 
   5. บทละครรามเกยีรติฉ์บบัพระราชนิพนธพ์ระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้- 
  นภาลยั (รชักาลที ่2) 
   6. บทละครรามเกยีรติฉ์บบัพระราชนิพนธพ์ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
  (รชักาลที ่4) ตอนพระรามเดนิดง 
   7. รามเกยีรติ ์บทรอ้งและบทพากย ์ฉบบัพระราชนิพนธพ์ระบาทสมเดจ็พระ- 
  มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่6) 
   8. บทละครดกึด าบรรพเ์รื่องรามเกยีรติ ์ฉบบัพระนิพนธส์มเดจ็พระเจา้บรมวงศ์-
  เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ ์ตอนศูรปนขาตสีดีาและตอนฆา่นางสดีา 
   9. ค าพากย ์– เจรจารามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน ต าบลสร้อยฟ้า อ าเภอโพธาราม 
  จงัหวดัราชบุร ีโดยผะอบ โปษะกฤษณะ เป็นผูร้วบรวม 
 

  รามเกียรติฉ์บบัภาคเหนือ มทีัง้หมด 4 ฉบบั ดงันี้ 
   1. รามเกยีรติเ์รื่อง “ปรมัมเหยีร” ฉบบัวดัพญาภู อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 
  ปรวิรรตโดยบุญทา ศรพีมิพช์ยั เจรญิ อนิต๊ะ และสมศกัดิ ์วุฒเิฟย จดัพมิพเ์ผยแพร่โดย
  หน่วยส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
  2. รามเกยีรติเ์รื่อง “พรหมจกัร” ฉบบัวดัขีเ้หลก็ ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมอืง
 ล าพูน จังหวัดล าพูน ปริวรรตโดยสิงฆะ วรรณสัย จัดพิมพ์เผยแพร่โดยภาควิชา
 ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
   3. รามเกยีรติเ์รือ่ง “ลงักาสบิโห” ภาษาไทยลือ้ ตน้ฉบบัจากศาสตราจารยว์ ู หลงิ 
  หยนุ สถาบนัชนชาตคิุนมงิ ยนูนาน แปลและเรยีบเรยีงโดย ม. ศรบีุษรา 
  4. รามเกียรติเ์รื่อง “หอรมาน” ฉบบัวดัพระธาตุหรภิุญชยั อ าเภอเมอืงล าพูน 
 จงัหวดัล าพูน ปรวิรรตโดยสงิฆะ วรรณสยั จดัพมิพ์เผยแพร่โดยภาควิชาภาษาไทย 
 คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
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  รามเกียรติฉ์บบัภาคอีสาน มทีัง้หมด 3 ฉบบั ดงันี้ 
   1. รามเกยีรติเ์รือ่ง “ควายทวัระพ”ี ปรวิรรตจากอกัษรลาวเป็นอกัษรไทยโดย   
 ชฎารตัน์ สุนทรธรรม 

  2. รามเกยีรติเ์รื่อง “พระรามชาดก” ฉบบัถอดความโดยพระสารประเสรฐิและ
หลวงศรอีมรญาณ 
  3. รามเกยีรติเ์รื่อง “พระลกั - พระลาม” ฉบบัวดัเหนือ ต าบลธาตุเชงิชุม อ าเภอ
เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ช าระโดยพระอรยิานุวตัร เขมจารเีถระ 
 

  อย่างไรกต็ามผู้ศกึษาจะไม่ศกึษารามเกยีรติฉ์บบัภาคใต้ อนัได้แก่ 1) รามเกยีรติ ์ฉบบั
บา้นควนเกย อ าเภอร่อนพบิูลย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช และ 2) รามเกยีรติ ์ฉบบัวดัท่าแค 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลุง เนื่องจากไมป่รากฏบทบาทของนางสดีาอยา่งชดัเจน  
 
1.5 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 1. การพมิพต์วัอยา่งบทกลอนหรอืขอ้ความ ผูศ้กึษาจะอ้างองิทีม่าของตวับทว่ามาจาก
รามเกยีรติฉ์บบัใด (รวมถงึเล่มทีเ่ท่าใด) ฉบบัปีพมิพเ์ท่าใดและหน้าใดไวม้มุล่างขวามอื ดงัเช่น 
 
   ๏ เมื่อนัน้   สดีาพโิรธโกรธหนกั 
  ควรหรอืพระสทิธามาชวนชกั  ใหท้ิง้พระหรริกัษ์จกัร ี
  เป็นนกัธรรมค์วรทีจ่ะสอนธรรม ์  มาเปนสือ่กุมภณัฑน่์าบดัส ี
  ยงัมไิดเ้คยเหน็เลยเช่นน้ี   พระมุนีเหน็ผดิเปนชอบไป ฯ 
            (รามเกยีรติ ์ร.6, 2554 : 35) 
 

 2. ผูศ้กึษาจะใชค้ าว่า “รชักาลที.่..” แทนพระนามของพระมหากษตัรยิ ์เช่น รชักาลที ่6
แทนค าว่า “พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั” ฯลฯ เมื่อต้องกล่าวถงึในงานวทิยานิพนธ์
โดยทีไ่มไ่ดอ้า้งองิค าพดูหรอืขอ้ความจากผูอ้ื่น  
 3. ค าว่า “วรรณคด”ี และ “วรรณกรรม” ทีป่รากฏในวทิยานิพนธฉ์บบันี้จะมคีวามหมาย
เหมอืนกนัซึง่ไมแ่บ่งแยกประเภทและความหมายออกจากกนั 
 4. ค าว่า “อตัลกัษณ์” “ตวัตน” และ “ความเป็นตวัตน” ทีป่รากฏในวทิยานิพนธฉ์บบันี้
จะมคีวามหมายเหมอืนกนั 
 
1.6 นิยำมศพัทเ์ฉพำะ  
 ความเป็นนางสดีา หมายถงึ คุณสมบตัขิองตวัละครหญงิตวัหนึ่งซึง่เมื่อประกอบกนัเขา้
แล้วจะหมายถงึนางสดีาในวรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติ ์และความเป็นนางสดีาจะน าไปสู่ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ของนางสดีา 
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  อตัลกัษณ์ หมายถงึ ความเป็นตวัตนของบุคคลทีช่ดัเจน ซึง่จะท าใหท้ราบว่าเราคอืใคร 
และแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร อตัลกัษณ์จงึเป็นมุมมองที่เกิดจากการมองตวัเราและบุคคลอื่น
มองเรา และอตัลกัษณ์จะมลีกัษณะทีเ่ลื่อนไหลและสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลาโดยขึน้อยู่
กบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรมรอบขา้ง อตัลกัษณ์ของนางสดีา จงึหมายถงึ ความเป็นตวัตน
ของตัวละครตัวหนึ่งซึ่งท าให้ทราบว่า ตัวละครดงักล่าวเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากนางสีดาใน
วรรณกรรมเรือ่งรามเกยีรติ ์
  อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีา หมายถงึ คุณสมบตับิางประการของนางสดีาที่ปรากฏ
รว่มกนัในรามเกยีรติบ์างฉบบัของไทยตัง้แต่ 2 ฉบบัขึน้ไป 
  อตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีา หมายถงึ คุณสมบตัขิองนางสดีาทีป่รากฏในรามเกยีรติ ์
ฉบบัใดฉบบัหน่ึงเพยีงฉบบัเดยีว โดยจะไมป่รากฏรว่มกนัในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของไทย 
 
1.7 กรอบแนวทำงท่ีใช้ศึกษำ 
 การศกึษาวทิยานิพนธเ์รือ่ง “อตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย” 
ผูศ้กึษาจะใช้แนวคดิเรื่องอตัลกัษณ์ (identity) ประกอบกบัการวเิคราะห์ตวับทวรรณกรรมเพื่อ
ศกึษาและท าความเขา้ใจตวัละครนางสดีาทีป่รากฏอยูใ่นรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย  
 
1.8 วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
  การศกึษาเรื่อง “อตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย” ผู้ศึกษาได้
ด าเนินการศกึษาตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 
  1. ขัน้ส ำรวจและคดัเลือกเอกสำร 
   1.1 รวบรวมและศกึษาเอกสารขอ้มลูต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนางสดีา ตลอดจน
ความรูเ้รื่องรามเกียรติแ์ละตวัละครในเรื่องรามเกยีรติ ์รวมถงึตวัละครหญิงในวรรณกรรมไทย
ดา้นต่างๆ ตลอดจนเอกสารและงานวจิยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
   1.2 รวบรวมและศกึษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องอตัลกัษณ์ ความเป็น
ตวัตน แนวคดิและทฤษฎต่ีางๆ ตลอดจนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

  2. ขัน้ศึกษำและวิเครำะหข้์อมลู 
   2.1 ศกึษาเรือ่งรามเกยีรติอ์ย่างละเอยีดโดยสกดับทบาทของนางสดีาในเรื่องทุก
เหตุการณ์และการกล่าวถงึนางสดีาจากตวัละครอื่นๆ ในเรือ่งรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย 
   2.2 ศกึษาและวเิคราะห์เกี่ยวความเป็นนางสดีาจากคุณสมบตัิต่างๆ ที่ชี้วดัถึง
ความเป็นนางสดีา 
   2.3 วเิคราะหอ์ตัลกัษณ์ของนางสดีาจากความเป็นนางสดีา 
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  3. ขัน้น ำเสนอผลงำน 
   เรยีบเรยีงผลการศกึษาวเิคราะห์ในรูปแบบวทิยานิพนธ์แลว้น าเสนอเป็นบทใน
ลกัษณะการพรรณนาวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบ 
 

  4. ขัน้สรปุและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 
   สรปุ อภปิรายผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะ 
 
1.9 แหล่งข้อมลูท่ีใช้สืบค้นเพ่ือกำรศึกษำ 
  1. ส านกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศลิปากร   
  2. ส านกัวทิยทรพัยากร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  3. ส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
  4. ส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  5. ส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยันเรศวร 
  6. ส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
  7. เวบ็ไซต ์http://202.28.199.3/tdc/basic.php โครงการเครอืข่ายหอ้งสมุดในประเทศ
ไทย (ThaiLIS - Thai Library Integrated System) ของส านกัคณะกรรมการอุดมศกึษา 
  8. เว็บไซต์ http://elibrary.trf.or.th/ ห้องสมุดออนไลน์ (e Library) ของส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
 
1.10 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
  ท าให้เกิดความเข้าใจตัวละครหญิงที่มีความส าคัญมากที่สุดในวรรณกรรมเรื่อง
รามเกยีรติ ์คอื นางสดีา โดยใช้แนวคดิเรื่องอตัลกัษณ์ประกอบกบัการวเิคราะหว์รรณกรรม อนั
จะเป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะหต์วัละครหญงิทีส่ าคญัในวรรณกรรมเรือ่งอื่นๆ ต่อไป 
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บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎี / เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

  การศกึษาอตัลกัษณ์ของตวัละครนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย ผูศ้กึษาได้
ใช้แนวคิดเรื่องอัตลกัษณ์ ( identity) เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาและวิเคราะห์นางสีดาที่ใน
รามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยประกอบกบัการวเิคราะหต์วับทวรรณกรรม และในบท 2 นี้ จะ
เป็นการน าเอกสารและเสนองานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัละครนางสดีา 
รวมไปถงึเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัละครในเรื่องรามเกยีรติ ์ตลอดจนเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัลกัษณ์และวรรณกรรม ดงันัน้ในบทที ่2 ผูศ้กึษาไดจ้ดัแบ่งไว ้2 ส่วน 
กล่าวคอื 1) แนวคดิและทฤษฎ ีและ 2) เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
 
  2.1.1 แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ 
  วทิยานิพนธ์เรื่อง “อตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย” ฉบบันี้ 
เป็นการใช้แนวคดิเรื่องอตัลกัษณ์ (identity) เขา้มาประยุกต์ใชเ้พื่อศกึษาและวเิคราะห์ตวัละคร
เอกหญงิและนางเอกทีม่ชีื่อว่า “นางสดีา” ซึง่ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยประกอบ
กับการวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม เพื่อเป็นการชี้ให้เห็นถึงอัตลกัษณ์ของนางสีดาด้วยการ
น าเสนอความคดิและการสรา้งความหมายบรรจุไว้ในตวัละครนางสดีาของกวผีู้แต่งรามเกยีรติ ์
แต่ละฉบบั ดงันัน้ผูศ้กึษาขอทบทวนแนวคดิเรือ่งอตัลกัษณ์ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
  ค าว่า “อตัลกัษณ์” หรอืตรงกบัค าในภาษาองักฤษทีว่่า “identity” มรีากศพัทม์าจากค า
ว่า “identitas” ในภาษาลาตนิ เดมิใชค้ าว่า “idem” ซึง่มคีวามหมายว่า เหมอืนกนั (the same) 
อตัลกัษณ์เป็นค าทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไปตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่20 เป็นตน้มา   
  ค าว่า “อัตลกัษณ์” (identity) ตามค าแปลเดิมใช้ค าว่า “เอกลกัษณ์” ซึ่งหมายถึง
ลกัษณะเฉพาะของคนหรอืสิง่หนึ่ง ทัง้นี้ในพจนานุกรมศพัท์สงัคมวทิยาองักฤษ – ไทย ฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน (2524) ได้ให้ความหมายของค าว่า identification หมายถึง การก าหนด
เอกลกัษณ์ กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนิยามตนเองหรอืเอกลกัษณ์ของตน โดยยดึถือ
บุคคลอื่นหรอืสิง่อื่นนอกเหนือตนเองเป็นหลกั (ปรชีา คุวนิทรพ์นัธุ,์ 2551 : 8) แต่ทว่าในแวดวง
สงัคมศาสตร์ปัจจุบนั ความหมายนี้แปรเปลี่ยนไปแล้ว แนวโน้มทางทฤษฎียุคหลงัสมัยใหม ่
(Postmodernism) ท าให้เกดิการตัง้ค าถามอย่างมากกบัวธิกีารมองโลก การเขา้ถงึ “ความจรงิ” 
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ของสิง่ต่างๆ รวมทัง้สิง่ทีเ่ชื่อว่าเป็นความจรงิ เป็น “แก่นแกน” ของปัจเจกบุคคล วธิคีดิในกระแส
นี้ร ื้อถอนความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติซึ่งสามารถเลื่อนไหลเปลี่ยนแปรไปตามบริบท มิได้
หมายถงึคุณสมบตัเิฉพาะตวัอกีต่อไป ดงันัน้ค าว่า “อตัลกัษณ์” ดูจะเหมาะสมกว่า “เอกลกัษณ์” 
ในความหมาย identity ในปัจจบุนั (อภญิญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546 : 1) 
  อตัลกัษณ์นับว่าเป็นแนวคดิทีม่กีารศกึษาและวจิยักนัอย่างยาวนาน และยงัคาบเกี่ยว
สมัพนัธ์กบัวชิาหลายแขนงทางสงัคมศาสตรท์ัง้สงัคมวทิยา มานุษยวทิยา จติวทิยาและปรชัญา 
ในสาขาเหล่านี้มมีโนทศัน์ที่มคีวามหมายใกล้เคยีงหรอืเกี่ยวเนื่องกบัอตัลกัษณ์หลายค า เช่น 
subject, individual, personality, self, agency ฯลฯ (อภญิญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546)  
  กาญจนา แก้วเทพ (2555, 45 - 46) ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึความคดิเกี่ยวกบัอตัลกัษณ์จาก
ทศันะของสองสาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวชิาจติวทิยา และสาขาวชิาสงัคมวทิยา อนัจะท าใหเ้หน็ถงึ
กระแสมมุมองทางความคดิเกีย่วกบัประเดน็เรือ่งอตัลกัษณ์ กล่าวโดยสรปุไดด้งันี้ 
   1. ทศันะจากสาขาวิชาจติวิทยา มแีนวคิดพื้นฐานจากเรื่องความต้องการ 
(need) ดงันัน้เมื่อน ามาตอบค าถามว่า เพราะเหตุใดแต่ละคนจงึมอีตัลกัษณ์ไม่เหมอืนกนั สาขา
จติวิทยาจะตอบว่า เนื่องมาจากความต้องการที่แตกต่างจากผู้อื่น ทัง้นี้สาขาจติวทิยาจะมุ่ง
สนใจอตัลกัษณ์ระดบับุคคล (personal identity) 
   2. ทศันะจากสาขาวชิาสงัคมวทิยา เป็นกลุ่มสาขาวชิาทีส่นใจกระบวนการก่อ
ร่างสรา้งตวัตน (self) ของบุคคลมากที่สุด โดยระบุว่า “ตวัตน” ก่อร่างมาจากการมปีฏสิมัพนัธ์
กบั “ผูอ้ื่น” โดยกระท าผ่านการสื่อสารระหว่างตวัตนกบัผูอ้ื่น ทัง้นี้ E. Goffman นักวชิาการสาย
ปฏสิมัพนัธเ์ชงิสญัลกัษณ์เป็นผูเ้ริม่จ าแนกความแตกต่างระหว่างอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (personal 
identity) ได้แก่ คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล กับอัตลกัษณ์ทางสงัคม (social identity) ได้แก่ 
สถานภาพทางสงัคม ดงัเช่น อาชพี ชนชัน้ เพศ ชาตพินัธุ์ หรอืศาสนาที่เป็นปัจเจกบุคคลนัน้
สงักดัอยู ่ 
  หากพจิารณาเกี่ยวกบัการนิยามความหมายของค าว่า “อตัลกัษณ์” นัน้ พอท าใหเ้หน็
ความหมายของค าว่าอตัลกัษณ์ไปในทศิทางเดยีวกนั ดงันี้ 
  Kelly (1970) (อา้งถงึใน วรรณทว ีสุภานุวงศ,์ 2554) ไดน้ิยามค าว่า “อตัลกัษณ์” ไวว้่า 
อัตลกัษณ์ของบุคคลคือความเป็นตัวตนของบุคคล เป็นการที่บุคคลมองตัวตนของเขาเอง
อย่างไร และการที่บุคคลอื่นในสงัคมมองเขาอย่างไร ในขณะที่เขาแสดงบทบาทต่อผู้อื่น การ
แปลความหมายจากพฤตกิรรมต่าง ๆ บางครัง้ท าใหเ้กดิความพยายามก าหนดนิยาม หรอืใหค้ า
จ ากดัความตวัตนของตนเองขึน้มาใหมอ่กีดว้ย หรอืเป็นลกัษณะทีอ่ยากใหผู้อ้ื่นมองตวัเขา 
  Woodward K. (1997) ไดน้ิยามค าว่า “อตัลกัษณ์” ไวว้่า อตัลกัษณ์เป็นสิง่ทีช่่วยท าให้
เรารบัรูต้นเองว่าเราคอืใคร และตอ้งปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นอย่างไร อตัลกัษณ์เป็นสิง่ทีจ่ าแนกว่าเรา
เป็นพวกเดยีวกบัใคร เรามคีวามแตกต่างจากใคร การสรา้งอตัลกัษณ์จงึเป็นสิง่ทีถู่กสรา้งขึน้เพื่อ
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เป็นภาพตวัแทนที่ผ่านระบบสญัลกัษณ์ อีกทัง้ยงัเป็นการหาความหมายของตนในบรบิททาง
สงัคมทีต่นด ารงอยู ่
  ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2542) (อ้างถึงใน วรรณทวี สุภานุวงศ์, 2554) ได้อธิบาย
เกี่ยวกบั “อตัลกัษณ์” ไว้ว่า อตัลกัษณ์ หมายถงึ สิง่ที่ท าให้เรารูส้กึว่าการเป็นเราหรอืพวกเรา 
แตกต่างจากเขาหรอืพวกเขา อตัลกัษณ์ไม่จ าเป็นต้องมหีนึ่งเดยีวแต่อาจจะมหีลายอตัลกัษณ์ที่
ประกอบกนัขึน้มาเป็นตวัเรา อตัลกัษณ์ไม่ใช่สิง่ทีม่อียู่ตามธรรมชาตแิต่เป็นสิง่ทีถู่กสรา้งขึน้โดย
สงัคม (social construct) อตัลกัษณ์จงึจ าเป็นตอ้งมกีระบวนการสรา้งความเหมอืนระหว่าง “พวก
เรา” และความแตกต่างกบั “พวกเขา” หรอืคนอื่น หรอื “กระบวนการสรา้งอตัลกัษณ์” เกดิขึน้
ควบคู่กนัไป  
  พศิษิฎ ์คุณวโรตม ์(2545) ไดอ้ธบิายค าว่า “อตัลกัษณ์” ไวว้่า อตัลกัษณ์เป็นความรูส้กึ
นึกคดิที่บุคคลมต่ีอตนเองว่า “ฉันคอืใคร” ซึ่งจะเกดิขึน้จากการปฏสิงัสรรค์ระหว่างตวัเรากบั
บุคคลอื่นๆ ผ่านการมองตนเองและคนอื่นมองเราในขณะนัน้ อตัลกัษณ์ต้องการความตระหนักรู ้
(awareness) และพื้นฐานของการเลอืกบางอย่าง คอืมกีารแสดงตวัตนกบัอตัลกัษณ์ที่เราเลอืก
โดยความส าคญัของการแสดงตวัตน (marking oneself) นัน้จะต้องสามารถบ่งบอกหรอืระบุได้
ว่าตนเองมอีตัลกัษณ์เหมอืนกบักลุ่มหนึ่งอยา่งไร และมคีวามแตกต่างจากกลุ่มอื่นอยา่งไร 
  พฒันา กติอิาษา (2546) ได้อธบิายค าว่า “อตัลกัษณ์” ไว้ว่า อตัลกัษณ์เป็นเรื่องราว
การตัง้ค าถามและใหน้ิยามตนเองว่า “ตวัเราคอืใคร” “มคีวามเป็นมาอย่างไร” และ “แตกต่างจาก
คนอื่นหรอืกลุ่มอื่นอย่างไร” และใชอ้ะไรเป็นเครื่องหมายทีแ่สดงออกถงึอตัลกัษณ์ อกีทัง้ยงัเป็น
เรือ่งของการคน้หาความเป็นตวัตนทัง้ในระดบับุคคลและระดบัสงัคม 
  รตันา บุญมธัยะ (2546) ชีใ้หเ้หน็ว่า “อตัลกัษณ์” เป็นสิง่ทีซ่อ้นทบัคาบเกี่ยวอยู่ระหว่าง
ตวัตนหรอือตัลกัษณ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัสงัคม อนัหมายถงึโครงสรา้งสงัคมทีเ่ป็นปัจจยัก าหนด
พฤตกิรรมการแสดงออกทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาท หน้าที ่ความสมัพนัธท์างสงัคมของปัจเจกบุคคล
ต่อผูอ้ื่นในสงัคม (social structure determinism)  กบัอตัลกัษณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความคดิและการ
ตคีวามของปัจเจกบุคคลในการนิยามความหมายของตนเองทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรบิทแวดลอ้ม 
ดงันัน้อตัลกัษณ์จงึมมีติทิีซ่อ้นทบัระหว่างโครงสรา้งทางสงัคมกบัการนิยามของปัจเจกบุคคลใน
ฐานะผูก้ระท า 
  จากทัง้หมดขา้งต้นจะท าใหเ้หน็ว่า การพจิารณาความหมายของค าว่า “อตัลกัษณ์” จะ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยจะมองอตัลกัษณ์จากมุมมองทางสงัคมวทิยา ดงันัน้อตัลกัษณ์จงึ
ถอืว่าเป็น “กระบวนการทางสงัคม” ซึง่มคีวามพยายามทีจ่ะสรา้งขอบเขตของบุคคลทีช่ดัเจนใน
ลกัษณะของการตัง้ค าถามและมกีารใหค้ านิยามว่า “เราเป็นใคร และเรามคีวามแตกต่างจากคน
อื่นตรงไหน อย่างไร” ไม่ว่าในระดับปัจเจกบุคคลหรือระดับสังคมล้วนแต่พยายามและ
แสวงหาอตัลกัษณ์ใหแ้ก่ตนเอง  
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  ดงันัน้อตัลกัษณ์จะมทีัง้หมด 2 ระดบั อนัได้แก่ อตัลกัษณ์บุคคลและอตัลกัษณ์ทาง
สงัคม ดงัที่ประสทิธิ ์ลปีรชีา (2547 : 33 - 34) ได้กล่าวไว้ว่า อตัลกัษณ์มทีัง้ระดบัปัจเจก 
( individual) และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (collective) ในระดับปัจเจก บุคคลหนึ่งอาจจะมี
หลายอตัลกัษณ์อยู่ในตวัเอง เช่น เพศสภาพ กลุ่มชาตพินัธุ์ ชาต ิช่วงชัน้ทางสงัคม อาชพีและ
ศาสนา เป็นต้น ในขณะที่อตัลกัษณ์ร่วมของกลุ่มนัน้ ความเป็นอตัลกัษณ์ร่วมถูกสร้างขึ้นบน
พื้นฐานของความเหมอืนกนัของสมาชกิในกลุ่ม อย่างไรก็ตามบนพื้นฐานของความเหมอืนกนั
ของกลุ่มนัน้ ยอ่มมคีวามแตกต่างกบักลุ่มอื่นมาเป็นตวัก าหนดอตัลกัษณ์เฉพาะกลุ่มของตนดว้ย 
  Maclucci (1993) (อา้งถงึใน สกลกานต์ อนิทรไ์ทร, 2539 : 22) ไดอ้ธบิาย “อตัลกัษณ์
รว่ม” ว่าเป็นกระบวนการสรา้งส านึกรว่มของกลุ่มต่างๆ ในสงัคม อนัท าใหส้มาชกิไดไ้ดต้ระหนัก
ร่วมถึงลกัษณะของกลุ่มและเขา้ใจว่า “พวกเรา” มลีกัษณะที่แตกต่างจาก “พวกเขา” อย่างไร 
ส านึกร่วมดงักล่าวสามารถสรา้งและปรบัเปลี่ยนได้โดยอาศยัสญัลกัษณ์ต่างๆ ที่ถูกสรา้งขึน้ใน
ระบบวฒันธรรมของกลุ่ม ดงันัน้สงัคมและวฒันธรรมจงึมบีทบาทในการสรา้ง การด ารงรกัษาและ
การปรบัเปลีย่นอตัลกัษณ์โดยตรง 
  ทัง้นี้อตัลกัษณ์ส่วนบุคคลและอตัลกัษณ์ทางสงัคมของบุคคลนัน้ ในบางกรณีก็อาจไม่
สอดคลอ้งกนัเสมอไป เนื่องจากเป็นการตดัสนิตามสายตาของผูม้องทีแ่ตกต่าง และหากบุคคลผู้
นัน้เหน็ว่า อตัลกัษณ์ที่นิยามให้กบัตนเองเป็นสิง่ที่ไม่ถูกต้อง หรอืไม่ได้รบัความเชื่อถอื ก็อาจ
ปกปิดอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลทีเ่บีย่งเบนหรอืผดิไปจากบรรทดัฐานของสงัคม และสรา้งภาพลกัษณ์
ต่อสงัคมภายนอกเพื่อใหเ้กดิอตัลกัษณ์ในทางบวกขึน้มา (บงกชมาศ เอีย่มเอก, 2532 : 21) 
  ในอีกด้านหนึ่ง อตัลกัษณ์ยงัคงมคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวกบัการสื่อสาร ฉะนัน้ด้านหนึ่ง
ของอตัลกัษณ์จงึเป็นการปฏสิมัพนัธท์ีเ่รารูส้กึว่าเราเป็นพวกเดยีวกบัคนอื่น (self - ascription) 
และอกีดา้นหนึ่งคนอื่นกร็ูส้กึเช่นเดยีวกบัเราดว้ย (ascription by others) อตัลกัษณ์จงึเป็นการ
สื่อสารเพื่อก าหนดขอบเขตว่าเราเป็นใคร เราเหมอืนหรอืแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร มใีครเป็น
สมาชกิกลุ่มเดยีวกบัเราบา้ง เราควรมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอื่นๆ อย่างไร และคนอื่นๆ ควรจะสาน
ความสมัพนัธ์กบัเราอย่างไร โดยนักวฒันธรรมเชื่อว่า กระบวนการหนึ่งที่คนเราสามารถก่อรูป
ตวัตนหรอืประกอบสรา้งอตัลกัษณ์ขึน้มานัน้อาจดูได้จากกจิกรรมบรโิภคในชวีติประจ าวนัของ
ผู้คน เช่น การแต่งกาย การกนิดื่ม การพูดภาษา การสร้างบุคลกิภาพ การใช้เวลาว่าง การดู
หนังฟังเพลง ไปจนถงึรสนิยมและรูปแบบการใช้ชวีติที่แตกต่างหลากหลาย (สมสุข หนิวมิาน, 
2547 : 61 - 62) 
  จากเดมิทีเ่คยมองว่าอตัลกัษณ์เป็นสิง่ทีต่ายตวั ไมแ่ปรเปลีย่น เป็นสิง่ทีด่ าเนินไปอย่าง
มัน่คงควบคู่ไปกบัการด าเนินชวีติ มาสู่แนวคดิทีว่่า อตัลกัษณ์เป็นสิง่ทีข่ ึน้อยู่กบับรบิทเวลาและ
สถานที่ เป็นสิง่ที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์รอบขา้งและแง่มุมที่หลากหลาย เช่น ชนชัน้ 
ฐานะทางสงัคม เพศสถานะ เพศสรรีะ อายุและอุดมการณ์ทางการเมอืง ฯลฯ (สุรเดช โชตอุิดม
พนัธ,์ 2551: 7) กล่าวไดว้่า อตัลกัษณ์มลีกัษณะเลื่อนไหลเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา เป็นสิง่ทีไ่ม่
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แน่นอนตายตัวและสามารถสร้างขึ้นได้อีกเช่นกัน การสร้างอัตลกัษณ์ขึ้นมานัน้ จะเป็นการ
ประกอบสร้างขึ้นโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทัง้อัตลกัษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจะเป็นการยดึโยง
กบัอตัลกัษณ์บางอยา่งทีอ่ยูภ่ายใตก้รอบสงัคมเพื่อใชเ้ป็นหลกัยดึในการด าเนินชวีติ 
  ในขณะเดยีวกนั อตัลกัษณ์นัน้ไมไ่ดม้ลีกัษณะทีเ่ป็นเอกภาพและเป็นหนึ่งเดยีว แต่เกดิ
จากการเชื่อมรอ้ยขององคป์ระกอบต่างๆ ของวาทกรรม หรอืจะกล่าวในทศันะและส านวนภาษา
ของสจว๊รท์ ฮอลล ์(Stuart Hall, 1997) อตัลกัษณ์คอืชิน้ส่วนหลายๆ ชิน้ทีถู่กประกอบรวมขึน้มา
ในบรบิทต่างๆ นัน่หมายความว่าในบางบรบิท สถานการณ์อย่างหนึ่งอาจมกีารเชื่อมต่อชิน้ส่วน
ต่างๆ และการแสดงออกในลกัษณะหนึ่ง แต่เมือ่บรบิทเปลีย่นแปลงไปอาจมรีปูแบบการเชื่อมต่อ
และแสดงออกในอกีรปูแบบหนึ่ง เขาจงึสรุปว่า อตัลกัษณ์เป็นผลรวมของวาทกรรมหลากหลาย
ชุดที่อาจขดัแย้งหรอืส่งเสรมิกัน มลีกัษณะที่ลื่นไหล ยดืหยุ่น ไม่แข็งตัว ไม่ผสานกลมกลืน 
(disintegrate) แยกย่อยและกระจดักระจาย (Kidd, 2002) อตัลกัษณ์จงึเป็นกระบวนการและ
พืน้ที่ทางสงัคมทีม่กีารปฏบิตักิารอย่างหลากหลายเพื่อช่วงชงิและสรา้งต าแหน่งแห่งที่ของกลุ่ม
ตนในประชาสงัคม (ณฐพงศ์ จติรนิรตัน์, 2553 : 21) ดงันัน้อตัลกัษณ์จงึไม่ได้ด ารงอยู่ถาวร
ตายตวั หากแต่เป็นสิง่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา เป็นสถานะทีไ่มต่ายตวั ไมแ่น่นอน 
  ดงันัน้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศกึษาตวัละครหญงิ“นางสดีา” ที่ปรากฏในรามเกียรติฉ์บบั
ต่างๆ ของไทยซึ่งจะใช้แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ ( identity) เข้ามาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาประกอบกับการวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม โดยจะถือว่าอตัลกัษณ์ของนางสีดาที่
ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย เกดิจากการเชื่อมรอ้ยคุณสมบตัต่ิางๆ ของนางสดีาเขา้
รวมดว้ยกนั เมื่อบรบิทของวรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติเ์ปลีย่นแปลงไป อตัลกัษณ์ของนางสดีาก็
จะแปรเปลีย่นไปตามคุณสมบตัขิองนางสดีาทีเ่ปลีย่นแปลงไปดว้ย  
  หากน าแนวคดิเรื่องอตัลกัษณ์มาศกึษาและวเิคราะหน์างสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ 
ของไทย จะสามารถสรา้งแบบจ าลองการวเิคราะหด์งัแผนภาพที ่1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางสดีาในรามเกยีรติ ์
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

ความเป็น 
นางสดีา 

อตัลกัษณ์ของ 
นางสดีา 

อตัลกัษณ์ร่วม 
ของนางสดีา 

อตัลกัษณ์จ าเพาะ 
ของนางสดีา 

แผนภาพที ่1 แบบจ าลองการวเิคราะห ์
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2.2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  วทิยานิพนธ์เรื่อง “อตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย” ผู้ศกึษา
ไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ผูศ้กึษาจะจดัเรยีงเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
ตามล าดบัปี พ.ศ. ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ไดด้งันี้ 
   2.2.1 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันางสดีา 
  2.2.2 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัละครในเรือ่งรามเกยีรติ ์
   2.2.3 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัลกัษณ์และวรรณกรรม 
 
 2.2.1 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบันางสีดา 
  รื่นฤทยั สจัจพนัธุ ์(2534) ศกึษาเรื่อง “ตวัละครหญงิในวรรณคดไีทยสมยัอยุธยาและ
สมยัรตันโกสนิทรต์อนต้น” เป็นการศกึษาลกัษณะ บทบาทหน้าทีข่องตวัละครหญงิ กลวธิกีาร
สรา้งตวัละครหญงิเป็นส าคญั ในที่นี้จะขอกล่าวถงึสดีาเท่านัน้ ผลการศกึษาพบว่า สดีาเป็นตวั
ละครหญงิทีม่ชีื่อเสยีงและมคีวามงดงามมากทีสุ่ด และเป็นตวัละครหญงิทีไ่ดร้บัการอ้างองิว่าเป็น
แบบอยา่งของผูห้ญงิทีม่คีวามซื่อสตัยต่์อสาม ีแมว้่าในดา้นการด าเนินเรื่องจะมบีทบาทน้อย แต่
ดว้ยบทบาทที่ปรากฏท าให้สดีาเป็นตวัละครอุดมคตทิีเ่ป็นแบบ ( type) ของความดงีาม คอืมทีัง้
ความดแีละความงาม ทัง้นี้ความงามของนางก่อให้เกดิสงครามขึน้ในเรื่องระหว่างพระรามกบั
ทศกณัฐ ์แต่อยา่งไรกต็ามความซื่อสตัยส์ามารถช่วยชวีตินางไวห้ลายครัง้ อาจกล่าวไดว้่า ความ
ซื่อสตัยเ์ป็นลกัษณะนิสยัที่ส าคญัที่สุดของสดีา ประการส าคญั แมส้ดีาจะมบีทบาทน้อยแต่เป็น
ตวัละครหญงิทีถู่กอา้งถงึจากกวรี่วมสมยัและรุ่นหลงัอย่างมาก จงึท าใหส้ดีากลายเป็นตวัละครที่
มเีสน่หแ์ละเป็นอมตะดว้ยแรงใฝ่ฝันทีผู่ช้ายปรารถนาจะพบหญงิทีม่คีุณสมบตัเิช่นนี้ 
  ภญิโญ กองทอง (2544) ศกึษาเรื่อง “สดีา : ระหว่างความเป็นปุถุชนกบัอุดมคติ” เป็น
การศึกษาสดีาเฉพาะเพยีงรามเกียรติ ์ฉบบัรชักาลที่ 1 เท่านัน้ ผลการศึกษาพบว่า นางสดีา
นับว่าเป็นตวัละครหญิงที่มคีวามส าคญัที่สุดในเรื่องรามเกียรติ ์เพราะเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
สงครามระหว่างทศกณัฐ์กบัพระรามในเรื่องรามเกยีรติซ์ึ่งเป็นความขดัแยง้เพื่อการชงินางสดีา 
อีกทัง้นางสดีายงัเป็นตวัละครที่มคีวามซบัซ้อนในตวัเอง เพราะมลีกัษณะผสมผสานระหว่าง
ความเป็นปุถุชนกบัความเป็นอุดมคติ กล่าวคือ สดีาแสดงอารมณ์ที่หลากหลายจงึก่อให้เกิด
อรรถรสในรามเกยีรติ ์ประการส าคญั สดีายงัได้รบัการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างของผู้หญงิที่มี
ความซื่อสัตย์ต่อสามี และเป็นแบบอย่างของมารดาและภรรยาที่ดีตามแบบอุดมคติของ
สงัคมไทย จงึท าใหน้างสดีาอยู่ในความทรงจ าของคนไทย เป็นแบบอย่างทีด่แีก่สงัคมและสรา้ง
ความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่้านชาวไทยมากกว่าสองศตวรรษ 
  หรรษา ติง่สุวรรณ (2548) ศกึษาเรือ่ง “บทบาทสตรใีนรามเกยีรติ ์: ศกึษาเปรยีบเทยีบ
นางสดีาของอนิเดยีและไทย” เป็นการศกึษาเปรยีบเทยีบบทบาท สถานภาพของสตรใีนฐานะ
ต่างๆ ได้แก่ ฐานะบุตร ฐานะภรรยา และฐานะมารดา ที่มคีวามเหมอืนและความแตกต่างซึ่ง



15 

สะท้อนผ่านสดีาโดยใช้ตวับทรามายณะของวาลมกิิ เรยีบเรยีงเป็นโคลงดัน้โดยสุภร ผลชวีิน 
เปรยีบเทยีบกบัรามเกยีรติ ์ฉบบัรชักาลที ่1 ทัง้นี้ไดใ้ชก้รอบแนวคดิเรื่องสตรนีิยม แนวคดิเรื่อง
วรรณกรรมกับสงัคมและแนวคิดเรื่องการแพร่กระจายทางวฒันธรรมเข้ามาเป็นแนวทางใน
การศกึษาและวเิคราะห ์ผลการศกึษาพบว่า บทบาทในฐานะบุตร ฐานะภรรยา และฐานะมารดา
มคีวามคลา้ยคลงึกนั อาจเกดิจากการรบัแนวคดิเรื่องกฎหมายพระมนูธรรมศาสตรจ์นกลายเป็น
กฎหมายตราสามดวงของไทย ท าให้สงัคมไทยถูกครอบง าความคดิแบบชายเป็นใหญ่หรอืที่
เรยีกว่า “ปิตาธปิไตย” จนท าใหเ้กดิการครอบง าสตรผี่านความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจจนน าไปสู่การ
แบ่งแยกระหว่างชายกับหญิง อย่างไรก็ตาม ปัจจยัที่ท าให้สตรีของอินเดียกับไทยมีความ
แตกต่างกนัซึง่สะทอ้นผ่านเรื่องรามเกยีรติ ์ไดแ้ก่ วฒันธรรมประเพณี ค่านิยมและความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาและฮนิด ู
  ชานันท ์ยอดหงษ์ (2553) ศกึษาเรื่อง “รามเกยีรติ ์: Sex ผูห้ญงิ รฐัและอุษาคเนย์” 
เป็นการศกึษาและวเิคราะหเ์รื่องรามเกยีรติโ์ดยใชฉ้บบัพระราชนิพนธร์ชักาลที ่1 ผลการศกึษา
พบว่า รามเกยีรติม์กีารแก้ไขใหม่หลายครัง้ซึง่เป็นวรรณกรรมราชส านักที่โยงอยู่กบักษตัรยิ ์ใน
ประเด็นเกี่ยวกบันางสดีานัน้ นางสดีามพีฤติกรรมคล้ายกับนางในวรรณกรรมไทยเรื่องอื่นๆ 
มากกว่าเทพเจ้าอวตาร แสดงอารมณ์น้อยใจได้เหมอืนผู้หญิงทัว่ไป ยามด่านางสามารถด่า
ทศกณัฐ์ได้พอๆกบัวนัทอง ไม่ได้มคีวามส าคญัหรอืความศกัดิส์ทิธิเ์หมอืนเทวเีท่านางสดีาใน    
รามายณะทีม่คีวามเดด็เดีย่วภายใตร้ะบบสญัลกัษณ์ของผูช้าย เยอืกเยน็นุ่มนวลและรูจ้กัควบคุม
อารมณ์ แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องรามเกียรติช์ี้ให้เหน็ถึงคุณสมบตัิของผู้หญิงที่ควรมคีอืความ
ซื่อสตัยต่์อสาม ีอกีทัง้การทีพ่ระรามแต่งงานกบัสดีากค็อืการทีพ่ระรามหรอืเทวดาในศาสนาของ
อารยนัมาแต่งงานกบัเจา้แม่ดนิชาวฑราวทิ จงึเป็นการแพร่ขยายวฒันธรรมชาวอารยนัสู่ฑราวทิ
เพื่อให้ชาวพื้นเมอืงยอมสยบต่ออ านาจอารยนั นอกจากนี้นางสีดายงัได้รอคอยการมาของ
พระรามที่เมอืงลงกาโดยไม่คดิจะหาทางออก ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นบทบาทของผู้หญิงที่มี
บทบาทตอ้งรอคอยผูช้าย ไมเ่พยีงแต่เป็นการรอสาม ีแต่ยงัเป็นการรอคอย “เจา้ชาย” หรอืผูช้าย
ในฝัน เพราะผูห้ญงิชนชัน้สงูจ าตอ้งตกอยูใ่นสภาพทีเ่ลอืกเองไม่ได ้ต้องรอคอยการตดัสนิใจของ
ผูช้ายในการทีจ่ะแต่งงาน 
  วรรณนะ หนูหมื่น (2555) ศึกษาเรื่อง “นัยการล่วงละเมดิทางเพศในวรรณคดไีทย
โบราณ : กรณีสดีาถูกคุกคามทางเพศและวนัทองถูกข่มขนื” เป็นการศกึษาการล่วงละเมดิทาง
เพศโดยเลอืกศกึษาผ่านสดีา ในเรื่องรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และรชักาลที ่2 กบัวนัทอง ใน
เรื่องขุนช้างขุนแผน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงนางสีดาเท่านัน้ ผลการศึกษาพบว่า การที่สีดาถูก
คุกคามทางเพศย่อมเป็นชนวนน าไปสู่ความขดัแยง้ในโครงเรื่องของรามเกยีรติ ์สิง่ทีน่่าสนใจท า
ใหเ้หน็ว่า การทีส่ดีาเป็นพระลกัษมอีวตารหรอืมพีรจากพระศวิะทีม่ใิหพ้ญายกัษ์แตะตวัไดก้ไ็ม่ใช่
สาเหตุส าคญัของการรกัษาความบรสิุทธิเ์ท่ากบัความดขีองนางในการยดึถอืความซื่อสตัยต่์อ
พระราม สาเหตุส าคญัของการคุกคามทางเพศต่อสดีาคอืทศกณัฐ์ที่มวัเมาในกเิลสราคะ นับว่า
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เป็นแรงขบัทีท่ าใหท้ศกณัฐแ์ย่งชงินางสดีามาจากพระราม แมว้่าการตดัสนิของทา้วมาลวีราชจะ
ตดัสนิให้ทศกณัฐ์คนืสดีาแก่พระราม ค าให้การเทจ็และความอหงัการของทศกณัฐ์ก็เพื่อมุ่งหวงั
ครอบครองสดีา กระบวนการไต่สวนความยตุธิรรมของทา้วมาลวีราชจงึไม่อาจช่วยนางสดีาไวไ้ด ้
แต่ทางออกของความเป็นธรรม คอื ความซื่อสตัยต่์อสามเีป็นเหมอืนเกราะคุ้มครองสดีามใิห้ถูก
คุกคามทางเพศได ้ในตอนลุยไฟนัน้ เป็นเครื่องทีช่ี้ถงึความดงีามของนางสดีาที่ไฟมอิาจท ารา้ย
นางได ้แมว้่านางจะเป็นเทพอวตารกไ็ม่ส าคญัเท่าความดใีนการครองตวั จงึท าใหด้อกบวัผุดขึน้
รองรบัพระบาทนางไว ้จงึเป็นการเน้นย ้าความดแีละความสุจรติของนางอนัเป็นสิง่ประจกัษ์เชิง
คุณค่าว่า “ตกไฟไม่ไหม”้ (ตอนสดีาลุยไฟ) แต่อย่างไรกต็าม การทีส่ดีาถูกคุกคามทางเพศกไ็ม่
อาจด่วนตดัสนิและสรปุว่าคอืมลทนิชวีติ เพราะความสตัยท์ีน่างรกัษาตวัและใจเพื่อสามสีามารถ
บ่งบอกถงึความยิง่ใหญ่ในการทนต่อแรงปะทะต่อชะตากรรมนัน่เอง 
 
  2.2.2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวัละครในเรื่องรามเกียรต์ิ 
  ศรสีุรางค ์พูลทรพัยแ์ละสุมาลย ์บ้านกลว้ย (2525) ศกึษาเรื่อง “ลกัษณะความเป็นมา
และพฤตกิรรมของตวัละครในเรื่องรามเกยีรติเ์ปรยีบเทยีบกบัตวัละครในมหากาพยร์ามายณะ” 
เป็นการศกึษาเปรยีบเทยีบในดา้นความเป็นมาและพฤตกิรรมของตวัละครเรื่องรามเกยีรติก์บัตวั
ละครมหากาพย์รามายณะในลกัษณะต่างๆ โดยเลือกตัวละคร 10 ตัว ได้แก่ พระราม พระ
ลกัษมณ์ พระพรต ทศกณัฐ ์กุมภกรรณ   พเิภก นางสดีา นางส ามนกัขา สุครพีและหนุมาน ฯลฯ
ผลการศกึษาพบว่า ตวัละครในเรื่องรามเกยีรติจ์ะมลีกัษณะความเป็นมนุษยม์ากกว่าตวัละครใน
เรื่องรามายณะ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงนางสดีาเท่านัน้ ท าให้เห็นว่า นางสดีาเป็นสตรทีี่มคีวาม
งดงามยิง่กว่านางฟ้าในสวรรค์ โดยพฤตกิรรมของนางสดีาจะแสดงออกให้เหน็ 4 ฐานะ ได้แก่ 
ฐานะลูกและลูกสะใภ ้ฐานะภรรยา ฐานะมารดาและฐานะพี่สะใภ้ โดยส่วนใหญ่แลว้สดีาจะด ารง
อยู่ในกรอบของความดแีละเป็นแบบฉบบัที่ดงีามต่อสงัคม ซึง่จะยกย่องในเรื่องความมัน่คงและ
จงรกัภกัดต่ีอสามตีามคตผิูห้ญงิทีด่โีบราณ 
  พรรณี  กัมมสุทธิ ์ (2544) ศึกษาเรื่อง “บทบาทความเป็นผู้น าของพระรามใน
รามเกยีรติ”์ เป็นการศกึษาแนวคดิและปรากฏการณ์ทางการเมอืงทีม่อีทิธพิลต่อเรื่องรามเกยีรติ ์
ฉบบัพระราชนิพนธ์ในรชักาลที่ 1 และบทบาทของพระรามด้านความเป็นผู้น า ผลการศึกษา
พบว่า พระรามมคีวามเป็นผู้น าที่ยิง่ใหญ่ตามทฤษฎมีหาบุรุษ มลีกัษณะพเิศษเหนือคนทัว่ไป 
เป็นผู้มบีุญญาธิการสูงส่ง และเป็นผู้มสีติปัญญา มจีติใจเมตตา เป็นผู้รกัษาความสตัย์ ฯลฯ 
คุณธรรมเหล่านี้มคีวามเหมาะสมต่อความเป็นผู้น า อกีทัง้ในบทบาทของความเป็นผู้น าปรากฏ
อยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ บทบาทด้านการปกครอง บทบาทด้านการบริหารและบทบาทด้าน
ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐั ประการส าคญั พระรามยงัถอืว่าเป็นมหาบุรุษตามแนวคดิของอนิเดยี
โบราณอยา่งเด่นชดั 
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  พชัลนิจ์  จนีนุ่น (2547) ศกึษาเรื่อง “การวเิคราะห์หนุมานในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ” 
เป็นการศกึษาเปรยีบเทยีบรามเกยีรติพ์ระราชนิพนธ์รชักาลที่ 1 กบัรามเกยีรติส์ านวนท้องถิน่
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปรมัมเหยีร หอรมาน พรหมจกัร ลงักาสบิโห อุสสาบารส พระลกั - พระลาม และ
พระรามชาดก รามเกียรติฉ์บบัวดัควนเกยและรามเกียรติฉ์บบัวดัขนอน ผลการศึกษาพบว่า 
รชักาลที ่1 ทรงมุ่งหวงัจะสรา้งภาพลกัษณ์ของขา้ราชการทีด่อีนัสะทอ้นผ่านหนุมาน อกีทัง้การ
น าเสนอภาพหนุมานจะมลีกัษณะที่สมจรงิและแบบอุดมคต ิตวัละครหนุมานในรามเกยีรติฉ์บบั
ต่างๆ จะมคีวามแตกต่างกันไปในแต่ละฉบบัของรามเกียรติ ์อีกทัง้การให้ภาพหนุมานของ
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รวมทัง้บทบาทของหนุมานในดา้นต่างๆ จะท าใหม้องหนุมานว่า เป็น
ตวัละครเอกของรามเกยีรติท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัละครอื่นๆ อย่างมาก รามเกยีรติฉ์บบัลา้นนา
และฉบบัอสีานมุ่งสอนธรรมจงึท าให้หนุมานอยู่ในความดงีาม ส่วนรามเกยีรติว์ดัขนอนใช้เล่น
หนังใหญ่จงึท าใหห้นุมานเป็นตวัตลก และรามเกยีรติภ์าคใต้เน้นความบนัเทงิแบบหนังตะลุงจงึ
ท าให้หนุมานมคีวามฉลาด นอกจากนี้หนุมานยงัเป็นตวัละครที่มบีทบาทโดดเด่นอย่างมากใน
เรื่องรามเกียรติ ์ดังเช่น บทบาทด้านทหาร บทบาทของการเป็นบิดา บทบาทของการเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา ฯลฯ  
  เฟรเดอรกิ บ ีกอสส์ (2550) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาบทบาทของอนุชาในรามเกยีรติ ์
และเปรยีบเทยีบกบัการพรรณนาทางประวตัศิาสตรไ์ทย” เป็นการศกึษาแนวคดิของรามเกยีรติท์ี่
ปรากฏหลากหลายรปูแบบในทางวฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์ตลอดจนศกึษาเกี่ยวกบับทบาท
ของอนุชาทีป่รากฏในเรื่องรามเกยีรติ ์ไดแ้ก่ พระลกัษมณ์ สุครพีและพเิภก ผลการศกึษาว่า ตวั
ละครพระอนุชาทัง้ 3 ตวันัน้จะมลีกัษณะและพฤตกิรรมทีค่ลา้ยกนั ได้แก่ การเชื่อฟัง การเคารพ 
การจงรกัภกัดแีละการยอมปฏบิตัิตามค าสัง่ของพระเชษฐา ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของพระ
อนุชาตามแบบอุดมคต ิอกีทัง้การเปรยีบเทยีบบทบาทตวัละครอนุชาในรามเกยีรติก์บัอนุชาใน
ประวัติศาสตร์นัน้ ได้แก่ สมเด็จพระเอกาทศรถ เจ้าพระยาสุรสีห์และสมเด็จพระป่ิ นเกล้า 
พฤตกิรรมของพระอนุชาทัง้สามพระองคจ์ะเป็นพระสหายทีจ่งรกัภกัด ียอมปฏบิตัติามค าสัง่ของ
พระเชษฐา เป็นผูร้่วมชะตากรรมทีอ่่อนน้อมและเป็นผูต้ดิตามทีค่อยเชื่อฟังอย่างดซีึง่พฤตกิรรม
ต่างๆ จะสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของตวัละครอนุชาในเรื่องรามเกยีรติต์ามแนวคดิอุดมคต ิอาจ
กล่าวได้ว่า คุณลกัษณะหรอืพฤติกรรมของตัวละครพระอนุชาในเรื่องรามเกียรติย์งัคงอยู่ใน
คุณลักษณะอุดมคติของพระอนุชาในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้การเปรียบเทียบระหว่าง
รามเกยีรติก์บัรามมายณะฉบบัวาลมกิ ิ(แปลโดย Makhan Sen) แสดงให้เหน็ถงึบทบาทพระ
อนุชาในรามเกยีรติท์ีน่ าเสนอในแนวอุดมคตมิากกว่าพระอนุชาในฉบบัของวาลมกิ ิ 
 
  2.2.3 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์และวรรณกรรม 
   วริยิา วฑิรูยส์ฤษฏศ์ลิป์ (2548) ศกึษาเรื่อง “การศกึษาอตัลกัษณ์คนชัน้กลางไทยผ่าน
การเล่าเรื่องในสื่อหนังสอืบนัทกึการเดนิทาง” เป็นการศกึษาองค์ประกอบของเรื่องเล่าและ
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กระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์คนชัน้กลางไทยผ่านหนังสือบันทึกการเดินทางของ
นกัเขยีนชาวไทยทีต่พีมิพต์ัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 - 2547 โดยน าแนวคดิเรือ่งตะวนัออกนิยมกบัภาพ
ตวัแทนความเป็นอื่นของเอ็ดเวริ์ด ซาอดิมาเป็นแนวทางในการวเิคราะห์ ผลการศกึษาพบว่า 
หนังสอืบนัทกึการเดนิทางทัง้ชาตติะวนัตกและชาตอิื่นๆ เป็นการนิยามตนเองโดยสรา้งความ
เหมอืนและความแตกต่างระหว่าง “เรา” กบั “เขา” เพื่อน าไปสู่การตคีวามในโลกกวา้ง อกีทัง้การ
สรา้งความจรงิดว้ยภาพตวัแทนใหก้บัชาตติะวนัตกและชาตอิื่นๆ แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์
ระหว่างภาพตวัแทนกบัอ านาจในการนิยามความหมายหรอืการประกอบสรา้งความเป็นจรงิผ่าน
ภาษาของผูเ้ล่าเรื่อง การประกอบสรา้งความหมายทีเ่ป็นภาพแทนของความเป็นอื่นมทีัง้หมด 3 
ชุด กล่าวคอื 1) ประกอบสรา้งความหมายให ้“ชาตอิื่น” ว่า ลา้หลงัและลา้สมยั เป็นภาพแทนของ
อดีต 2) ประกอบสร้างความหมายให้ “ชาติตะวันตก” ว่ายิง่ใหญ่ มีความเจรญิรุ่งเรอืงกว่า
สงัคมไทย จนน าไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ให้สงัคมไทยดูล้าหลังและปรารถนาจะเหมือนกับ
ตะวนัตก และ 3) ประกอบสรา้งความหมายแบบผสมผสาน เป็นการเทยีบเคยีงความลา้สมยักบั
ความทนัสมยั กล่าวได้ว่า การสรา้งอตัลกัษณ์ของชนชัน้กลางไทยอยู่ในลกัษณะก ้ากึ่งระหว่าง
ความปรารถนาในความทนัสมยัแบบตะวนัตก แต่ยงัอยากยอ้นคนืสู่ความสวยงามแบบอดตี 
   สุกญัญา เชาว์น ้าทพิย ์(2549) ศกึษาเรื่อง “อตัลกัษณ์ของชาวล้านนาที่ปรากฏในนว-
นิยายของมาลา ค าจนัทร์” เป็นศกึษาอตัลกัษณ์และกลวธิใีนการน าเสนออตัลกัษณ์ของชาว
ลา้นนาในนวนิยายของมาลา ค าจนัทร ์มทีัง้หมด 13 เรื่อง ไดแ้ก่ เจา้จนัทรผ์มหอม: นิราศพระ
ธาตุอนิทรแ์ขวน สรอ้ยสุคนัธา ลูกป่า เมอืงลบัแล ไพรอ าพราง เดก็บา้นดอย ไอ้ค่อม เขีย้วเสอื
ไฟ นกแอ่นฟ้า ดงดบิ ดาบอุปราชและใต้หล้าฟ้าหลัง่ ฯลฯ ผลการศกึษาพบว่า อตัลกัษณ์ของ
ชาวล้านนาที่ปรากฏในนวนิยายของมาลา ค าจนัทร์ มทีัง้หมด 6 ด้านได้แก่ อัตลกัษณ์ด้าน
ค่านิยมการสกัหมกึด า ดา้นความเชื่อ ดา้นประเพณี ดา้นวถิชีวีติความเป็นอยู่ ดา้นวรรณกรรม 
และดา้นการใชภ้าษา กล่าวไดว้่า นวนิยายของมาลา ค าจนัทร ์เป็นนวนิยายทีม่เีนื้อหาเกี่ยวกบั
ท้องถิ่นล้านนาจงึสามารถสะท้อนให้เหน็อตัลกัษณ์ของชาวล้านนาได้อย่างชดัเจน โดยจ าลอง
เหตุการณ์เรื่องไดเ้หมอืนชวีติจรงิ ผูอ่้านสามารถเขา้ใจและเหน็ภาพชวีติของชาวลา้นนาผ่านตวั
ละครในนวนิยายทีม่อีารมณ์ ความรูส้กึนึกคดิและค าพูดของตวัละครที่เป็นภาษาล้านนา ท าให้
ผู้อ่านได้เข้าใจวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี อีกทัง้อัตลักษณ์บางอย่างที่ก าลังถูก
เปลี่ยนแปลงไปนัน้ มาลา ค าจนัทรไ์ม่เหน็ดว้ยโดยการสรา้งตวัละครในนวนิยายแสดงความไม่
พอใจกับการเปลี่ยนแปลงในอัตลกัษณ์ อีกทัง้ยงัได้น าเสนออัตลักษณ์ของชาวล้านนาเพื่อ
ต้องการให้อตัลกัษณ์คงอยู่ต่อไป ไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้จงึท าให้นวนิยายของ
มาลา ค าจนัทรเ์ป็นนวนิยายทีน่ าเสนออตัลกัษณ์ของชาวลา้นนาในแง่บวกมากกว่าแงล่บ  
   อนัญญา วารีสอาด (2553) ศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์กับบริบททางสังคมในนิยาย        
โรมานซแ์นวขา้มภพชาตขิองไทย” เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัลกัษณ์กบับรบิททาง
สงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปในนวนิยายโรมานซ์แนวข้ามภพชาติของไทย ศึกษาทัง้หมด 6 เรื่อง 
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ไดแ้ก่ แต่ปางก่อน ของแก้วเก้า เพรงภพ ของคตีาญชล ีกฤตยา ของทมยนัต ีดว้ยแรงอธษิฐาน 
ของกิ่งฉัตร นิมติรา ของวรางคณา และรอยไหม ของพงศกร ผลการศกึษาพบว่า บรบิททาง
สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปมผีลต่อการสรา้งอตัลกัษณ์ของตวัละครในนวนิยายโรมานซข์องไทยโดย
จะเน้นเรื่องราวของความรักที่มีความแตกต่างทางด้านชนชัน้ เพศสถานะและชาติพันธุ ์
ก่อให้เกดิอุปสรรคเรื่องความรกัของตวัละครเป็นส าคญั เมื่อขา้มเวลามาสู่ยุคปัจจุบนัที่เน้นใน
ด้านทุนนิยมและประชาธิปไตย ความกดดนัทางด้านชนชัน้ถูกคลายตวัลง จนท าให้ตัวละคร
สมหวงัในความรกัที่มคีวามแตกต่างกนัได ้อกีทัง้นวนิยายแนวโรมานซแ์นวขา้มภพชาตยิงัเป็น
วรรณกรรมที่เผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและวัฒนธรรม 
ตลอดจนความตงึเครยีดในสงัคมแงม่มุต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นในแต่ละช่วงเวลาผ่านอตัลกัษณ์และชะตา
กรรมความรกัของตวัละครไดอ้ยา่งแนบเนียน 
   นฤมล ขาวนวล (2555) ศกึษาเรื่อง “นิยายรกัออนไลน์ : การสรา้งอตัลกัษณ์ทางเพศ
วถิขีองผูห้ญงิในพืน้ทีส่าธารณะ” เป็นการศกึษาแนวคดิและพฤตกิรรมทางเพศวถิขีองนักอ่าน
และนักเขยีนนิยายรกัออนไลน์ ทัง้ยงัศึกษาการสรา้งภาพตวัแทนความเป็นหญิงและการสรา้ง
มายาคตเิรือ่งเพศวถิใีนนิยายรกัออนไลน์ โดยเลอืกศกึษานิยายออนไลน์ทีไ่ดร้บัความนิยมสูงสุด 
6 เรื่อง ใน 3 เวบ็ไซต์ ไดแ้ก่ www.dek-d.com www.niyay.com และ www.jamsai.com ส่วน
กรอบแนวคดิที่ใช้วเิคราะห์และอภปิรายผล คอื แนวคดิเรื่องสตรนีิยม เพศวถิี อตัลกัษณ์และ
ภาพแทน ผลการศึกษาพบว่า นิยายออนไลน์สร้างภาพแทนความเป็นหญิงอยู่ 3 ลักษณะ 
กล่าวคอื ภาพแทนผู้หญงิในอุดมคต ิภาพแทนผูห้ญงิที่ยอมรบัการกดขีท่างเพศ และภาพแทน
ผูห้ญงิที่พยายามออกนอกกรอบทางสงัคม ส่วนใหญ่ยงัคงมองว่าผู้หญงิเป็นเพศที่อ่อนไหว ใช้
อารมณ์มากกว่าเหตุผล ในด้านมายาคตทิางเพศวถิยีงัสะทอ้นสงัคมปิตาธปิไตยที่ว่าผูห้ญงิต้อง
อยู่ภายใต้อ านาจผู้ชายซึ่งท าให้ผู้หญิงอยู่ในฐานะผู้ถูกกระท า อีกทัง้ผู้หญิงจะแสดงออกใน
บทบาทแมแ่ละเมยีทีด่ ีแต่อยา่งไรกต็าม นิยายออนไลน์ยงัเปิดพืน้ทีใ่หผู้ห้ญงิแสดงออกความพงึ
พอใจเกีย่วกบัเพศวถิไีดอ้ยา่งเสร ีเพราะการอ่านและการเขยีนเป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์
ชวีติระหว่างผู้หญงิกบัผูห้ญงิ ผลการศกึษาครัง้นี้ยงัชีใ้หเ้หน็ว่า การเขยีนวรรณกรรมทีม่แีนวคดิ
เรื่องการกดขี่ผู้หญิงไม่ได้เป็นผลมาจากสงัคมปิตาธปิไตยแต่มาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจและ
แรงจงูใจจากค่าตน้ฉบบัทีท่ าใหผู้เ้ขยีนสบืทอดการเขยีนนิยายแนวนี้อย่างเตม็ภาคภมู ิ
   ดาราพร ศรีม่วง (2556) ศึกษาเรื่อง “การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของนักเขียน : 
กรณศีกึษาเรือ่งเล่าจากประสบการณ์ชวีติของเสกสรรค์ ประเสรฐิกุล” เป็นการศกึษาเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์ชวีติของเสกสรรค์ ประเสรฐิกุลทัง้หมด 11 เรื่อง เช่น มหาวทิยาลยัชวีติ เดนิป่า
เสาะหาชวีติจรงิ เร่ร่อนหาปลา เพลงเอกภพ ทางทากและสายน ้ าเชีย่ว ห้วงยามแห่งความพ่าย
แพ้ วิหารทีว่่างเปล่า เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า การประกอบสร้างอตัลกัษณ์จากเนื้อหาที่
น าเสนอในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชวีติ เนื้อหาดงักล่าวม ี5 กลุ่ม คอื 1) ประวตัเิรื่องราวชวีติ
ของตนเอง 2) บนัทกึการเดนิทางและการใชช้วีติกลางแจง้ 3) ทศันะต่อประเดน็ต่างๆ 4) การ

http://www.dek-d.com/
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ทบทวนวเิคราะห์และอธบิายตนเอง และ 5) ประเดน็ชวีติปรชัญาและจติวญิญาณ ในการ
ประกาศตวัอตัลกัษณ์ของเสกสรรคจ์ะปรากฏในแต่ละช่วงชวีติ ไม่ว่าจะเป็นวยัเดก็ วยัหนุ่ม วยั
กลางคนและวยัชรา นอกจากนี้กลวิธีที่ใช้ในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ ได้แก่ การใช้
องคป์ระกอบวรรณกรรม การใชภ้าษา การใชก้ลวธิวีรรณศลิป์ การสรา้งคู่ตรงขา้ม การอธบิาย
และใหเ้หตุผล กลวธิดีงักล่าวมบีทบาทท าใหก้ารน าเสนอเรื่องเป็นไปอย่างมรีะบบและรอบดา้น 
ตลอดจนเป็นการเน้นย า้อตัลกัษณ์ใหเ้ด่นชดัและป้องกนัไม่ใหเ้กดิภาพเชงิลบแก่เสกสรรค์ อนัจะ
น าไปสู่การรบัรูแ้ละยอมรบัอตัลกัษณ์ของเสกสรรคไ์ดโ้ดยสมบูรณ์ 
 
 
   จากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งดงัที่ปรากฏข้างต้น จะท าให้เหน็ว่า
การศกึษาในเชงิเปรยีบเทยีบตวัละคร “นางสดีา” ในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทัง้ฉบบัภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคอสีานและภาคใต้ของไทยยงัไม่ปรากฏการศกึษาดงักล่าว จงึเป็นสาเหตุ
ส าคญัที่ท าใหผู้้ศกึษาสนใจที่จะศกึษาประเดน็ดงักล่าวในลกัษณะของการศกึษาอตัลกัษณ์ของ
นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยเพื่อจะช่วยท าใหเ้ขา้ใจเกี่ยวกบันางสดีา ตวัละครหญงิ
ทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดตวัหนึ่งในวรรณกรรมไทยไดอ้ย่างชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
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บทท่ี 3 

นางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
 
 
  วรรณกรรมเรื่อง “รามเกยีรติ”์ เป็นวรรณกรรมทีไ่ดร้บัอทิธพิลส่วนใหญ่จากมหากาพย์
เรื่องรามายณะของอนิเดยีซึ่งได้เผยแพร่เขา้สู่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นชวา มลาย ู
เขมร ไทย ฯลฯ เมื่อรามายณะไดเ้ดนิทางเขา้สู่สงัคมไทยก็เกดิการแพร่กระจายไปทัว่สงัคมไทย 
ไมว่่าจะเป็นภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอสีานและภาคใต ้จนท าใหเ้กดิวรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติ ์
เฉพาะถิน่โดยมกีารปรบัรบัให้เข้ากบัคตคิวามเชื่อของตนในแต่ละภูมภิาค อีกทัง้ประเทศไทย
ประกอบไปด้วยวฒันธรรมหลายกลุ่มทัง้ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ ต่างก็มปีระวตัิศาสตร ์
พฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรมของคนแตกต่างไปจากภาคกลาง ดนิแดนภาคใต้ที่อยู่ใกล้
มลายูก็ได้รบัอทิธพิลทางวฒันธรรมจากมลายู วฒันธรรมอสีานก็มคีวามสมัพนัธ์กบัวฒันธรรม
ลาวและเขมร วัฒนธรรมภาคเหนือก็มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมพม่า แต่ล ะภาคจึงมี
ลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมที่แตกต่างกนัไป มผีลท าให้นิทานพระรามที่อยู่ในอสีาน ล้านนา 
ภาคตะวนัตกและภาคใตม้ทีีม่าและลกัษณะทีแ่ตกต่างไปดว้ย (ศริาพร ฐติะฐาน, 2534: 132) 
  วรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ จะศกึษาจาก
รามเกยีรติท์ี่มกีารปรวิรรตและพมิพ์เผยแพร่ซึ่งรวมทัง้หมด 16 ฉบบั กล่าวคอื 1) รามเกยีรติ์
ฉบบัภาคกลาง 9 ฉบบั ไดแ้ก่ ค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยธุยา บทละครรามเกยีรติฉ์บบัสมยั
อยธุยา บทละครรามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรงุธนบุร ีบทละครรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 บทละคร
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 บทละครรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 บทรอ้งและบทพากย์รามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่6 บทละครดกึด าบรรพเ์รือ่งรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรม
พระยานรศิรานุวัดติวงศ์ และค าพากย์-เจรจารามเกียรติฉ์บบัวัดขนอน 2) รามเกียรติ์ฉบับ
ภาคเหนือ 4 ฉบบั ไดแ้ก่ ปรมัมเหยีร หอรมาน พรหมจกัร และลงักาสบิโห และ 3) รามเกยีรติ์
ฉบบัภาคอสีาน 3 ฉบบั ได้แก่ พระรามชาดก พระลกั – พระลาม และควายทวัระพ ีแต่ทัง้นี้จะ
ไมไ่ดศ้กึษารามเกยีรติฉ์บบัภาคใต ้เพราะไมป่รากฏบทบาทของนางสดีาอยา่งเด่นชดั 
  ในบทที ่3 นี้ ผูศ้กึษาจะกล่าวถงึ 2 ประเดน็หลกั กล่าวคอื 1) ภูมหิลงัตวับทรามเกยีรติ ์
ฉบบัต่างๆ ของไทย และ 2) นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย อาจกล่าวไดว้่า ทัง้สอง
ประเด็นหลักนี้จะเป็นพื้นฐานความรู้อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่อง
รามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย และยงัรวมไปถงึความเขา้ใจเกี่ยวกบัตวัละครนางสดีาเบื้องต้น 
ก่อนที่จะน าไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกบัความเป็นนางสีดาและอตัลกัษณ์ของนางสดีาต่อไป ดงั
รายละเอยีดต่อไปนี้ 
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3.1 ภมิูหลงัตวับทรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย  

  รามเกยีรติถ์อืว่าเป็นวรรณกรรมส าคญัของไทยเรื่องหนึ่งซึ่งได้ต้นเค้าเรื่องส่วนใหญ่
จากมหากาพยร์ามายณะหรอืนิทานพระรามของอนิเดยี ทัง้นี้เรื่องรามายณะมไิดแ้พร่กระจายอยู่
แต่ในอินเดียเท่านัน้ ยงัได้มกีารแพร่กระจายมาสู่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นไทย 
อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ลาว เขมร พม่า ฯลฯ ในประเทศไทยก็มหีลากหลายส านวนเช่นเดยีวกนั 
ทัง้ส านวนราชส านักและส านวนชาวบา้น หรอืหากแบ่งตามภูมศิาสตร ์จะเป็นส านวนภาคกลาง 
ส านวนภาคเหนือ ส านวนภาคอสีานและส านวนภาคใต้ 
  เมือ่ไทยไดร้บัเรือ่งรามายณะเขา้มาในสงัคมไทยแลว้ กไ็ดม้กีารปรบัเปลีย่นและตดัเตมิ
เรือ่งรามายณะใหเ้ขา้กบัคตคิวามเชื่อและบรบิทสงัคมไทยจนกลายเป็นรามเกยีรติฉ์บบัไทย ดงัที่
ประคอง นิมมานเหมนิท ์(2546: 2) กล่าวว่า นิทานพระรามแต่ละส านวนมคีวามแตกต่างกนัมาก
บ้างน้อยบ้าง แม้รามายณะของอินเดยีแต่ละฉบบัก็มขี้อผดิแผกแตกต่างกนั นิทานพระรามที่
แพรก่ระจายจากอนิเดยีเขา้ไปในสงัคมอื่น มกัปรบัเปลีย่นตามวฒันธรรมของสงัคมนัน้ๆ บางทกี็
เปลี่ยนแปลงไปมากจนแทบไม่เหลือเค้าเดิม ในขณะเดียวกัน รามเกียรติข์องไทยนัน้เป็น
วรรณคดทีีไ่ทยรวบรวมมาจากคมัภรีร์ามายณะของวาลมกิแิละนิทานเรื่องพระรามในแหล่งต่างๆ 
เข้าด้วยกัน โดยดดัแปลงปรุงแต่งเนื้อเรื่องและสาระส าคญัให้เข้ากับคติแบบไทยเพื่อความ
บนัเทงิในการอ่านและการแสดงเป็นหลกั (พชัลนิจ ์จนีนุ่น, 2547: 2)   
   ในสมยัอยุธยาจะปรากฏทัง้ค าพากยร์ามเกยีรติแ์ละบทละครรามเกยีรติ ์ต่อมาในสมยั
กรงุธนบุร ีพระเจา้กรงุธนบุรทีรงพระราชนิพนธร์ามเกยีรติไ์วท้ัง้หมดสีต่อนดว้ยกนั ต่อมาในสมยั
รตันโกสนิทรต์อนต้น พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รชักาลที ่1) ทรงพระ
ราชนิพนธ์ร่วมกบันักปราชญ์ราชบณัฑติเพื่อรวบรวมเรื่องรามเกียรติท์ี่มแีต่เดิมให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตัง้แต่ต้นจนจบ ในเวลาต่อมา พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั (รชักาลที่ 2) 
ทรงพระราชนิพนธบ์ทละครเรื่องรามเกยีรติเ์ป็นตอนๆ ตัง้แต่หนุมานถวายแหวนถงึราชาภเิษก
พระราม และยงัมตีอนอื่นๆ ไม่ต่อเนื่องกัน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รชักาลที่ 4) ทรงพระราชนิพนธ์เฉพาะในตอนพระรามเดนิดงโดยเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ที่พระองค์ทรงผนวชและเดนิธุดงค์ ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั 
(รชักาลที ่6) ทรงพระราชนิพนธบ์ทละครเรื่องรามเกยีรติโ์ดยใชฉ้บบัของอนิเดยีและรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที่ 1 และฉบบัรชักาลที่ 2 เป็นต้นเค้าเรื่องในการพระราชนิพนธ์ มเีป็นตอนๆ ไม่
ต่อเนื่องกนัเพื่อใชเ้ล่นโขน ซึง่จะมทีัง้บทพากยแ์ละบทรอ้ง รวมไปถงึบทละครดกึด าบรรพ์เรื่อง
รามเกียรติซ์ึ่งนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ์
นอกจากตวับทรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของราชส านักยงัปรากฏรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยที่
เป็นฉบบัทอ้งถิน่ของไทยอกีด้วย ได้แก่ พรหมจกัร หอรมาน ปรมัมเหยีร ลงักาสบิโห พระราม
ชาดก พระลกั - พระลาม ควายทวัระพ ีรามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน ฯลฯ 
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  ดงันัน้การศกึษาภูมหิลงัของตวับทรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย ผู้ศกึษาจดัแบ่งตาม
ภูมศิาสตร ์ไดแ้ก่ รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและรามเกยีรติฉ์บบัภาค
อสีาน ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
  3.1.1 รามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 
  รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางที่มกีารปรวิรรตและพมิพ์เผยแพร่ที่น ามาศึกษาในครัง้นี้มี
ทัง้หมด 9 ฉบบั ได้แก่ ค าพากย์รามเกียรติฉ์บบัสมยัอยุธยา บทละครรามเกยีรติฉ์บบัสมยั
อยธุยา บทละครรามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรงุธนบุร ีบทละครรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 บทละคร
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 บทละครรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 บทรอ้งและบทพากย์รามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่6 บทละครดกึด าบรรพเ์รือ่งรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรม
พระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ และค าพากย ์- เจรจารามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
   3.1.1.1 ค าพาากยรรามเกียรต์ิฉบบัสมยัอยธยยา 
   ค าพากยร์ามเกยีรติ ์หรอือาจเรยีกว่า “รามเกยีรติค์ าพากย”์ เป็นบทพากยเ์รื่อง
รามเกียรติส์มยัอยุธยาที่สมบูรณ์ที่สุด จากการพจิารณาตวับทสนันิษฐานว่า ระยะเวลาที่แต่ง
น่าจะอยู่ในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรอืใกล้เคยีงกนั ไม่ปรากฏชื่ อผู้แต่งแต่การใช้
ภาษาประณีตแสดงว่า ผู้แต่งมคีวามรูแ้ละความช านาญในการประพนัธ์ น่าเชื่อว่าจะเป็นกวใีน
ราชส านกัแต่งขึน้เพื่อการแสดงของหลวง (เสาวณติ วงิวอน, 2555: 143)    
   กรมศิลปากรได้รวบรวมค าพากย์รามเกียรติเ์ป็น 3 เล่ม กล่าวคอื เล่มแรก 
ประกอบด้วยประชุมค าพากยร์ามเกยีรติภ์าค 1 ถึงภาค 4 ส่วนเล่มที่ 2 จะเป็นค าพากย์
รามเกยีรติต์ ัง้แต่ภาค 5 ถงึภาค 9 และเล่มที ่3 เป็นค าพากยร์ามเกยีรติภ์าษาเขมร (บุญเตอืน 
ศรวีรพจน์, 2546 : 2 - 3) ดงันี้ 
    ประชุมค าพากยร์ามเกยีรติเ์ล่มที ่1 ภาค 1 ประกอบด้วยพากยส์ามตระ
เบกิหน้าพระ ส าหรบัเบกิโรงก่อนที่จะมกีารเล่น ค าพากย์นางลอย พรหมาสตร์ นาคบาศและ
เอราวณั พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั และค าพากยป์ลกีต่างๆ ที่
ไม่ทราบนามกวผีูแ้ต่ง เช่น พากยท์ศกณัฐล์งสวน พากยช์มรถพระ พากยช์มรถยกัษ์ ค าพากย์
ทัง้หมดนี้  พิมพ์ครัง้แรกในงานศพนายทองอยู่  สุวรรณภารต มหาดเล็ก เมื่อปี มะเมีย 
พุทธศกัราช 2461 และมหาอ ามาตยโ์ทพระยาไชยยศสมบตัิพมิพแ์จกในการกฐนิพระราชทาน 
ณ วดัคูหาสวรรค์ เมื่อปีมะแม พุทธศกัราช 2462 ต่อมาหม่อมเจา้จติรโภคทวีได้จดัพมิพ์ช่วย   
ในงานยืนชิงช้า นายพลโท พระยากลาโหมราชเสนา (เล็ก ปาณิกบุตร์) ปลัดทูลฉลอง
กระทรวงมหาดไทย เมื่อปีมะโรง พุทธศกัราช 2471 ในการพมิพค์รัง้นี้ หอพระสมุดวชริญาณให้
น าค าพากย์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นตามเค้าเรื่อง       
รามายณะทีท่รงสอบสวนใหมอ่กี 9 ตอน มารวมพมิพไ์วด้ว้ย 
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    ประชุมค าพากย์รามเกียรติเ์ล่มที่ 1 ภาค 2 จบัเนื้อหาตามเนื่อง
รามเกยีรติย์าวต่อเน่ืองกนั เริม่ตัง้แต่แต่ตอนสดีาหาย พมิพค์รัง้แรกในงานปลงศพหม่อมราชวงศ์
ทองทศ ทองแถม เมือ่ปีมะโรง ปีพุทธศกัราช 2471 
    ประชุมค าพากยร์ามเกยีรติเ์ล่มที ่1 ภาค 3 ตอนพระรามไดข้ดีขนิ พมิพ์
ครัง้แรกในงานปลงศพหมอ่มราชวงศช์วะลติ ไชยนัต ์เมือ่ปีพุทธศกัราช 2472 
    ประชุมค าพากย์รามเกียรติเ์ล่มที่ 1 ภาค 4 ตอนหนุมานถวายแหวน 
พมิพ์ครัง้แรกในงานพระราชทานเพลงิศพอ ามาตยต์ร ีหลวงอ านวย เนตพิจน์ (เนื่อง โรจนกุล) 
เมือ่ปีมะเสง็ พุทธศกัราช 2472 
    ประชุมค าพากยร์ามเกยีรติเ์ล่มที ่2 ภาค 5 ตอนหนุมานเผาลงกา 
    ประชุมค าพากยร์ามเกยีรติเ์ล่มที ่2 ภาค 6 ตอนพระรามประชุมพล ทัง้นี้
มบีนัทกึเพิม่เตมิของกรมศลิปากรในภาคที ่6 (2546: 64) ไวว้่า ตอนพากยน์างลอยมบีทแก้ไข
เพิม่เตมิเพีย้นจากของเดมิ ได้ทราบว่าแก้ในรชักาลที ่4 แต่จะเป็นพระราชนิพนธท์รงแก้ฤาทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ผูใ้ดแก้ หาไดค้วามชดัไม่ ได้น ามาลงพมิพ์ไวท้ัง้ของเก่าและของใหม ่
แต่บททีแ่กใ้หมน่ัน้หาฉบบัทีถู่กไมไ่ด ้เป็นแต่จดลงจากทีจ่ ากนัไวไ้ดเ้พราะฉะนัน้คงจะมผีดิเพีย้น
บา้ง อกีทัง้ในตน้ฉบบัมรีอยดนิสอเขยีนเพิม่เตมิไวว้่า ฯพระราชนิพนธแ์ต่นี้ไปฯ 
    ประชุมค าพากยร์ามเกยีรติเ์ล่มที ่2 ภาค 7 ตอนพระรามประชดิลงกา 
     ประชุมค าพากยร์ามเกยีรติเ์ล่มที ่2 ภาค 8 ตอนศกึไมยราพ 
    ประชุมค าพากยร์ามเกยีรติเ์ล่มที ่2 ภาค 9 ตอนศกึกุมภกรรณ 
    ส่วนประชุมค าพากยร์ามเกยีรติเ์ล่มที่ 3 จะเป็นค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบั
ภาษาเขมร ซึ่งจะดูคล้ายกับภาษาไทย บทกลอนเป็นไปในท านองลกัษณะเดียวกนั ทัง้นี้จะ
แตกต่างกันที่ค าศพัท์เป็นภาษาเขมร ทัง้น้ีค าพากย์รามเกียรติภ์าษาเขมรเป็นส่วนหน่ึงของ
รามเกยีรติเ์ขมร (เรยีมเกรติ)์ ฉบบัทีแ่ต่งในสมยัหลงัเมอืงพระนคร (ภาคแรก ผูกที ่1 - 10) แต่
ฉบบัทีเ่กบ็รกัษาไวท้ีก่ลุ่มหนงัสอืตวัเขยีนและจารกึ หอสมุดแห่งชาต ิกรุงเทพฯ มไีม่ครบเท่าทีม่ ี
ฉบบัในประเทศกมัพูชา เพราะค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัภาษาเขมรมตี้นฉบบัสมุดไทยเพยีง 4 
เล่มสมุดไทยเท่านัน้ ดงันัน้ผู้ศกึษาไม่ได้ศกึษาฉบบัค าพากยร์ามเกยีรติภ์าษาเขมร เพราะไม่ใช่
รามเกยีรติฉ์บบัภาษาไทย 
 
   3.1.1.2 บทละครรามเกียรต์ิฉบบัสมยัอยธยยา 
    บทละครรามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยธุยาคดัลอกและตรวจสอบช าระจากหนังสอืสมุด
ไทย หมูก่ลอนบทละครเลขที ่529 ตู ้114 ชัน้ 5/1 มดัที ่118 เรือ่งรามเกยีรติก์รงุเก่าไดเ้กบ็รกัษา
ไวท้ีส่่วน ณ ภาษาโบราณ หอสมดุแห่งชาต ิ(ดาวรตัน์ ชรูตัน์, 2541 : (11)) ลกัษณะต้นฉบบัเป็น
สมดุไทยขาว เขยีนดว้ยเสน้หมกึ มปีระวตัวิ่า “พระครศูร ีถวายทีอ่่างศลิา พ.ศ. 2456” ซึง่เดมิใน
บญัชหีนังสอืสมุดไทยได้มบีนัทกึอธบิายของเจ้าหน้าที่ว่า เป็นบทพระราชนิพนธ์พระเจ้ากรุง
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ธนบุร ีแต่จากการพเิคราะหถ์อ้ยค า ส านวนภาษา อกัขรวธิแีละคตคิวามเชื่อทีแ่ฝงอยู่ในบทละคร
แล้ว จะเหน็ได้ว่าแตกต่างจากส านวนพระเจา้กรุงธนบุรมีาก ทัง้อายุของภาษาและค าก็เก่ากว่า
สมยักรุงธนบุร ีและมลีกัษณะเฉพาะที่แตกต่างกนัออกไป อกีทัง้ธนิต อยู่โพธิ ์(2532) ซึ่งเคย
ด ารงต าแหน่งอธบิดกีรมศลิปากรไดเ้ขยีนค าอธบิายไวใ้น “เล่าเรื่องหนังสอืรามเกยีรติ”์ ซึง่รวม
พมิพอ์ยูใ่นหนงัสอืเรื่องบทละครรามเกยีรติ ์พระราชนิพนธพ์ระเจา้กรุงธนบุร ีฉบบัพมิพค์รัง้แรก 
พ.ศ. 2484 ว่าจากการศกึษาวเิคราะหเ์ขา้ใจว่าเป็นบทละครสมยักรงุศรอียุธยาอย่างแน่นอน อนึ่ง
เจา้หน้าทีห่อสมุดแห่งชาตใินปัจจุบนันี้ไดท้ าหมายเหตุแก้ไขเพิม่เตมิว่าเป็นบทละครสมยักรุงศรี
อยธุยาแลว้ (ดาวรตัน์ ชรูตัน์, 2541 : (11) – (12)) 
   ดาวรตัน์ ชรูตัน์ (2541 : (12) – (13)) ยงัไดก้ล่าวถงึประเดน็เกี่ยวกบัผูแ้ต่งไวว้่า  
ไม่ทราบผู้แต่งแน่นอน แต่ในท้ายฃบทละครเรื่องรามเกียรติส์มยักรุงศรอียุธยาฉบบันี้ ได้มคี า
เขยีนบอกไว้ว่า “นายฉายโศรฐเขยีนจบในเดอืนเจดไม่หมดเสดเรือ่งรามรามมะเกรยีร ” ซึง่นาย
ธนิต อยู่โพธิ ์ไดใ้ห้ความเหน็ว่า “ส านวนภาษาและค าพูดก็ดูต ่าทรามมาก น่าจะเป็นฉบบัเชลย
ศกัดิท์ี่ตัว้โผละครในสมยักรุงศรอียุธยาคนใดคนหน่ึงคดัเขยีนหรอืหากวพีอดพีอรา้ยในสมยันัน้ 
ให้แต่งขึน้ส าหรบัเล่นละครในคณะของตน” ตามความเหน็ของนายธนิต อยู่โพธิ ์พอสรุปได้ว่า 
“นายฉายโศรฐ” อาจจะเป็นเพยีงผู้คดัลอกบทละครฉบบัน้ี ซึ่งเป็นบทละครฉบบัเชลยศกัดิห์รอื
ฉบบัชาวบ้านไว้ แต่ไม่ว่านายฉายโศรฐจะเป็นกวชีาวบ้านผู้แต่งบทละครนี้ เป็นผู้คดัลอกหรอื
เป็นตัว้โผละครก็ตาม แต่สามารถยนืยนัได้ว่า ผู้แต่งมใิช่พระเจ้ากรุงธนบุรอีย่างแน่นอน ด้วย
เหตุผล 4 ประการดงันี้ 
    1. ต้นฉบบับทละครพระราชนิพนธ์พระเจา้กรุงธนบุร ีท าขึน้ด้วยความ
ประณีตบรรจง เป็นสมุดไทยด า เขยีนดว้ยเส้นทองและมบีอกเวลาที่ทรงพระราชนิพนธไ์ว้อย่าง
ชดัเจนทุกเล่มในหน้าต้นหนังสอืสมุดไทย เช่น “วนัอาทติย ์เดอืน 6 ขึน้ค ่าหนึ่ง จุลศกัราช 1132 
ปีขาล โทศก” มบีอกนามอาลกัษณ์ผูชุ้บหรอืผูเ้ขยีน และระบุนามผูต้รวจทานไว้ดว้ยทุกเล่ม แต่
ฉบบักรงุศรอียธุยาไมม่คีวามพถิพีถินัในส่วนนี้ 
    2. รามเกยีรติบ์ทละครพระราชนิพนธพ์ระเจา้กรุงธนบุร ีมคีวามสมบูรณ์
ทางด้านนาฏการนิพนธ์มากกว่า คือมกีารบอกเพลงหน้าพาทย์ไว้อย่างเหมาะสมโดยตลอด 
ตลอด ตลอดจนบอกจ านวนค ากลอนไวด้ว้ย แต่ในรามเกยีรติ ์กรุงศรอียุธยามกี าหนดเพลง “โอ้
โลม” ไวเ้พยีงแห่งเดยีว 
    3. ยคุสมยัของภาษาในรามเกยีรติ ์สมยักรุงศรอียุธยา ภาษาทีใ่ชม้กีารใช้
ค าว่า “ปรา” “ราไชย” “ไฉยา” “ขวญัขา้ว” ฯลฯ ซึง่พบในบทละครสมยัอยธุยามาก และในฉบบันี้มี
การตดัค า การใชค้ าตามภาษาพูดและตามคตนิิยมความเชื่อ การใช้ส านวนโวหารซ ้าๆ ในตอน
หรอือารมณ์ทีใ่กลเ้คยีงกนั อนัจะเป็นลกัษณะแนวการเขยีนเฉพาะของกว ี(Style) 
    4. ลลีาโวหารและถอ้ยค าส านวนแตกต่างกนั 
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   3.1.1.3 บทละครรามเกียรต์ิฉบบัพาระเจ้ากรธงยนบธรี 
   บทละครเรื่องรามเกยีรติ ์ฉบบัพระเจา้กรุงธนบุร ีพระองคท์รงพระราชนิพนธด์งั
ขอ้ความทีป่รากฏในบานแผนกว่า “วนัอาทติย ์เดอืน 6 ขึน้ค ่าหนึ่ง จุลศกัราช 1132 (พ.ศ. 2313 
ปีที ่3 ในรชักาล กรงุธนบุร)ี ปีขาล โทศก พระราชนิพนธท์รงแต่งชัน้ต้นเป็นปฐมยงัทรามยงัพอดี
อยู่” อกีทัง้บทละครเรื่องรามเกยีรติฉ์บบัน้ีไดเ้ขยีนไวใ้นสมุดไทยด า ตวัหนังสอืเป็นเสน้ทอง จด
จารไวอ้ย่างประณีตสวยงาม นอกจากนี้รามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรุงธนบุรไีดจ้ดัพมิพ์ครัง้แรกใน
งานศพนายอาคม อนิทรโยธนิ เมือ่ปี พ.ศ. 2484 ในส่วนเน้ือเรื่องของรามเกยีรติฉ์บบัน้ีมทีัง้หมด 
4 เล่มสมดุไทย และมทีัง้หมด 4 ตอน ดงันี้ 
    ตอนที ่1 ตอนพระมงกุฎ  
    ตอนที ่2 ตอนหนุมานเกีย้ววานรนิจนทา้วมาลวีราชมา 
    ตอนที ่3 ตอนทา้วมาลวีราชพพิากษาความจนทศกณัฐเ์ขา้เมอืง 
    ตอนที ่4 ตอนทศกณัฐต์ัง้พธิทีรายกรด พระลกัษมณ์ตอ้งหอกกบลิพทั  
    จนผกูผมทศกณัฐก์บันางมณโฑ 
   ทัง้นี้ในตอนที ่1 ตอนพระมงกุฎควรจะอยู่ล าดบัทา้ยสุดของเรื่องรามเกยีรติ ์แต่
สนันิษฐานว่า พระองคท์รงพระราชนิพนธต์อนนี้เป็นตอนแรกมากกว่า เพราะในสมุดไทยไดจ้ด
ไวเ้ป็นเล่ม 1 และมขีอ้ความเป็นตอนหนึ่งต่างหาก ไม่ตดิต่อกบัขอ้ความในอกี 3 เล่มสมุด แต่
ขอ้ความใน 3 เล่มสมดุไทย (3 ตอน) คอืตัง้แต่เล่มที ่2 ถงึเล่มที ่4 มขีอ้ความต่อเนื่องกนั 
   ส่วนนามอาลกัษณ์ผู้ชุบเขยีนและผู้ทานบทละครเรื่องรามเกยีรติฉ์บบัน้ี มผีู้ชุบ
อาลกัษณ์ทัง้หมด 4 คน คอื นายถ ีอาลกัษณ์ชุบเล่ม 1 นายสงั อาลกัษณ์ชุบเล่ม 2 นายสน 
อาลกัษณ์ชุบเล่ม 3 และนายบุญจนั อาลกัษณ์ชุบเล่ม 4 ส่วนชื่อผูท้านมทีัง้หมด 2 คน ตรงกนัทุก
เล่ม คอื ขนุสารประเสรดิและขนุมหาสทิธ ิ(ธนิต อยูโ่พธิ,์ 2532: 130 - 131) 
   ขอ้ความในบานแผนกทีต่่อทา้ยวนัเวลาทีท่รงพระราชนิพนธ์ความว่า “พระราช
นิพนธท์รงแต่งชัน้ต้นเป็นปฐมยงัทรามยงัภอดอียู่” และยงัปรากฏก่อนเนื้อเรื่องตอนที่ 1 ตอน
พระมงกุฎว่า “ตอนพระมงกุฎทรงแปลงใหม”่ ธนิต อยูโ่พธิ ์(2532: 130) ไดส้นันิษฐานไวว้่า ตาม
วนัเวลาทีก่ล่าวแลว้นัน้ สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรไีดท้รงพระราชนิพนธค์วามนี้ขึน้เป็นชัน้ต้น คอื
เป็นครัง้แรก แต่ยงัคงไม่เป็นที่พอพระราชหฤทยั จงึทรงหมายเหตุว่า “ยงัทรามอยู่” แล้วต่อมา
ซึง่อาจเป็นเวลาว่างพระราชกจิคราวใดคราวหนึ่ง จงึทรงพระราชนิพนธแ์ก้ไขเปลี่ยนแปลงเสยี
ใหม่ โดยอาจทรงแก้ไว้ในพระสมุดเล่มนัน้เอง จงึมบีอกไวใ้นเบือ้งต้นว่า “ทรงแปลงใหม่” บาง
ตอนอาจทรงพจิารณาเห็นว่าความขาดไป ก็ทรงพระราชนิพนธ์แทรกลงไว้เพื่อให้ความเต็ม
บรบิูรณ์ ดงัปรากฏในหน้า 23 ถงึหน้า 25 ในฉบบัพมิพน์ี้ แต่กน่็าจะพจิารณาเหน็ดว้ยพระองค์
เองว่า ยงันบัว่าดทีเีดยีวไมไ่ด ้จึง่หมายเหตุไวข้า้งต้นเบือ้งใต้หมายเหตุเดมิว่า “ยงัภอดอียู่” แลว้
ต่อมาในภายหลงั พวกอาลกัษณ์น าเอาตน้พระราชหตัถเลขามาชุบลงไว้ตามทีท่รงแก้ไขใหม่ แต่
ยงัคงบานแผนกเดมิไว ้จงึปรากฏเป็น “ยงัทรามยงัภอดอียู”่  
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   รามเกียรติส์ านวนน้ีเป็นบทส าหรบัแสดงละครในหรอืละครผู้หญิงของหลวง 
สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชคงจะทรงพระราชนิพนธ์เพื่อฟ้ืนฟูละครหลวงให้เหมอืนเก่า เมื่อ
เสยีกรุงศรอียุธยาใน พ.ศ. 2310 แบบแผนของละครของหลวงไม่สาบสูญไปทเีดยีวเนื่องจากตวั
ละครหลวงหลบหนีไปอยูต่ามหวัเมอืง และมผีูรู้เ้หน็ลกัษณะการเล่นละครหลวงหรอืละครใน เช่น 
เจา้ฟ้าพนิทวด ีพระราชธดิาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวับรมโกศซึง่อยู่มาจนถงึสมยัธนบุร ีเมื่อสมเด็จ
พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงตนีครศรธีรรมราชไดใ้น พ.ศ. 2312 ไดล้ะครของผูห้ญงิของเจา้นครฯ 
ซึง่เป็นพวกละครหลวงทีห่นีไปจากกรงุเก่าเป็นครฝึูกหดั สมทบกบัพวกละครทีร่วบรวมจากทีอ่ื่น 
หดัละครหลวงขึน้ใหม่ครัง้ธนบุร ีครัน้นัน้ถอืแบบอย่างครัง้กรุงเก่าคอืมลีะครผู้หญงิเฉพาะละคร
โรงเดยีว (สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2546: 330)  
 
   3.1.1.4 บทละครรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 1 
   บทละครรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เป็นเพยีงรามเกยีรติข์องไทยฉบบัเดยีวทีม่ ี
การรวบรวมเน้ือหาของรามเกียรติไ์ว้ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งมคีวามยาว 116 เล่มสมุดไทย มี
มากกว่าห้าหมื่นค ากลอน นับเป็นส านวนที่ประมวลเรื่องพระรามไว้สมบูรณ์มากที่สุดใน
ภาษาไทย (กุสุมา รกัษมณี, 2547: 163) อกีทัง้บทละครรามเกยีรติฉ์บบัน้ี รชักาลที ่1 ทรงพระ
ราชนิพนธเ์รื่องรามเกยีรติข์ ึน้เมื่อวนัจนัทร ์ขึน้สองค ่า เดอืนอ้าย จุลศกัราช 1159 ปีมะเสง็ ตรง
กบัปี พ.ศ. 2340 ซึง่บนัทกึไวท้า้ยเรือ่งรามเกยีรติ ์ดงัความทีว่่า 
 

    เดอืนอา้ยสองค ่าขึน้    จนัทรวาร 
   บพติรผูท้รงญาณ    ยิง่หลา้ 
   แรกรนิิพนธส์าร    รามราพณ์ นี้แฮ 
   ศกัราชพนัรอ้ยหา้    สบิเกา้ปีมะเสง็ ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4: 640) 
 

   หากพจิารณาเกี่ยวกบัจุดมุ่งหมายในการพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติฉ์บบั
พระราชนิพนธร์ชักาลที่ 1 กล่าวได้ว่า พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์รามเกยีรติข์ ึน้เพื่อรวบรวม
รามเกยีรติท์ี่กระจดักระจายอยู่ในสงัคมไทยใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัเพื่อให้เป็นฉบบัสมบูรณ์
ส าหรบัพระนครและใชบ้ทละครเรื่องรามเกยีรติส์มโภชกรุงและใชเ้พื่ออ่านเล่นสรา้งความบนัเทงิ
แก่ประชาชน ดงัความทีว่่า 
 

    จบ  เรื่องราเมศลา้ง    อสรูพงศ ์
   บ  พติรธรรมกิทรง    แต่งไว ้
   ร ิ ร ่าพร ่าประสงค ์   สมโภช พระนา 
   บรูณ์  บ าเรอรมยใ์ห ้   อ่านรอ้งร าเกษม ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4: 640) 
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   ในค าอธิบายของบทละครเรื่องรามเกียรติ ์ฉบบัพระราชนิพนธ์ในรชักาลที่ 1 
(2549: 6 - 7) ไดก้ล่าวถงึสาเหตุทีร่ชักาลที ่1 ทรงพระราชนิพนธบ์ทละครเรื่องรามเกยีรติข์ ึน้มา 
กล่าวโดยสรปุดงันี้ 
    1. เพื่อเฉลมิพระเกยีรตขิองพระองคเ์อง ตามประเพณีนิยมทีถ่อืเอาความ
เจรญิทางวฒันธรรมเป็นเครือ่งวดัความมัน่คงของแผ่นดนิในขณะนัน้ 
    2. เพื่อเป็นการรวบรวมวรรณคดอีนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาตไิวม้ิ
ใหส้ญูสิน้ โดยเฉพาะบทละครเรื่องรามเกยีรติ ์ฉบบัพระราชนิพนธน้ี์ นับเป็นฉบบัทีส่มบูรณ์ทีสุ่ด 
เนื้อเรือ่งเริม่ตัง้แต่หรินัตยกัษ์มว้นแผ่นดนิจนถงึอภเิษกพระรามกบันางสดีา และสองกุมารปราบ
คนธรรพ์ บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขถือเป็นจบกระบวนความ ดังนัน้เมื่อมีการศึกษาค้นคว้า
รามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ จงึมกัจะศกึษาเปรยีบเทยีบกบัฉบบัน้ีดว้ย 
    3. เพื่อให้อ่านรอ้งร าเกษม แต่การทีจ่ะทัง้อ่าน รอ้งและร าใหเ้กษมเสมอ
กนันัน้เป็นไปไดย้าก เพราะเหตุทีว่ตัถุประสงคแ์ละลลีาการประพนัธข์องกลอนอ่านและกลอนบท
ละครนัน้ต่างกนั กลอนอ่านนัน้ผูแ้ต่งจะใชพ้รรณนาโวหาร มบีทชมโฉมชมกระบวนต่างๆ ชมการ
ทรงเครื่องของตวัละคร รายละเอยีดยดืยาวไดไ้ม่จ ากดัและจะแสดงความสามารถทางกวโีวหาร 
เล่นสมัผสันอกสมัผสัในอย่างแพรวพราวโดยมุ่งหวงัที่จะให้ผู้อ่านเหน็ภาพพจน์จากตวัอกัษร 
และเสพอรรถรสความไพเราะในน ้าเสยีงของบทกลอนเป็นส าคญั ในขณะทีก่ลอนบทละครนัน้จะ
เสพความงามได้เมื่อน ามาแสดง เพราะกวมีุ่งแต่งขึน้เพื่อใชใ้นการแสดงละครร า ค าทีใ่ชจ้งึต้อง
ค านึงว่าเป็นค าที่สามารถประดษิฐ์ออกเป็นท่าร าได้มากกว่าจะค านึงถงึความไพเราะ ลลีาการ
ประพนัธจ์ะตอ้งกระชบั เพราะตอ้งค านึงถงึเวลาทีใ่ชใ้นการแสดงดว้ย 
 
   3.1.1.5 บทละครรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 2 
   เมือ่ พ.ศ. 2340 พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไดท้รงพระราชนิพนธ ์
เรื่องรามเกยีรติอ์ย่างสมบูรณ์ขึน้ไวส้ าหรบัเป็นต้นฉบบัส าหรบัพระนครรวมเป็น 117 เล่มสมุด
ไทย ประมาณ 20 ปีต่อมา พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัไดท้รงพระราชนิพนธเ์รื่อง
รามเกยีรติข์ ึ้นมาใหม่ มใิช่ต้องการประชนัขนัแข่งกบัเรื่องเดมิหรอืต้องการจะใช้เป็นแบบฉบบั
แทนของเดมิอย่างเรื่องอเิหนา หากแต่ทรงตัง้พระทยัจะใชเ้ป็นบทส าหรบัเล่นละครประดบับารมี
โดยเฉพาะ ส่วนพระราชนิพนธใ์นรชักาลที ่1 กย็งัคงรกัษาไวเ้ป็นต้นฉบบัส าหรบัพระนครต่อไป 
(อารดา สุมติร, 2516: 178) 
   ในการที่ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเมื่อรชักาลที่ 2 นัน้ เล่ากนัมาว่า ทรง
เลอืกสรรเจา้นายและขา้ราชการทีเ่ป็นกวชี านาญกลอนไว้ส าหรบัทรงปรกึษา กล่าวว่ามจี านวน
รวมเป็น 7 คนดว้ยกนั ทีท่ราบแน่แต่ 3 คอื พระบาทสมเดจ็ฯ พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั เมื่อยงัด ารง
พระยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดนิทรพ์ระองค ์1 เจา้ฟ้ากรมหลวงพทิกัษมนตรพีระองค ์1 นายภู่ 
ทรงตัง้เป็นขุนสุนทรโวหาร (คอื สุนทรภู่) คน 1 บางทจีะเป็นกรมหมื่นสุรนิทรรกัษ์ และพระยา
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ไชยวชิติ (เผอืก) เวลานัน้เป็นจมื่นไวยวรนาถอกี 1 นอกจากนี้หาทราบว่าใครไม่ ส่วนวธิทีีท่รง
พระราชนิพนธ์นัน้ เล่ากนัว่าเรื่องตรงไหนที่จะไม่ทรงพระราชนิพนธ์เองก็พระราชทานให้กวทีี่
ปรกึษาเหล่านัน้รบัตดัทอนไปแต่ง ตอนไหนทรงพระราชนิพนธ์แล้วก็ด ีหรอืกวทีี่ได้รบัไปแต่ง
แล้วน ามาถวายก็ดี เอามาอ่านหน้าพระที่นัง่ในที่ประชุมกวีเหล่านัน้ช่วยกันแก้ไขอีกชัน้ 1 
(สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2546: 340 - 341)  
   บทละครเรื่องรามเกยีรติ ์พระราชนิพนธใ์นรชักาลที่ 2 เป็นบทละครที่ทรงพระ
ราชนิพนธ์ขึน้ตามการด าเนินเรื่องรามเกยีรติ ์บทพระราชนิพนธใ์นรชักาลที ่1 โดยทรงตดัทอน
และดดัแปลงเฉพาะตอนที่เหมาะสมต่อการเล่นละครใน คอืตอนหนุมานถวายแหวนไปจนถึง
ทศกณัฐล์้ม และตอนพระรามคลัง่ฆ่านางสดีาจนถงึอภเิษกทีเ่ขาไกรลาส เมื่อทรงพระราชนิพนธ์
ตอนใดเสรจ็ก็โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เจ้าฟ้ากรมหลวงพทิกัษมนตร ีบรมครูศลิปินแห่งยุค
น าไปคดิประดษิฐ์ท่าร ากบันาฏศิลปินอีก 2 ท่าน คอื นายทองอยู่กบันายรุ่ง หากบทละครนัน้
สามารถสร้างสรรค์ท่าร าได้งดงามดีก็จะน าไปหัดแก่พวกละครหลวงเพื่อน ามาแสดงถวาย
ทอดพระเนตรและทรงตชิมแก้ไขกระบวนร าจนกว่าจะสมบูรณ์แบบไรข้อ้ต าหนิจงึเป็นอนัยุติ แต่
หากบทละครตอนใดไม่สามารถน าเสนอเป็นกระบวนร าอนัวจิติรหรอืมขี้อขดัขอ้งใดๆ ทางการ
แสดง ก็จะน าความขึน้กราบบงัคมทูลพระกรุณาฯ ให้ทรงแก้ไข (เกรยีงไกร สมัปัชชลติ, 2553: 
ค าน า) นอกจากน้ีรามเกยีรติฉ์บบัพระราชนิพนธร์ชักาลที ่2 บรรจุความไว้ประมาณ 14,300 ค า
กลอน (ธนิต อยูโ่พธิ,์ 2531: 72)  
 
   3.1.1.6 บทละครรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 4 
   บทละครรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 4 พระองค์ทรงเลอืกพระราชนิพนธ์เฉพาะ
ตอนพระรามเดนิดงเท่านัน้ โดยทรงมุ่งใหใ้ชส้ าหรบัการเล่นละครใน นอกจากบทละครพระราช
นิพนธเ์รือ่งรามเกยีรติข์องรชักาลที ่4 แลว้ พระองคย์งัทรงพระราชนิพนธเ์รื่องอื่นๆ อกี เช่น บท
ร าดอกไมเ้งนิทอง บทเบกิโรงละครหลวงและบทขบัระบ า ฯลฯ แมจ้ะทราบกนัดวี่า พระองคท์รง
พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติต์อนพระรามเดนิดงขึน้มาใหม่ ดงัที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (2546: 364) ทรงกล่าวไว้ว่า บทละครหลวงในรชักาลที่ 4 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวัทรงพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกยีรติต์อนพระรามเดนิดง
ขึน้มาใหม่อย่างพระราชนิพนธร์ามเกยีรติร์ชักาลที ่2 ตอน 1 เป็นหนังสอื 4 เล่มสมุดไทย ทัง้นี้
รามเกยีรติฉ์บบัพระราชนิพนธร์ชักาลที ่4 มทีัง้หมด 1,664 ค ากลอน นอกจากนี้พระองคย์งัทรง
พระราชนิพนธ์แปลงบทเบกิโรงเรื่องนารายณ์ปราบนนทุกยาว 106 ค ากลอน กบัเรื่องพระราม
เข้าสวนพริาพ อนันับเน่ืองในเรื่องรามเกียรติข์ ึ้นอีก 2 ตอน แต่สองเรื่องหลงันี้ก็เป็นส่วน
เบด็เตลด็เพยีงตอนละเลก็ละน้อย (ธนิต อยูโ่พธิ,์ 2511: 94) 
   ศานต ิภกัดคี า (2549: 155) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบพระราชนิพนธบ์ทละครเรื่อง
รามเกยีรติ ์ตอนพระรามเดนิดง กบับทละครเรื่องรามเกยีรติพ์ระราชนิพนธ์ในรชักาลที ่1 และ
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พระราชนิพนธใ์นรชักาลที ่2 แลว้พบว่า พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัมไิดท้รงพระราช
นิพนธ์บทละครเรื่องรามเกยีรติ ์ตอนพระรามเดนิดงขึน้ใหม่ทัง้หมด หากแต่ทรงพระราชนิพนธ์
แปลงจากบทละครเรื่องรามเกยีรติ ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
ทัง้น้ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงแปลงบทละครเรื่องรามเกยีรติ ์ตอนพระรามเดนิ
ดงจากบทละครรามเกยีรติพ์ระราชนิพนธใ์นรชักาลที ่1 พระองคท์รงใชฉ้บบัรชักาลที ่1 เป็นหลกั
ในการพระราชนิพนธโ์ดยทรงแก้ไขถ้อยค าต่างๆ บางค าเท่านัน้ ดว้ยเหตุนี้เนื้อความในพระราช
นิพนธร์ามเกยีรติ ์ตอนพระรามเดนิดงจงึด าเนินความเหมอืนกบับทละครเรื่องรามเกยีรติพ์ระราช
นิพนธ์ในรชักาลที ่1 ทัง้หมด ตัง้แต่ตอนสามกษตัรยิ์เดนิทางถงึแม่น ้าสะโตง กุขนัถวายความ
สวามภิกัดิไ์ปจนถงึพระอนิทรเ์นรมติอาศรมถวายพระราม  
   ประการส าคญั ศานต ิภกัดคี า (2549) ยงัชีใ้หเ้หน็ว่า การทีพ่ระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกล้าเจา้อยู่หวัทรงเลอืกพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกยีรติน์ัน้ นับเป็นสญัลกัษณ์ที่สื่อนัยทาง
การเมอืง ทัง้ในดา้นเกี่ยวกบัเรื่องพระนารายณ์อวตารซึง่กษตัรยิม์คีวามเชื่อว่า กษตัรยิเ์ป็นผู้ที่
สบืเชื้อสายจากพระนารายณ์ พระองค์จงึเท่ากบัทรงเป็นพระนารายณ์อวตารหรอื “พระราม” 
ตามคตพิราหมณ์ฮนิดู อกีทัง้ยงัเป็นการยนืยนัถงึสถานะทางการเมอืงของพระองค์ในฐานะทรง
เป็นพระรามหรอืพระนารายณ์อวตารที่มคีวามชอบธรรมในการเป็นพระมหากษัตรยิ์แห่งกรุง
รตันโกสนิทร ์นอกจากนี้ศานตยิงัไดว้เิคราะหเ์กี่ยวกบัสาเหตุทีพ่ระองค์ทรงเลอืกพระราชนิพนธ์
เฉพาะตอนพระรามเดนิดงซึง่ท าใหเ้หน็ว่า พระองคท์รงเลอืกพระราชนิพนธต์อนนี้เพราะมสี่วนที่
คล้ายคลึงกับพระราชประวัติของพระองค์เองเมื่อต้องออกผนวชและด ารงสมณเพศมาจน
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัซึง่เป็นสมเดจ็พระเชษฐาธริาชสวรรคต พระองคจ์งึทรงลา
ผนวชและเสดจ็เถลงิถวลัยร์าชสมบตัต่ิอมาเช่นเดยีวกบัพระรามต้องผนวชและเดนิป่าถงึ 14 ปี
แลว้กลบัมาครองราชยเ์ป็นกษตัรยิ ์ 
 
   3.1.1.7 บทร้องและบทพาากยรรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 6 
   บทรอ้งและบทพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 เป็นบททีพ่ระบาทสมเดจ็พระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชนิพนธข์ึน้เพื่อใชเ้ป็นบทส าหรบัเล่นโขน ดงัทีพ่ระองคท์รงกล่าว
ไวซ้ึง่ปรากฏในค าน าของรามเกยีรติบ์ทรอ้งและบทพากย ์(2554: ก) ดงัความทีว่่า  
 

        “บทลครเรื่องรามเกยีรติท์ี่รวมอยู่ในเล่มน้ี เปนบทที่ฃ้าพเจ้าได้แต่งขึน้เปนครัง้คราว
ส าหรับเล่นโขน, มิได้ตัง้ใจที่จะให้เปนหนังสือกวีนิพนธ์ส าหรับอ่านเพราะๆ หรือด าเนิน
เรื่องราวติดต่อกนัฉนัน้เลย. บทเหล่านี้ไดแ้ต่งขึน้ส าหรบัความสดวกแก่การเล่นโขนโดยแท้, 
จึง่มทีัง้ค ากลอนอนัเปนบทรอ้ง ทัง้บทพากยแ์ละเจรจาอย่างโขนระคนกนัอยู่ตามแต่จะเหมาะ
แก่การเล่นออกโรงจรงิๆ.” 
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   พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชนิพนธบ์ทรอ้งและบทพากย์
เรือ่งรามเกยีรติท์ีใ่ชแ้สดงโขนตามคมัภรีร์ามายณะของวาลมกิ ิตามฉบบัแปลทีเ่ป็นภาษาองักฤษ 
(ฉบบัของ Ralph T.H. Griffith) และทรงใช้ฉบบัอื่นประกอบในการพระราชนิพนธ์อีกบ้าง 
เสาวณติ วงิวอน (2555: 152) ไดก้ล่าวว่า เดมิทรงพระราชนิพนธเ์ฉพาะตอนทีม่อียู่ในรามายณะ
เท่านัน้ แต่ต่อมาทรงเห็นว่าบางตอนแม้ไม่มใีนรามายณะแต่โขนชอบแสดง ได้แ ก่ ชุดนางลอย
และชุดพรหมาสตร ์ซึ่งเรยีกกนัว่าเป็นชุดใหญ่ จงึทรงพระราชนิพนธ์ขึน้ด้วยทัง้ 2 ชุด ชุดนาง
ลอยนัน้บทรอ้งใช้บทพระราชนิพนธ์รามเกยีรติข์องรชักาลที่ 2 ปรบัปรุงขึน้ใหม่ บทพากยแ์ละ
เจรจาทรงพระราชนิพนธเ์องโดยใชพ้ระนามแฝง “พระขรรคเ์พช็ร”์ ส่วนชุดพรหมาสตรท์รงระบุไว้
ตอนต้นว่า “บทแต่งใหม่ตามเค้าพระราชนิพนธ์รชักาลที่ 1” ดงันัน้รามเกียรติบ์ทร้องและบท
พากย์รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 6 จงึมเีนื้อเรื่อง ชื่อตวัละครและความคดิที่แทรกอยู่ต่างกับ
รามเกยีรติส์ านวนอื่นทีค่นไทยคุน้เคย อาจกล่าวไดว้่า รามเกยีรติบ์ทรอ้งและบทพากยร์ามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที่ 6 จะมคีวามคล้ายคลงึและใกล้เคยีงกบัรามายณะของวาลมกิมิากกว่า อาจเป็น
เพราะพระองค์ทรงมพีระปรชีาสามารถในภาษาบาลสีนัสกฤต จงึเป็นปัจจยัที่ท าให้พระองคท์รง
สรา้งสรรคบ์ทละครรามเกยีรติต์ามแบบฉบบัภาษาสนัสกฤตเพื่อใชใ้นการแสดงโขน 
   ส่วนระยะเวลาในการทรงพระราชนิพนธเ์รื่องรามเกยีรติข์องพระบาทสมเดจ็พระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั พุฒมิาศ พุ่มพวง (2540: 3 - 4) กล่าวว่า ระยะเวลาทีท่รงพระราชนิพนธบ์ท
ละครรามเกยีรติจ์ านวน 15 ตอนนัน้ สนันิษฐานว่า ประมาณ พ.ศ. 2451 - 2465 เริม่จากตอน
นางลอยใน พ.ศ. 2451 หรอืหากจะทรงพระราชนิพนธก่์อนหน้านัน้กค็งไม่มากนัก เพราะในปีนี้มี
การซ้อมแสดงตอนนางลอยแล้ว ส่วนตอนอื่นๆ มหีลกัฐานจากส าเนาในระเบยีบการละครและ  
สูจบิตัรการแสดงในโอกาสต่างๆ ท าใหส้รุปได้ว่าคงจะทรงพระราชนิพนธใ์นระหว่างเวลาเหล่านี้ 
คอื พ.ศ. 2452 ตอน “รามสูรชงิแก้ว” “พธิกุีมภนิยา” “สุดาวตาร” “สดีาหาย” “พรหมาสตร”์ พ.ศ. 
2454 ตอน “เผาลงกา” “พเิภษณ์ถูกขบั” พ.ศ. 2455 ตอน “ฤษเีสีย่งลูก” พ.ศ.2456 ตอน “อรชุน
กบัทศกรรฐ์” “พระรามตามกวาง” พ.ศ. 2457 ตอน “ประเดมิศกึลงกา” ส่วนตอน “กลสุขาจาร” 
“นาคบาศ” “จองถนน” ยงัไม่ปรากฏหลกัฐานวนัเวลาทีใ่ชแ้สดง แต่สนันิษฐานว่า คงจะทรงพระ
ราชนิพนธไ์ม่เกนิ พ.ศ. 2465 เพราะพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพทิยลาภพฤฒยิากรทรงกล่าวว่า 
“ตอนอภเิษกสมรสนี้ทรงไว้แต่เมื่อ พ.ศ. 2464 หรอื 2465” ซึ่งหลงัจากปีนี้แล้ว แมว้่าจะมกีาร
แสดงอกีแต่กเ็ป็นตอนอื่นๆ ทีม่หีลกัฐานการพระราชนิพนธห์รอืมกีารแสดงมาแลว้ทัง้สิน้ 
   การศึกษาของพุฒมิาศ พุ่มพวง (2540) ยงัชี้ให้เห็นว่า บทร้องและบทพากย์
รามเกยีรติ ์พระราชนิพนธข์องรชักาลที ่6 ได้รบัอทิธพิลในการทรงพระราชนิพนธ์แตกต่างกนั
ออกไป กล่าวโดยสรปุไดด้งันี้ ตอนทีไ่ดร้บัอทิธพิลเนื้อเรือ่งจากฉบบัรชักาลที ่1 มทีัง้หมด 5 ตอน 
ไดแ้ก่ ตอน “ฤษเีสีย่งลกู” “รามสรูชงิแกว้” “พธิกุีมภนิยา” “พรหมาสตร”์ “กลสุขาจาร” ตอนทีไ่ดร้บั
อทิธพิลเนื้อเรื่องจากฉบบัรชักาลที ่2 มทีัง้หมด 1 ตอน ไดแ้ก่ ตอน “นางลอย” และตอนทีไ่ดร้บั
อทิธพิลเนื้อเรื่องจากรามายณะฉบบัวาลมกิ ิมทีัง้หมด 8 ตอน ไดแ้ก่ ตอน “อรชุนกบัทศกรรฐ์” 
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“อภเิษกสมรส” “สดีาหาย” “เผาลงกา” “พเิภษณ์ถูกขบั” “จองถนน” “ประเดมิศกึลงกา” “นาคบาศ” 
ส่วนตอนสุดาวตารนัน้ไมพ่บต้นฉบบั จงึไมส่ามารถวเิคราะหไ์ด ้
    หากพจิารณาเนื้อเรื่องรามเกยีรติ ์บทรอ้งและบทพากยข์องรชักาลที ่6 จะแบ่ง
ออกเป็นตอนๆ ซึ่งเรยีกว่า “ชุด” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวัทรงพระราชนิพนธ์   
ไว้ทัง้หมด 15 ตอน ดงัที่พุฒมิาศ พุ่มพวง (2540: 3) กล่าวว่า รามเกียรติพ์ระราชนิพนธ์
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัมจี านวน 15 ตอน ทรงพระราชนิพนธไ์ว ้2 ลกัษณะ คอื 
เป็นบทเบกิโรง จ านวน 3 ตอน ไดแ้ก่ “สุดาวตาร”1 “ฤษเีสีย่งลูก” และ “รามสูรชงิแก้ว” กบัเป็น
บทละครดกึด าบรรพ์2 จ านวน 12 ตอน ไดแ้ก่ “สดีาหาย” “พรหมาสตร”์ “เผาลงกา” “อรชุนกบั  
ทศกรรฐ์” “พเิภษณ์ถูกขบั” “นางลอย” “จองถนน” “กลสุขาจาร” “นาคบาศ” “พธิกุีมภนิยา” 
“อภเิษกสมรส” และ “ประเดมิศกึลงกา” แต่อย่างไรกต็าม พุฒมิาศ (2540: 6) ยงัไดก้ล่าวว่า บท
เบกิโรง “สุดาวตาร” ไมพ่บตน้ฉบบั ทัง้นี้บทเบกิโรงรามสรูชงิแกว้ เป็นส าเนาลายพระหตัถ์ซึง่พระ
ราชนิพนธ์ไวเ้มื่อ พ.ศ. 2452 ซึง่ได้ตพีมิพ์ไว้ในภาคผนวกของวทิยานิพนธเ์รื่อง “วเิคราะห์บท
ละครรามเกยีรติ ์พระราชนิพนธพ์ระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั” ของพุฒมิาศ พุ่มพวง 
(2540) 
 
 

  1สุดาวตาร ก็คือเรื่อง “นารายณ์ปราบนนทุก” ซึ่งอันที่จริงเรื่องพระนารายณ์อวตารมาครัง้นี้ 
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัพระราชทานนามไว ้3 อย่างดงันี้ 
   1. ในค าอธบิายและอภธิานส าหรบัประกอบเรื่องนารายณ์สบิปาง ทรงใชช้ื่อว่า “อปัศราวตาร” 
และว่าเป็นเรื่องตามฉบบัไทย ไม่มใีนนารายณ์สบิปางของพระองค์ 
   2. ในบนัทกึลายพระราชหตัถ ์เรื่อง “อวตาร” ทรงใชช้ื่อว่า “อจัฉราวตาร” 
   3. เมื่อมีโขนสมคัรเล่น ในการบ าเพ็ญพระราชกุศลสตัตวารอฐัิเจ้าคุณจอมมารดาเป่ียม 
(สมเดจ็พระปิยมาวด ีศรพีชัรนิทรมาตา), เมื่อวนัอาทติยท์ี ่10 เมษายน ร.ศ. 129 ทรงใชช้ื่อ “สุดาวตาร” 
 2ความเป็น “ละครดกึด าบรรพ์” ในความหมายของงานละครโขนเรื่องรามเกยีรติข์องพระบาทสมเดจ็
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รชักาลที่ 6) มีผู้ให้ความหมายหลายคน ได้แก่ ธนิต อยู่โพธิ ์(2511) เสาวณิต 
วงิวอน (2519) รื่นฤทยั สจัจพนัธุ ์(2531) พุฒมิาศ พุ่มพวง (2540) และมณีป่ิน พรหมสุทธริกัษ์ (2547) ทัง้นี้  
ผูศ้กึษาขอใช้ตามความหมายของพุฒมิาศ พุ่มพวง (2540: 307) กล่าวว่า ค าว่า “ดกึด าบรรพ์” ในบทละคร
รามเกียรติพ์ระราชนิพนธ์มีความหมายสองประการ คือ ประการแรกเป็นการแสดงเรื่องโบราณปรมัปรา
เกีย่วกบัเทพเจ้าหรอืกษตัรยิข์องอนิเดยี และประการทีส่อง เป็นการแสดงโขนบนเวท ีมฉีาก มมี่าน แบ่งเนื้อ
เรื่องออกเป็นตอนๆ ซึง่เป็นรูปแบบทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากการแสดงละครดกึด าบรรพข์องเจา้พระยาเทเวศรวงศ์
ววิฒัน์ นอกจากน้ีการแสดงโขนตามบทละครรามเกยีรติพ์ระราชนิพนธ ์ก าหนดใหม้กีารแสดงเบกิโรงก่อนการ
แสดงโขน มจี าอวดหรอืตวัตลกแสดงแทรกระหว่างการแสดงโขนซึง่จะมบีทบาทในการสรา้งอารมณ์ขนัแลว้ยงั
ช่วยในการน าอุปกรณ์ต่างๆ มาใชใ้นการสรา้งฉากและเหตุการณ์ในเรื่องใหใ้กลเ้คยีงกบัเรื่องราวการแสดงตอน
นัน้ๆ อกีดว้ย   
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   3.1.1.8 บทละครดึกด าบรรพารเร่ืองรามเกียรต์ิ ฉบบัสมเดจ็พาระเจ้าบรมวงศร
   เยอ เจ้าฟ้ากรมพาระยานริศรานธวดัติวงศร 
   บทละครดกึด าบรรพเ์รื่องรามเกยีรติฉ์บบัน้ี สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้า
กรมพระยานรศิรานุวดัติวงศ์ทรงพระนิพนธ์ขึน้เมื่อครัน้ยงัด ารงพระยศเป็นพระเจา้น้องยาเธอ 
เจา้กรมขุนนรศิรานุวดัตวิงศ์ พระองคท์รงพระนิพนธ์ขึน้เมื่อวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2476 โดย
พระองคท์รงบนัทกึต้นเรื่องเกี่ยวกบับทละครเรื่องนี้ไวท้ีบ่้านสมประสงค ์หวัหนิ และคาดว่าแต่ง
เสรจ็สิ้นเพื่อใช้แสดงเมื่อวนัที่ 20 กนัยายนในปีเดยีวกนั ณ ต าหนักปลายเนิน คลองเตย ส่วน
วตัถุประสงคใ์นการแต่งบทละครเรื่องนี้ขึน้คงจะเพื่อให้ละครไดใ้ชเ้ล่นแสดงในงานสโมสรอนัเต-
ปรกิธุรนิทีศ่าลาอนัเต เป็นงานช่วยพระยาประเสรฐิศุภกจิ ทัง้นี้พระองคย์งัทรงประทานบทละคร
ดกึด าบรรพเ์รือ่งรามเกยีรติฉ์บบัน้ีแก่หมอ่มเจา้หญงิพฒันาย ุดศิกุล 
   ความเป็นละครดกึด าบรรพ์จะมลีกัษณะของการเป็นละครแบบใหม่ซึง่ปรบัปรุง
มาจากละครร าดัง้เดมิโดยเฉพาะแบบแผนทางละครใน นอกจากนัน้ได้วิธกีารบางอย่างจาก
ตะวนัตกมาใช ้คอื การแสดงเรือ่งเป็นฉากๆ และการด าเนินเรือ่งโดยไมม่ผีูบ้รรยาย ส าหรบัละคร
ดกึด าบรรพน์ี้มรีูปแบบทีม่ลีกัษณะเฉพาะ คอื เป็นละครทีเ่น้นการรอ้งและดนตรเีป็นส าคญั การ
ร าจะมน้ีอยพอประกอบบทเท่านัน้ ยกเว้นตอนที่เน้นการร าเป็นพเิศษ เช่น ตอนสุหรานากงร า
กฤช (กรชิ) ใชบ้น ในบทละครดกึด าบรรพเ์รื่องอเิหนา ตวัละครรอ้งเอง ร าเอง เรื่องทีแ่สดงส่วน
ใหญ่ ปรับปรุงตัดตอนมาจากบทละครที่นิยมอยู่แล้ว และให้มีฉากประกอบแต่ละตอน 
นอกจากนัน้ละครดกึด าบรรพ์ได้เปลี่ยนประเพณีการแสดงของไทย คอื การตดัค าที่บรรยาย
กริยิาของตวัละครออกหมด (หม่อมหลวงบุญเหลอื เทพยสุวรรณ, 2515: 12 อ้างถงึใน สุจติรา 
จรจติร, 2522: 30)  
   บทละครฉบบัน้ีมทีัง้หมด 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนศูรปนขาตสีดีาและตอนฆ่านางสดีา 
(หรอือาจเรยีกว่าตอนปีศาจนางอาดูร) ทัง้นี้ในตอนฆ่านางสดีานัน้ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ทรงนิพนธค์า้งไวย้งัไม่จบและไม่เคยน าออกมาฝึกซอ้มแสดง    
ผูศ้กึษาเขา้ใจว่า ตอนทีใ่ชแ้สดงทีง่านสโมสรอนัเตปรกิธุรนิคงเป็นตอนศูรปนขาตสีดีา  
 
   3.1.1.9 ค าพาากยร - เจรจารามเกียรต์ิฉบบัวดัขนอน 
   ค าพากย์ - เจรจารามเกียรติฉ์บบัวดัขนอน ต าบลสร้อยฟ้า อ าเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบุร ีเป็นฉบบัที่ผะอบ โปษะกฤษณะ (2520) ได้รวบรวมขึน้ไว้ และเป็นบทที่แต่งขึน้
เพื่อใชแ้สดงหนังใหญ่ โดยผูท้ีเ่ป็นเจา้ของลขิสทิธิข์องรามเกยีรติว์ดัขนอนคอื นายละออ ทองม-ี
สทิธิ ์ส่วนผู้แต่งรามเกยีรติฉ์บบัน้ีระบุว่า หมื่นพนิิจอกัษร (เพิม่ ทองมสีทิธิ)์ เป็นผู้แต่ง ส่วนผู้
คดัลอกนัน้ คอื หมืน่นรากร (เลื่อง ทองมสีทิธิ)์ กล่าวไดว้่า หนงัใหญ่วดัขนอนจะเป็นหนังทีแ่สดง
บทละครเรื่องรามเกียรติโ์ดยเฉพาะซึ่งมกีารปรบัแต่งให้เข้ากบับรบิทสงัคมของชาวบ้านแบบ
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เดยีวกบัละครในและละครนอก ทัง้นี้หนังใหญ่จะเน้นการด าเนินเรื่องที่รวดเรว็ ใช้ถ้อยค าแบบ
ชาวบ้าน ไม่มถี้อยค าที่มพีธิรีตีองมากนักซึ่งจะท าให้ค าพากย์ – เจราเรื่องรามเกยีรติฉ์บบัวดั
ขนอนมคีวามแตกต่างจากบทละครใน  
   ค าพากย ์– เจราเรือ่งรามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอนนัน้ จะมทีัง้ตอนเลก็และตอนใหญ่
ตามทีผ่ะอบ โปษะกฤษณะ (2520) รวบรวมได ้10 ตอน ส าหรบัตอนเลก็ 2 ตอน คอื ตอนศกึวิ
รุญมุขกบัศกึมงักรกรรฐน์ัน้ ในบทพระราชนิพนธร์ชักาลที ่1 รวมอยู่ในชุดนาคบาศ ทัง้นี้รายชื่อ
ตอนของรามเกียรติฉ์บบัวดัขนอน ได้แก่ 1) หนุมานถวายแหวน ตามค าสมัภาษณ์ของท่าน
อธกิารจวนว่ามตีวัครบ ตัง้แต่พระรามใหห้นุมานน าพระธ ามรงคไ์ปถวายนางสดีาถงึหนุมานเผา
ลงกา ทัง้นี้บทของนายละออ ไดแ้ก่ 1) ตอนหนุมานเขา้ปราสาทนางบุษมาล ี2) ศกึอนิทรชติครัง้
ที ่1 3) ชุดนาคบาศ 4) ชุดพรหมาสตร ์5) ศกึทศกณัฐค์รัง้ที ่5 6) หนุมานอาสาไปเอากล่อง
ดวงใจ 7) ทศกณัฐส์ัง่เมอืง 8) ศกึวริญุมขุ 9) ศกึมงักรกรรฐ ์10) ศกึประลยักลัป์   
   หนังใหญ่วัดขนอนนับเป็นหนังใหญ่ราษฎร์ บทพากย์จึงมีลักษณะเป็นของ
ตนเอง บทพากยบ์ทเจรจาหนังใหญ่เรื่องรามเกยีรติข์องวดัขนอนน้ี ใชล้กัษณะการประพนัธเ์ป็น
กาพยแ์ละร่าย เป็นวรรณกรรมทอ้งถิน่ทีแ่สดงถงึอจัฉรยิภาพทางวรรณศลิป์และเอกลกัษณ์ไทย
ในดา้นการด าเนินชวีติ ค่านิยมและจรยิธรรมของชาวราชบุรไีดเ้ป็นอย่างด ีส่วนใหญ่หนังใหญ่วดั
ขนอนจะเล่นตามบทเก่าบา้ง ใชบ้ทละครพระราชนิพนธร์ชักาลที ่2 บา้ง บทเก่าทีเ่หลอือยู่กม็ไีม่
ครบทุกตอน บางตอนไม่สมบูรณ์ ตอนไหนไม่ค่อยไดน้ ามาแสดง บทพากยท์ี่จ าตกทอดกนัมาก็
เลอืนรางไป อยา่งไรกต็ามบทพากยเ์จรจาทุกตอนของหนงัใหญ่วดัขนอนสรุปไดว้่า มเีนื้อความที่
ด าเนินเรื่องตามเค้าความพระราชนิพนธ์รชักาลที่ 1 เกือบทัง้หมด บางส่วนมาจากพระราช
นิพนธ์รชักาลที่ 6 เฉพาะตอนทา้ยของตอนนาคบาศ บางส่วนมาจากพระราชนิพนธร์ชักาลที ่2 
ตอนพากย์เอราวณั และบางส่วนเสรมิแต่งเองตามสงัคมท้องถิ่น แต่มบีทบางชุดที่มเีนื้อเรื่อง
แตกต่างไปจากพระราชนิพนธ์รชักาลที่ 1 บ้าง เช่น ตอนศกึอนิทรชติครัง้ที่ 1 ฯลฯ (ดารารตัน์ 
จฬุาพนัธุ,์ 2557 : 35) 
 
  3.1.2 รามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือ 
  รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือหรอือาจเรยีกว่า “ฉบบัลา้นนาไทย” นับว่ามหีลากหลายฉบบั
และแต่ละฉบบัจะมคีวามแตกต่างกนัออกไป ดงัที่พชิติ อคันิจ (2527: 5 - 6) ได้กล่าวถึง
รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือไวว้่า อาจารยส์งิฆะ วรรณสยัและ ดร.ฮารลัด ์ฮุนดอุิส ผูเ้ชีย่วชาญชาว
เยอรมนัไดร้บัทุนวจิยัของ German Research Foundation ไปส ารวจคมัภรีใ์บลานตามจงัหวดั
ต่างๆ ในล้านนาไทย เพื่อถ่ายทอดไมโครฟิล์มตามความประสงค์ของโครงการวิจยัไทย - 
เยอรมนั ในการส ารวจคมัภรี์โบราณคราวนัน้ ระหว่าง พ.ศ. 2514 - 2517 ได้พบต้นฉบบั
รามเกยีรติล์า้นนาไทย 3 ฉบบั ดงันี้ 
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   1. พารหมจกัร มทีัง้หมด 4 ฉบบั ดงันี้ 
    1.1 ฉบบัวดัขีเ้หลก็ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน มี
จ านวน 10 ผกู จารเมือ่ จ.ศ. 1227 (พ.ศ. 2408) 
    1.2 ฉบบัวดับา้นแจ่ม ต าบลมะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน 
มจี านวน 10 ผกู 
    1.3 ฉบบัวดัสนัรมิปิง ต าบลรมิปิง อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน มี
จ านวน 9 ผกู ขาดหายไป 1 ผกู 
    1.4 ฉบบัวดับ้านเอื้อม ต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวดั
ล าปาง มจี านวน 10 ผกู 
   2. หอรมาน มทีัง้หมด 4 ฉบบั ดงันี้ 
    2.1 ฉบบัวดัดงมะดะ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย มจี านวน 2 
ผกู จารเมือ่ จ.ศ. 1298 (พ.ศ. 2479) 
    2.2 ฉบบัวดัท้าวสบีุญเรอืง ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชยีงใหม ่มจี านวน 2 ผกู จารเมือ่ จ.ศ. 1175 (พ.ศ. 2356) 
    2.3 ฉบบัวดัศรบีุญยนื ต าบลเหมอืงง่า อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน 
มจี านวน 2 ผกู จารเมือ่ จ.ศ. 1276 (พ.ศ. 2457) 
    2.4 ฉบบัวดัพระธาตุหรภิุญชยั อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน ม ี2 
ผกู ไมป่รากฏปีทีจ่าร อายปุระมาณ 130 ปี 
   3. รามเหียร (ปรมัมเหยีร) มทีัง้หมด 3 ฉบบั ดงันี้ 
    3.1 รมัมเหียร ฉบบัวดัศรบีุญเรือง อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวัด
เชยีงราย มจี านวน 2 ผกู ไมป่รากฏปีทีจ่าร 
    3.2 รามเหยีรฉบบัวดัสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ มจี านวน 5 ผูก 
จารเมือ่ จ.ศ. 1223 (พ.ศ. 2404) 
    3.3 ปรมัมเหยีร ฉบบัวดัพญาภู ต าบลเวยีงค าใต้ อ าเภอเมอืงน่าน 
จงัหวดัน่าน จารเมือ่ จ.ศ. 1281 (พ.ศ. 2462)  
  จากทัง้หมดขา้งต้นจะท าให้เห็นว่า รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือมหีลากหลายฉบบั แต่
ทัง้น้ีจากการส ารวจเอกสารเกี่ยวกบัรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือทีม่กีารปรวิรรตและพมิพเ์ผยแพร่
เท่าทีผู่ศ้กึษาไดร้วบรวมและน ามาใชใ้นการศกึษาในครัง้นี้จะมทีัง้หมด 4 ฉบบั ดงันี้ 
   1. ปรมัมเหยีร ฉบบัวดัพญาภ ูต าบลเวยีงค าใต ้อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 
   2. พรหมจกัร ฉบบัวดัขีเ้หลก็ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล าพนู จงัหวดัล าพนู 
   3. ลงักาสบิโห ฉบบัศาสตราจารยว์ ูหลงิ หยนุ สถาบนัชนชาตคิุนมงิ ยนูนาน 
   4. หอรมาน ฉบบัวดัพระธาตุหรภิุญชยั อ าเภอเมอืงล าพนู จงัหวดัล าพนู 
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   3.1.2.1 ปรมัมเหียร 
   ปรมัมเหยีรเป็นเรื่องรามเกยีรติท์างภาคเหนือของไทย ฉบบัที่ใช้ศึกษาจะเป็น
ฉบบัของวดัพญาภู ต าบลเวยีงค าใต้ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ลกัษณะของต้นฉบบัจะเป็น
ใบลานจ านวน 2 ผกู มเีนื้อเรือ่งตัง้แต่ต้นจนจบ อกัษรทีใ่ชใ้นการจารเรื่องปรมัมเหยีรจะใชอ้กัษร
ลานนา ในค าน าของปรมัมเหยีร (2527) ได้ระบุว่า พระบุญเหลือจารผูกที่ 1 (วนัศุกร์ที่ 8 
สงิหาคม พ.ศ. 2462) และหนานพรหมเทพจารผูกที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2462 สถาบนัวจิยัสงัคม 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ให้บุญทา ศรพีมิพ์ชยั เจรญิ อินต๊ะและสมศกัดิ ์วุฒเิฟย ปรวิรรตเป็น
อกัษรไทยกลาง ทัง้นี้ลกัษณะภาษาและส านวนโวหารจะมคีวามคลา้ยคลงึกบัเรือ่งหอรมานมาก 
   จากการศึกษาเรื่องปรมัมเหียรพอท าให้เห็นว่า ส านวนโวหารภาษามคีวาม
ใกล้เคยีงกบัเรื่องหอรมานซึง่สนันิษฐานว่าอาจจะมทีี่มาจากแหล่งเดยีวกนั เพราะเนื้อเรื่องและ
การล าดบัเรือ่งจะมคีวามคลา้ยคลงึกนัแทบทุกตอน อาจมคีวามแตกต่างกนับา้งในเรื่องของชื่อตวั
ละคร และตวัละครบางตวัอาจไมต่รงกนัหรอืหายไป 
   จุดมุ่งหมายในการแต่ง เรื่องปรมัมเหยีรแต่งขึน้เพื่อใชเ้ทศนาสัง่สอนการปฏบิตัิ
ตนตามหลกัพระพุทธศาสนา เนื้อเรื่องจะเน้นเกี่ยวกบัเรื่องธรรมะในการใช้ชวีติโดยจะแทรกขอ้
ปฏบิตัไิวเ้ป็นขอ้ๆ และยงัปรากฏคาถาบาลแีทรกเป็นระยะๆ ซึง่จะมลีกัษณะการแต่งแบบนิทาน
พระพุทธศาสนาในมหาชาต ิส่วนลกัษณะการประพนัธจ์ะเขยีนเป็นรอ้ยแกว้ 
 
   3.1.2.2 พารหมจกัร 
   พรหมจกัร ถอืว่าเป็นรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนืออกีฉบบัหน่ึง ฉบบัทีใ่ชศ้กึษาจะ
เป็นฉบบัวดัขี้เหลก็ ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน พรหมจกัรเรื่องนี้นับว่า
เป็นชาดกนอกนิบาตเรือ่งหนึ่งของลานนาไทยทีม่กีารแสดงพระชาตหินึ่งของพระพุทธเจา้  
   ลกัษณะการแต่งเป็นรอ้ยแก้ว มคีาถาบาลแีทรกเป็นระยะๆ แต่งตามแบบนิทาน
ชาดก3 ในพระพุทธศาสนา ส านวนภาษาบางถ้อยความดูสบัสนวกวนและค่อนขา้งตดิรูปแบบ
ไวยากรณ์บาล ีดงัทีส่งิฆะ วรรณสยั (2522) ไดก้ล่าวไวใ้นค าชีแ้จงของผูป้รวิรรตว่า “...เขา้ใจว่า
ต้นฉบบัเดมิคงแต่งเป็นภาษาบาล ีแล้วมคีนน ามาแปลเป็นภาษาลานนาไทย เพราะบางตอนยก
บาลมีาตัง้ยาวมากแล้วจงึเริม่แปล อนึ่งส านวนแปลก็ติดอยู่ในรูปไวยากรณ์บาล ีบางทเีราอ่าน
เกอืบไมเ่ขา้ใจ ตอ้งกลบัไปอ่านซ ้าหรอือาจเป็นส านวนภาษาลานนาไทยโบราณกไ็ด้” 

 
 3นิทานชาดก เป็นนิทานที่แสดงเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครัง้ยงัเป็นพระโพธิสตัว ์
ลกัษณะของนิทานชาดกจะมโีครงสร้าง คอื ส่วนแรกจะเป็นบทปรารภเรื่อง เป็นการอ้างถึงที่มาของนิทาน
ชาดกเรื่องนัน้ๆ เนื้อเรื่องจะเป็นการเล่าถงึพฤตกิรรมและเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัตวัเอกของเรื่องทีอ่า้งว่า
เป็นพระโพธสิตัว ์และส่วนสุดทา้ยคอืบทประชุมชาดกเป็นบทส่งทา้ยเรื่องจะกล่าวถงึพระโพธสิตัวม์าเกดิเป็น
เจา้ชายสทิธตัถะหรอืพระพุทธเจา้ (พชัลนิจ ์จนีนุ่น, 2547: 47)   
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   สงิฆะ วรรณสยั (2522) กล่าวว่า ชาดกเรื่องพรหมจกัรนี้เป็นเรื่องที่อาศยัเค้า
เรื่องมาจากรามเกยีรติ ์แต่นักปราชญ์ลานนาไทยไดด้ดัแปลงแก้ไขใหเ้หมาะแก่สภาพเป็นชาดก
ธรรม คอืมุ่งยกย่องพระโพธสิตัว์ พยายามหลกีเว้นตอนที่พระโพธสิตัว์จะต้องฆ่าคนหรือสตัว ์
มกัจะใหเ้ป็นหน้าทีข่องธรรมชาตหิรอืคนอื่นจดัการแทน ดว้ยเหตุน้ีจงึแปลกกว่าเรื่องรามเกยีรติ ์
ทีเ่ราเคยเรยีนกนั ในเรื่องนี้มหีลายตอนทีท่่านมุ่งสอนธรรมะ มุ่งสอนถงึผลบุญหรอืผลบาปทีค่น
ไดป้ระกอบขึน้ ถ้าพูดในดา้นของค าสอน เราจะไดร้บัมากกว่าทีเ่ราเคยเรยีนมา ทัง้นี้เพราะท่าน
แต่งเป็นรปูชาดก  
   ส าหรบัผูแ้ต่งและทีม่าของเรื่องพรหมจกัร พชัลนิจ ์จนีนุ่น (2547: 46) ไดก้ล่าว
ว่า ผู้แต่งเรื่องพรหมจกัร คือ อริยภิกขุและสามเณรกาวิโล ส่วนที่มาของเรื่องพรหมจักร
สนันิษฐานว่า น่าจะมทีี่มาจากรามเกียรติข์องไทย เพราะโครงเรื่องส่วนใหญ่จะคล้ายคลงึกับ
รามเกยีรติน์ับตัง้แต่ตอนที่พระยาพรหมจกัรยกธนู พระยาพรหมจกัรตามกวาง พระยาวโิรหา-
ราชไดล้กันางสดีา พระยาพรหมจกัรไดว้านรคอืพระยากาวนิทราชเป็นพนัธมติร มกีารจองถนน 
ผูจ้องคอืหรมาร พระยาพรหมจกัรไดพ้เิภกเป็นทีป่รกึษาและมกีารท าสงครามระหว่างฝ่ายพระยา
พรหมจกัรกบัฝ่ายยกัษ์ 
 
   3.1.2.3 ลงักาสิบโห 
   ลงักาสบิโห หรอืเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า “ค าขบัลงักาสบิหวั” ม. ศรบีุษรา (2534) ได้
ตน้ฉบบัมาจากศาสตราจารยว์ ูหลงิ หยนุ แห่งสถาบนัชนชาตคิุนมงิ ยนูนาน ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี ซึ่งม. ศรบีุษราได้รบัต้นฉบบัลงักาสบิโหทัง้หมด 2 เล่ม กล่าวคอื เล่มที่หนึ่ง มี
ความยาวทัง้หมด 292 หน้า และเล่มที ่2 มคีวามยาวทัง้หมด 358 หน้า ทัง้นี้ ม.ศรบีุษรา (2534) 
ได้ระบุไว้ในค าน าว่า ผู้เขียนจะพยายามแปลให้ย่นย่อที่สุดโดยเก็บแต่ใจความส าคญั ส่วน
ขอ้ปลกีย่อย ถ้าของไทยไม่มจีงึจะกล่าวหรอืมีแต่แตกต่างกนักจ็ะกล่าวไวด้ว้ย ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึ
ได้ศกึษาเฉพาะฉบบัของ ม.ศรบีุษรา ที่เป็นการแปลย่นย่อเท่านัน้ ซึ่งไม่ได้ศกึษาจากต้นฉบบั
หลกั นบัเป็นขอ้จ ากดัในการศกึษารามเกยีรติฉ์บบัน้ี 
   จดุมุง่หมายในการแต่งเรื่องลงักาสบิโห น่าจะแต่งขึน้เพื่อใชข้บัในงานพธิโีอกาส
ต่างๆ เช่น พธิใีนราชส านัก หรอืใช้ในการร้องโต้ตอบเกี้ยวพาราสรีะหว่างกนัของหนุ่มสาวซึ่ง
เรยีกว่า “ค าเกี้ยว” ทัง้นี้ชาวไทลือ้นิยมฟังค าขบัอย่างมาก ส่วนลกัษณะการแต่งรามเกยีรติเ์รื่อง
ลงักาสบิโหนัน้ จะมลีกัษณะเป็น “ค าขบั” มลีกัษณะเหมอืนกบัร่ายยาวในค าเทศน์มหาชาต ิแต่
เขา้ใจว่าน่าจะมาจากชาดกและพฒันาการมาเป็นค าขบั (พชัลนิจ ์จนีนุ่น, 2547: 53) 
   พชัลนิจ ์จนีนุ่น (2547: 52 - 53) ไดก้ล่าวถงึผูแ้ต่งเรื่องลงักาสบิโหว่ามทีัง้หมด 
4 ท่าน ได้แก่ เท่าซิน่แซง้ เท่าซิน่ภิน่ เท่าจื่อท้า และเท่าเวิ้นซอ้ นอกจากนี้ยงัไดก้ล่าวถงึที่มา
ของลงักาสบิโหน่าจะมทีีม่าดงันี้ 
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    1. รามเกยีรติพ์มา่ เช่น ในเรื่องของกวางทองทีม่าล่อนางสดีาเป็นรากษส ี
เกดิขึน้ในตอนที่พระรามแผลงศรไปถูกกวางกลายเป็นรากษสหีายตวัไป ความจรงิแล้วรากษสี
ตนน้ี คอื พีส่าวของทศกณัฐน์ัน่เอง ในเรือ่งลงักาสบิโหเปลีย่นจากรากษสเีป็นยกัษ์แทน 
    2.  รามเกยีรติเ์บงคาล ีฉบบัเกยีรวาส ในตอนที่กล่าวถงึคนที่จะสงัหาร
อนิทรชติใหต้ายไดจ้ะต้องเป็นคนทีไ่ม่กนิไม่นอนและไม่ไดเ้หน็หน้าผูห้ญงิมาเป็นเวลา 14 ปี ใน
ลงักาสบิโห คนทีส่ามารถฆ่าอนิทรชติได้จะต้องไม่เคยมองหน้าผู้หญงิเป็นเวลา 12 ปี ซึง่คนๆ 
นัน้กค็อื เจา้ลคันานัน่เอง 
    3. รามเกยีรติฉ์บบัมลาย ูมรีายละเอยีดในบางอนุภาคทีค่ลา้ยคลงึกนั เช่น 
อนุภาคเกี่ยวกบัการกนิผลไม ้ในเรื่องลงักาสบิโหจะคลา้ยกบัรามายณะมลาย ูในตอนทีเ่ทพสมา
ต้องการให้กุมารอีวตารไปผลาญพญายกัษ์ชื่อ มสัรายานานา จงึเสกกุมาร กุมารเีป็นผลไม้
สวรรค์ผลหนึ่ง เทพสมาขวา้งผลไมซ้กีหนึ่งไปตกในพานพระศรที้าวกะมสัรายา มเหสชีื่อตะวนั
ปะตรมีารดูากเีสวยผลไมซ้กีนัน้ ต่อมานางกม็คีรรภแ์ละประสตูพิระโอรส คอื พระราม ส่วนผลไม้
อกีซกีหนึ่ง นางเตวนัประตรมีารดูานา มเหสทีา้วมสัรายานานาไดเ้สวยกม็ธีดิา แต่อนุชาทา้วมสั-
รายานานาท านายว่า มลีกัษณะเป็นกาลกณิี ท้าวมสัรายานานาจงึจ าต้องน าธดิาไปฝังไว้ในป่า
ใกลกุ้ฎพีระฤษ ี 
    ในฉบบัเรื่องลงักาสบิโห อนุภาคการกนิผลไม้เกดิจากนางกุตี้ธี้ดาไปหา
มะมว่งมาถวายพระพรหมตอนอยูใ่นป่า ในคราวครัง้แรกนางถวาย 10 ผล นางจงึไดก้ าเนิดภุมม-
จกั (ทศกณัฐ)์ ในครัง้ที ่2 มะมว่งตกคลุกฝุ่ น นางน าไปถวายโดยมไิดล้า้งจงึก าเนิดบุตรชายตวัด า
ชื่อ คุนนภา (กุมภกรรณ) และในครัง้ที ่3 นางลา้งมะมว่งจนสะอาด นางไดก้ าเนิดลูกชื่อว่า ปิยสา 
(พเิภก) 
 
   3.1.2.4 หอรมาน 
   หอรมานเป็นรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนือของไทยอกีฉบบัหน่ึง ฉบบัที่ใช้
ในการศกึษาครัง้นี้ คอื ฉบบัวดัพระธาตุหรภิุญชยั อ าเภอเมอืงล าพนู จงัหวดัล าพูน ไม่ปรากฏชื่อ
ผู้จารและปีที่จาร ลกัษณะของต้นฉบบันัน้ จะเป็นใบลานจ านวน 2 ผูก อยู่ในสภาพค่อนขา้ง
สมบรูณ์ซึง่มเีนื้อเรือ่งตัง้แต่ต้นจนจบ ดร.ฮารลัด ์ฮุนดอุิสสนันิษฐานว่า อายุคงไม่เก่ากว่า 130 ปี 
หอรมานฉบบันี้เขยีนโดยใชอ้กัษรลานนาไทยและภาษาถิน่ลานนา ผู้ปรวิรรตจากอกัษรลานนา
เป็นอกัษรไทยกลางนัน้คอื สงิฆะ วรรณสยั 
   ลกัษณะการแต่งจะแต่งในลกัษณะของนิทานในพระพุทธศาสนาหรอืนิทานใน
มหาชาต ิคอื แต่งเป็นรอ้ยแก้ว มคีาถาภาษาบาลแีทรกเป็นระยะๆ ลกัษณะการใช้ถ้อยค าและ
ส านวนโวหารจะมคีวามคลา้ยคลงึกบัเรือ่งปรมัมเหยีร  
   จุดมุ่งหมายในการแต่งเรื่องหอรมานนัน้ น่าจะแต่งขึน้เพื่อใช้เทศนาสอนสัง่การ
ปฏบิตัตินตามหลกัพระพุทธศาสนา ดงัทีพ่ชัลนิจ ์จนีนุ่น (2547: 39) กล่าวว่า ในเรื่องหอรมานมี
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ขอ้ความกล่าวเป็นท านองระบุความประสงคข์องผูแ้ต่งไวว้่า “ดูราสปัปุรสิะทัง้หลาย อาจารยเ์จา้
ตนวสิชัชนาแต่งแปลงไว้ยงัต านานคร่าวปฐมกปัป์อนันี้แล ” โดยนัยของขอ้ความนี้ผู้แต่งสมมติ
เรื่องนี้ให้เป็นค าตอบหรอืค าชี้แจง ข้อประพฤตธิรรมหรอืความจรงิอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้อ่าน 
และผูแ้ต่งไดช้ีห้รอืสรุปสิง่เหล่านี้ใหผู้้อ่านเหน็เป็นเรื่องๆ ไปตามล าดบั ดงัเช่น เมื่อราพณาสวร
เนรมติตนไปสมสู่กบันางสุชาดา ในตอนแรกนางสุชาดาและพระอินทร์หาทราบความจรงิไม ่
ผูเ้ขยีนไดก้ล่าวแทรกไวว้่า เทวดาแมจ้ะมกีายทพิย ์ถ้าไม่ไดต้รกึตรองพจิารณากจ็ะไม่ทราบเหตุ
ทราบผล เช่นเดยีวกบัพระอรหนัต์ถ้าไม่พจิารณาใคร่ครวญ กจ็ะไม่ทราบอะไรคอืความจรงิ และ
อะไรคอืเทจ็ เป็นตน้ 
 
  3.1.3 รามเกียรต์ิฉบบัภาคอีสาน 
  รามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีานทีม่กีารปรวิรรตและพมิพเ์ผยแพร่เท่าทีผู่ศ้กึษารวบรวมและ
น ามาศกึษาในครัง้นี้มทีัง้หมด 3 ฉบบั ได้แก่ ควายทวัระพ ีพระรามชาดก และพระลกั – พระ
ลาม ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
   3.1.3.1 ควายทวัระพาี 
   ชฎารตัน์ สุนทรธรรม (2528: 63) กล่าวว่า ต้นฉบบัเรื่องควายทวัระพ ีจารกึลง
ในใบลานดว้ยตวัอกัษรยวน แต่เมือ่พจิารณาเนื้อเรื่องน่าจะเป็นตวัอกัษรธรรม ทัง้นี้เพราะในการ
จารเรือ่งราวลงในใบลาน ถา้เป็นเรือ่งคดโีลกมกัจะจารดว้ยตวัอกัษรไทยน้อย (ทางเหนือเรยีกว่า
ฝักขาม) ถ้าเป็นเรื่องคดธีรรม จะจารด้วยอักษรธรรม นักปราชญ์ชาวลาวใต้ได้ปรวิรรตเรื่อง
ควายทวัระพเีป็นอกัษรลาวปัจจบุนัเมือ่ปี พ.ศ. 2514 และเกบ็ไวท้ีพ่ระราชวงัเมอืงหลวงพระบาง 
Sachidanand Sahai ชาวอนิเดยีน าต้นฉบบัเรื่องควายทวัระพทีีเ่ป็นอกัษรลาวปัจจุบนัมาแปล
เป็นภาษาองักฤษเมื่อปี พ.ศ. 2515 และออกพมิพ์เผยแพร่ ผูว้จิยั (ชฎารตัน์ สุนทรธรรม) ได้
ปรวิรรตเรือ่งควายทวัระพจีากอกัษรลาวเป็นอกัษรไทย 
   เรื่องควายทวัระพไีม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและสมยัทีแ่ต่ง ในตอนทา้ยเรื่องของฉบบั
ภาพถ่ายอกัษรลาวบอกแต่เพยีงวนัเดอืนปีที่นักปราชญ์ลาวได้ปรวิรรตเรื่องควายทวัระพจีาก
อกัษรยวนเป็นอกัษรลาวว่า “ส าเรจ็เมื่อวนัที ่30 ตุลาคม 1971 กงวนัเสาร ์เดอืน 12 ขึน้ 12 ค ่า 
วนัยามกองงาย พ.ศ. 2514” (ชฎารตัน์ สุนทรธรรม, 2528: 72) 
   ชฎารตัน์ (2528: 64 - 65) ยงัไดก้ล่าวอกีว่า เมื่อศกึษาลกัษณะของเรื่องรวมทัง้
เน้ือเรื่องโดยละเอียดแล้ว พบว่าเรื่องควายทวัระพจีะคล้ายกบัเรื่องหอรมานซึ่งเป็นรามเกยีรติ ์
ฉบบัล้านนาเกอืบทัง้หมด จงึสนันิษฐานว่า เรื่องควายทวัระพน่ีาจะมทีี่มาจากเรื่องหอรมานซึ่ง
ทางลา้นชา้งไดไ้ปจากลา้นนาไทย ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้ 
    1. ต้นฉบบัเรื่องควายทวัระพจีารกึด้วยอกัษรยวน (อกัษรธรรม) จาก
หลกัฐานทางโบราณคดพีบว่า ทางลา้นนาเริม่ใชอ้กัษรยวนหรอือกัษรลา้นนา หรอืตวัเมอืงจารลง
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บนฐานพระพุทธรูปที่วดัเชียงมัน่ จงัหวดัเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2008 ตัวอักษรชนิดนี้ได้
แพร่กระจายไปทางอสีาน ใช้ในการจารพระธรรมคมัภรีต่์างๆ เรยีกว่าตวัอกัษรธรรม ตวัอกัษร
ยวนน้ีเป็นตวัอกัษรของลา้นนาแต่โบราณก่อนทีจ่ะแพร่สู่ลา้นชา้ง และแพร่กระจายไปสู่ลุ่มแม่น ้า
โขงและภาคอสีานของไทยในเวลาต่อมา 
    2. หลกัฐานทางประวตัศิาสตรแ์สดงว่า อาณาจกัรล้านช้างและลา้นนาใน
สมยัราชวงศ์มงัรายมคีวามสมัพนัธ์กันอย่างใกล้ชิด พระเจ้าโพธิสาลราชแห่งล้านช้าง (พ.ศ. 
2059 - 2091) ไดส้มรสกบัพระธดิาของพระเมอืงเกษเกลา้แห่งลา้นนาไทย ในสมยัพระเจา้โพธิ-
สาลราชทีค่รองลา้นชา้งนี้ ไดม้กีารฟ้ืนฟูและสบืทอดพุทธศาสนาลทัธลิงักาวงศ์จากลา้นนาสู่ลา้น
ช้าง การสบืทอดพุทธศาสนานี้ เป็นปัจจยัส าคญัในการแพร่ขยายวรรณกรรมจากล้านนาไทย 
โดยเฉพาะวรรณกรรมพระพุทธศาสนาไปสู่ล้านช้างด้วยทางหนึ่ง นอกจากนี้พระไชยเชษฐา -     
ธริาช โอรสของพระเจา้โพธสิาลราชไดม้าครองเมอืงเชยีงใหมร่ะหว่าง พ.ศ. 2089 - 2091 และได้
กลบัไปครองล้านช้างเมื่อพระบิดาสวรรคต การกลบัไปล้านช้างครัง้นี้ คงจะน าเอาศิลปะและ
วฒันธรรม ตลอดจนวรรณกรรมจากลา้นนาไปลา้นชา้งดว้ย 
    
   3.1.3.2 พาระรามชาดก    
   พระรามชาดกเป็นวรรณกรรมที่มคีวามนิยมในภาคเหนือของไทย พระราม
ชาดกไดแ้ปลและเรยีบเรยีงใหมใ่นลกัษณะเกบ็ความบรรยายเป็นภาษาไทยโดยพระสารประเสรฐิ 
(ตร ีนาคะประทปี) และหลวงศรอีมรญาณ (ชยัศร ีศรอีมร) ฉบบัทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นฉบบั
ทีพ่มิพใ์นงานพระราชทานเพลงิศพรองอ ามาตยโ์ท หลวงศรอีมรญาณ (ชยัศร ีศรอีมร) ณ เมรุวดั
มกุฎกษตัรยิาราม เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่19 มนีาคม 2507 ทัง้นี้พระสารประเสรฐิ (2507: ค าน า) 
กล่าวว่า รามเกยีรติห์นังสอืเทศน์น้ีคอืพระรามชาดก เป็นหนังสอืมากถงึต้องแบ่งเป็น 2 บัน้ บัน้
ต้นม ี20 ผูก และบัน้ปลายม ี23 ผูก นอกจากนี้สุกญัญา สุจฉายา (2555: 9) กล่าวว่า พระยา
สุนทรเทพกจิจารกัษ์ (ทอง จนัทรางศุ) เป็นผูค้ดัจากหนังสอืผูก 2 บัน้ เพื่อถวายพระวรวงศ์เธอ 
พระองคเ์จา้ธานีนิวตั (ยศในขณะนัน้ หรอืรูจ้กักนัในพระนามว่า พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพทิย -
ลาภพฤฒยิากร) 
   นิยะดา เหล่าสุนทร (2548: 1013) กล่าวว่า พระรามชาดกก็ยงัไม่เป็นที่รู้จกั
แพร่หลายนัก เพราะความยาวของเนื้อเรื่อง จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2476 หลวงศรอีมรญาณ (ชยัศร ี
ศรอีมร) และพระสารประเสรฐิ (ตร ีนาคะประทปี) ไดช้่วยกนัย่อเรื่องพระรามชาดกเพื่อเผยแพร่
ในงานฌาปนกจิศพของมารดาหลวงศรอีมรญาณและใชช้ื่อเรือ่งว่า พระรามชาดก นับแต่นัน้เรื่อง
พระรามฉบบัย่อน้ีกเ็ผยแพร่ไปในหมู่นักศกึษา เสฐยีรโกเศศเมื่อเขยีนเรื่องอุปกรณ์รามเกยีรติก์็
ไดใ้ชฉ้บบัยอ่นกัศกึษาเช่นเดยีวกบับุคคลอื่นๆ เมื่อเวลาผ่านไป ต้นฉบบัของเรื่องพระรามชาดก
กส็ญูจากความทรงจ าไปในทีสุ่ด แต่ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยั (นิยะดา) ไดใ้ชต้้นฉบบัเดมิซึง่นับอายุถงึ
ปัจจบุนัน้ี หนงัสอืนี้มอีายมุากกว่า 75 ปี ซึง่เป็นตน้เคา้ของฉบบัยอ่ของหลวงศรอีมรญาณ  
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   สมยัทีแ่ต่งของเรือ่งพระรามชาดก พระวรวงศเ์ธอ กรมหมื่นพทิยลาภพฤฒยิากร 
ทรงขวนขวายหาตน้ฉบบัเรือ่งพระรามชาดก ทรงอธบิายเกีย่วกบัสมยัทีแ่ต่งเรือ่งนี้ไวว้่า 
 

    “ขา้พเจา้พจิารณาดแูลว้ เรยีนหารอืสมเดจ็พระมหาวรีะวงศ ์(อว้น ตสฺิส) ซึง่เป็นผูเ้อาใจ
ใสใ่นวรรณคดแีละโบราณคดขีองภาคอสีาน ทัง้ท่านเองกเ็ป็นชาวอสีานทีร่อบรูเ้รื่องราวทัง้ปวง
เป็นอย่างดดีว้ย เหน็พ้องกนัว่าคมัภรีพ์ระรามชาดกนี้น่าจะเขยีนไวแ้ต่ยุคสมเดจ็พระเชษฐา -   
ธริาช นครลา้นชา้ง ระหว่าง พ.ศ. 2091 - 2114 อนัเป็นสมยัทีน่ครลา้นชา้งรุ่งเรอืงถงึขดีสดุ” 
     (พระวรวงศเ์ธอ กรมหมื่นพทิยลาภพฤฒยิากร, 2517: 272) 
 

   ลกัษณะการแต่งจะมลีกัษณะการแต่งแบบนิทานชาดกในพระพุทธศาสนา คอื 
เริม่ดว้ยการปรารภเรื่องเป็นเทศนาอุบตัเิหตุ พระสงฆ์ทูลอาราธนาก็ทรงน าเรื่องพระรามชาดก
มาแสดงท่ามกลางสงัฆมณฑลแล้วด าเนินเรื่องไปตามเหตุการณ์ในนิทาน จบลงด้วยการกลบั
ชาตหิรอืเรยีกว่าประชุมชาดกว่า ใครกลบัชาตมิาเกดิเป็นใครบา้งในสมยัของพระพุทธองคค์ลา้ย
กบัเรือ่งพระลกัพระลาม (พชัลนิจ ์จนีนุ่น, 2547: 81) 
   เรื่องนี้มเีนื้อหาตรงกับเรื่องพระลักพระลามของลาว ฉบบั ดร.Sachidanand 
Sahai ชาวบา้นอสีานทัว่ไปกเ็รยีกเรือ่งนี้ว่า พระลกัพระลาม เช่นกนั ดงัพบภาพจติรกรรมฝาผนัง
ที่ภายนอกโบสถ์วดัสระบวัแก้ว บ้านวงัคูณ อ าเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น และที่วดั
หนองพอก บ้านหนองพอก อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม มเีนื้อหาของภาพตรงกบัเรื่องนี้
มากกว่าพระลกัพระลามฉบบัพระอรยิานุวตัร (สุกญัญา สุจฉายา, 2555: 9) 
   นอกจากนี้ในเรื่องพระรามชาดกนัน้ ยงัมกีารปรบัเปลีย่นบทบาทของพระรามซึง่
เดมิเป็นวีรบุรุษมาเป็นพระโพธสิตัว์ซึ่งเป็นคติทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนัน้ ไม่พบใน
วรรณกรรมเรื่องพระรามของชาติใด เว้นแต่ฉบับของลาวเท่านัน้ ดงันัน้ค าเรยีกชื่อพระราม 
บางครัง้กค็อืพระโพธสิตัว ์แต่มขีอ้สงัเกตว่าผูแ้ต่งหรอืผูร้วบรวมชาดกเรื่องนี้ไม่ไดใ้ห้ความสนใจ
ต่อองคป์ระกอบของชาดกมากนกั ดงัจะเหน็ไดจ้ากการกลบัชาต ิซึง่กค็อืการชีใ้หเ้หน็ว่าบุคคลใน
เรื่องซึง่เกดิขึน้ในอดตี จะเกดิมาเป็นบุคคลร่วมสมยักบัพระพุทธเจา้ หรอืที่เรยีกว่าปัจจุบนัวตัถุ 
กระท าอย่างคร่าวๆ ไม่สมจรงิ และไม่สอดคล้องกบัหลกัฐานทางประวตัิของพระพุทธศาสนา 
ดงัเช่น ทา้วพกิพ ี(ผู้เป็นพีข่องท้าวราพณาศวร ต่อมาเขา้กบัพระราม) ก็มาเป็นพระยาชมพูบด ี
ทา้วเชษฐกุมาร (โอรสของทา้วราพณาศวร ต่อมาอยูก่บัพระราม) มาเป็นพระยาศรธีรรมาโศกราช 
พระยาปัตตะลุม (ในฉบบัรามเกียรติ ์คอืมยัราพณ์ผู้สะกดทพัพระราม และลกัพระรามไปเมอืง
บาดาล) มาเป็นพระยาเทวนมัปิยะตสิส (นิยะดา เหล่าสุนทร, 2548: 1013) 
   เรือ่งพระรามชาดกนัน้ แบ่งออกเป็น 2 บัน้ บัน้ต้นม ี20 ผูก และบัน้ปลายม ี23 
ผกู เนื้อเรื่องของพระรามชาดกในบัน้ต้น เป็นส่วนทีเ่พิ่มเตมิขึน้มาจากต้นเรื่องเดมิ เป็นการผูก
โครงเรื่องขึน้มาใหม่ เขา้ใจว่าผูแ้ต่งคงไดร้บัอทิธพิลจากการที่พระยายกัษ์ในเรื่อง สงัขศ์ลิป์ชยั 
ลกันางเกสรสุมณฑาไปอยู่ในปราสาทกบัตน ต่อมาสงัขศ์ลิป์ชยัรบัอาสาพระบดิาไปตดิตามนาง
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ผูเ้ป็นอากลบัมา การเพิม่เตมิเนื้อเรื่องในตอนนี้เขา้ใจว่าผูแ้ต่งคงประสงคจ์ะเชดิชูความเก่งกลา้
ของพระราม อนึ่งความมุ่งหมายของเรื่องทีใ่ช้ในการเทศน์มสี่วนทีส่นับสนุนเนื้อเรื่องใหย้ดืยาว 
และทวคีวามซบัซ้อนขึน้ เนื้อเรื่องตอนต้นนี้ ไม่พบในเรื่องพระรามของชนชาตใิดๆ เป็นการ
เพิม่เติมและเป็นอตัลกัษณ์ของชาวลาว ส่วนเนื้อเรื่องบัน้ 2 ด าเนินตามต้นแบบของเรื่อง
พระรามทัว่ๆ ไป คอื การท าสงครามระหว่างพระรามซึ่งเป็นฝ่ายธรรมกบัท้าวราพณาสวรซึ่ง
เป็นฝ่ายอธรรม ซึง่มสีาเหตุมาจากนางสดีา ในส่วนทีแ่ตกต่างกนักค็อืรายละเอยีดของพลความ 
คอื การท าสงครามแต่ละครัง้ แต่ที่น่าสนใจก็คือ อนุภาคในส่วนที่พระรามต้องกลายเป็นลิง
เพราะไปกินผลนิโครธ ลงิพระรามมบีุตรกบันางลงิแพงส ี(ซึ่งเดมิก็คอืคน) ชื่อท้าวหุลละมาน 
(หนุมานของรามเกยีรติ)์ ซึง่กลายเป็นก าลงัส าคญัในการท าสงครามกบัทา้วราพณาสวร 
 
   3.1.3.3 พาระลกั - พาระลาม 
   พระลกั - พระลามเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาทีใ่ชโ้ครงเรื่องรามเกยีรติ ์
ซึง่มชีื่อเสยีงในภาคอสีานอกีฉบบัหนึ่ง จารุบุตร เรอืงสุวรรณ (2520: 297) กล่าวว่า หนังสอืเรื่อง
พระลกัพระลามนี้ม ี2 ส านวน ส านวนหนึ่งเป็นหนังสอืผูกจารลงในใบลานดว้ยตวัอกัษรไทยน้อย
ในลกัษณะรอ้ยกรองโดยค าโคลงเป็นฉบบัย่อ ส านวนทีส่องเป็นหนังสอืม ี2 มดั มดัต้นม ี21 ผูก 
มดัปลายม ี7 ผูก จารลงในใบลานดว้ยตวัอกัษรธรรมในลกัษณะรอ้ยแก้วซึง่คลา้ยกบัอกัษรไทย
ใหญ่สมยัโบราณ ส่วนฉบบัทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื พระลกัพระลาม ฉบบัของพระอรยิานุวตัร 
เขมจารเีถระเป็นผูต้รวจช าระ นอกจากนี้จารุบุตร เรอืงสุวรรณ (2520: 297) ยงัได้กล่าวอกีว่า 
วรรณคดีเรื่องพระลกัพระลามมชีื่อเรยีกอีกชื่อหนึ่งตามภาษาพื้นบ้านว่า “นิทานสังคีปพะลี
จนัทน์” หรอื “ทรพชีนพ่อ” มคีวามแพร่หลายจนกระทัง่กลายมาเป็นส านวนค ารอ้งด่าคนเนรคุณ
หรอืเดก็ลกูหลานทีด่ือ้ร ัน้ว่า “บกัลกูทรพ”ี หรอื “คนทรพ”ี  
   ส่วนต้นฉบบัพระลกัพระลามเป็นฉบบัรอ้ยกรอง พระอรยิานุวตัร เขมจารเีถระ
(2518:  ค าน า) ไดก้ล่าวถงึทีม่าทีไ่ดร้บัตน้ฉบบัรามเกยีรติเ์รือ่งน้ีไวใ้นค าน าว่า  
 

       “หนังสอืพระลกัพระรามยณ์ส านวนค ากลอนรอ้ยกรองนี้ ขา้พเจา้ได้มาจากวดัเหนือ 
จงัหวดัสกลนคร ซึ่งพระศรสีกลกจิ รองเจา้คณะจงัหวดัสกลนครเป็นเจา้อาวาส เหน็ขา้พเจ้า
เป็นผูส้นใจในหนงัสอืวรรณคดเีก่าๆ จงึใชจ้ารยน์าร ีทายกวดั ไปคน้หาทีบ่า้นเรอืนโยมคุม้ วดั
เหนือ จงึไดค้ ากลอนพระลกัพระรามยณ์มาถวาย ขา้พเจา้ดใีจมากจงึไดช้ าระตรวจทาน ซึง่ผู้
คดัลอกไดค้ดัลอกคลาดเคลื่อนไปบา้ง จงึไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้แต่เป็น
หนงัสอืเก่ามากจนใบลานเปราะขาดหกัไปบา้ง หากมคีลาดเคลื่อนบา้ง ขอไดร้บัอภยัจากท่าน
นกักวดีว้ย” 
 

   ธวชั ปุณโณทก (2522: 499) ไดก้ล่าวถงึต้นฉบบัของเรื่องพระลกั - พระลามไว้
ว่า ตน้ฉบบัเรื่องพระลกัพระลามนี้แพร่หลายน้อยกว่าวรรณกรรมนิทานเรื่องอื่นๆ ทีก่ล่าวมาแลว้



43 

มาก่อน แต่เหน็ว่าเป็นเรื่องแปลกน่าสนใจจงึน ามาเสนอโดยละเอยีดมากกว่าเล่มอื่นๆ ต้นฉบบั
เดมิเป็นเอกสารใบลานตวัอกัษรไทยน้อย ส่วนฉบบัทีเ่ป็นรอ้ยแก้วเขยีนดว้ยตวัอกัษรธรรมเป็น
ส่วนใหญ่ และชาวอสีานมกัจะเรยีกชื่อว่าพระลกัพระลามชาดก ซึ่งเป็นความเขา้ใจผดิของชาว
อสีาน และการประพนัธผ์ูป้ระพนัธจ์ะใชช้ื่อเรยีกพระลามว่า พระโพธสิตัวอ์ยูเ่นืองๆ 
   ชื่อและสมยัที่แต่งเรื่องพระลกัพระลามไม่ได้ปรากฏอย่างชดัเจน แต่ทัง้นี้พระยา
อรยิานุวตัร เขมจารเีถระ (2518: 133) ไดแ้ต่งเพิม่เตมิไวต้อนทา้ยเรือ่งพระลกัพระลามไวว้่า 
 

     “นิฏฐติงัหมดเสีย้งในพระลามนักปราชญ์แต่ง เจ้าเอย ได้มาจากเจ้าคุณศรสีกลกจิฮู้ไว ้
จงิเหน็แจง้แห่งนิทาน วดัเหนือเมอืงสกลนัน้ตัง้อยู่สกลนคร ส านวนเมอืงสกลเพื่อนมมีาไว ้บ่
ไดม้ใีผฮู้เป็นใผแปลแต่ง ในปีใดบ่ฮูเ้หน็แจง้แต่งความ คดึว่า แม่นสมยัศรสีตันาคนักปราชญ์
แต่งรจินา แทด้าย ไดม้าพนักว่าปีฮุ่งเฮอืงมาแลว้ พระอรยิานุวตัรไปผอ้จงิโฮมมาพะลนัฮบีเป็น
ของเก่าแทม้าไดแ้ต่งเตมิ...” 
 

   จดุมุง่หมายในการแต่งเรือ่งพระลกัพระลามนัน้ ผูแ้ต่งน่าจะเป็นพระภกิษุเพราะมี
การแสดงความคดิภายในใจในลกัษณะทีขุ่น่ขอ้งหมองใจหรอือาจกล่าวไดว้่า เป็นจุดมุ่งหมายการ
แต่งของกวผีูแ้ต่ง ดงัความทีว่่า 
 

     “ฟังเยอ นักปราชญ์เจ้าฝูงหมู่มีผญา ให้ค่อยพจิารณาดูซู่คนจงิแจ้ง ฟังเอาท้อนอย่า
เตียนขวญัคณิงฮ ่า ค าเอย ให้ค่อยฟังแจบแจ้งคณิงไว้ที่ทวง แท้เนอ ค าระหดัหมู่นี้ใผบ่หอน
หวนเหน็ ในท านองแห่งเฮยีมเฮาฮู ้อา้ยนี้ ตัง้หากอุลละโหฮอ้นในทวงแคน้คัง่ เจา้ค าเอย จงิได้
แฮงกล่าวเว้นปะเหยีนกอ้ยกิง่เดยีว แท้เด พอให้สว่างฮอ้นในแห่งหอืระทยั พีแ่ม พอให้หาย
บรรเทาสว่างใจปานน ้า บ่กว่าแต่ปัญญาแมง้ซงิหลงิเหน็ตดัสอ่ง เอาทอ้น ไว้แก่สาวพีน้่องคณิง
ไวซู้่คน อา้ยนี้ บ่แม่นชายชัว่ถา้นในชลแคมท่า ตัง้หากแม่นชายค าชาวหล่อเลีย้งในเบา้ยอดค า 
อ้างจกัปองเอาแก้วมหานีลน ้าคัง่ พิลานัน้ มาขอแหวนใส่ก้อยแพงไว้เฮ็ดทึน พี่นา เจ้าผู่ 
ปัญญากวา้งสาวฮามใหค้ดึฮ ่า เอาทอ้น ขอ้ยกค็ดิแจบแจง้กะใจแล้วจิง่แต่งความ ฟังเอาทอ้น
ทัง้หลายเถ้าแก่ ทัง้แม่ฮ้างแม่หมา้ยสาวจ้อยใหห้มัน่ฟัง พระลกัษณ์พระลามนี้จอมปะเสฐิค า
สอนแทท้าย ใผผู่ฟังนิทานจงัฮุ่งเฮอืงเมอืหน้า ขอใหส้าธุชนเซือ้ฟังเอาจ าจื่อ ไวท้อ้น” 
          (พระอรยิานุวตัร เขมจารเีถระ, 2518: ค าน า) 
 

   ลกัษณะการแต่งมรีปูแบบคล้ายนิทานชาดก ตอนจบมกีารประชุมชาดก และใน
เรื่องมกีารเรยีกพระลามว่า “พระหน่อโพธสิตัว์” ทัง้นี้เรื่องพระลกัพระลามแต่งด้วยค าประพนัธ์
ประเภทกลอนอ่าน เรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า กลอนเทศน์หรอืกลอนสวด ซึง่เป็นการน าเอาค ากลอน
มาแต่งเป็นเรือ่งยาวๆ ส าหรบัอ่านสู่กนัฟังหรอืใชแ้ต่งวรรณกรรมเรื่องยาวส าหรบัเทศน์ สวดหรอื
เพื่อเป็นคติสอนใจและเพื่อความบนัเทงิ กลอนอ่านในเรื่องพระลกัพระลามนี้ เป็นกลอนอ่าน
อกัษรสงัวาสทีป่รากฏในเรื่องพระลกัพระลาม คอื กลอนอ่านเป็นบท บทหนึ่งม ี2 วรรค วรรค
หนึ่งประกอบดว้ยจ านวนค าตัง้แต่ 7 - 10 ค า (จารวุรรณ ธรรมวตัร, 2521: 30)  
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3.2 นางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
  หากพจิารณาเน้ือเรื่องรามเกยีรติ ์จะพบว่า นางสดีาเป็นตวัละครเอกหญงิและนางเอก
หญงิที่ยงัคงปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทุกฉบบั ไม่ว่าจะเป็นรามเกยีรติฉ์บบัภาค
กลาง รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและรามเกียรติฉ์บบัภาคอีสาน ย่อมเป็นสิง่ที่ชี้ให้เห็นถึงการ
ด ารงบทบาทและความส าคญัของนางสดีาไดเ้ป็นอยา่งด ี
  ดงันัน้การศึกษานางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย จะเป็นการชี้ให้เห็นถึง
บทบาทและพฤตกิรรมของนางสดีาที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติ ์อนัจะเป็นพื้นฐานที่
จะช่วยท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับนางสีดาในเบื้องต้น ทัง้นี้ผู้ศึกษาจะขอกล่าวเฉพาะ
เหตุการณ์ที่นางสีดามีบทบาทและแสดงพฤติกรรม หรอืตัวละครอื่นๆ ในวรรณกรรมเรื่อง
รามเกยีรติก์ล่าวถงึเท่านัน้ เพราะจะเป็นการเน้นบทบาทและการปรากฏพฤตกิรรมของนางสดีา
ในวรรณกรรมเรือ่งรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
  3.2.1 นางสีดาในค าพาากยรรามเกียรต์ิฉบบัสมยัอยธยยา 
  ผูศ้กึษาจะขอกล่าวเฉพาะตอนพากยน์างสดีามาสนามรบในภาค 1 เท่านัน้ และจะขอ
กล่าวเฉพาะภาคทีน่างสดีามบีทบาทส าคญัในเรื่องรามเกยีรติฉ์บบัน้ี อนัไดแ้ก่ ภาค 2 ตอนสดีา
หาย และภาค 4 ตอนหนุมานถวายแหวน ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

   ภาค 1 ตอนพากยน์างสดีามาสนามรบ 
   นางสดีาเดนิทางมาพรอ้มกบันางตรชีฎาขึน้พระทีน่ัง่บุษบกแก้วมายงัทีส่นามรบ 
เมื่อนางสดีาเหน็พระลกัษมณ์และพระรามกค็ร ่าครวญโศกเศรา้พรอ้มตดัพ้อพระรามว่า ใหพ้ระ
ลกัษมณ์ท าสงครามคนเดียวจนต้องพ่ายแพ้อินทรชิต จากนัน้นางสีดาก็คร ่าครวญถึงความ
เป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบนัตัง้แต่นางส ามนักขาจนถึงการต้องท าสงครามกับทศกณัฐ์โดยมี
สาเหตุจากตนเอง ในทีสุ่ดแลว้นางสดีากส็ลบแนบขา้งพระราม 
 

   ภาค 2 ตอนสดีาหาย 
   นางสดีาถูกทศกณัฐล์กัพาตวัโดยใชก้ลอุบายใหม้า้รศีแปลงเป็นกวางทอง เพราะ
ทศกัณฐ์ลุ่มหลงในความงามตามค าบอกเล่าของนางส ามนักขา เมื่อนางสดีาเห็นกวางทองก็
อยากได้และตดัพ้อต่อว่าพระราม ท าให้พระรามต้องตดิตามกวางทองไป ม้ารศีแปลงเสยีงเป็น
พระรามท าให้นางสดีาสัง่ใหพ้ระลกัษมณ์ไปช่วยพระราม แต่พระลกัษมณ์ไม่อยากไป ซึ่งท าให้
นางโกรธจนพระลกัษมณ์ต้องออกจากอาศรมไปช่วยพระราม ในที่สุดทศกณัฐ์ก็ลกัพานางสดีา
ขึ้นราชรถเหาะกลบัมายงัเมอืงลงกา ส่วนสดายุคิดจะช่วยนางสีดาแต่ต้องตายเพราะความ
ปากเบาทีเ่ฉลยความลบัว่าแหวนของนางสดีาสามารถสงัหารตนได้ ทศกณัฐ์จงึถอดแหวนของ
นางสดีาขวา้งไปทีส่ดาย ุเมือ่พระรามทราบความจรงิกเ็ศรา้โศกเสยีใจและคร ่าครวญถงึนางสดีา 
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   ภาค 4 ตอนหนุมานถวายแหวน  
   หลงัจากที่นางสดีาถูกทศกณัฐ์ลกัพาตวัมาไว้ที่เมอืงลงกา นางสดีาได้พ านักที่
สวนอุทยาน ทศกณัฐไ์ด้มาเกี้ยวพาราส ีนางสดีาไม่ตอบกลบัและใช้ไมด้่าต่างแทนทศกณัฐ์ดว้ย
ถ้อยค ารุนแรงหยาบคาย เมื่อทศกณัฐ์กลบัไปนางสดีาจงึคดิผูกคอตาย ทนัใดนัน้หนุมานได้รบี
เข้ามาช่วย นางสดีาไม่พอใจจงึบรภิาษหนุมาน แต่หนุมานได้ถวายแหวนกบัสไบแด่นางสดีา 
นางสดีาไม่ยอมกลบัไปพร้อมหนุมานเพราะกลวัค าครหานินทาและต้องการให้พระรามสงัหาร
โคตรวงศ์ของทศกณัฐ์ใหห้มดสิ้น จากนัน้หนุมานจงึไดส้รรเสรญินางสดีาว่ามคีวามซื่อสตัยแ์ละ
ภกัดต่ีอพระรามเพยีงผูเ้ดยีว     
 
 

  3.2.2 นางสีดาในบทละครรามเกียรต์ิฉบบัสมยัอยธยยา 
  บทละครเรื่องรามเกียรติฉ์บบัสมยัอยุธยาเริม่จบัความตัง้แต่ตอนพระรามประชุมพล
จนถงึองคตสื่อสาร ดงันัน้ผูศ้กึษาขอกล่าวถงึบทบาทของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัน้ีดงัน้ี 
  นางสดีาถูกทศกณัฐล์กัพาตวัมาไวท้ีอุ่ทยานในเมอืงลงกา นางสดีาเศรา้โศกเสยีใจอย่าง
ยิง่ทีพ่ระรามไมย่อมเดนิทางมาช่วยตนจงึคดิจะผกูคอตาย แต่หนุมานไดช้่วยไวท้นัและยงัอุ้มนาง
สดีาทีก่ าลงัสลบไปถวายแด่พระราม เมื่อนางสดีาได้สตกิต่็อว่าหนุมานว่ากระท าตวัไม่ถูกควรที่
อุม้ตนเองเหาะมาเช่นน้ี หนุมานจงึตอ้งพากลบัมาส่งทีอุ่ทยานของเมอืงลงกาดงัเดมิ  
  
  3.2.3 นางสีดาในบทละครรามเกียรต์ิฉบบัพาระเจ้ากรธงยนบธรี 
  เน้ือเรื่องของบทละครรามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรุงธนบุรจีะมทีัง้หมด 4 ตอนดงัทีก่ล่าว
ไวข้า้งต้น ส่วนนางสดีาจะมบีทบาทส าคญัทัง้หมด 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนพระมงกุฎ และตอนทา้ว
มาลวีราชพพิากษาความจนทศกณัฐเ์ขา้เมอืง ดงันี้ 
 

   ตอนพระมงกุฎ  
   นางสดีาได้เล่าถงึความหลงัเกี่ยวกบัพระรามและการพบกนัระหว่างตนเองกบั
พระรามให้แก่พระมงกุฎฟังซึ่งนางสดีาก็ได้คร ่าครวญโศกเศร้า ต่อมาพระมงกุฎถูกจบัโดยศร
พรหมาสตรข์องพระพรต ส่วนพระลบจงึหนีกลบัไปบอกนางสดีากบัพระฤษ ีจงึท าใหน้างสดีารูว้่า
บุตรของตนเองสู้กบัหนุมานและพระพรต  ฝ่ายพระอนิทรจ์งึสัง่ให้นางรมัภาไปช่วยโดยพระลบ
โดยใส่แหวนของนางสดีาไวใ้นน ้า อ านาจของแหวนนางสดีาจงึก าบงักายพระมงกุฎจนหนีไปได ้ 
 

         ตอนทา้วมาลวีราชพพิากษาความจนทศกณัฐเ์ขา้เมอืง 
   ทา้วมาลวีราชเสดจ็มายงัสนามรบตามค าทูลเชญิของทศกณัฐ์ ทศกณัฐ์เขา้เฝ้า
และไดก้ล่าวโทษต่อพระราม ทา้วมาลวีราชจงึสัง่ใหพ้ระรามและนางสดีาเขา้เฝ้าเพื่อไต่ถามความ
จรงิ เมือ่ทา้วมาลวีราชเหน็นางสดีาจงึเกดิความลุ่มหลงในความงดงามของนางสดีา แต่กส็ามารถ
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ระงบัจติที่ลุ่มหลงได้ นางสดีาทูลตามความเป็นจรงิโดยเล่าความหลงัต่างๆ ที่เกดิขึน้ว่าตนถูก
ทศกณัฐล์กัพาตวัมาไวท้ีเ่มอืงลงกา ท าใหท้า้วมาลวีราชตดัสนิใหท้ศกณัฐค์นืนางสดีาแต่ทศกณัฐ์
ไมย่อม ทา้วมาลวีราชจงึไดส้าปแช่งทศกณัฐแ์ละอวยพรใหแ้ก่พระราม จากนัน้กไ็ดเ้สดจ็กลบั 
 
  3.2.4 นางสีดาในบทละครรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 1 
  บทละครเรื่องรามเกียรติ ์ฉบบัพระราชนิพนธ์รชักาลที่ 1 ถือเป็นรามเกียรติฉ์บบั
ภาษาไทยที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งมตีัง้แต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่อง และเป็นฉบบัที่นางสีดามคีวาม
สมบรูณ์มากทีสุ่ดเช่นเดยีวกนั ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
  ต้นเรื่องมกีารกล่าวถงึการก าเนิดของตวัละคร โดยเฉพาะนางสดีาจะมภีูมหิลงัมาจาก
พระลกัษม ีพระชายาคู่บุญบารมขีองพระนารายณ์ โดยอวตารลงมาเป็นพระราชธดิาของทศกณัฐ์
กบันางมณโฑ พเิภกผูเ้ป็นโหรท านายดวงชะตาของนางสดีาว่าเป็นกาลกณิีจงึถูกใส่ผอบลอยน ้า
ไป ทา้วชนกเกบ็ผอบจงึเลีย้งนางเป็นพระธดิา ต่อมาทา้วชนกคดิหาคู่ให้นางสดีาโดยใหก้ษตัรยิ์
ต่างเมอืงยกศร หากใครยกได้จะได้อภเิษกสมรสกบันางสดีา พระรามได้สบตากบันางสดีาที่
หน้าต่างและได้อภเิษกกบันางสดีา นางไกยเกษีทูลขอให้พระพรตขึน้ครองราชย์แทนพระราม 
จากนัน้ท้าวทศรถสิน้พระชนม ์นางสดีาขอบวชเพื่อจะไดต้ดิตามพระรามเขา้ป่าเป็นเวลา 14 ปี 
นางส ามนักขาได้ทุบตนีางสดีา จงึถูกพระลกัษมณ์ตดัหูและจมูก นางส ามนักขาแค้นใจกลบัไป
ฟ้องทศกณัฐโ์ดยกล่าวว่านางสดีาสวยงามทีสุ่ด ทศกณัฐห์ลงอุบายจงึอยากไดน้างสดีาดว้ยความ
หลงใหล จงึสัง่ให้มารศีปลอมเป็นกวางทองหลอกล่อพระราม มารศีแกล้งท าเสยีงเป็นพระราม 
นางสดีาสัง่พระลกัษมณ์ไปช่วยพระราม แต่พระลกัษมณ์ไม่ยอมไปช่วยเพราะคดิว่าเป็นอุบาย 
นางสดีาจงึโกรธ ต่อมาทศกณัฐแ์ปลงเป็นฤษไีดล้กัพาตวันางสดีากลบัเมอืงลงกา 
  ต่อมาพระรามไดส้ัง่ใหท้ าถนนไปยงัเมอืงลงกาเพื่อตดิตามนางสดีากลบัคนืมา พระราม
ไดใ้หห้นุมานไปเฝ้านางสดีา ทศกณัฐเ์กีย้วนางสดีา แต่นางสดีาไดปั้กไมเ้พื่อใชไ้มด้่าต่างทศกณัฐ ์
นางสดีาคดิจะผูกคอตาย หนุมานไดเ้ขา้มาช่วยไวท้นั นางสดีาไดส้ัง่ใหห้นุมานไปทูลต่อพระราม
ว่าตนจะรอที่นี่ เพื่อรอให้พระรามมารับกลับไปและให้ท าลายโคตรวงศ์ทศกัณฐ์ให้หมดสิ้น 
ทศกณัฐ์หมดหนทางจงึทูลเชญิท้าวมาลวีราชมาพพิากษาความและหวงัให้เขา้ขา้งตน เมื่อท้าว
มาลวีราชเห็นนางสดีาก็เกิดอาการตะลงึในความงามของนางสดีาจนต้องพยายามระงบัจติใจ 
นางสดีาไดทู้ลความจรงิว่าตนคอืภรรยาของพระรามและถูกทศกณัฐล์กัพาตวัมาไว้ทีเ่มอืงลงกา 
ท้าวมาลวีราชตดัสนิให้ทศกณัฐ์คนืนางสดีาให้แก่พระราม ทศกณัฐ์ไม่ยอมจงึถูกท้าวมาลวีราช
สาปแช่ง หลงัจากนัน้กเ็กดิสงครามสูร้บระหว่างฝ่ายพระรามกบัฝ่ายทศกณัฐอ์กีหลายครัง้ และใน
ทีสุ่ดพระรามไดแ้ผลงศรสงัหารทศกณัฐส์ าเรจ็และไดน้างสดีากลบัคนืมา 
   จากนัน้นางสดีาขอพสิูจน์ความบรสิุทธิข์องตนด้วยการลุยไฟ ซึง่ไฟมอิาจท าอนัตราย
นางสดีาได้ ต่อมานางอดูลแคน้ใจจงึปลอมตวัเป็นนางก านัลและขอให้นางสดีาเขยีนรปูทศกณัฐ ์
เมื่อพระรามกลบัมาก็พบรูปทศกณัฐ์ซึ่งนางอดูลได้เข้าไปสงิรูปจงึท าให้ลบรูปไม่ออก พระราม
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กริว้จงึสัง่ให้พระลกัษมณ์น านางสดีาไปประหารในป่า แต่พระลกัษมณ์ไม่อาจสงัหารนางสดีาจงึ
ควกัหวัใจเนื้อทรายกลบัไปยนืยนัต่อพระราม นางสดีามาอยู่กบัพระฤษีวชัรมฤคจนประสูตพิระ
มงกุฎ นางสดีาไดเ้ล่าความหลงัเรื่องพระรามผูเ้ป็นพระบดิาใหพ้ระมงกุฎฟัง ต่อมาพระมงกุฎได้
ลองศรท าใหเ้กดิเสยีงดงัสนัน่ ท าใหพ้ระรามจดัมา้อุปการไปค้นหาผูม้บีุญบารม ีพระมงกุฎจบัมา้
ขีเ่ล่น จงึถูกพระพรตและพระสตัรุดจองจ าในคุก พระลบหนีกลบัมาหานางสดีาและพระฤษเีพื่อ
ขอใหช้่วยพระมงกุฎ พระลบช่วยพระมงกุฎหนีไดโ้ดยไดร้บัความช่วยเหลอืจากพระอนิทร ์ท าให้
พระรามยกทพัมาสูก้นัจนรูว้่าทัง้สองคอืพระโอรสของตน พระรามขอคนืดแีละงอ้นางสดีา แต่นาง
ไมย่อมจงึตัง้จติอธษิฐานแหวกแผ่นดนิไปอยูเ่มอืงบาดาล พเิภกทลูใหพ้ระรามเดนิป่าเพื่อสะเดาะ
เคราะหเ์ป็นเวลา 1 ปี แต่ในทีสุ่ดพระอศิวรทรงช่วยเขา้มาไกล่เกลีย่ใหพ้ระรามกบันางสดีาคนืดี
กนัโดยไดจ้ดัพธิอีภเิษกสมรสครัง้ที ่2 ทีเ่ขาไกรลาส   
 
  3.2.5 นางสีดาในบทละครรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 2 
  เน้ือเรื่องของบทละครรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคอื 1) 
เนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องกนัจบัความตัง้แต่ตอนพระรามให้หนุมานไปถวายแหวนแก่นางสดีาจนถึง
ตอนราชาภเิษกพระราม 2) เนื้อเรื่องเป็นตอนๆ โดยความไม่ต่อเนื่องกบัตอนต้น จะเริม่ตัง้แต่
ตอนพระรามประพาสป่าจนถงึตอนพระรามกบันางสดีากลบัเมอืง  
  นางสดีาถูกทศกณัฐล์กัพาตวัมาไวท้ีอุ่ทยานของเมอืงลงกา นางสดีาก าลงัจะผูกคอตาย 
แต่หนุมานมาช่วยไว้ทนั นางสดีาได้บรภิาษหนุมาน ต่อมาพิเภกถูกขบัออกจากเมอืงเพราะ
ทศกณัฐ์ไม่พอใจที่พิเภกแนะน าให้คนืนางสดีากลบัคนืสู่พระราม จากนัน้พระรามได้สัง่ให้พล
วานรจองถนนเพื่อตดิตามนางสดีากลบัคนืมา ในทีสุ่ดฝ่ายพระรามกส็ามารถสงัหารฝ่ายทศกณัฐ์
จนสิน้ชวีติ พระรามสามารถช่วยเหลอืนางสดีากลบัคนืมาได ้นางสดีาขอพสิูจน์ความบรสิุทธิข์อง
ตนเองด้วยการลุยไฟเพื่อไม่ให้เป็นที่กงัขาแก่ผู้อื่น ไฟมอิาจท าอนัตรายแก่นางสดีาได้ เหล่า
เทวดาจงึไดส้รรเสรญิความซื่อสตัยข์องนางสดีาทีม่ต่ีอพระราม 
   เนื้อเรื่องอกีกระบวนความที่ไม่ต่อเนื่องกนั เริม่ตัง้แต่ตอนพระรามเสด็จประพาสป่า 
ท าใหน้างอดลูปลอมเป็นนางก านลัขอใหน้างสดีาวาดรปูทศกณัฐ ์นางอดูลสงิรปูจงึท าใหล้บรปูไม่
ออกซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวท าให้พระรามกริว้โกรธอย่างมาก พระรามตรสัสัง่ใหพ้ระลกัษมณ์น า
นางสดีาไปประหาร แต่พระลกัษมณ์ไมอ่าจสงัหารนางสดีาได ้นางสดีาจงึมาอาศยักบัพระฤษแีละ
ได้ประสูติพระมงกุฎ พระฤษีชุบพระลบมาเป็นเพื่อนพระมงกุฎ พระรามปล่อยม้ าอุปการ 
พระรามขอคนืดนีางสดีา พระรามเขา้โกศ นางสดีาไดห้นีไปอยู่ทีเ่มอืงบาดาล จงึท าใหพ้ระอศิวร
ต้องมาไกล่เกลีย่ใหน้างสดีายอมคนืดกีบัพระราม ในทีสุ่ดเรื่องจงึลงเอยดว้ยการอภเิษกพระราม
กบันางสดีาทีเ่ขาไกรลาสอกีครัง้หนึ่ง  
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   3.2.6 นางสีดาในบทละครรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 4 
  เริม่เรื่องตัง้แต่ตอนที่สามกษตัรยิ ์(พระราม พระลกัษมณ์และนางสดีา) เดนิทางมาถงึ
แม่น ้าสะโตงแล้วได้พบกับกุขนัซึ่งได้เข้ามาสวามภิกัดิต่์อพระรามและได้น าเสด็จข้ามแม่น ้า     
สะโตงและน าไปพบพระฤษต่ีางๆ โดยไดช้่วยเหลอืพระราม นางสดีาในฉบบันี้จะท าหน้าทีค่อย
รบัใช้พระราม และบทบาทจะมีน้อย เพราะมีบทพระราชนิพนธ์ฉบับตัดตอนสัน้ๆ เท่านัน้  
ประการส าคญั บทบาทของนางสดีาในบทละครรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 จะเหมอืนกบันางสดีา
ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เนื่องจากพระองคท์รงพระราชนิพนธเ์นื้อเรื่องรามเกยีรติโ์ดยทรง
ใชร้ามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เป็นตน้เคา้ในการพระราชนิพนธ ์
    
  3.2.7 นางสีดาในบทร้องและบทพาากยรรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 6 
  หากพจิารณาถงึล าดบัการพระราชนิพนธเ์รื่องรามเกยีรติน์ัน้ หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 
(2552: 167) ได้กล่าวถึงบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติข์องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวัเป็นเรื่องๆ ไปหลายชุดเพื่อประโยชน์ในการแสดงละครดกึด าบรรพ์ เนื้อเรื่องจงึไม่
ตดิต่อกนั หากจะเรยีงล าดบัเวลาในเรือ่งรามเกยีรติจ์ะเป็นดงัต่อไปน้ี 
    1. สุดาวตาร 
    2. พระอรชุนกบัทศกรรฐ ์
    3. ฤษเีสีย่งลกู 
     4. รามสรูชงิแกว้ 
    5. ชุดอภเิษกสมรส ไดแ้ก่ ปราบตาฑะกา อภเิษกสมรส 
    6. ชุดสดีาหาย ไดแ้ก่  สรูปะนฃามาหงึ พระรามตามกวาง 
    7. เผาลงกา 
    8. พเิภษณ์ถูกขบั 
    9. นางลอย  
    10. จองถนน 
    11. ชุดประเดมิศกึลงกา ไดแ้ก่ ศุกะสารณัปลอมพล สุครพีหกัฉตัร และ 
    องคทสื่อสาร 
    12. นาคบาศ 
    13. พรหมาสตร ์
    14. กลสุขาจาร 
    15. พธิกุีมภนิยา 
  ทัง้นี้ผู้ศกึษาจะขอกล่าวถงึบทบาทและพฤตกิรรมของนางสดีาที่ปรากฏในบทรอ้งและ
บทพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 อย่างชดัเจน อนัได้แก่ ชุดอภเิษกสมรส ชุดสดีาหาย และ
นาคบาศ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
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   ชุดอภเิษกสมรส  
   ทา้วชนกไดจ้ดัพธิยีกศรเพื่อหาคู่ใหน้างสดีา หากใครสามารถยกไดจ้ะไดอ้ภเิษก
สมรสกบันางสดีา พระรามสามารถยกและแผลงศรนี้ได ้ท าใหท้า้วชนกส่งสารไปยงัทา้วทศรถเขา้
รว่มพธิอีภเิษกสมรสของพระรามกบันางสดีา  
 

   ชุดสดีาหาย 
 

    - สรูปะนฃามาหงึ 
    เมื่อนางสูรปะนฃามาเห็นพระรามจงึตกหลุมรกัพระราม จากนัน้นางได้
จ าแลงแปลงกายเป็นสาวงามเขา้เกี้ยวพาราสพีระราม แต่พระรามปฏเิสธและให้เหตุผลว่าตนมี
พระชายาอยู่แล้วจงึแนะให้นางสูรปะนฃาไปเกี้ยวพระลกัษมณ์แทน แต่พระลกัษมณ์อ้างว่าตน
เป็นขา้รบัใช้พระราม หากนางเป็นชายาของตนก็จะต้องเป็นขา้รบัใช้ของนางสดีาด้วย เมื่อเป็น
เช่นนัน้นางสรูปะนฃาโกรธจงึเขา้ทุบตนีางสดีา จงึท าใหพ้ระลกัษมณ์ไดต้ดัหูและจมกูของนาง ท า
ให้นางสูรปะฃาโกรธจงึไปฟ้องพญาขรและพญาทูษณ์ แต่ในที่สุดแล้ว พระรามก็ได้แผลงศร
อาคเณยาสตรไ์ปสงัหารพญายกัษ์ทัง้สองจนสิน้ชวีติ 
 

    - พระรามตามกวาง 
    ทศกรรฐ์เกิดความลุ่มหลงในความงามของนางสดีาตามค าบอกเล่าของ
นางสูรปะนฃาจงึขอให้มารจีแปลงเป็นกวางทองลวงพระรามออกจากอาศรม เมื่อนางสดีาเห็น
กวางทองจงึอยากไดแ้ละออ้นวอนใหพ้ระรามจบักวางตวันัน้เพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงา มารจีแปลง
ไดแ้สรง้ท าเป็นเสยีงพระราม นางสดีาไดส้ัง่ใหพ้ระลกัษมณ์ไปช่วยพระรามแต่พระลกัษมณ์ไม่เหน็
ดว้ย นางสดีาจงึโกรธและตดัพอ้ แต่ในทีสุ่ดพระลกัษมณ์กย็นิยอมไปช่วยพระราม ต่อมาทศกรรฐ์
แปลงเป็นฤษโีดยสรรเสรญิทศกรรฐ์ให้แก่นางสดีาและชักชวนใหน้างสดีาเป็นชายาของทศกรรฐ ์
แต่นางสดีาไดต่้อว่าและบรภิาษฤษแีปลง ทศกรรฐแ์ปลงจงึไดแ้ปลงกายกลบัเป็นทศกรรฐแ์ละอุ้ม
นางสดีาขึน้ราชรถเหาะกลบัเมอืงลงกา 
 

   นาคบาศ 
   หลงัจากทีน่างสดีาทราบข่าวจากประหสัต์ว่าพระลกัษมณ์และพระรามสลบไม่ได้
สต ิจงึท าใหน้างสดีาคดิว่าทัง้สองพระองคส์ิน้ชวีติ จงึท าใหน้างตรชีาดาพานางสดีาขึน้บุษบกแก้ว
เหาะมายงัสนามรบ เมื่อนางสดีาเหน็พระรามและพระลกัษมณ์ไม่ไดส้ตจิงึร ่าไหโ้ศกเศรา้อย่างยิง่ 
นางตรชีาดาจงึบอกว่าพระรามยงัไม่สิ้นชวีติ เพราะหากว่านางสดีาเป็นม่าย บุษบกแก้วจะไม่
สามารถลอยได้ ท าให้นางสดีาคลายความวติกกงัวลจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ จากนัน้นางสดีาจงึ
นัง่บุษบกแกว้กลบัเมอืงลงกา  
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  3.2.8 นางสีดาในบทละครดึกด าบรรพารเร่ืองรามเกียรต์ิฉบบัสมเดจ็พาระเจ้าบรม
  วงศรเยอ เจ้าฟ้ากรมพาระยานริศรานธวดัติวงศร 
  บทละครดกึด าบรรพ์เรื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระ
ยานรศิรานุวดัตวิงศ์มทีัง้หมด 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนศูรปนขาตสีดีาและตอนฆ่านางสดีา (หรอือาจ
เรยีกว่าตอนปีศาจนางอาดรู) ซึง่บทบาทของนางสดีามดีงันี้ 
 

   ตอนศูรปนขาตสีดีา 
   เมื่อนางศูรปนขาเหน็พระรามก็ตะลงึในรูปลกัษณ์ที่งดงามของพระราม และได้
จ าแลงแปลงกายเป็นหญงิงามทีม่รีูปลกัษณ์เหมอืนดัง่พระลกัษม ีส่วนนางสดีาจดัเตรยีมดอกไม้
และออกมาต้อนรบัล้างพระบาทพระราม จากนัน้ศูรปนขาก็ได้เกี้ยวพาราสพีระรามแต่พระราม
บอกว่าตนอภเิษกสมรสกบัสดีาแล้ว พระรามกลบับ่ายเบี่ยงให้พระลกัษมณ์ พระลกัษมณ์บอก
นางศูรปนขาว่า หากเป็นภรรยาตนต้องเป็นทาสรบัใช้นางสดีาดว้ย พระรามกบัพระลกัษมณ์ต่าง
เยา้แหย่นางศูรปนขา ในทีสุ่ดนางยื่นค าขาดใหเ้ลอืกระหว่างตนกบัสดีา พระรามเลอืกสดีาซึง่ท า
ใหน้างโกรธและจะฆ่าสดีา แต่พระรามกลบัสัง่ใหพ้ระลกัษมณ์ท าลายนางศูรปนขาดว้ยการตดัหู
และจมกูเป็นการลงโทษ 
 

   ตอนฆา่นางสดีา 
   นางสดีากบันางก านัลออกมาเก็บดอกไม ้นางอาดูรจบันางก านัลชื่อว่าสารกีิน
แลว้แปลงเป็นนางสาร ีสดีารอ้งเพลงกบันางก านลัและระบ าอยา่งสนุกสนาน จากนัน้สดีาและนาง
ก านัลก็กลบัวงั สดีาเลอืกดอกไม้รอ้ยพวงมาลยั ต่อมานางอาดูรก็ลวงให้สดีาเขยีนรูปทศกณัฐ์
และเขา้สงิรปูทศกณัฐซ์ึง่ท าใหส้ดีาลบรปูไม่ได ้ส่วนพระรามบอกพระลกัษมณ์ว่าตนนอนไม่หลบั 
กลุม้ใจและกายรอ้นโดยใหพ้ระลกัษมณ์ช่วยหาสาเหตุ พระลกัษมณ์พบรปูทศกณัฐ์จงึไปแจง้ต่อ
พระราม ท าใหพ้ระรามสอบถามความจรงิจนทราบว่านางสดีาเป็นผูว้าดรปูขึน้มา พระรามตดัพอ้
นางสดีาว่าไมซ่ื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอตน ท าใหพ้ระรามตรสัสัง่ใหพ้ระลกัษมณ์น านางสดีาไปประหาร
ในป่า นางสดีาโศกเศร้าเสยีใจและครวญว่าไม่เป็นความจรงิ แต่พระลกัษมณ์เกดิความสงสาร
นางสดีาโดยไดป้ล่อยใหน้างสดีาหนีไปเพราะเหน็แก่หลานทีก่ าลงัจะเกดิมา พระลกัษมณ์จงึคดิที่
จะยอมรบัผดิแทนนางสดีา 
  
  3.2.9 นางสีดาในค าพาากยร - เจรจารามเกียรต์ิฉบบัวดัขนอน 
  เนื้อเรื่องของค าพากย์-เจรจารามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอนจะเน้นตดัตอนเหตุการณ์ที่เป็น
ศกึสงคราม ทัง้นี้จะขอกล่าวถงึเฉพาะเนื้อเรื่องตอนที่นางสดีามบีทบาทหรอืมกีารเชื่อมโยงถึง
นางสดีาเท่านัน้ โดยเฉพาะตอนชุดนาคบาศ และตอนศกึทศกณัฐค์รัง้ที ่5 (การกล่าวถงึนางสดีา
ในบทสนทนาระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ)์ ดงันี้ 
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   ตอนชุดนาคบาศ 
   นางสดีามาทีส่นามรบเหน็ว่าพระรามสิน้ชวีติแลว้ ท าใหน้างสดีาคร ่าครวญอาลยั
อาวรณ์ แต่นางตรชีฎาบอกว่าหากพระรามตายจรงิ บุษบกแก้วจะไม่เคลื่อนบนท้องฟ้า ท าให้
นางสีดาอธิษฐานจิตจนท าให้ทราบว่าพระรามยงัไม่ถึงแก่ความตาย เมื่อนางสีดาทราบว่า
พระรามและพระลกัษมณ์ยงัไมส่ิน้ชวีติ จงึนัง่บุษบกแกว้กลบัเมอืงลงกา 
 

   ตอนศกึทศกณัฐค์รัง้ที ่5 
   เมือ่ทศกณัฐเ์ผชญิหน้ากบัพระราม ต่างฝ่ายต่างสูก้นัอยา่งสุดความสามารถ และ
มกีารสนทนาระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ์โดยกล่าวถงึนางสดีา ทศกณัฐ์ไดเ้จรจากบัพระรามว่า
ใหค้นืพเิภกแล้วตนจะคนืนางสดีากลบัคนืไป และทศกณัฐ์ยงัเจรจากบัพระรามว่าจะผ่านางสดีา
ออกเป็นสองส่วนโดยกล่าวว่า ตนจะขอท่อนบนของนางสดีา ส่วนท่อนล่างของนางสดีาจะยกให้
พระราม (อาจเป็นการสรา้งความขบขนัในการพากย)์  
 
  3.2.10 นางสีดาในปรมัมเหียร 
  พระยาราภนาสวรได้แปลงกายเป็นพระอนิทร์เขา้ไปเสพสมกบันางสุชาดา เมื่อนางรู้
ความจรงิจงึขอจุตลิงไปแก้แค้นราภนาสวรโดยไดล้งมาเกดิเป็นธดิาของราภนาสวรซึ่งมนีามว่า 
“สดีา” โหรท านายว่านางจะสรา้งความพบิตัจิงึน าธดิาใส่แพลอยน ้าไป พระฤษทีีม่าพบไดน้ านาง
มาเลีย้ง เมือ่นางสดีาอาย ุ16 ปี ความงามของนางเป็นทีเ่ลื่องลอืเพราะพรานคนหนึ่งกระจายข่าว
เรื่องความงามของนางสดีา จนท าใหเ้จา้เมอืงต่างๆ ปรารถนาอยากได้นางสดีาเป็นมเหส ีท าให้
พระฤษจีดัพธิยีกธนู หากใครยกขึน้จะใหอ้ภเิษกสมรสกบันางสดีา แต่ไมม่ใีครสามารถยกธนูได ้
  พระยาพราหมราชและพระลกัขณะได้พบกบัอาศรมพระฤษ ีพระยาพราหมราชยกธนู
ส าเรจ็ จงึไดพ้านางสดีากลบัเมอืงของตน ในขณะนัน้พระอนิทรไ์ดเ้นรมติกวางเขาเขยกผ่านหน้า
นางสดีา นางสดีาอยากได้จงึขอพระยาพราหมราชจบักวางให้เป็นเพื่อนกบัตน พระยาพราหม -
ราชจงึฝากนางสดีาไวก้บัพระลกัขณะ พระลกัขณะเหน็ว่าพระเชษฐาออกไปนานจงึฝากนางสดีา
กบัพระธรณี พระยาพราหมราชต าหนิที่พระลกัขณะฝากนางสดีากบัพระธรณี ท าให้พระธรณี
โกรธจงึเป็นเหตุใหป้ล่อยนางสดีาซึ่งท าให้ราภนาสวรสามารถลกัพานางสดีาได้ส าเรจ็ เมื่อพระ
ยาพราหมราชและพระลกัขณะกลบัมากไ็มพ่บนางสดีาจงึออกตามหา  
  พระยาพราหมราชสามารถสงัหารราภนาสวรไดส้ าเรจ็ กต่็างพายกทพักลบัเมอืงพรอ้ม
กบันางสดีา ต่อมานางสดีาตัง้ครรภ์ นางสนมได้ขอให้นางสดีาวาดรูปราภนาสวร ครัน้เมื่อพระ
พราหมราชเหน็รูปจงึสัง่ให้พระลกัขณะน านางสดีาไปประหารในป่า พระลกัขณะเกดิความรูส้กึ
สงสารนางสดีาจงึปล่อยนางไปแลว้ควกัหวัใจสุนัขมาถวายพระยาพราหมราชแทน นางสดีาหนี
ไปอาศยักบัพระฤษีและคลอดบุตรนามว่า “พระบุตร” ต่อมาพระฤษีชุบเดก็คนหนึ่งขึ้นมาเป็น
เพื่อนกบัพระบุตรนามว่า “พระรปู” นางสดีาเล่าเรือ่งพระบดิาใหแ้ก่พระโอรสทัง้สองฟัง พระโอรส
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ทัง้สองจงึออกตามหาพระบดิา พระยาพราหมราชได้ต่อสู้กบัสองกุมารซึ่งในที่สุดทัง้สองฝ่ายก็
ทราบว่าเป็นพ่อลูกกนั จากนัน้พระยาพราหมราชจงึให้พระโอรสทัง้สองไปรบันางสดีาแต่นาง
ปฏเิสธ จงึท าใหพ้ระยาพราหมราชออกมารบัดว้ยตนเองและกล่าวขอโทษ ท าใหน้างสดีาอภยัใน
สิง่ที่เกิดขึ้น ต่อมาเมื่อนางสีดาสิ้นอายุขยัจากโลกมนุษย์แล้ว นางก็กลบัไปเกิดใหม่เป็นนาง
สุชาดาผูเ้ป็นชายาของพระอนิทรด์งัเดมิ 
    
  3.2.11 นางสีดาในพารหมจกัร 
  วนัหน่ึงพระยาวโิรหาราชไดเ้หาะเทีย่วชมสวรรคช์ัน้ดาวดงึสแ์ละเขา้เฝ้าพระอนิทรซ์ึง่ก็
ไดพ้บกบันางสุธรรมาผูเ้ป็นพระมเหสขีองพระอนิทร ์พระยาวโิรหาราชพงึพอใจนางสุธรรมาจงึได้
เนรมติแปลงกายเป็นพระอนิทรล์อบเขา้เสพสมกบันางสุธรรมา เมื่อนางทราบความจรงิกเ็สยีใจ
อย่างมาก พระอินทร์จงึให้นางไปเกิดเป็นธดิาของพระยาวโิรหาราชเพื่อแก้แค้นโดยมนีามว่า 
“รตันสดีา” เมือ่แรกเกดิโหรท านายว่า นางจะเป็นภยัต่อพระยาวโิรหาราชจงึไดล้อยแพตามน ้าไป 
พระฤษจีงึไดเ้กบ็ธดิามาเลีย้งด ูเมือ่นางไดเ้จรญิวยั 15 ปี กม็คีวามงามยิง่ 
  ความงามของรตันสดีาเลื่องลอืไปทัว่ พรานป่าไปแจง้ต่อพระยาวโิรหาราชพร้อมทัง้
กระจายขา่ว ท าใหก้ษตัรยิน้์อยใหญ่มุง่หวงัครอบครองนางรตันสดีา กษตัรยิต่์างๆ รวมทัง้พระยา
วโิรหาราชต่างส่งมอบเครือ่งบรรณาการสู่ขอนางรตันสดีา แต่พระฤษตีัง้เงื่อนไขว่าหากใครยกศร
ได ้จะใหอ้ภเิษกสมรสกบันางรตันสดีา แต่ไม่มผีูใ้ดสามารถยกได ้ส่วนพระยาวโิรหาราชตัง้ใจจะ
ลกัตวันางรตันสดีาจงึมไิดย้กศร พระยาพรหมจกัรยกศรไดจ้งึพานางรตันสดีากลบัเมอืงพาราณส ี
ขณะเดนิทางนัน้ พระยาวโิรหาราชเสกกวางทองเพื่อล่อลวงพระยาพรหมจกัร ครัน้พอสบโอกาส 
พระยาวโิรหาราชกแ็ปลงเป็นฤษเีพื่อลกัพาตวันางรตันสดีา แต่พญาครุฑช่วยขดัขวางแต่ถูกพระ
ยาวโิรหาราชท ารา้ยบาดเจบ็ เมื่อพระยาพรหมจกัรทราบความจรงิ พระฤษีจงึได้ชี้ทางบอกไป
เมอืงลงกา 
  พระยาวโิรหาราชยกทพัไปรบกบัฝ่ายพระยาพรหมจกัร การสู้รบทัง้สองฝ่ายยดืเยื้อ
เป็นเวลา 10 เดอืน และในที่สุดพระยารมัมจกัรก็สามารถสงัหารพระยาวโิรหาราชได้ส าเรจ็ 
จากนัน้พระยาพรหมจกัรกเ็สดจ็ไปรบันางรตันสดีาทีป่ราสาทค าแลว้เดนิทางกลบัเมอืงพาราณสี 
  ต่อมาพระยาพรหมจกัรเสดจ็ประพาสสวน นางสนมไดอ้้อนวอนใหน้างรตันสดีาวาดรปู
พระยาวโิรหาราช เมื่อพระยาพรหมจกัรเหน็รูปก็ทรงกริว้อย่างมากจงึเนรเทศนางรตันสดีาออก
จากเมอืงทัง้ทีน่างก าลงัตัง้ครรภ ์จากนัน้นางรตันสดีาจงึไปพ านักอยู่กบัพระอนิทรจ์นประสูตพิระ
ราชโอรส เมื่อพระยาพรหมจกัรทราบความจากนางสนมว่า นางสนมเป็นคนขอให้นางรตันสดีา
วาดรูป จงึท าให้พระยาพรหมจกัรหาวธิคีนืดกีบันางรตันสีดาโดยต้องงอนงอ้ถงึ 3 ครัง้ นางจงึ
ยนิยอม พระยาพรหมจกัรจงึพานางรตันสดีากลบัเมอืงพรอ้มจดัพธิสีมโภชเฉลมิพระเกยีรตนิาง
รตันสดีา โดยตัง้นามพระราชโอรสว่า “พมิพาวตัตกุิมาร” ในเวลาต่อมาพระอนิทรจ์งึน านางแก้ว
ซึง่มนีามว่า “นางสุคนัโธ” ซึง่มาจากอุตตรกุรุทวปีมาถวายแด่พระยาพรหมจกัร ซึง่ท าใหพ้ระยา
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พรหมจกัรกลายเป็นพระจกัรพรรดริาช ส่วนพระรมัมจกัรได้เป็นพระยา และนางสุคนัโธประสูติ
พระราชโอรสนามว่า “สุวรรณพพิพากุมาร”      
  
  3.2.12 นางสีดาในลงักาสิบโห 
  พญาภุมมจกัเดนิทางท่องเที่ยวสวรรคท์ีป่่าหมิพานต์พบเทพธดิานามว่า “สดิา” ถอืศลี
ที่ต้นนารพีุน (นารผีล) ภุมมจกัเกี้ยวแต่นางไม่สนใจจงึเหาะหนีแต่ไม่อาจหนีได้ จงึกลบัมา
อธษิฐานใตต้น้นารผีลซึง่ตัง้จติอธษิฐานขอใหไ้ฟไหมต้น และสาบานว่าจะเกดิใหม่เพื่อมาสงัหาร
ภุมมจกั ภุมมจกัจงึใหเ้ทวดาและยกัษ์แถวนัน้คอยดู หากนางเกดิใหม่ใหน้ ามาถวายตน เมื่อนาง
สดิาเกดิใหม่ ยกัษ์จงึน าไปถวายภุมมจกั และภุมมจกัไดน้ านางใส่หบีลอยน ้าไป หบีได้ไปคา้งที่
เกาะดอนทรายเมอืงกนันกา ฤษีน าความไปบอกเจา้เมอืงเพราะเห็นว่าเจ้าเมอืงอยากได้บุตร 
ทา้วกนันกาจงึใหช้าวเมอืงช่วยขดุหาหบีทอง เมือ่พบจงึไดน้ านางไปเลีย้งเป็นบุตรบุญธรรม  
  เมือ่นางสดิาเจรญิวยั 16 ปี ความงามของนางเป็นทีเ่ลื่องลอื จนท าใหพ้ญารอ้ยเอด็เจด็
นครอยากได้นางเป็นมเหส ีแต่ท้าวกนันกาไม่ยอมรบัเครื่องขนัหมากของกษัตรยิผ์ู้ใดคน พระ
อนิทรจ์งึน าถุงแกว้อสัจนั (รตันธนู) มามอบให ้หากใครยกได ้จะไดอ้ภเิษกสมรสกบันางสดิา แต่
ไม่มผีู้ใดยกได้ ยกเว้นเจา้ลมัมา (พระราม) ที่สามารถยกแล้วยงิธนูได ้จงึท าใหไ้ด้อภเิษกสมรส
กบันางสดิา จากนัน้เจา้ลมัมากพ็านางสดิากลบัเมอืง  
  เมื่อเจา้ลมัมา นางสดิาและลคนาเดนิป่า นางทฺลีขฺ้ตาผูเ้ป็นน้องของทา้วอลิมัพา มบีุตร
สองคนคอื เขตาและทูล้สา ทัง้สองถูกเจา้ลมัมาสงัหาร นางยกัษ์โกรธแคน้จงึไปบอกว่านางสดิา
สวยงามกว่าเทพอปัสรทุกคนและออกอุบายว่าจะแปลงเป็นกวางทองไปล่อเจา้ลมัมาเพื่อใหพ้ญา
ภุมมจกัลกันางสิดา นางสดิาเมื่อเห็นกวางทองจงึอยากได้ เจ้าลมัมาจงึฝากนางไว้กับลคนา 
กวางทองแปลงเป็นเสยีงเจา้ลมัมา ลคนาจึงมาช่วยพระเชษฐาโดยฝากกบัแผ่นดนิไว้ เจา้ลมัมา
ไม่พอใจที่ลคนาฝากไว้กบัแผ่นดนิ แผ่นดนิไม่พอใจจงึได้ปล่อยนางสดิาออกไป จงึท าให้พญา
ภุมมจกัลกันางสดิาไดส้ าเรจ็ เมือ่ทัง้สองกลบัมาไมพ่บนางสดิาจงึออกตดิตามหา 
  เจา้ลมัมาและเจา้ลคนาไดเ้ดนิทางมาตัง้กองทพัที่รมิมหาสมุทร อนู้มอมไดอ้าสาไปสบื
ข่าวและถวายแหวนแก่นางสดิาที่เมอืงลงักา อนู้มอมท าลายสวนของพญาภุมมจกัจนเสยีหาย
ย่อยยบั หลงัจากนัน้ทัง้สองฝ่ายต่างรบและท าสงครามระหว่างกนั ในที่สุดพญาภุมมจกัก็ถูก
เจา้ลมัมาสงัหาร หลงัจากนัน้เจา้ลมัมาจงึน านางสดิากลบัเมอืงดว้ยกนั 
  วนัหน่ึงเจา้ลมัมาไดป้ระพาสสวน นางก านัลอยากเหน็พญาภุมมจกั นางสดิาจงึวาดรปู
ตามค าขอ เมือ่เจา้ลมัมามาเหน็จงึโกรธและสัง่ใหน้ านางสดิาไปประหาร เจา้ลคนาปล่อยนางสดิา
และควกัหวัใจของสุนขัมาเป็นเครือ่งพสิูจน์ นางสดิาไปอาศยักบัพระฤษแีละไดค้ลอดบุตรนามว่า 
เจา้โลมา นางสดิาฝากบุตรไว้กบัพระฤษี ขณะนัน้พระฤษีไม่เหน็เจา้โลมาจงึชุบเด็กขึน้มาใหม ่
แต่เหน็นางสดีากลบัมากบับุตรจงึคดิท าลายเดก็ทีชุ่บขึน้มา แต่นางสดิาขอใหไ้วช้วีติเดก็ไวจ้งึตัง้
นามว่า แสงวาด ต่อมาเดก็ทัง้สองไดท้ะเลาะววิาทกบัอนู้มอม อนู้มอมสูไ้ม่ไดจ้งึไปฟ้องเจา้ลมัมา 
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เจ้าลมัมากลบัถูกบุตรทัง้สองสงัหารเสยีชีวติ และจบัอนู้มอมไปให้นางสิดา ครัน้นางรู้ว่าบุตร
สงัหารบดิาจงึขอใหพ้ระฤษชีุบชวีติขึน้มาใหม ่หลงัจากนัน้เจา้ลมัมาและนางสดิาปรบัความเขา้ใจ
กนั เจา้ลมัมาจงึพานางสดิาและบุตรทัง้สองกลบัเมอืง  
 
  3.2.13 นางสีดาในหอรมาน 
  พระยาราพณาสวรเหาะขึน้ไปเทีย่วบนสวรรค ์เมื่อเหน็นางสุชาดาผูเ้ป็นพระมเหสขีอง
พระอินทรเ์กดิความพอใจจงึแปลงกายเป็นพระอนิทรเ์ข้าเสพสมกบันางสุชาดา เมื่อนางทราบ
ความจรงิจงึขอพรพระอนิทรล์งไปเกดิเป็นพระธดิาของราพณาสวรเพื่อแก้แค้น เมื่อนางประสูต ิ
โหรท านายว่านางจะสรา้งความหายนะแก่บดิา ท าให้พระยาราพณาสวรน านางลอยแพ ขณะที่
พระฤษอีาบน ้าเหน็แพลอยมาจงึเหน็กุมารโีดยตัง้ชื่อว่า “สตีา” (สดีา) เมือ่นางสดีาอายุ 16 ปี นาง
มคีวามงามจนท าใหน้ายพรานกระจายขา่วจนท าใหพ้ระยากษตัรยิต่์างๆ ไดส้่งเครื่องบรรณาการ
มาสู่ขอนางเป็นพระมเหส ีแต่พระฤษีตัง้เงื่อนไขว่า หากใครยกธนูขึน้ จะให้อภเิษกกบันางสดีา 
แต่กไ็มม่ผีูใ้ดยกได ้
  ต่อมาพระยารามราชสบตากบันางสดีาต่างเกดิอารมณ์รกัระหว่างกนั พระยารามราช
สามารถยกธนูและน้าวยงิธนูได้จงึได้อภเิษกสมรสกบันางสดีา และได้พานางสดีากลบัเมอืงมา
ด้วยกนั ทัง้นี้พระอนิทรอ์ยากช่วยให้นางสุชาดาแก้แค้นพระยาราพณาสวรได้ส าเรจ็ จงึเนรมติ
กวางทองมาหลอกล่อ นางสดีาอยากไดก้วางทอง พระยารามราชจงึไปจบัโดยฝากนางสดีาไวก้บั
พระอนุชา เมือ่พระลกัขณะเหน็ว่าพระยารามราชออกไปนานจงึฝากนางสดีากบัแผ่นดนิ เมื่อพระ
ยารามราชทราบว่าพระลกัขณะฝากนางไวก้บัแผ่นดนิจงึไม่พอใจ แผ่นดนิโกรธจงึปล่อยนางซึ่ง
ท าให้พระยาราพณาสวรสามารถลกัพาตวัไดส้ าเรจ็ เมื่อทัง้สองกลบัมาก็ไม่พบนางสดีา พระยา
รามราชเศรา้โศกเสยีใจอย่างมาก จงึไดอ้อกเดนิทางตามหาสดีา จากนัน้จะเป็นสงครามระหว่าง
พระยาราพณาสวรกบัพระยารามราช ในทีสุ่ดพระยารามราชกส็ามารถสงัหารพระยาราพณาสวร
ไดส้ าเรจ็  
  หลงัจากนัน้นางสนมขอใหน้างสดีาวาดรูปพระยาราพณาสวรให้ดู เมื่อพระยารามราช
มาเห็นจงึให้คนน านางสดีาไปประหาร พระลกัขณะทูลขอประหารนางสดีาด้วยตนเองแต่ด้วย
ความสงสารของพระลกัขณะจงึได้ปล่อยนางสดีาไป จากนัน้นางสดีาจงึได้ไปอาศยักบัพระฤษี
และคลอดบุตรออกมาชื่อว่า พระบุตร ทัง้นี้พระฤษชีุบเดก็มาอกีคนเพื่อเป็นเพื่อนพระบุตรชื่อว่า 
พระเทยีมคงิ อยู่มาวนัหนึ่ง ทัง้สองไปเทีย่วทีเ่มอืงอโยธยาได้ไปพบกบัหอรมานทีเ่ก็บภาษหีน้า
ตลาด จงึมเีรื่องทะเลาะววิาทกนั ท าใหพ้ระยารามราชออกมาระงบัเหตุ จงึท าใหฝ่้ายพระยาราม
ราชกบัพระบุตรและพระเทยีมคงิสูร้บกนัแต่ก็ไม่อาจท าอะไรกนัได้ และในทีสุ่ดสองฝ่ายก็ทราบ
ว่าเป็นพ่อลูกกัน ต่อมาพระยารามราชจงึน าขบวนเสด็จไปรบันางสีดากลบัเข้าเมืองดังเดิม 
หลงัจากนัน้เมือ่นางสดีาสิน้อายขุยักก็ลบัไปเกดิเป็นนางสุชาดาดงัเดมิ 
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  3.2.14 นางสีดาในควายทวัระพาี 
  จากข้อสนันิษฐานของชฎารตัน์ สุนทรธรรม (2528) และจากการอ่านเปรยีบเทียบ
ระหว่างเรือ่งควายทวัระพกีบัเรื่องหอรมานของผูศ้กึษาเหน็พอ้งว่า เนื้อเรื่องของควายทวัระพจีะ
มเีนื้อเรื่องทีค่ลา้ยคลงึกบัเรื่องหอรมานอย่างมาก อาจมกีารล าดบัความคลาดเคลื่อนกนับา้ง แต่
อย่างไรก็ตามผู้ศกึษาจะถอืว่า เรื่องควายทวัระพมีคีวามใกล้เคยีงกบัเรื่องหอรมาน ซึ่งจะท าให้
บทบาทของนางสดีาในควายทวัระพมีคีวามคลา้ยคลงึกบันางสดีาในหอรมาน (สามารถอ่านไดใ้น
หวัขอ้ “นางสดีาในหอรมาน”) 
 
  3.2.15 นางสีดาในพาระรามชาดก 
  ท้าวราพณาสวรแปลงกายเป็นพระอนิทรล์อบเขา้หานางสุชาดา เมื่อนางทราบความ
จรงิท าให้นางขอพรจากพระอินทรเ์พื่อไปแก้แค้น นางลงมาเกิดในครรภ์นางจนัทา ท้าวพนัปี
ท านายว่าธดิาจะท าให้ทา้วราพณาสวรสิ้นชวีติ พระธดิาจงึถูกน าไปลอยแพ พระอนิทรต์ัง้ชื่อว่า 
“นางสดีา” พญานาคนามว่าโอดถาลกิารบันางสดีาเป็นบุตรเพื่อใหเ้ป็นเพื่อนเล่นกบัธดิานามว่า
นางบบัพาวรรณ นางสดีาอายุ 15 ปี จงึเดนิทางเรอืส าเภาต่อไป นางสดีาไดม้าอาศยักบัพระฤษ ี
พรานเหน็นางสดีาจงึกระจายข่าวว่านางมคีวามงดงาม ท าให้พญาราพนาสวรอยากไดน้างสดีา
เป็นชายาของตน พระฤษใีหย้กธนู แต่ทา้วราพณาสวรยกไมข่ึน้  
  เมือ่พญารามราชไดย้นิข่าวความงามของนางสดีา จงึออกตามหาพรอ้มกบัพระลกัษณ์ 
และไดม้าพบกบันางทีอ่าศรมพระฤษ ีพระฤษใีหย้กธนู พญารามราชยกธนูได ้จงึไดน้างสดีาเป็น
ชายา ทัง้นี้พญาราพณาสวรรูว้่าพญารามราชได้นางสดีาเป็นชายา จงึเนรมติกวางทองเดนิผ่าน
หน้า นางสดีาอยากไดท้ าใหพ้ญารามราชออกตามจบั กวางทองแสรง้ท าเสยีงพญารามราช พระ
ลกัษณ์ออกไปช่วยโดยฝากกบัพระธรณี แต่เมื่อพญารามราชรู้ว่าฝากกับพระธรณีจงึสบถไม่
พอใจ ท าใหพ้ระธรณปีล่อยนางสดีา ในทีสุ่ดพญาราพณาสวรจงึลกัพานางสดีาได ้
  ต่อมากเ็กดิสงครามกบัพญาปัดตะลุมเจา้เมอืงบาดาลและจบัพญารามราชไปไว้ในคุก 
ภายหลงัพญาปัดตะลุมรูว้่าเป็นญาตกิบัพญารามราชจงึขอโทษ พญารามราชกย็กโทษให ้จนใน
ทีสุ่ดพญารามราชกท็ าสงครามสูร้บกบัพญาราพณาสวรแต่กไ็ม่อาจสงัหารได ้พญารามราชจงึให้
หุนละมานไปเอาศรป่ินแก้ววเิชยีรเพชรทีใ่ต้มหาสมุทร พญารามราชแผลงศรดงักล่าวกส็ามารถ
สงัหารพญาราพณาสวรจนสิ้นชวีติ หลงัจากนัน้ก็พานางสดีากลบัเมอืงของตน ส่วนหุนละมาน
เมือ่หมดกรรมไดก้นิผลนิโคธกก็ลายเป็นคนรปูงาม 
  นางสดีาตัง้ครรภ์ นางสนมอยากเห็นหน้าพญาราพณาสวร นางสีดาจงึวาดรูปให้ด ู
พญารามราชพบรปูวาดดงักล่าวจงึสัง่ใหพ้ระลกัษณ์น านางสดีาไปประหาร พระลกัษณ์สงสารจงึ
น านางไปฝากกบัพระฤษี นางสดีาให้ก าเนิดบุตรนามว่า พระบุตร จากนัน้พระฤษีก็ชุบกุมาร
ขึน้มาอกีคนนามว่า พระฮูบ วนัหนึ่งพระบุตรถามเรื่องพระบดิากบันางสดีา นางสดีาจงึพาลูกไป
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พบพญารามราช ระหว่างทางพบกบัหุนละมานซึ่งเก็บภาษีแตงกบัแม่ค้า สองกุมารไม่ยอมให้
แม่คา้จ่ายจงึเกดิการสูร้บ พญารามราชออกมาดูกบัพระลกัษณ์ พญารามราชต่อสู้กบัสองกุมาร 
ไมรู่ผ้ลแพช้นะ จนมาทราบว่าเป็นพ่อลกูกนั พญารามราชขอคนืดกีบันางสดีา เมื่อนางยนิยอม ก็
พาทัง้นางสดีาและพระโอรสทัง้สององคเ์ขา้เมอืงโดยอภเิษกพระบุตรเป็นกษตัรยิแ์ละพระฮูบเป็น
พระอุปราช เมือ่พญารามราช พระลกัษณ์และนางสดีาสิน้ชวีติกก็ลบัไปเกดิบนสวรรค ์  
   
  3.2.16 นางสีดาในพาระลกั - พาระลาม 
  พญาฮาบมะนาสวนได้เรยีนวชิากบัพระอินทร์ซึ่งได้พบกับนางสุชาดา จงึ ได้จ าแลง
แปลงกายเป็นพระอนิทรเ์ขา้หานางสุชาดา เมื่อนางสุชาดารูค้วามจรงิจงึขอพรเพื่อแก้แค้นพญา
ฮาบมะนาสวนโดยไปเกิดในครรภ์ของมเหสีท้าวฮาบมะนาสวน โหรท านายว่าจะน าความ
เดอืดรอ้นมาให ้ทหารจงึน านางไปไวใ้นดอกบวัทองในป่าหมิพานต์ พระฤษไีดย้นิเสยีงรอ้งจงึน า
นางมาเลีย้งดโูดยตัง้ชื่อว่า “นางสดีาจนัทะแจ่ม” ต่อมามพีรานคนหนึ่งเหน็นางสดีา จงึไปทูลแจง้
ต่อพญาฮาบมะนาสวนถงึความงามของนางสดีา พระฤษใีหย้กธนูแต่ทา้วฮาบมะนาสวนยกไม่ได ้
จงึยกทพักลบัไป 
  เมือ่พระลามทราบข่าวนางสดีาจงึเดนิทางไปหาโดยสามารถยกธนูขึน้ได ้จงึไดอ้ภเิษก
สมรสกบันางสดีา พญาฮาบมะนาสวนเนรมติกวางทอง นางสดีาอยากได้ พระลามจ าต้องจบั
กวางทองโดยฝากนางสดีาจนัทะแจ่มไว้กบัพระลกั กวางทองแสรง้ท าเสยีงพระลาม พระลกัจงึ
ฝากนางสดีาไว้กบัพระธรณี เมื่อพระลามทราบกไ็ม่พอใจและต่อว่าที่พระลกัฝากนางไวก้บัพระ
ธรณ ีพระธรณไีมพ่อใจจงึปล่อยนางสดีาซึง่ท าใหพ้ญาฮาบมะนาสวนลกันางสดีาไดส้ าเรจ็   
  ต่อมาพระลามรบพุ่งกบัพญาฮาบมะนาสวน พระลามไดแ้ผลงศรไปถูกเศยีรของพญา
ฮาบมะนาสวนขาด ซึง่พระธรณียดึเศยีรของพญาฮาบมะนาสวนไว ้พญาฮาบมะนาสวนหาเศยีร
ต่อไมไ่ดจ้งึเสยีชวีติ ส่วนกองทพัของพญาฮาบมะนาสวนแตกพ่ายไป หลงัจากสงครามสิน้สุดลง 
นางสดีาจนัทะแจ่มตัง้ครรภ ์3 เดอืน นางสนมอยากเหน็พญาฮาบมะนาสวนจงึขอใหน้างวาดรปู
ใหดู้ พระลามพบรปูพญาฮาบมะนาสวนจงึสัง่ใหเ้พชฌฆาตน านางสดีาไปประหาร พระลกัขอท า
หน้าทีแ่ทนจงึพานางสดีาไปหาพระฤษโีดยตนไดค้วกัหวัใจสุนขัมาถวายพระลาม 
  นางสดีาคลอดพระกุมาร เมื่อพระกุมารอายุ 15 ปี ไดล้าพระฤษกีบันางสดีาไปขอทาน 
จงึไปขอขา้วเดก็เลีย้งควายแต่เดก็เลีย้งควายทา้ตคีล ีพระกุมารชนะแต่เดก็เลีย้งควายไม่ยอมท า
ตามสญัญา ท าใหเ้กดิการต่อสูก้นั ต่อมาพ่อแม่เดก็เลีย้งควายไดไ้ปทูลฟ้องพระลาม พระลามให้
หุลละมานไปตรวจสอบ ทัง้สองต่อสูก้นัแต่หุลละมานสูไ้ม่ไดจ้งึกลบัไปทูลต่อพระลาม ดงันัน้พระ
ลามไดส้อบถามกนัจงึรูว้่าคอืบุตรของตน พระลามได้แต่งเครื่องบรรณาการไปถวายแด่พระฤษี
โดยไดง้อนงอ้และเชญินางสดีากลบัเมอืง พระฤษยีนิยอมยกนางใหพ้ระลามเป็นครัง้ที ่2 นางสดีา
ได้อยู่กบัพระลามเป็นเวลาพนัปี พอสิ้นอายุขยัก็ได้กลบัไปสู่สวรรค์กลายเป็นนางสุชาดาชายา
ของพระอนิทรด์งัเดมิ 
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  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การศกึษาภูมหิลงัตวับทรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย ย่อมจะ
ช่วยท าใหเ้กดิความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัรามเกยีรติม์ากยิง่ขึน้  ทัง้น้ีรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่
ส่วนใหญ่ ทัง้ในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ ฉบบัภาคอสีานมกัจะมธีรรมเนียมนิยมในการแต่งนัน่
ก็คือ ไม่นิยมบอกชื่อผู้แต่งที่แท้จรงิของแต่ละเรื่องหรอืหลกัฐานใดๆ ที่บ่งบอกถึงผู้แต่งหรอื
ระยะเวลาที่แต่ง อาจปรากฏเพยีงผู้จารหรอืผู้คดัลอกเท่านัน้ ดงัที่ประคอง กระแสชยั (2524: 
103) กล่าวว่า อาจเป็นเพราะถอืว่าการแต่งนิทานชาดกนัน้เป็นการท าบุญสืบทอดพุทธศาสนา 
กล่าวคอื เป็นการบูชาพระรตันตรยั การท าบุญแบบนี้จงึไม่นิยมพูดถงึตนเอง เพราะเกรงจะได้
บาป เกรงจะเป็นการท าบุญเอาหน้าได ้อกีทัง้ในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่โครงเรื่องส่วนใหญ่จะมี
โครงเรือ่งเดยีว จะเน้นเฉพาะตวัละครทีส่ าคญัเท่านัน้ นอกจากน้ีรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ยงัมกีาร
ผสมผสานเกีย่วกบัความเชื่อ วฒันธรรมและประเพณีของตนเขา้สู่รามเกยีรติจ์นท าใหร้ามเกยีรติ ์
มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
  รามเกยีรติท์ีน่ ามาศกึษาครัง้น้ีมทีัง้หมด 16 ฉบบั ซึง่เป็นฉบบัทีม่กีารปรวิรรตและพมิพ์
เผยแพร่เท่านัน้ ไดแ้ก่ รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง 9 ฉบบั รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ  4 ฉบบั 
และรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน 3 ฉบบั สาเหตุทีไ่ม่ไดศ้กึษารามเกยีรติฉ์บบัภาคใต้ เพราะไม่ได้
ปรากฏบทบาทของนางสดีาอย่างเด่นชดั 
  ประการส าคญั หากพจิารณาบทบาทของนางสดีาที่ด ารงอยู่ในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ 
ของไทยทัง้หมด 16 ฉบบั จะท าใหเ้หน็ว่า บทบาทของนางสดีาจะมมีากน้อยแตกต่างกนัออกไป 
ซึง่นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 จะมคีวามสมบูรณ์มากทีสุ่ด เพราะมเีนื้อเรื่องทีส่มบูรณ์
มากทีสุ่ด รองลงมาจะเป็นรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 ส่วนนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้
ภาคเหนือและภาคอสีานจะมคีวามน่าสนใจ เพราะจะมกีารกล่าวถงึเรื่องการก าเนิดนางสดีาซึ่ง
ปรากฏร่วมกนัทัง้ฉบบัภาคเหนือและภาคอสีานทัง้หมด 7 ฉบบั กล่าวไดว้่า ความแตกต่างเรื่อง
บทบาทของนางสดีา ขึน้อยู่กบัการปรบัเปลี่ยนเรื่องรามเกยีรติท์ีต่ามแต่ดุลยพนิิจของกวผีู้แต่ง
แต่ละฉบบัจะเลอืกสรร ดงันัน้รามเกยีรติข์องสงัคมไทยมกีารซอ้นทบัและเลื่อนไหลไปตามบรบิท
ทางสงัคมและวฒันธรรม ตลอดจนการรบัรูข้องกวผีูแ้ต่งแต่ละภูมภิาค จนท าใหเ้กดิลกัษณะร่วม
และแตกต่างกนั ทัง้ในด้านตวัละคร พฤตกิรรมการแสดงออก ตลอดจนภูมนิามต่างๆ ทีป่รากฏ
ในเรือ่งรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัของไทย 
  ดงันัน้ในบทต่อไปจะเป็นการศกึษาและวเิคราะห์ความเป็นนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบั
ต่างๆ ของไทยทีพ่จิารณาจากรามเกยีรติท์ ัง้หมด 16 ฉบบั เพื่อเป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึความเป็นนาง
สดีาทีป่รากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย อนัจะช่วยท าใหเ้กดิความเขา้ใจ
ในตวัละครนางสดีาอยา่งรอบดา้นมากยิง่ขึน้ 
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บทท่ี 4 

ความเป็นนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
 
 
 นางสดีา (Sita) ถอืว่าเป็นตวัละครเอกหญงิและเป็นนางเอกทีม่คีวามงดงามและมคีวาม
ซื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอสาม ีอกีทัง้นางสดีายงัเป็นตวัละครทีย่งัคงด ารงอยู่ในรามเกยีรติข์องไทยทุก
ฉบบั ซึง่เป็นสิง่ทีช่่วยเน้นย ้าใหเ้หน็ถงึความส าคญัของนางสดีาไดอ้ย่างเด่นชดั หากพจิารณาถงึ
การด ารงบทบาทของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย จะท าใหเ้หน็ว่า บทบาทของนาง
สดีาในรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัจะมมีากน้อยแตกต่างกนัออกไป สาเหตุดงักล่าวสบืเนื่องมาจากการ
เรยีบเรยีงและการตดัตอนเนื้อเรื่องรามเกียรติแ์ต่ละฉบบัไม่เท่ากนั กล่าวคอื รามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที่ 1 ถอืเป็นฉบบัที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งจะเริม่ตัง้แต่ต้นเรื่องถงึจบเรื่อง จงึท าให้บทบาทของ
นางสดีามมีากทีสุ่ด หรอืในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางจะจบัตอนไม่เหมอืนกนั ดงัเช่น บทละคร
รามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยธุยา จบัตอนตัง้แต่พระรามประชุมพลจนถงึองคตสื่อสาร บทบาทของนาง
สดีาจะปรากฏเพยีงตอนหนุมานถวายแหวนแด่นางสดีาเท่านัน้ ฯลฯ ส่วนในรามเกียรติฉ์บบั
ท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสานนัน้ เนื้อเรื่องจะมคีวามรวบรดั ตวัละครรองและตวัละครที่ไม่
ส าคญัของเรือ่งรามเกยีรติจ์ะถูกตดัทิง้ไป แต่ทว่าตวัละคร “นางสดีา” ยงัคงด ารงอยู่อย่างโดดเด่น
ทัง้ในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนือและภาคอสีาน สิง่ทีน่่าสนใจในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้
ภาคเหนือและภาคอสีานนัน้จะมจีุดร่วมกนั นัน่คอื การกล่าวถงึตอนก าเนิดนางสดีาซึง่ท าใหร้บัรู้
ถงึภมูหิลงัและชาตกิ าเนิดของนางสดีา ประการส าคญั นางสดีาเป็นตวัละครหญงิทีม่คีวามส าคญั
และเป็นนางเอกทีถ่อืว่าเป็นสาเหตุแห่งสงครามของการแยง่ชงิระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ ์
 ในบทที่ 4 นี้ จะเป็นการศกึษาความเป็นนางสดีาทีพ่จิารณาจากบทบาทของนางสดีา
ซึ่งปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย เพื่อจะเป็นการค้นหาคุณสมบตัอินัเป็นกลางของ
นางสดีา กล่าวไดว้่า “ความเป็นนางสดีา” จะหมายถงึ คุณสมบตัดิา้นต่างๆ ของตวัละครนางสดีา 
เมื่อประกอบเขา้ดว้ยกนัจะก่อให้เกดิความเขา้ใจถงึสาระหรอืเนื้อแทข้องตวัละครนางสดีา หาก
ประกอบคุณสมบตัต่ิางๆ เหล่านี้รวมกนั กไ็มอ่าจปฏเิสธไดว้่าตวัละครตวันี้คอืนางสดีา 
 ดงันัน้ผูศ้กึษาไดค้น้พบความเป็นนางสดีาผ่านตวัชีว้ดัทัง้หมด 7 ประการ ดงันี้ 
  1. ภมูหิลงัของนางสดีา  
  2. ชาตกิ าเนิดของนางสดีา  
  3. ลกัษณะภายนอกของนางสดีา  
  4. ลกัษณะพเิศษของนางสดีา  
  5. ช่วงชวีติของนางสดีา 
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   6. พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีา  
  7. การเป็นคู่บุญของบุรษุเพศของนางสดีา 
 จากคุณสมบตัิของความเป็นนางสีดาในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทัง้หมด 7 
ประการขา้งตน้ สามารถแจกแจงรายละเอยีดผลการศกึษาไดด้งัต่อไปนี้ 
 
  
4.1 ภมิูหลงัของนางสีดา 

 ภูมหิลงัของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยจะปรากฏทัง้หมด 4 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) นางสดีาคอืพระลกัษม ี2) นางสดีาคอืนางสุชาดา 3) นางสดีาคอืนางสุธรรมา (สุธมัมา) 
และ 4) นางสดีาคอืเทพธดิาสดิา ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
 4.1.1 นางสีดาคือพระลกัษมี 
 ค าว่า “ลกัษม”ี นี้กแ็ปลว่า มคีวามถงึพรอ้ม คอืงามพรอ้มและมสีริอินัประเสรฐิ จงึไดอ้กี
นามว่า “พระศร”ี (ประจกัษ์ ประภาพทิยากร, 2529: 108) หากพจิารณาตามความหมายของ
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 1048) หมายถงึ น. โชคลาภ, ความ
เจรญิ, ทรพัย;์ ความงาม, เสน่ห,์ สริ;ิ ชื่อเจา้แมแ่ห่งลาภและความงาม เป็นชายาพระนารายณ์ 
 พระลกัษมถีอืเป็นพระชายาของพระนารายณ์ พระศรกีบัพระลกัษมเีป็นพระนามองค์
เดยีวกนัดงัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั (2547: 52) ทรงกล่าวว่า พระลกัษมเีป็น
มเหสขีองพระนารายณ์ ซึง่มมีเหสอีงคเ์ดยีว ไมใ่ช่สองพระองคอ์ย่างทีม่กัเขา้ใจกนัอยู่ พระศรนีัน้
ไมใ่ช่อกีองคแ์ต่เป็นนามของพระลกัษมนีัน้เอง เช่น ภควด ีก็เป็นนามอกีนามหนึ่งแห่งพระลกัษมี
อกีเหมอืนกนั แต่ในคมัภรีฤ์คเวทไดก้ล่าวถงึพระนามของเทวอีกีสององค ์คอื “ศร”ี และ “ลกัษม”ี 
แยกออกจากกนั ท าใหช้วนคดิว่าทัง้สองนามนี้เป็นเทพนารคีนละองคก์นั  
  การก าเนิดของพระลักษมีตามคติมหารามายณะนั ้น ถือก าเนิดมาจากการกวน
เกษยีรสมุทรเพื่อท าน ้าอมฤตของเหล่าเทวดาและอสูร กติต ิวฒันะมหาตม ์(2549: 85) ไดก้ล่าว
ว่า ยามที่พระลกัษมทีรงถอืก าเนิดขึน้มาในกาลอนัศกัดิส์ทิธิน้ี์ ทัว่ทัง้อาณาบรเิวณเต็มไปด้วย
บรรยากาศอันสวยงามและมหศัจรรย์ยิง่กว่าสรรพสิ่งใดๆ ที่เกิดขึ้นมาก่อน พระนางปรากฏ
พระองคข์ึน้บนดอกบวัพรอ้มกบัมาลยัทพิยล์อยละล่องอยูท่ ัว่ไป เทวคชสขีาวบรสิุทธิส์องพระองค์
โปรยน ้าถวายพระพร ขณะทีท่วยเทพและอสูรทัง้หลายถงึกบัหยุดกระท าทัง้หมดดว้ยต่างพากนั
ตะลึงมอง เมื่อแรกปรากฏนัน้คงยงัไม่ได้ฉลองพระองค์หรอืฉลองแต่น้อย พระวิศวกรรมจงึ
เนรมติเทวพสัตราภรณ์ที่งามทีสุ่ดถวาย หลงัจากนัน้พระองค์ก็เสดจ็ตรงไปเฝ้าพระวษิณุ (พระ
นารายณ์) จงึไดเ้ป็นชายาแห่งองคพ์ระเป็นเจา้   
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  พระลกัษมถีอืเป็นเทวคีู่บุญบารมขีองพระนารายณ์ เพราะเมื่อคราวใดทีพ่ระนารายณ์
อวตารลงมาปราบเหล่าคนพาลหรอือสูร พระลกัษมจีะอวตารมาพรอ้มกบัพระนารายณ์ทุกครัง้ 
ดงัที่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั (2547: 67) ทรงกล่าวว่า เมื่อพระนารายณ์ได้
อวตารมาเกดิในโลกคราวใด พระลกัษมกีไ็ดโ้ดยเสดจ็ทุกครัง้ เมื่อเป็นพระวามน พระลกัษมไีด้
บงัเกิดจากดอกบวัและมนีามปรากฏว่า ปทมา ฤา กมลา เมื่อพระองค์เป็นพระปรศุราม พระ
ลกัษมเีป็นนางธรานี (นางธรณี) เมื่อพระองคเ์ป็นพระราม พระลกัษมเีป็นนางสดีา เมื่อพระองค์
เป็นพระกฤษณะ พระลกัษมเีป็นนางรกุมนิี ในปางอื่นๆ พระลกัษมกีไ็ดเ้ป็นพระอุปฐากพระวษิณุ  
นารถทุกครัง้ ถ้าแม้พระองค์ทรงถือเอาเทวรูป พระลกัษมกี็คงเป็นเทวรูป ถ้าแม้พระองค์ทรง
ถอืเอามนุษยรปู พระลกัษมกีค็งมมีนุษยรปู คงจะให้พระองค์ของเทวเีป็นทีเ่หมาะสมกบัพระรูป
แห่งพระวษิณุนารถเสมอไป  
  กล่าวได้ว่า พระลักษมีเป็นเทพนารีพระองค์หนึ่งที่จะต้องอวตารมาคู่บุญกับพระ
นารายณ์เสมอ หากพจิารณาถงึวรรณคดขีองอนิเดยีที่เป็นมหากาพยอ์นัยิง่ใหญ่และมชีื่อเสยีง  
จะปรากฏอยู ่2 เรือ่ง ไดแ้ก่ มหากาพยภ์ารตะและรามายณะ กล่าวคอื ในเรื่องมหากาพยภ์ารตะ 
พระลกัษมอีวตารเป็นนางรุกมนิี ส่วนเรื่องมหากาพยร์ามายณะ พระลกัษมอีวตารเป็นนางสตีา 
ในรามเกยีรติข์องไทยชื่อว่า “สดีา” ทัง้นี้เนื้ออ่อน ขรวัทองเขยีว (2550: 15 - 16) กล่าวไวอ้ย่าง
น่าสนใจว่า ในวรรณกรรมส าคญัทัง้รามายณะและมหาภารตะมแีก่นของเรื่องทีค่ลา้ยกนั คอืเป็น
การกล่าวถึงความขดัแย้งระหว่างความดีกับความชัว่โดยมีพระรามและพระกฤษณะเป็น
สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและความดงีาม พระรามในรามายณะมพีระชายาคอืนางสดีา (Sita) ซึง่ถอื
ก าเนิดจากรอยไถ พระมารดาของพระนางคือผนืดิน นางสดีาจงึเป็นพระแม่แห่งความร่มรื่น
เจรญิงอกงามและเป็นอวตารปางหนึ่งของพระศรี-ลกัษมซีึง่อยู่เคยีงคู่กบัพระรามอนัเป็นอวตาร
ปางหนึ่งของพระวษิณุ 
 หากพจิารณาถงึรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ในสงัคมไทยจะพบว่า ความเชื่อเรื่องนางสดีา
เป็นปางหนึ่งของพระลกัษมผีู้เป็นพระชายาของพระนารายณ์ตามคติความเชื่อในศาสนาฮนิด ู
โดยจะปรากฏอยู่ในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลางเท่านัน้ เพราะจะไม่ปรากฏในรามเกียรติฉ์บบั
ทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานซึ่งอยู่ภายใต้บรบิทความเชื่อในศาสนาพุทธ ประการส าคญั
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 ถอืเป็นเพยีงฉบบัเดยีวที่ได้กล่าวถึงภูมหิลงัของนางสดีาในตอน
ก าเนิดนางสดีาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อาจเป็นเพราะรามเกียรติฉ์บบัดงักล่าวถือเป็นฉบบั
เฉลิมพระเกียรติพระนครประกอบกับความสมบูรณ์ของเรื่องรามเกียรติม์ากที่สุดเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัรามเกยีรติภ์าคกลางฉบบัอื่นๆ สาเหตุดงักล่าวอาจเป็นเพราะรามเกียรติฉ์บบั
ภาคกลางทัง้ฉบบัราชส านักและฉบบัชาวบ้านจะเป็นฉบบัที่ทัง้ราชส านักและชาวบ้านคดัเลอืก
บางตอนเพื่อใชใ้นการแสดงเท่านัน้ เช่น รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 พระองคท์รงพระราชนิพนธ์
เฉพาะตอนพระรามเดนิดง หรอืรามเกยีรติฉ์บบับทละครดกึด าบรรพฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์
เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ บทละครฉบบันี้มทีัง้หมด 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนศูรปนขาตี
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สดีาและตอนฆ่านางสดีา ส่วนรามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอนก็เลอืกแต่งบางตอนที่ใช้แสดง ไม่ว่าจะ
เป็นตอนหนุมานถวายแหวน ชุดนาคบาศ ชุดพรหมาสตร ์ศกึทศกณัฐค์รัง้ที ่5 เป็นตน้ 
 เมื่อพจิารณาภูมหิลงัของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 จะพบว่า เมื่อพระ
อนิทร์ได้รบัค าสัง่ของพระอศิวรเพื่อให้มาทูลเชญิพระนารายณ์ลงไปปราบทศกณัฐ์และเขา้เฝ้า
พระอศิวร จงึเป็นสาเหตุที่ท าให้พระนารายณ์ได้อญัเชญิพระลกัษมอีวตารลงไปด้วยกนัเพื่อทัง้
เป็นพระชายาคู่บุญบารมแีละช่วยกนัปราบยกัษ์ รวมไปถงึอาวุธและบลัลงักน์าค ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   องคพ์ระนารายณ์รงัสรรค ์
  ฟังทา้วมฆัวานเทวญั   ทรงธรรมถ์วลิจนิดา 
  ตวักจูะตอ้งอวตาร    ไปปราบหมู่มารยกัษา 
  พวกมนัลว้นมฤีทธา   ศลิปศรศาสตรากเ็พรศิพราย 
  ผูเ้ดยีวจะเคีย่วเขน่ฆา่   เหน็จะไม่ส าเรจ็โดยง่าย 
  จะแสนล าบากยากกาย   คดิแลว้บ่ายพกัตรม์าบญัชา 
  ดกูรนงลกัษณ์ลกัษม ี   ชนนีโลกยอดเสน่หา 
  พีอ่วตารไปผลาญอสรุา   แสนเวทนาถงึเกา้ครัง้ 
  บดัน้ีอสรุมีนัมฤีทธิ ์   พีค่ดิเหน็ยากกว่าปางหลงั 
 ขอเชญิเจา้ผูร้่วมชวีงั   ทัง้พญาบลัลงักน์าค ี  
  ลงไปช่วยกนัปราบยุค   ใหโ้ลกเป็นสขุเกษมศร ี
  ว่าแลว้จบัสงัขโ์มล ี   จกัรแกว้มณีคทาวุธ 
  พาพระลกัษมลีลีาศ   จากอาสน์วารกีระษรีส์มุทร 
 สององคข์ึน้ทรงพญาครุฑ   ภุชงคเ์ทวญักต็ามมา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 246) 
 

 กล่าวได้ว่า สาเหตุของการอวตารของพระลกัษมจีะมสีาเหตุที่เกิดจากพระนารายณ์
เชญิพระลกัษมอีวตารเป็นองค์ชายาคู่บุญเพื่อไปสงัหารทศกณัฐ์ ตลอดจนทัง้บลัลงัก์นาคและ
อาวุธของพระนารายณ์ โดยพระลกัษมไีปจุตเิป็นบุตรขีองทศกณัฐ์และนางมณโฑตามค าบญัชา
ของพระอศิวร (พระศวิะ) อกีทัง้พระอศิวรยงัตัง้ใจให้นางสดีาเป็นเพลงิผลาญทศกณัฐ์โดยจะมี
อสูรทูนถาดขา้วทพิยเ์หนือกองไฟและจะมนีางกากนาสูรโฉบขา้วทพิยไ์ปให้นางมณโฑเสวยซึ่ง
จะท าใหก้ าเนิดนางสดีา ดงัความทีว่่า 
 

 องคพ์ระลกัษมบีงัอร   ไปเกดิในนครลงกา 
  ชื่อว่าสดีานงลกัษณ์   เป็นบุตรทศพกัตรย์กัษา 
 จงไปศรสีวสัดิว์ฒันา   อย่ามโีรคาเภทภยั ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 248) 
 

  แลว้จะมรีปูอสรู    ทนูถาดขา้วทพิยเ์หนือเกศา 
  ผุดขึน้ในกองกาลา    กากนาจะโฉบเอาขา้วไป 
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 ฉวยไดแ้ต่กึง่ครึง่ปัน้   กานัน้จะบนิไปทศิใต ้
 จะเกดิสดีาทรามวยั   เป็นไสเ้พลงิผลาญอสรุ ี
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 249) 
 

 หลงัจากที่นางมณโฑได้เสวยข้าวทพิย ์พระลกัษมกี็ได้อวตารลงมาเกดิในครรภ์ของ
นางมณโฑในวนัเดยีวกบัพระนารายณ์ พวกเทวดาและนางฟ้าต่างจบัระบ าอวยพรถวายกนัถ้วน
หน้า เมือ่ถงึก าหนดวนัคลอดนางสดีา กวผีูแ้ต่งไดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนว่า รปูลกัษณ์ของนางสดีา
มคีวามงดงามซึง่ผดิไปจากวงศย์กัษ์และไดร้อ้งว่า “ผลาญราพณ์” สามครัง้ ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เป็นบุตรศีรศีุภลกัษณ์เลศิ  งามประเสรฐิดัง่นางในไตรจกัร 
  ผวิพรรณนวลละอองผ่องพกัตร ์  ผดิสรุยิว์งศย์กัษ์ในลงกา 
  นางนัน้รอ้งขึน้ว่าผลาญราพณ์  สาบคาบปรากฏถว้นหน้า 
 แต่องคบ์ตุิเรศมารดา   ไม่ไดย้นิวาจานงลกัษณ์ ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 275) 
 

 เมือ่นางสดีาก าเนิดนัน้ ดวงชะตาของนางสดีาเกดิในเกณฑม์หาอุตมร์าศเีมษซึง่มคีวาม
งดงามทัง้ผิวพรรณและรูปร่าง ทัง้นี้พิเภกได้ท านายดวงชะตานางสีดาว่าจะเป็นกาลกิณีแก่
บ้านเมอืงซึ่งจะท าให้เมอืงลงกาวอดวายโดยแนะน าให้ทิ้งลงในแม่น ้า ท าให้นางมณโฑคดิว่า
พเิภกใส่รา้ย แต่เมื่อเหล่าโหรคนอื่นต่างท านายว่านางสดีาจะเป็นกาลกณิีท าให้ทัง้ทศกณัฐแ์ละ
นางมณโฑตดัสนิใจใส่บุตรลีงในผอบลอยน ้าไป ดงัความทีว่่า 
 

 ไดอุ้จจาวลิาสราชโชค   โยคเกณฑอ์ุตมเ์อกราศ ี
  ลคันามาเมษสวสัด ี   ฤกษ์พานาทปีระเสรฐินกั 
  งามพรอ้มผวิพรรณรปูทรง   สมควรคู่องคบ์รมจกัร 
  จึง่สอยใสช่ะตาพญายกัษ์   ลคัน์จนัทรเ์ป็นกาลกณีิ 
  แลว้สอบดว้ยชะตาลงกา   เสารท์บัลคันาในราศ ี
  จึง่ทลูว่าพระราชบุตร ี   จะก่อการกุลใีนเมอืงมาร 
  อนัจะเลีย้งไวเ้หน็ไม่ได ้   ดัง่หนึ่งกองไฟเผาผลาญ 
  ลงกาจะเป็นภสัมธ์ุลกีาร   โลหติเปรยีบปานวารนิ 
  แมน้อาลยัในราชธดิา   สรุยิว์งศพ์รหมาจะสญูสิน้ 
  ทิง้เสยีใหพ้น้ราคนิ    ในกระแสสนิธุส์าคร ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 276) 
 

  รบัสัง่แลว้พจิารณา    ดใูนชนัษานางเทว ี
  เอาปมูปฏทินิออกเทยีบ   เปรยีบเทยีบใสส่อบถว้นถี่ 
  กแ็จง้ว่าเป็นกาลกณีิ   แก่บุรแีลองคพ์ระบดิร 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 277) 
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 หลงัจากทีน่างสดีาถูกน าใส่ผอบลอยแพไปนัน้ นางมณีเมขลาและเหล่านางฟ้าต่างช่วย
ดแูลรกัษาพระราชธดิาและในทีสุ่ดผอบกล็อยไปทีท่่าน ้าของพระฤษชีนกซึง่มาบ าเพญ็เพยีรในป่า 
พระฤษชีนกจงึเปิดผอบเหน็ธดิาองคน้์อยจงึไดน้ าไปฝังไวใ้ต้ดนิโดยมบีวัทองออกมารองรบั อกี
ทัง้บารมขีองพระลกัษมที าใหเ้หล่าเทวดาน้อยใหญ่ต่างมาดแูลรกัษา ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   ฝ่ายฝงูเทวาน้อยใหญ่ 
 ซึง่สงิสูอ่ยู่รุกขพ์ระไทร   เทพไทเจา้ป่าพนาล ี
  ไดฟั้งพระมหาอาจารย ์   อธษิฐานฝังองคพ์ระลกัษม ี
 มคีวามเมตตาปรานี   บอกกนัองึมีเ่ป็นโกลา 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 282) 
 

 การทีพ่ระนามของพระลกัษมมีนีามว่า “สดีา” นัน้ มคีวามหมายว่า “รอยไถ” ซึ่งได้
หลงัจากที่พระชนกทรงไถหานางสดีาที่ถูกฝังอยู่ใต้ดนิ (พระอศิวรได้เรยีกพระลกัษมวี่า “สดีา” 
ในตอนที่ใหพ้ระลกัษมมีาเกดิเป็นบุตรขีองทศกณัฐ์ที่เมอืงลงกาเพื่อเป็นไสเ้พลงิผลาญ) ในครา
แรกนัน้นายโสมผู้เป็นบรวิารของพระชนกขุดหานางสดีาไม่พบ แต่เมื่อพระชนกตัง้จติอธษิฐาน
ถงึพญาโคอุสุภราชซึง่เป็นโคทรงนัง่ของพระอศิวรและไถหาสดีา ในที่สุดพระชนกกพ็บนางสดีา 
และไดพ้ากลบัเมอืงมถิลิาเพื่อตัง้เป็นพระราชธดิาและไดต้ัง้นามว่า “สดีา” ดงัความทีว่่า 
 

  ตวัพ่อไรร้าชสรุยิว์งศ ์   จะด ารงพภิพไอศวรรย ์
  จึง่มาสรา้งพรตตบะกรรม ์   อยู่ทีใ่นอารญัครี ี
  เป็นกุศลผลบุญยิง่นกั   จึง่ไดล้กูรกัเฉลมิศร ี
 สมความปรารถนาในครานี้   ทีจ่ะสบืสรุยิว์งศก์ษตัรา 
  พ่อจะประสาทนามให ้   ดวงใจแสนสดุเสน่หา 
  จงชื่อว่านางสดีา    อนัตรายโรคาอย่าแผว้พาน ฯ  
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549 : 317) 
 

 จากขา้งต้นจะเหน็ได้ว่า ภูมหิลงัของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 ยงัคงสบื
ทอดความคดิจากเรื่องรามายณะของอนิเดยีทีก่ล่าวว่า นางสดีามีภูมหิลงัทีม่าจากพระลกัษมซีึ่ง
เป็นพระชายาคู่บุญของพระนารายณ์ และเป็นเพยีงฉบบัเดยีวทีย่งัคงใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบัการ
ก าเนิดของตวัละครเอกหญงิในลกัษณะของนางเอกผูม้บีุญ การกล่าวถงึการก าเนิดของนางสดีา
ตัง้แต่อวตารจากสวรรค์ลงมายงัโลกมนุษย์ย่อมแสดงถึงการให้ความส าคญัของนางสีดาซึ่ง
ปรากฏเฉพาะรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 อาจเป็นเพราะรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เป็นฉบบั
สมบูรณ์ที่มีเนื้อเรื่องตัง้แต่ต้นจนจบ มิใช่เป็นฉบับตัดตอนเพื่อใช้ในการแสดงเช่นเดียวกับ
รามเกยีรติภ์าคกลางฉบบัอื่นๆ  
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 แมว้่าในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางบางฉบบั จะปรากฏความเปรยีบกบัพระลกัษมกีต็าม  
กล่าวคอื รามเกยีรติส์มยัอยุธยาและสมยัธนบุรยีงัคงด าเนินเรื่องทีค่ลา้ยคลงึกนัเป็นส่วนใหญ่ซึง่
จะไมม่คีวามแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 มากนัก แต่ทัง้น้ีในค าพากยร์ามเกยีรติส์มยั
อยธุยาไดก้ล่าวไดอ้ยา่งชดัเจนว่า นางสดีาคอืพระลกัษม ีดงัความทีว่่า 
 

   ๏ พานรไดเ้สาวนาการ  ชมพระสมภาร 
  สดีานิองคล์กัษม ี
      (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 222) 
 

 ส่วนในค าพากย์รามเกียรติส์มยัอยุธยายงัคงปรากฏเหตุการณ์เรื่องกวางทอง เรื่อง
ทศกณัฐล์กัพาตวันางสดีา ฯลฯ ตลอดจนชื่อค าเรยีกตวัละครต่างๆ ส่วนใหญ่ยงัคงคลา้ยคลงึกบั
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 อกีทัง้ยงัปรากฏความเปรยีบความงามของนางสดีาทีท่ศกณัฐ์ถาม
นางส ามนกัขาว่านางสดีางามกว่าเทวทีัง้สองหรอืไม ่ไดแ้ก่ พระอุมา พระลกัษม ีดงัความทีว่่า 
 

   ๏ ตรแิลว้จงึรือ้ทวนถาม  ว่านางโฉมงาม 
  จะเปรยีบอปัสรองคใ์ด 
   ๏ พระมเหศวรฤีาไฉน  ฤาเปรยีบโฉมไท 
  สมเดจ็อุมาเทพ ี
   ๏ กบัโฉมสริลิกัษณ์ลกัษม ี  ขา้งใครจะด ี
  จงเล่าแต่สตัยต์ดัไป 
       (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 94) 
 

 จากขา้งต้นอาจจะเป็นการบ่งชี้ว่า นางสดีาคอืพระลกัษมหีรอืไดส้บืคตคิวามเชื่อเรื่อง
นางสดีาคอืพระลกัษมมีาจากคตศิาสนาฮนิดูกต็าม แต่ผูศ้กึษาจะยดึถอืความส าคญัต่อตวับทใน
ลกัษณะที่ว่า รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 เป็นฉบบัเดยีวที่ปรากฏตอนก าเนิดนางสดีา จงึเป็น
ฉบบัทีป่รากฏใหเ้หน็ถงึภมูหิลงันางสดีาอยา่งชดัเจนเพยีงฉบบัเดยีวเท่านัน้  
 
 4.1.2 นางสีดาคือนางสชุาดา 
  ค าว่า “สุชาดา” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554 
(2556: 1242) หมายถงึ น. ผูม้กี าเนิดด,ี ลกูผูม้สีกุลด ี
  หากพจิารณาถงึชายาของพระอนิทร์ตามคตคิวามเชื่อในศาสนาพุทธ หรอืเป็นที่รูจ้กั
กนัในนามว่า “ทา้วสกักะ” นัน้ จะมพีระชายาทัง้หมด 4 นางด้วยกนั กล่าวคอื นางสุธมัมา นาง
สุชาดา นางสุนันทาและนางสุจติรา ทัง้นี้อุดม รุ่งเรอืงศร ี(2523: 83 - 84) กล่าวว่า ผูท้ีใ่กลช้ดิ
ทีสุ่ดของพระอนิทรค์อืมเหสซีึง่นางสุชาหรอืสุชาดาเป็นผูค้อยตดิตามพระอนิทรอ์ยูเ่สมอ 

  ในไตรภูมพิระร่วงได้กล่าวถึงพระชายาของท้าวสกักะทัง้สี่โดยระบุต าแหน่งการนัง่
ชดัเจน กล่าวคอื นางสุธมัมานัง่เฝ้าพระอนิทรฝ่์ายซา้ย นางสุชาดานัง่เฝ้าพระอนิทรฝ่์ายขวา นาง
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สุนันทานัง่เฝ้าพระอินทร์ฝ่ายหลงั และนางสุจติรานัง่อยู่เบื้องซ้าย อีกทัง้ยงัปรากฏนางฟ้าที่
ภรรยาของพระอนิทรซ์ึง่เป็นใหญ่อกี 92 คน ดงัความทีว่่า 
 

       “...แลว่าเมื่อพระอนิทรเ์สดจ็นัง่เหนือแท่นแกว้อนัมใีนหวัชา้งไอยราพณันัน้ เมยีพระ
อนิทรผ์ูป้ระเสรฐิกว่านางทัง้หลายชื่อนางสธุมัมา อกีดว้ยบรวิารทัง้หลายประดบันิด์ว้ยสนิม
อาภรณ์ แลรุ่งเรอืงงามดว้ยสตัตพธิรตันะนัน้นัง่เฝ้าพระอนิทร์อยู่ฝ่ายซา้ย นางเมยีอกีคน
หนึ่งเล่าชื่อว่า สุชาดา อนัทรงศีลหมัน้บ่มขิาด แลประดบันิด์้วยอาภรณ์ อีกด้วยบรวิาร
ทัง้หลายกไ็ปนัง่เฝ้าพระอนิทรเ์จา้ฝ่ายขวานัน้ นางเมยีผู้หน่ึงชื่อเจา้สุนันทา แลประดบันิ ์
ดว้ยสนิมอาภรณ์เทยีรย่อมแกว้ 7 สิง่ อกีดว้ยบรวิารนางนัน้กไ็ปนัง่เฝ้าพระอนิทรฝ่์ายหลงั 
ถดันัน้นางเมยีคนหน่ึงชื่อนางสุจติรา ประดบันิก์ายนัน้รุ่งเรอืงงามดว้ยบรวิารทัง้หลาย ไป
นัง่เฝ้าพระอนิทรเ์จ้าเบื้องซ้าย ถดันัน้นอกออกไปแลมหีมู่นางฟ้าทัง้หลายย่อมนางใหญ่
เป็นเมยีพระอนิทรไ์ด ้92 คน มหีน้าอนังามหนกัหนา แลแต่งแง่แผ่ตนดว้ยเครื่องประดบันิ ์
ดว้ย (ถนิมอาภรณ์) เทยีรย่อมแกว้แหวนเมื่อเงนิทองทัง้หลาย...” 

                 (ไตรภูมพิระร่วง, 2555: 214 - 215) 
 

  อกีทัง้ในไตรภมูโิลกวนิิจฉยกถา ฉบบัของพระยาธรรมปรชีา (แก้ว) ซึง่พระบาทสมเดจ็
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งขึน้เมื่อ พ.ศ. 2345 (จ.ศ. 
1164) ไดก้ล่าวถงึความเป็นมาของพระชายาทัง้สีข่องมฆมาณพ (ทา้วสกักะ) ในโลกมนุษยก่์อนที่
จะเสวยชาตบินสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์กล่าวคอื นางทัง้สี ่ไดแ้ก่ นางสุธรรมา นางสุนันทา นางสุจติรา
และนางสุชาดา เป็นภรรยาของมฆมาณพ นางสุธรรมาคดิจะร่วมท าบุญศาลาด้วยช่อฟ้าแต่ติด
ตรงทีห่า้มมใิหส้ตรรีว่มบุญครัง้นี้ จงึสมคบคดิกบันายช่างใหท้ าช่อฟ้าเตรยีมไว ้พอถงึวนัยกช่อฟ้า
ก็มสิามารถหาช่อฟ้าได้ทนั จงึได้ใช้ช่อฟ้าของนางสุธรรมาและท าให้นางเข้าร่วมบุญการสร้าง
ศาลาในครัง้นี้ดว้ย จงึท าใหน้างสุนันทาและสุจติราคดิเขา้ร่วมบุญด้วยเช่นกนั โดยการขุดสระบวั
และสวนดอกไมส้วนผลไมเ้พื่อเป็นการสรา้งบุญกุศลตามล าดบั แต่นางสุชาดาทะนงตวัว่าเป็นธดิา
แห่งลุงของมฆมาณพ จงึไดแ้ต่แต่งสวยงามและไมข่วนขวายในบุญกุศลครัง้นี้ ดงัความทีว่่า 
 

       “...มฆมาณพนัน้มภีรรยา 4 คน คอื นางสธุรรมาผู ้1 นางสนุนัทาผู ้1 นางสุจติราผู ้1 
นางสชุาดาผู ้1 นางสนุนัทานัน้เหน็นางสธุรรมาไดเ้ขา้สว่นบุญดว้ยช่อฟ้า จงึคดิอ่านขดุสระ
ปลูกบวั ใหท้านน ้าแลน ้ากนิแก่คนทัง้ปวงแต่บรรดาทีไ่ปมาอาศยัในศาลา นางสุจติรานัน้
คดิอ่านกระท าสวนดอกไมส้วนผลไมใ้หท้านดอกไมแ้ลผลไมแ้ก่คนทัง้ปวง แต่บรรดาทีไ่ป
มาอาศยัในศาลานัน้ แต่นางสุชาดานัน้คดิว่าเรานี้เป็นธดิาแห่งลุงของมฆมาณพ แล้วก็
ได้มาเป็นภรรยาแห่งมฆมาณพด้วยเล่า ทัง้เป็นญาติทัง้เป็นภรรยา กุศลที่มฆมาณพ
กระท านัน้ ได้ชื่อว่าอาตมากระท าด้วย นางสุชาดาคดิฉะนี้ จงึไม่มขีวนขวายที่จะกระท า
กุศลเลย ขวนขวายแต่ในการตกแต่งประดบักาย” 

           (ไตรภูมโิลกวนิิจฉยกถา, 2535: 1002) 
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  จากผลบุญกุศลของนางทัง้สาม ไดแ้ก่ นางสุธรรมา นางสุนนัทา และนางสุจติรา ยกเวน้
เพยีงแต่นางสุชาดา ท าใหน้างทัง้สามเหล่านัน้ไดไ้ปเกดิในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ดงัที ่ส. พลายน้อย 
(2555: 184) กล่าวว่า ครัน้เมื่อนางสุธรรมาตายไปแลว้ กไ็ปเกดิในดาวดงึสส์วรรคแ์ละมศีาลาชื่อ 
“สุธรรมา” บงัเกดิดว้ย ศาลานี้ในประชุมเทวดา และใชเ้ป็นทีฟั่งธรรม ส่วนนางสุนันทาตายไปก็
เกดิในดาวดงึสเ์ช่นเดยีวกนั และสระทีน่างสรา้งไวใ้นโลกมนุษยก์ไ็ปบงัเกดิมขีึน้ดว้ย และไดช้ื่อว่า 
“สระนันทา” ขา้งฝ่ายนางสุจติราตายไปก็ไปเป็นมเหสขีองพระอนิทร ์(คอืมาฆะมาณพ) นัน้อีก 
และสวนที่นางสร้างก็ไปมใีนดาวดึงส์เหมอืนคนอื่น โดยได้ชื่อว่า “สวนจติรลดาวนั” ส่วนนาง
สุชาดานัน้ เมื่อตายไปไม่ได้ขึน้สวรรค์ เพราะไม่ได้ท าบุญอะไร แต่ไปเกิดเป็นนางนกยางอยู่ที่
ซอกเขาแห่งหนึ่ง 
  นางสุชาดามไิด้กระท าบุญกุศลเหมอืนกบันางทัง้สาม ท าใหน้างไม่ได้ไปเกดิในสวรรค์
ชัน้ดาวดงึส ์ทัง้นี้ในไตรภูมโิลกวนิิจฉยกถา (2535) ไดก้ล่าวถงึอดตีชาตขิองนางสุชาดาก่อนทีจ่ะ
ไปเสวยพระชาตเิป็นนางสุชาดา ผูเ้ป็นชายาของทา้วสกักะบนสวรรคช์ัน้ดาวดงึสท์ัง้หมด 3 ชาติ
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ เกดิเป็นนกยาง เกดิเป็นธดิาของนายช่างหมอ้ในเมอืงพาราณส ีและเกดิเป็นธดิา
ของไพปจติราสรู (หรอืเรยีกอกีชื่อว่า เวปจติราสรู) ผูค้รองอสรูพภิพ  
  นอกจากนี้นางสุชาดายงัได้ขอตดิตามท้าวสกักะไปทุกหนแห่ง ท าให้พระองค์ได้นาม
ใหม่ว่า “สุชมับด”ี (สามขีองนางสุชาดา) ดงันัน้เรื่องทีป่รากฏในวรรณคดบีาลสี่วนใหญ่ว่า ทา้ว
สกักะเสดจ็ลงมาที่มนุษยโลกพร้อมชายานัน้ก็คอื มากบันางสุชาดานัน่เอง เช่นเมื่อท้าวสกักะ
แปลงองคเ์ป็นช่างทอหูกแก่มาถวายบณิฑบาตแด่พระมหากสัสปะ และเมื่อแปลงองคล์งมาลอง
ใจพญานกแขกเตา้เพื่อจะใหแ้สดงคุณในมติรธรรมแลว้พระองคจ์ะประทานพรในเรื่องมหาสุวราช
ชาดก (เกื้อพนัธุ ์นาคบุปผา, 2520: 187 - 188)  กล่าวไดว้่า นางสุชาดาถอืเป็นชายา 1 ใน 4 
ของท้าวสกักะในคติความเชื่อของศาสนาพุทธซึง่เป็นที่รูจ้กัและกล่าวถงึมากที่สุดในบรบิทของ
สงัคมไทย เหน็ไดจ้ากรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีาน เพราะนางสดีาอวตาร
มาจากนางสุชาดาผูเ้ป็นชายาของทา้วสกักะ ซึง่จะท าใหเ้หน็ถงึบทบาทและความส าคญัของนาง
สุชาดาไดเ้ป็นอยา่งด ี

 หากพจิารณานางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานส่วนใหญ่
จะกล่าวตรงกนัว่า นางสดีาถอืก าเนิดมาจากการลงมาจุตขิองนางสุชาดา ผู้ เป็นชายา 1 ใน 4 
ของพระอนิทรต์ามคตคิวามเชื่อในพระพุทธศาสนา โดยจะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้
ภาคเหนือและภาคอสีานในสงัคมไทยทัง้หมด 5 ฉบบั กล่าวคอื รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ ไดแ้ก่ 
ปรมัมเหยีรและหอรมาน ส่วนรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน ไดแ้ก่ พระรามชาดก ควายทวัระพแีละ
พระลกั – พระลาม  
 การจุตมิาเกิดของนางสุชาดานัน้มจีุดประสงค์ที่เหมอืนกนัซึ่งกล่าวตรงกนัทัง้หมด 5 
ฉบบั นัน่คอื การแกแ้คน้ทา้วราพณาสวร (ทศกณัฐ)์ ส่วนในพระลกั – พระลามจะเรยีกว่า “พญา
ฮาบมะนาสวน” เนื่องจากทศกณัฐ์ได้แปลงกายเป็นพระอนิทรเ์ขา้ไปเสพสมกบันางสุชาดา เมื่อ
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นางสุชาดาทราบความจรงิก็เกดิความเจบ็แค้นใจที่เสยีรูใ้ห้แก่ทศกณัฐ์ ท าให้นางสุชาดาขอพร
จากพระอนิทรเ์พื่อจตุลิงมาสงัหารทศกณัฐ ์ดงัในเรือ่งพระลกั – พระลาม พญาฮาบมะนาสวนเขา้
เกี้ยวสมสู่นางสุชาดา เมื่อนางสุชาดารูค้วามจรงิก็เกดิความเคยีดแคน้โดยขอลงไปเกดิในครรภ์
เทวขีองพญาฮาบมะนาสวนเพื่อแกแ้คน้ ดงัความทีว่่า 
 

 “แต่นัน้ พญากอ็ุณละโหฮอ้นตณัหาพาด่วน กเ็ล่านีรมติเนื้อตนใหด้ัง่พระอนิทร ์พอ
ยวัรยาตยา้ยโสมสิง่พญาอนิทร ์บาคานเนาอยู่แฝงนางแกว้ แต่นัน้ ศรเีสยีวแกว้สชุาดานาง 
นาถ นางกเ็ยีย่วว่า แม่นแจ่มเจา้ผวัแก้วแห่งตน พญาฮาบกเ็ล่าเซยซมซอ้นเสนหากัว้กิน่ 
นางนาถแกว้เฝือฝัน้ดัง่พระอนิทร”์ 

              (พระลกั – พระลาม, 2518: 2 – 3) 
 

 “คอ้มว่า นางสัว่แลว้เฮว็ฮบีลาลง เถงิทีเ่มอืงลงกาทปีีคนภายใต้ แต่นัน้ นางกแ็ยง
ไปหอ้งเทวพีญาฮาบ เลยล่วงเขา้ในท้องเกดิมา ยามเมื่อเถงิระดูไดส้บิสองเดอืนครรภ์แก่
มานัน้ นางประสตูลิกูน้อยนางแกว้ออกมา ศรสีะอาดเนื้อนามหน่อกุมาร ีทงโสมงามดัง่ค า
เลยีงไว ้อนัจกัเทยีมฮปูเจา้โสมสะอาดกนิร ีดงันัน้ ญงิมใีนเมอืงคนบ่อาจทนัเทยีมได.้...” 

         (พระลกั – พระลาม, 2518: 4) 
 

 ในพระรามชาดก การก าเนิดของนางสดีากม็มีลูเหตุมาจากการแก้แคน้ของนางสุชาดา 
สบืเนื่องจากพญาราพณาสวรแปลงกายเป็นพระอนิทรเ์พื่อเสพสมกบันางสุชาดา ดงัความทีว่่า 
 

 “ฝ่ายพระอนิทร์เขา้ห้องนางสุชาดาชวนเชงิพศิวาส นางสุชาดาว่าเป็นอย่างไรจงึ
โปรดปรานมาก เพราะเมื่อวานกม็าครัง้หนึ่งแลว้ พระอนิทรป์ระหลาดใจตอบว่า มไิดม้าหา
เลย ชะรอยจะเป็นพญาราพณาสวรซึง่หล่อใหม้รีูปเหมอืนพระอนิทร ์ลอบล่วงเขา้มา นาง
สุชาดาเสยีใจมาก โกรธแคน้พญาราพณาสวรนัก ขอพรพระอนิทรไ์ปเกดิในลงกาเพื่อแก้
แค้นและให้พระอนิทร์คอยดูแลตนในโลกมนุษย์โลกนัน้ด้วย พระอนิทร์ประทานพรตาม
ประสงค ์นางสชุาดาจุตลิงไปเกดิในครรภ์นางจนัทา คนืนัน้ นางฝันว่ามลีูกแกว้ลอยมาแต่
ฟ้าเวยีนวนตวันางสามรอบ แลว้เขา้ไปในทอ้งครู่หนึ่งกอ็อกจากทอ้ง เป็นสายเกีย่วรดัพญา
ราพณาสวรจนตาย แลว้ลกูแกว้นัน้กห็ายไป”  

                        (พระรามชาดก, 2507: 38) 
 

 หากพิจารณาถึงรามเกียรติฉ์บับภาคเหนือทัง้ปรมัมเหียรและหอรมาน ตลอดจน
รามเกยีรติฉ์บบัอสีาน ไดแ้ก่ ควายทวัระพ ีนัน้ ราพณาสวรแปลงกายเป็นพระอนิทรเ์พื่อลอบเขา้
หานางสุชาดา เมื่อนางสุชาดาทราบความจรงิกเ็คยีดแคน้จงึขอพรต่อพระอนิทรเ์พื่อจะลงมาเกดิ
ในเมอืงมนุษยโ์ดยมจีดุมุ่งหมายเพื่อจะสงัหารพญาราพณาสวร ดงัความทีว่่า 
 

 “เมื่อนัน้พระยากล่าวว่า ภนัเต ดูรานาง กูพีน่ี้บ่ไดม้าสู่นางสกัเพื่อดาย พอ้ยว่ากูพี่
มานอนกบัดว้ยนางนี้ชา นางสุชาดาไดย้นิค าอนิทาธริาชกล่าวฉันนัน้ กม็าร าเพงิดู จิง่รูว้่า
ราภนาสวรลุกแต่เมอืงลงักาทวปี มาปลอมเพศเป็นพระยาอนิทา มาสนุกกบัดว้ยตนหัน้แล 
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นางสุชาดาไดรู้ ้กม็คีวามเผดิละอายแก่เทวดาทัง้หลายมากนัก กส็วดขอพรแต่ส านักแห่ง
พระยาอนิทรว์่า ขา้แต่มหาราชเจา้ ดัง่ราภนาสวรนี้มนัเป็นคนสามญับ่ดาย พอ้ยมาดูแควน
ยงัมหาราชเจ้าแลตนแห่งผู้ขา้มากนักฉันนี้ ขา้จกัขอลงไปฆ่าราภนาสวรเสียบดันี้แล ขอ
มหาราชเจ้าพออย่าละขา้เสยีพร่องแด่เทอะ นางสุชาดาบงัเกดิดว้ยโกรธมากนัก ลวดจุติ
จากจากชัน้ฟ้าดาวดงึษ์ แลว้ลงมาเกดิเป็นโอปปาตกิเหนือตกัแห่งราภนาสวรวนันัน้แล” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527: 2) 
 

 “เถงิกาลพอ 7 วนัมาแลว้ ส่วนตนอนิทากไ็ปหานางสุชาดาแล นางร าเพิงดูจิง่รูว้่า 
“เป็นราพนาสูรลุกแต่เมอืงลงักาทวปีลกัปลอมเป็นพระยาอนิทามาแล” นางสุชาดาได้รู้ก็
เคยีด แลว้ลวดขอพรแต่ส านกัพระยาอนิทาว่า “ราพนาสรูมนัเป็นคนสามญับ่ดาย พอ้ยมาดู
แควนยงัมหาราชเจา้และตวัขา้ฉนัน้ี ขา้ขอลงไปขา้ราพนาสรูผูน้ัน้เทอะ ขอมหาราชเจา้อยา่
ละขา้เสยีแต่เทอะ” นางบงัเกดิดว้ยโกธะกล็วดจุตติายจากชัน้ฟ้าลงมาเอาปฏสินธเิหนือตกั
แห่งราพนาสรูวนันัแ้ล” 

        (หอรมาน, 2527: 47) 
 

 “...นางสุชาดาได้ฮู้แล้ว ก็เลยก่าวขอพอนแด่ส านักพระยาอินว่าราพะนาสวนอนั  
เปนคนสามนับ่ดาย พอยดูแควนยงัมะหาราชเจา้และดงัตนตวัขา้นี้ ขา้น้อยขอลงไปขา้ยงั
ราพะนาสวนเสยี ขอมะหาราชเจา้อย่าละขา้เสยีเทิน้ นางบงัเกดิดว้ยโกทะลวดจุตติายจาก
ชัน้ฟ้าลงมาเกดิเอาโอปาปะปัตตสินทเิหนือตกัแห่งราพนะสวนวนันัน้” 

       (ควายทวัระพ,ี 2528: 362 - 363) 
 

 จะเห็นได้ว่า นางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นที่มาภูมหิลงัมาจากนางสุชาดาจะมี
ทัง้หมด 5 ฉบบั กล่าวคอื รามเกียรติฉ์บบัภาคเหนือ ได้แก่ ปรมัมเหยีรและหอรมาน ส่วน
รามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน ไดแ้ก่ พระรามชาดก ควายทวัระพแีละพระลกั – พระลาม  
 
 4.1.3 นางสีดาคือนางสธุรรมา (สธุมัมา) 
  นางสุธรรมาเป็นพระชายาองคห์นึ่งของพระอนิทรต์ามคตคิวามเชื่อของพระพุทธศาสนา
เช่นเดยีวกบัรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ กล่าวไดว้่า นางสุธรรมา เป็นหน่ึงในสีพ่ระมเหสขีองพระอนิทร ์
(ทา้วสกักะ) อกีทัง้ในการเรยีกชื่อนามพระมเหสขีองพระอนิทรจ์ะเรยีกนางสุธรรมาขึน้ต้นก่อนทุก
ครัง้ ไดแ้ก่ นางสุธรรมา นางสุนนัทา นางสุจติราและนางสุชาดา  
  ในไตรภูมพิระร่วงได้กล่าวถึงพระชายาของท้าวสกักะทัง้สี่โดยระบุต าแหน่งการนัง่
ชดัเจน กล่าวคอื นางสุธรรมานัง่เฝ้าพระอินทรฝ่์ายซ้าย นางสุชาดานัง่เฝ้าพระอินทรฝ่์ายขวา 
นางสุนันทานัง่เฝ้าพระอนิทรฝ่์ายหลงั และนางสุจติรานัง่อยู่เบือ้งซ้าย อกีทัง้ยงัปรากฏนางฟ้าที่
ภรรยาของพระอนิทรซ์ึง่เป็นใหญ่อกี 92 คน  
  ก่อนทีน่างสุธรรมาจะมาเกดิเป็นนางสุธรรมาผูเ้ป็นพระมเหสขีองทา้วสกักะนัน้ ในภาค
มนุษย ์นางสุธรรมาได้ร่วมท าบุญโดยการสรา้งช่อฟ้าที่ศาลา ศาลานี้เป็นศาลาทีค่นทัง้ 33 คน 
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(ผูช้ายทัง้หมด รวมทัง้มฆมาณพคอืท้าวสกักะในภาคมนุษย)์ ร่วมกนัสรา้งขึน้มาทีท่าง 4 แพร่ง
เพื่อใหค้นก าพรา้และคนเดนิทางใชเ้ป็นทีพ่ านักอาศยั ในคราวแรกนัน้ คนทัง้ 33 คนมยินิยอมให้
นางสุธรรมาร่วมบุญในครัง้นี้ แต่นายช่างขอให้นางสุธรรมาร่วมบุญในครัง้นี้ด้วย ดงัที่ปรากฏใน
ไตรภมูโิลกวนิิจฉยกถา (2535: 1001) กล่าวว่า 
 

      “ปสนฺนมานสา หุตฺวา คน 33 คนมีมฆมาณพเป็นต้นนัน้ก็มีจิตโสมนัส
ปสนันาการจงึคดิอ่านพร้อมกนักระท าการกุศลให้ภิยโยยิง่ๆ ขึ้นไป สร้างศาลาอนัหนึ่ ง
ใหญ่ในหนทาง 4 แพร่งส าหรบัไปมาอาศยัแห่งคนก าพรา้แลคนเดนิทาง ใหก้ฤตกิากนัว่า
จะกระท าศาลานัน้แต่พวกบุรุษมิให้สตรีเข้าร่วมบุญด้วยในศาลา ฝ่ายว่านางสุธรรมา
ภรรยามฆมาณพนัน้รูก้นักบันายช่าง ใหน้ายช่างกระท าช่อฟ้าอนัหนึ่งซ่อนไวใ้นเรอืน ถึง
วนัอนัจะยกช่อฟ้านายช่างจงึว่าแก่มฆมาณพว่าขา้ลมืไมช้่อฟ้าหนึ่งหาไดก้ระท าไม่ ครัน้จะ
ใหห้าไม้มากระท าจะชา้การ ท่านจงใหเ้ที่ยวซื้อไม้ช่อฟ้าที่เขากระท าไวข้ายนัน้มาใส่เถิด 
การจงึจะแลว้เรว็ คน 33 คนนัน้กพ็รอ้มกนัเที่ยวหาไมช้่อฟ้ากไ็ดไ้มช้่อฟ้าทีน่างสุธรรมา 
ครัน้จะซือ้นางกไ็ม่เอามลูค่า จะขอเขา้ร่วมสว่นบุญดว้ย คน 33 คนนัน้กว็่าจะไม่ใหเ้ขา้สว่น
บุญดว้ย นายช่างจงึช่วยว่า การของเราจะชา้ไป ใหน้างเขา้ร่วมส่วนบุญดว้ยเถดิ ในโลกนี้
ไม่มทีีใ่ดทีจ่ะปราศจากสตรยีกเวน้เสยีแต่พรหมโลกเท่านัน้ จงใหส้ตรเีขา้ส่วนบุญดว้ยเถดิ 
คน 33 คนนัน้กใ็หอ้นุญาต นางสธุรรมากไ็ดเ้ขา้สว่นบุญในศาลาดว้ยไมช้่อฟ้าตวันัน้” 

 

  ด้วยบุญกุศลของนางสุธรรมาที่เข้าร่วมบุญในการสร้างช่อฟ้าประดบัศาลานัน้ ย่อม
ส่งผลท าให้เกิดโรงประชุมเทวสภาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์เพื่อเป็นสถานที่ประดบับุญบารมขีอง
นางสุธรรมา ดงัความทีว่่า 
 

     “ปญฺจโยชนสติกาเทวสภา แลโรงที่ประชุมชื่อว่าสุธรรมากว้างใหญ่ได้ 500 
โยชน์นัน้กบ็งัเกดิขึน้ส าหรบัประดบับุญแห่งนางสุธรรมาทีไ่ดใ้หช้่อฟ้าเขา้ส่วนบุญในศาลา
อนัพระอนิทรส์รา้งเมื่อครัง้เป็นมฆมาณพนัน้” 

                  (ไตรภูมโิลกวนิิจฉยกถา, 2535: 1010) 
 

 หากพจิารณาภูมหิลงัของนางสีดาในรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นทัง้ภาคเหนือและภาค
อสีานส่วนใหญ่จะกล่าวว่า นางสดีาเป็นภาคหนึ่งของ “นางสุชาดา” ผูเ้ป็นชายาของพระอนิทรใ์น
พระพุทธศาสนาที่อวตารลงมาเพื่อแก้แค้นท้าวราพณาศวรหรอืที่รู้จกักนัในนามว่า “ทศกณัฐ์” 
(ในเรือ่งพรหมจกัร ทศกณัฐม์นีามว่า “ทา้ววโิรหาราช”) แต่ทัง้น้ีมเีพยีงรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ
ฉบบัเดยีวเท่านัน้ นัน่คอื เรือ่งพรหมจกัร ทีก่ารจุตมิาเกดิทีไ่ม่ใช่นางสุชาดาแต่เป็นนางสุธรรมา 
ผูเ้ป็นชายา 1 ใน 4 ของพระอนิทรใ์นพระพุทธศาสนาเช่นเดยีวกนัซึง่อวตารลงมาเพื่อแก้แค้น
ทา้วราพณาศวร กล่าวไดว้่า การผูกเรื่องเกี่ยวกบัการแก้แคน้เหมอืนกบัรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่
ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานทัว่ไป แต่ทว่าในเรื่องพรหมจกัรจะเปลี่ยนตวัละครจากนางสุชาดา
เป็นนางสุธรรมาเท่านัน้ 
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 สาเหตุของการอวตารของนางสุธรรมาในเรื่องพรหมจกัรนัน้ กล่าวคอื ท้าววโิรหาราช
นิรมติกายเป็นพระอนิทรเ์ขา้หานางสุธรรมา เหตุการณ์ครัง้นี้เกดิมาจากพระอนิทรไ์ม่รูจ้ติใจคดิ
คดของท้าววโิรหาราชจงึได้ชกัชวนท้าววโิรหาราชมาเล่นหมากรุกและสกา พระอนิทรม์กัจะไป
หาชายาทัง้สี่นางเสมอ เมื่อถงึคราวที่พระอนิทรไ์ปหานางสุธรรมา พระอนิทรไ์ด้ร่ายมนต์คลาย
กุญแจที่คล้องประตู ท้าววโิรหาราชไดแ้ปลงกายเป็นแมลงสาบเกาะที่ประตูของปราสาทและได้
จดจ ามนตค์ลายประตูนัน้ เมื่อมาถงึวนัทีห่ก ทา้ววโิรหาราชไดร้่ายมนต์นิรมติกายเป็นพระอนิทร์
และคลายประตูเขา้หานางสุธรรมา นางเขา้ใจว่าเป็นพระอนิทรจ์งึไดร้่วมเสพวงัวาสกบัพระอนิทร์
ในรปูแปลง 
 เมื่อนางสุธรรมารูค้วามจรงิว่า ใกล้หมดอายุขยัและร่วมเสพสงัวาสกบัทา้ววโิรหาราช 
(ทศกณัฐ)์ แบบไมไ่ดต้ัง้ใจ นางจงึไดข้อพรต่อพระอนิทรล์งมาจุตใินโลกมนุษยเ์พื่อทีจ่ะท าใหท้า้ว
วโิรหาราชถึงแก่ความฉิบหายโดยได้ไปเกดิในครรภ์ของพระอคัรมเหสที้าววโิรหาราชในเมอืง
ลงักา ดงัความทีว่่า 
 

 “เมื่อนางสุธมัมารู้สภาวะอันเสี้ยงอายุแห่งตน ก็ขอพรเซิ่งอินทาธิราชว่า “นโม 
ตยตฺถ ิปาป  ยาจาม ิตวญฺจ วร  เทห ินาโถ เปสรณ  กโรหตีิ” ดัง่นี้ “เทวะ ขา้แด่มหาราชะ
เป็นเจา้ นโม อนัว่ากรยิาอนัไหวเ้ม แห่งขา้ จุ่งมแีก่มหาราชะเจา้เทอะ ขา้กข็อพรเซิง่มหา
ราชะเป็นเจา้ จุ่งหื้อพรแก่ขา้ ผูข้า้ขอไปปะสบพบกบัดว้ยเจ้าตนประเสรฐิเทอะ ดัง่ว่าพระ
ยาตนรา้ยและใจบาปนัน้ ขอจุ่งหือ้ฉิบหายไปเทอะ ขา้กข็อพรเซิง่มหาราชะเจา้แล” ว่าอัน้” 

                      (พรหมจกัร, 2522: 14) 
 

 “คนัว่านางไดพ้รแลว้กจ็ุตจิากชัน้ฟ้าเทวโลก ลงมาเอาปฏสินธกิ าเนิดเกดิในท้อง
แห่งนางอคัคมเหสเีทวแีห่งพระยาวโิรหาราช ในเมอืงลงักาทีน่ัน้หัน้แล” 

          (พรหมจกัร, 2522: 15) 
 

 เมื่อนางสุธรรมาจุตใินครรภข์องพระอคัรมเหสทีา้ววโิรหาราช จากนัน้พระอคัรมเหสไีด้
คลอดนางสุธรรมาออกมา โชตพิราหมณ์ท านายว่านางจะท าให้ท้าววโิรหาราชฉิบหายและให้ใส่
แพลอยน ้าไป เหล่าเทวดาต่างช่วยดูแลรกัษากุมารโีดยแพที่ลอยกุมารไีปค้างที่เกาะของเจา้รส ี
(ฤษี) โดยเจา้รสไีดใ้ห้กุมารดีูดนิ้วซึง่ก็มนี ้านมไหลออกจากนิ้วมอื และอธษิฐานว่าหากกุมารนีี้มี
บุญบารมกีข็อใหเ้ทวดาทัง้หลายนิรมติผา้ทพิยป์กคลุมกาย เมื่อนางเจรญิเตบิโต 15 ปีกม็นีามว่า 
“รตันสดีา” ซึง่คอยดแูลเจา้รสอียา่งด ีและในทีสุ่ดนางกไ็ดอ้ภเิษกสมรสกบัพระยาพรหมจกัร 
 จะขา้งตน้ จะท าใหเ้หน็ไดว้่า การก าเนิดเป็นนางสดีาในพรหมจกัร นางสดีามภีูมหิลงัมา
จากนางสุธรรมา ผู้เป็นชายาของพระอินทร์ซึ่งจะแตกต่างจากนางสีดาในรามเกียรติฉ์บับ
ภาคเหนือและภาคอสีานซึง่ส่วนใหญ่ภูมหิลงัของนางสดีาจะมาจากนางสุชาดา นับว่าเป็นปัจจยั
ส าคญัที่ชี้ให้เห็นว่า ภูมหิลงัของนางสีดาในพรหมจกัรจะมคีวามแตกต่างจากรามเกียรติฉ์บบั
ทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและอสีานอยา่งเด่นชดั 
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 4.1.4 นางสีดาคือเทพธิดาสิดา 
 เทพธดิาที่มนีามว่า “สดิา” จะมภีูมหิลงัที่ปรากฏอยู่ในลงักาสบิโหฉบบัเดยีวเท่านัน้ 
เทพธดิาสดิาไดถ้อืศลีภาวนาอยูท่ีใ่ตต้น้นาลพีุน (นารผีล) ในป่าหมิพานต์ เมื่อภุมมจกัมาพบนาง
กเ็กี้ยวพาราสแีต่นางไม่ยนิยอมจงึหนีไปบนสวรรค์ นางไม่อาจหนีภุมมจกัได้จงึตัง้จติอธษิฐาน
ขอให้ไฟไหม้ร่างกายของตน และสาบานตนว่าจะสงัหารภุมมจกั ท าใหภุ้มมจกัสัง่ใหเ้ทวดาเฝ้า
นางไว้หากนางเกดิใหม่ใหน้ าไปถวายตน เมื่อเทพธดิาสดิาก าเนิดใหม่ ภุมมจกัจงึน าสดิาใส่หบี
ทองลอยน ้า ดงัความทีว่่า 
 

 “ภุมมจกัไดน้ัง่รถทพิยไ์ปเทีย่วเมอืงหมิพานต์ ไดพ้บนางเทพธดิาชื่อ “สดิา” ซึง่ถอื
ศลีภาวนาอยู่ทีต่้นนาลพีุน (นารผีล) ภุมมจกัเกีย้วพานนาง นางพยายามหนีซอกซอนไป
เมืองสวรรค์และเมืองไอโสน ภุมมจักก็ตามไปได้  ในที่สุดนางก็กลับมาที่ต้นนาลีพุน 
อธษิฐานขอใหไ้ฟไหมต้น และสาบานว่าเมื่อเกดิใหม่จะมาฆ่าภุมมจกั ภุมมจกัเหน็นางผูก
พยาบาทเช่นนัน้กใ็หรุ้กขเทวดาทัง้หลายเฝ้าอยู่บรเิวณต้นนาลพีุน หากนางเกดิใหม่ใหน้ า
นางไปถวาย 

  นางสดิามาเกดิใหม่ที่ต้นนาลพีุน ยกัษ์ทัง้หลายที่เฝ้าอยู่ได้น าทางไปถวายพญา
 ภุมมจกั พญาภุมมจกัใหใ้สน่างในหบีทองลอยน ้าไป” 
        (ลงักาสบิโห, 2534: 24) 
 

 เมื่อผอบไดล้อยน ้ามา ฤษตีนหนึ่งเลง็ทพิยเ์หน็ว่านางสดิาถูกฝังที่เกาะดอนทรายจงึไป
แจง้ต่อทา้วกนันกา ทา้วกนันกาจงึรบัเลีย้งนางเป็นพระราชธดิาบุญธรรม เมื่อนางเจรญิเตบิโตได ้
16 ปี ความงามของนางเป็นทีเ่ลื่องลอืท าใหเ้จา้เมอืงต่างต้องการนางสดิา พระอนิทรเ์หาะลงมา
เพื่อน ารตันธนูมามอบแก่ทา้วกนันกา หากใครสามารถยกไดก้จ็ะไดอ้ภเิษกสมรสกบันางสดิา ใน
ทีสุ่ดเจา้ลมัมากส็ามารถยกไดจ้งึไดอ้ภเิษกสมรสกบันางสดิา 
 กล่าวได้ว่า ภูมหิลงัของนางสดีาในลงักาสบิโหถอืเป็นการก าเนิดของนางเอกในเรื่อง
รามเกยีรติข์องไทยทีม่คีวามแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ นับว่าเป็นการก าเนิดของนางสดีา
ที่มลีกัษณะเด่นประการหนึ่ง กวไีด้สร้างสรรค์ภูมหิลงัของการก าเนิดของนางสดีาโดยให้เป็น
เทพธดิาทีบ่ าเพญ็เพยีรภาวนาอยู่ทีใ่ต้ต้นนารผีลในป่าหมิพานต์ ซึง่อยู่ภายใต้กรอบความคดิของ
พระพุทธศาสนา เหน็ไดจ้ากเรือ่งตน้นารผีลและป่าหมิพานตน์ัน่เอง 
 
 กล่าวโดยสรุป ความเป็นนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยในดา้นภูมหิลงัของ
นางสดีาจะมคีวามแตกต่างกนัไปตามบรบิทความเชื่อและวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มชนโดยจะมี
เสาหลกัทางความคดิและความเชื่อ 2 ลกัษณะ คอื การสบืทอดเนื้อเรื่องตามคตศิาสนาฮนิดู 
ไดแ้ก่ รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และการสรา้งสรรคเ์รื่องใหเ้ป็นนิทานชาดกของศาสนาพุทธ จะ
ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ภาคเหนือและภาคอสีานทัง้หมด 7 ฉบบั ได้แก่ ปรมัมเหยีร 
หอรมาน พรหมจกัร ลงักาสบิโห พระรามชาดก พระลกั – พระลามและควายทวัระพ ี
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  สิง่ที่น่าสนใจเกี่ยวกบัจุดมุ่งหมายของการจุติลงมาเกิดเป็นนางสดีาของเทพนารบีน
สวรรค์นัน้ จะมจีุดมุ่งหมายต่างกนั กล่าวคอื ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ระบุอย่างชดัเจนว่า 
พระลกัษมจีุตลิงมาเกดิตามค าเชญิของพระนารายณ์ในลกัษณะคู่บุญบารม ีหรอือาจกล่าวได้ว่า 
พระลกัษมไีด้ท าตามหน้าที่ของตนเพื่อเป็นคู่บุญบารมขีองพระนารายณ์และรกัษาความสงบสุข
ของโลก ซึ่งจะมคีวามแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีาน ไม่ว่าจะ
เป็นนางสุชาดา นางสุธรรมา และเทพธดิานางสดิานัน้ ลว้นแต่มาเกดิเพื่อแก้แคน้ทศกณัฐ ์ (พญา
ราพนาสวร / พญาภุมมจกั / ทา้วฮาบมะนาสวน ฯลฯ) เพราะนางเหล่านี้มจีติเคยีดแคน้ทศกณัฐท์ี่
แปลงกายเป็นพระอนิทรเ์ขา้ร่วมเสพสงัวาสกบันาง ดงันัน้การพจิารณาด้านภูมหิลงัของนางสดีา
ยอ่มท าใหเ้หน็ถงึความเป็นตวัตนของนางสดีาทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

 
ตารางท่ี 1  ภมิูหลงัของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 

 
ภมิูหลงัของ 
นางสีดา 

ร. 1  
พระลกั – 
พระลาม 

พระราม 
ชาดก 

ควาย 
ทวัระพี 

หอร
มาน 

ปรมัม 
เหียร 

พรหม
จกัร 

ลงักา 
สิบโห 

1. นางสดีาคอื 
พระลกัษม ี         

2.นางสดีาคอื 
นางสชุาดา 

        

3.นางสดีาคอื 
นางสธุรรมา 
(สธุมัมา) 

        

4.นางสดีาคอื 
เทพธดิาสดิา 

        

 
 

4.2 ชาติก าเนิดของนางสีดา 
 หากพิจารณาเกี่ยวกับชาติก าเนิดของนางสีดาในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย จะ
พบว่า ชาตกิ าเนิดของนางสดีาจะปรากฏอยู ่2 ลกัษณะ กล่าวคอื 1) การไม่ไดด้ ารงฐานะการเป็น
พระราชธดิาของทศกณัฐ ์และ 2) การด ารงฐานะการเป็นพระราชธดิาของทศกณัฐ ์ดงัรายละเอยีด
ต่อไปนี้ 
 
 4.2.1 การไม่ได้ด ารงฐานะเป็นพระราชธิดาของทศกณัฐ ์
 ในรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นบางฉบบันัน้ กวผีู้แต่งได้สร้างสรรค์ตวัละครนางสีดามใิห้มี
ฐานะเป็นพระราชธดิาของทศกณัฐ์ นับว่าเป็นสิง่ที่น่าสนใจอย่างยิง่ซึ่งจะปรากฏในรามเกียรติ ์
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ฉบบัภาคเหนือ ไดแ้ก่ หอรมาน ปรมัมเหยีรและลงักาสบิโห และยงัรวมไปถงึรามเกยีรติฉ์บบัภาค
อสีาน ไดแ้ก่ ควายทวัระพ ีจะกล่าวตรงกนัว่า นางสดีามไิดจ้ตุลิงในครรภข์องมเหสทีศกณัฐ์ แต่จะ
ลงมาเกดิในลกัษณะโอปปาตกิะ4 เหนือตกัของทศกณัฐ ์ดงันัน้การเกดิของนางสดีาในรามเกยีรติ ์
ทัง้หมด 3 ฉบบัดงัทีก่ล่าวขา้งต้น (ยกเวน้เรื่องลงักาสบิโห) จะถอืว่านางสดีามไิดม้ฐีานะการเป็น
พระราชธดิาของทศกณัฐ์เนื่องจากลกัษณะการเกิดดงักล่าวเป็นการเกิดด้วยตนเองของเทวดา 
นับว่าเป็นสิง่ที่น่าสนใจอย่างยิง่ การก าเนิดดงักล่าวถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มหศัจรรย์ของการ
สรา้งสรรค์ของกวผีู้แต่ง ท าให้เห็นถงึความแตกต่างของลกัษณะการเกดิของนางสดีาที่มคีวาม
แตกต่างจากนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 อย่างชดัเจน ผูศ้กึษาเหน็ว่า การสรา้งสรรค์
ของกวผีู้แต่งรามเกยีรติฉ์บบัดงักล่าวขา้งต้น อาจเป็นเพราะต้องการตดันางสดีาให้พ้นจากวงศ์
ของทศกณัฐ์อย่างสิ้นเชงิ เพื่อเป็นการท าให้นางสีดาด ารงฐานะนางเอกของวรรณกรรมเรื่อง
รามเกยีรติท์ีม่คีวามบรสิุทธิแ์ละไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัทศกณัฐต์ัง้แต่เริม่เรือ่ง ดงัความทีว่่า 
 

 “….....ขา้จกัขอลงไปฆ่าราภนาสวรเสยีบดันี้แล ขอมหาราชเจ้าพออย่าละขา้เสยี
พร่องแด่เทอะ นางสชุาดาบงัเกดิดว้ยโกรธมากนัก ลวดจุตติายจากชัน้ฟ้าดาวดงึษ์แลว้ลง
มาเกดิเป็นโอปปาตกิเหนือตกัแห่งราภนาสวรวนันัน้แล” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527: 2) 
 

 “.......นางสุชาดาได้รู้กเ็คยีด แล้วลวดขอพรแต่ส านักพระยาอนิทาว่า “ราพนาสูร
มนัเป็นคนสามญับ่ดาย พ้อยมาดูแควนยงัมหาราชเจ้าและตวัขา้ฉันนี้ ขา้ขอลงไปขา้รา
พนาสรูผูน้ัน้เทอะ” นางบงัเกดิดว้ยโกธะกล็วดจุตติายจากชัน้ฟ้าลงมาเอาปฏสินธเิหนือตกั
ราพนาสรูวนันัน้แล” 

        (หอรมาน, 2527: 47) 
 

 “……..นางสุชาดาได้ฮู้แล้ว กเ็ลยก่าวขอพอนแด่ส านักพระยาอนิว่าราพะนาสวน
อนั  เปนคนสามนับ่ดาย พอยดแูควนยงัมะหาราชเจา้และดงัตนตวัขา้นี้ ขา้น้อยขอลงไปขา้
ยงัราพะนาสวนเสยี ขอมะหาราชเจ้าอย่าละขา้เสยีเทิน้ นางบงัเกดิดว้ยโกทะลวดจุตติาย
จากชัน้ฟ้าลงมาเกดิเอาโอปาปะปัตตสินธเิหนือตกัแห่งราพนะสวนวนันัน้” 

       (ควายทวัระพ,ี 2528: 362 - 363) 
 
 

 
 
 4ค าว่า “โอปปาตกิะ” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 
1441) ใหค้วามหมายไวว้่า น. ผูเ้กดิขึน้โดยไม่ต้องอาศยัพ่อแม่ อาศยัอดตีกรรม ไดแ้ก่ เทวดา พรหม สตัว์-
นรก เปรต อสรุกาย, อุปปาตกิะ กเ็รยีก. (ป.). 
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 การลงมาเกิดของนางสุชาดาเหนือตักของทศกัณฐ์ในรามเกียรติฉ์บับต่างๆ ตามที่
ยกตวัอย่างขา้งต้นนัน้ ถอืว่ามคีวามน่าสนใจ เพราะกวีผูแ้ต่งมไิดก้ าหนดใหน้างสดีามฐีานะเป็น
พระราชธดิาของทศกณัฐ์ แต่จะสรา้งสรรคใ์ห้นางสุชาดาที่ลงมาเกดิเป็นนางสดีาด้วยตนเองใน
ลกัษณะของโอปปาตกิะ ผูศ้กึษาเหน็ว่า สาเหตุดงักล่าวอาจสบืเนื่องมาจากการท าใหช้าตกิ าเนิด
ของนางสดีามคีวามบรสิุทธิ ์ไมเ่กีย่วขอ้งกบัพงศข์องทศกณัฐ ์
 ส่วนนางสดีาในลงักาสิบโหจะไม่มฐีานะเป็นพระราชธดิาของทศกณัฐ์และนางมณโฑ
เช่นกนั (ไม่ใช่ลกัษณะการเกดิแบบโอปปาตกิะ) เพราะนางสดีาเป็นเทพธดิาสดิาผู้บ าเพญ็เพียร
ภาวนาอยู่ทีต่้นนารผีลในป่าหมิพานต์ซึ่งมจีติเคยีดแคน้มุ่งสงัหารทศกณัฐ์ ทศกณัฐส์ัง่ให้เทวดา
เฝ้าหากเทพธดิาสดิามาเกดิใหม่ใหน้ าไปถวายตน เมื่อสดิามาเกดิใหม่ ทศกณัฐ์กน็ านางสดิาใส่
หบีทองลอยน ้าไป ซึง่ผูศ้กึษาจะถอืว่า นางสดีาในลงักาสบิโหจะมลีกัษณะของโอปปาตกิะเช่นกนั 
เพราะเทพธดิาสดิาไดก้ลบัชาตมิาเกดิใหมเ่ป็นนางสดีาดว้ยพลงัเคยีดแคน้ทีม่ต่ีอพญาภุมมจกั 
 กล่าวได้ว่า การไม่ได้ด ารงฐานะป็นพระราชธดิาของทศกณัฐ์ จะปรากฏในรามเกียรติ ์
ฉบบัต่างๆ กล่าวคอื รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ ไดแ้ก่ หอรมาน ปรมัมเหยีร และรามเกยีรติฉ์บบั
ภาคอสีาน ไดแ้ก่ ควายทวัระพ ีนางสดีามไิดม้ฐีานะของการเป็นพระราชธดิาของทศกณัฐ ์แต่จะ
ลงมาเกดิในลกัษณะโอปปาตกิะ (ลกัษณะกายทพิยข์องเทวดา) บนตกัของทศกณัฐ ์ผู้ศกึษาถอื
ว่านางสดีามใิช่ธดิาของทศกณัฐเ์นื่องจากลกัษณะการเกดิดงักล่าวเป็นการเกดิด้วยตนเองของ
เทวดา อาจสบืเน่ืองมาจากการท าใหช้าตกิ าเนิดของนางสดีามคีวามบรสิุทธิ ์ไม่เกี่ยวขอ้งกบัพงศ์
ของทศกณัฐ์ และรวมไปถึงนางสดีาในลงักาสบิโหจะไม่มีฐานะเป็นพระราชธดิาของทศกณัฐ์
เช่นเดยีวกนัดงัทีก่ล่าวขา้งตน้  
 
 4.2.2 การด ารงฐานะเป็นพระราชธิดาของทศกณัฐ ์   
 ชาตกิ าเนิดของนางสดีาจะมฐีานะของการเป็น “พระราชธดิา” ของทศกณัฐ ์(ในฉบบัภาค
กลาง พระมารดาของนางสดีาคอืนางมณโฑ ส่วนรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ส่วนใหญ่มไิด้ปรากฏ
นามพระมเหสขีองทศกณัฐ์ กล่าวเพยีงว่า เป็นพระมเหสหีรอืพระเทวอีงค์หนึ่ง แต่ในพระราม
ชาดกปรากฏนามว่า “นางจนัทา” และในเรื่องพรหมจกัรมนีามว่า “นางเกส”ี) ดงัจะปรากฏใน
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 พรหมจกัร พระรามชาดกและพระลกั – พระลาม  
 หากพจิารณาใหถ้ี่ถ้วนจะพบว่า ฐานะพระราชธดิาของนางสดีาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
2 ลกัษณะ กล่าวคอื 1) การเป็นพระราชธดิาในวงศ์กษตัรยิม์นุษย ์และ 2) การเป็นพระราชธดิา
ในวงศก์ษตัรยิย์กัษ์ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
  4.2.2.1 การด ารงฐานะเป็นพระราชธิดาในวงศก์ษตัริยม์นุษย ์  
  ฐานะพระราชธดิาของนางสดีาในวงศ์กษัตรยิ์มนุษย์ จะปรากฏในรามเกียรติ ์
ฉบบัท้องถิน่ ได้แก่ พรหมจกัร พระรามชาดกและพระลกั – พระลาม ท าให้เหน็ว่า กวผีู้แต่ง
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ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งของตวัละครใหม้คีวามแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 โดยเปลีย่น
เผ่าพนัธุข์องทศกณัฐจ์าก “ยกัษ์” กลายเป็น “มนุษย”์ ซึง่ท าใหน้างสดีากลายเป็นเผ่าพนัธุม์นุษย์
ไปโดยปรยิาย โดยยงัคงจุดร่วมบางประการไวน้ัน่คอื คงใหท้ศกณัฐ์มฐีานะของการเป็นกษตัริย์
หรอืเจา้เมอืงทีป่กครองเมอืงหนึ่งๆ ไว ้อนัจะท าใหน้างสดีามฐีานะเป็นพระราชธดิาของกษตัรยิ์
ไวอ้กีดว้ยนัน่เอง 
  ในเรื่องพรหมจกัร การอวตารของนางสุธรรมาซึ่งเป็นพระชายาของพระอนิทร์
องคห์นึ่งตามคตคิวามเชื่อในพระพุทธศาสนาสบืเนื่องมาจากทา้ววโิรหาราช (ทศกณัฐ)์ ไดจ้ าแลง
นิรมติกายเป็นแมลงสาบเกาะที่ประตูของปราสาทและได้จดจ ามนต์คลายประตูนัน้ เพื่อเขา้หา
นางสุธรรมา นางสุธรรมาเขา้ใจว่าเป็นพระอนิทรจ์งึได้ร่วมเสพวงัวาสกบัพระอนิทรใ์นรูปแปลง
ของทา้ววโิรหาราช เมื่อนางสุธรรมารูค้วามจรงิว่า ตนใกล้หมดอายุขยัและยงัได้ร่วมเสพสงัวาส
กบัทา้ววโิรหาราช (ทศกณัฐ)์ แบบไมไ่ดต้ัง้ใจ นางจงึไดข้อพรต่อพระอนิทรล์งมาจุตใินโลกมนุษย์
เพื่อท าให้ท้าววโิรหาราชถึงแก่ความฉิบหายโดยไปเกิดในครรภ์ของพระอคัรมเหสทีี่มนีามว่า 
“นางเกส”ี ของทา้ววโิรหาราชในเมอืงลงักา ดงัความทีว่่า 
 

 “คนัว่านางไดพ้รแลว้กจ็ุตจิากชัน้ฟ้าเทวโลก ลงมาเอาปฏสินธกิ าเนิดเกดิในท้อง
แห่งนางอคัคมเหสเีทวแีห่งพระยาวโิรหาราช ในเมอืงลงักาทีน่ัน้หัน้แล” 

         (พรหมจกัร, 2522: 15) 
 

  หากพจิารณาฐานะของทา้ววโิรหาราช (ทศกณัฐ)์ จะพบว่า ทา้ววโิรหาราชด ารง
ต าแหน่งฐานะของการเป็นกษตัรยิผ์ู้ครองเมอืงลงักาซึ่งเป็นพระโอรสของพระยาวโิรหาราชะกบั
นางกญัจนเทว ีทา้ววโิรหาราชไดส้บืราชบลัลงักต่์อจากพระบดิา อกีทัง้กวผีูแ้ต่งไดพ้รรณนาความ
งดงามและความยิง่ใหญ่ของเมอืงลงักาไว้อย่างชดัเจน ตลอดจนยงักล่าวถึงบรวิารที่มมีากมาย
และนางสนมที่มถีงึหนึ่งหมื่นหกพนันาง (กวีผูแ้ต่งกล่าวถงึพระยาวโิรหาราชะซึ่งท้าววโิรหาราช
ไดส้บืต่อจากพระบดิา) และไดอ้ภเิษกสมรสกบันางเกส ีดงัความทีว่่า 
 

 “...ก็แลมี โลหปาสาโทอันว่า ปราสาทอันมุงด้วยค างามนัก มีชัน้ได้เจ็ดชัน้อัน
ประดบัดว้ยช่อฟ้าและดวงปลคี าและใบสรคี าและหิง่ค า อนัมเีสยีงมีม่่วนเพราะยิง่นัก มฝีา
กระดานบานประตูและหน้าป่องเบงชร อนัประดบัด้วยค าและแก้วเจด็ประการ ดูรุ่งเรอืง
งามนกั เป็นดัง่วมิานแห่งเทวดาทัง้หลายอนัมใีนชัน้ฟ้านัน้ อนัว่าเมอืงลงักาทวปีนัน้ กวา้ง
ได ้9 โยชนะและแวดเกีย้วไปดว้ยก าแพงเวยีง 3 ชัน้ ชัน้นอกนัน้แลว้ดว้ยหนิอนัหนาได ้3 
วา ก าแพงชัน้ถดันัน้แล้วดินละอฐิ อนัทาด้วยสะทายอนังาม รูปนกหสัดลีงิค์ รูปหงสค์ า 
กวางฟานหมเูหมนังวัลาย กม็แีล 
 อนัว่าปราการชัน้ในแลว้ไปด้วยเหลก็ทงัมวล และเมอืงอนันัน้ประกอบไปดว้ยหอ
หิง้หอเลอ และต้นพา้วต้นตาลหมากพูทงัหลาย มปีระตูทงั 3 อนัหบัทบัดนีัก ประดบัดว้ย
แกว้และค า ดูงามมากนักแล อนัว่าท้าวพระยาและเสนาอามาจทงัหลาย อนัอยู่ในเวยีงที่
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นัน้อนัมากกว่าแสนตน เป็นปรวิารแห่งพระยาใหญ่แห่งตน และนางนาฏสนมทงัหลายอนัมี
หมื่นหกพนันางหากแวดลอ้มอนัเป็นปรวิารกม็แีล” 

                        (พรหมจกัร, 2522: 2 - 3) 
 

 “เมื่อนัน้พระยาก็มักใคร่หื้อเพิ่นหามายงัราชกัญญาผู้อันทรงรูปโสมนมพรรณ
วณัณะอนังาม สมควรแก่ราชกุมมารนัน้ชื่อว่า นางเกสกีุมมารี ว่าอัน้ กน็ ามาเป็นปาท
ปรจิาคแก่เจา้กุมมารแลว้กอ็ุสสาราชาภเิสกยงัเจา้กุมมารหือ้เป็นพระยาไวส้บืเชือ้แทนเมอืง
ปรากฏไดช้ื่อว่า วโิรหาราชะ แลว้กอ็ุสสาราชาภเิสกยงันางเกสหีือ้เป็นอคัคมเหสเีทว ีหื้อ
เป็นใหญ่แก่นางทงัหลายไดห้มื่นหกพนันาง กม็หีัน้แล” 

           (พรหมจกัร, 2522: 4) 
 

  ในเรื่องพระรามชาดก นางสดีาถอืว่าเป็นพระราชธดิาของพญาราพณาสวรกบั
นางจนัทาซึง่พญาราพณาสวรไดค้รองเมอืงอนิทปัตถส์บืต่อจากพระบดิาทีม่นีามว่า “ทา้ววริุฬหก” 
(โดยพระเชษฐาของท้าววริุฬหกคอื ท้าวธตรฐ / ท้าวธตรฐมพีระโอรสและพระธดิาคอืนางจนัทา 
พระรามและพระลกัษณ์ ส่วนทา้ววริุฬหกมพีระโอรสคอื พญาราพณาสวร) แต่ในเวลาต่อมาพญา
ราพณาสวรไดไ้ปครองเมอืงทีเ่กาะลงกา โดยมพีบิพเีป็นอุปราช 
  พญาราพณาสวรได้เรยีนเวทมนต์คาถาเรื่องการแปลงกายในส านักพระอนิทร ์
พญาราพณาสวรแปลงกายเป็นพระอนิทรแ์ลว้ลอบเขา้หานางสุชาดา เมื่อนางสุชาดาทราบความ
จรงิกเ็กดิความรูส้กึเคยีดแคน้ จงึได้ขอพรพระอนิทรใ์ห้ตนไปเกดิในเมอืงลงกาเพื่อแก้แคน้พญา
ราพณาสวร โดยนางสุชาดาไดไ้ปเกดิในครรภข์องนางจนัทา จงึท าใหน้างสุชาดาทีจุ่ตมิาเกดิเป็น
นางสดีามฐีานะเป็นพระราชธดิาของพญาราพณาสวร ดงัความทีว่่า 
 

 “ฝ่ายพระอนิทร์เขา้ห้องนางสุชาดาชวนเชงิพศิวาส นางสุชาดาว่าเป็นอย่างไรจงึ
โปรดปรานมาก เพราะเมื่อวานกม็าครัง้หนึ่งแลว้ พระอนิทรป์ระหลาดใจตอบว่า มไิดม้าหา
เลย ชะรอยจะเป็นพญาราพณาสวรซึง่หล่อให้มรีูปเหมอืนพระอนิทร์ลอบล่วงเขา้มา นาง
สุชาดาเสยีใจมาก โกรธแคน้พญาราพณาสวรนัก ขอพรพระอนิทรไ์ปเกดิในลงกาเพื่อแก้
แค้นและให้พระอินทร์คอยดูแลตนในมนุษย์โลกนัน้ด้วย พระอินทร์ประทานพรตาม
ประสงค ์นางสชุาดาจุตลิงไปเกดิในครรภ์นางจนัทา คนืนัน้ นางฝันว่ามลีูกแกว้ลอยมาแต่
ฟ้าเวยีนวนตวันางสามรอบแลว้เขา้ไปในทอ้งครู่หนึ่งกอ็อกจากทอ้ง เป็นสายลวดเกีย่วรดั
พญาราพณาสวรจนตาย แลว้ลกูแกว้นัน้กห็ายไป” 

                (พระรามชาดก, 2507: 38) 
 

  ส่วนในเรื่องพระลกั – พระลามนัน้ กวผีู้แต่งไดส้รา้งสรรคเ์นื้อเรื่องโดยใหพ้ญา
ฮาบมะนาสวน (ทศกณัฐ)์ จ าแลงแปลงกายเป็นพระอนิทรแ์ลว้ลอบเขา้หานางสุชาดาเช่นกนั เมื่อ
นางสุชาดาทราบความจรงิก็เกิดความเคยีดแค้นแล้วขอพรจากพระอินทร์เพื่อให้ตนไปเกิดใน
เมอืงของพญาฮาบมะนาสวนโดยไปเกดิในครรภข์องเทวพีญาฮาบมะสวนเช่นเดยีวกนั จงึท าให้
นางสดีามฐีานะเป็นพระราชธดิาของพญาฮาบมะนาสวน ดงัความทีว่่า 
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 “คอ้มว่า นางสัง่แลว้เฮว็ฮบีลาลง เถงิทีเ่มอืงลงักาทปิีคนภายใต้ แต่นัน้ นางกแ็ยง
ไปในหอ้งเทวพีญาฮาบ เลยล่วงเขา้ในทอ้งเกดิมา ยอมเมื่อเถิงระดูไดส้บิสองเดอืนครรภ์
แก่มานัน้ นางประสตูลิกูน้อยนางแกว้ออกมา ศรสีะอาดเนื้อนามหน่อกุมาร ีทงโสมงามดัง่
ค าเลยีงไว ้อนัจกัเทยีมฮปูโสมสะอาดกนิร.ี...” 

            (พระลกั – พระลาม, 2518: 4) 
 

  ทัง้นี้ในเรือ่งพรหมจกัรและพระลกั – พระลามนัน้ ฐานะของนางสดีาในฐานะการ
เป็นพระราชธดิาของทศกณัฐไ์ดส้ิน้สุดลง เพราะทศกณัฐใ์หโ้หรท านายดวงชะตาของกุมาร ี(นาง
สดีา) จงึท าใหรู้ว้่า ดวงชะตาจะท าใหต้นและบา้นเมอืงเกดิความฉิบหาย จงึไดน้ านางสดีาลอยแพ
ไป แต่ในพระรามชาดก กวีผู้แต่งได้สร้างเหตุการณ์ที่น่าสนใจ กล่าวคือ เมื่อนางสุชาดาถือ
ก าเนิดครบ 1 ปีกฉ็วยเอามดีแทงทีค่างของพญาราพณาสวร จงึท าใหน้างสดีาถูกลอยแพในทีสุ่ด 
ดงัความทีว่่า 
 

 “นางจนัทาทรงครรภ์ครบ 10 เดอืน คลอดลูกเป็นหญิง อยู่มาธดิาอายุหนึ่งขวบ
ก าลงัยกย่างไปมาและช่างพูด มรีูปโฉมงดงาม พญาราพณาสวรรกัใคร่มาก โอบอุม้ขึน้ใส่
ตกัจูบหน้าจูบหวั พลางพูดว่าลูกเราน่ารกัน่าเอน็ดูปานนี้ ไฉนหูฮาจึ่งว่าจะเกดิมาท ารา้ย
พ่อ ไม่เหน็มเีค้าเป็นความจรงิเลย ก าลงัจูบชมดมขม่อมอยู่ไปมา กุมารฉีวยเอามดีด้าม
แกว้ในขนัหมากขึน้มาแทงลกูคางพ่อ พญาราพณาสวรเหน็จรงิว่า คงเกดิมาฆ่าพ่อจรงิ จงึ
ใหเ้อาไปลอยแพเสยี” 

            (พระรามชาดก, 2507 : 39) 
 

  จากข้างต้นจะท าให้เห็นว่า กวผีู้แต่งรามเกียรติท์ ัง้ 3 เรื่อง ได้แก่ พรหมจกัร 
พระลกั – พระลาม และพระรามชาดก ได้ปรบัเปลี่ยนเผ่าพนัธุ์ของทศกัณฐ์จาก  “ยกัษ์” ให้
กลายเป็น “มนุษย”์ ซึง่จะมคีวามแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ส่งผลท าใหน้างสดีาใน
ทัง้สามเรื่องนี้ด ารงเผ่าพนัธุ์เป็นมนุษยไ์ปโดยปรยิาย นับเป็นสิง่ที่น่าสนใจอนัเป็นการแสดงให้
เหน็ถงึความเป็นนางสดีาทีม่คีวามแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ซึง่รบัเนื้อเรื่องมาจาก
รามายณะของอินเดยี อกีทัง้กวผีู้แต่งยงัคงฐานะของการเป็นกษตัรยิข์องทศกณัฐ์เช่นเดยีวกบั
รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 อนัส่งผลท าให้นางสดีามฐีานะเป็นพระราชธดิาของทศกณัฐ์ ทัง้นี้
ฐานะของนางสดีาในเรือ่งพรหมจกัรและพระลกั – พระลามสิน้สุดลงเพราะดวงชะตาของนางสดีา
จะท าให้เกิดความฉิบหายจงึถูกลอยแพเช่นเดยีวกับเรื่องพระรามชาดก แต่กวผีู้แต่งได้สร้าง
เหตุการณ์ให้นางสดีาที่ถอืก าเนิดครบ 1 ปีกฉ็วยมดีแทงคางของพญาราพณาสวร จงึท าใหน้าง
ถูกลอยแพในทีสุ่ดเช่นเดยีวกนั 
 
  4.2.2.2 การด ารงฐานะเป็นพระราชธิดาในวงศก์ษตัริยย์กัษ์ 
  หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางทัง้ฉบบัราชส านักและชาวบา้น จะพบว่า 
มเีพยีงรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เท่านัน้ จะปรากฏตอนทีก่ล่าวถงึชาตกิ าเนิดของนางสดีาว่า
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เป็นอวตารปางหนึ่งของพระลกัษมผีูเ้ป็นพระชายาคู่บุญบารมขีองพระนารายณ์ จึงท าใหเ้หน็ถงึ
การจุตลิงมาเกดิในครรภ์นางมณโฑผู้เป็นอคัรมเหสขีองทศกณัฐ์ (โดยที่ทศกณัฐ์ด ารงเผ่าพนัธุ์
ของยกัษ์) ตามค าบญัชาของพระอศิวร (พระศวิะ) อกีทัง้พระอศิวรยงัตัง้ใจใหน้างสดีาเป็นเพลงิ
ผลาญทศกณัฐ ์เมื่อถงึก าหนดวนัคลอดนางสดีา กวผีูแ้ต่งไดพ้รรณนาว่า รปูลกัษณ์ของนางสดีา
มคีวามงดงามและผดิไปจากวงศย์กัษ์และไดร้อ้งว่าผลาญราพณ์สามครัง้ ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เป็นบุตรศีรศีุภลกัษณ์เลศิ  งามประเสรฐิดัง่นางในไตรจกัร 

  ผวิพรรณนวลละอองผ่องพกัตร ์  ผดิสรุยิว์งศย์กัษ์ในลงกา 
  นางนัน้รอ้งขึน้ว่าผลาญราพณ์  สาบคาบปรากฏถว้นหน้า 
 แต่องคบ์ตุิเรศมารดา   ไม่ไดย้นิวาจานงลกัษณ์ ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 275) 
 

  เมื่อนางสดีาก าเนิดนัน้ พเิภกได้ท านายดวงชะตานางสดีาว่าจะเป็นกาลกณิีแก่
บ้านเมอืงซึ่งจะท าให้เมอืงลงกาวอดวายโดยแนะน าให้ทิ้งลงในแม่น ้า ท าให้นางมณโฑคดิว่า
พเิภกใส่รา้ย แต่เมือ่เหล่าโหรคนอื่นต่างท านายว่านางสดีาเป็นกาลกณิีท าใหท้ัง้ทศกณัฐแ์ละนาง
มณโฑตดัสนิใจใส่บุตรลีงในผอบลอยน ้าไป จงึเป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหน้างสดีามฐีานะเป็นพระ
ราชธดิาของทศกณัฐก์บันางมณโฑสิน้สุดลง 
  จากขา้งต้นจะท าให้เหน็ว่า นางสดีามคีวามเป็นมนุษย ์โดยมไิด้ด ารงเผ่าพนัธุ์
ของการเป็นยกัษ์หรือมบีุคลิกลกัษณะ พฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับยกัษ์เช่นเดียวกับทศกัณฐ ์
นับเป็นสิง่ที่ท าให้เห็นถึง “ความคลุมเครอืทางชาติก าเนิดของนางสดีา” ดงัความที่ปรากฏใน
กลอนทีว่่า “ผวิพรรณนวลละอองผ่องพกัตร ์ผดิสุรยิว์งศ์ยกัษ์ในลงกา”  อาจจะกล่าวไดว้่า ความ
คลุมเครอืทางชาตกิ าเนิดของนางสดีาเป็นเสน่หข์องตวัละครเอกหญงิในลกัษณะทีบ่ดิาเป็นยกัษ์
แต่นางสดีาเป็นมนุษยน์ัน่เอง  
 
 จากทัง้หมดขา้งต้น อาจกล่าวได้ว่า ชาตกิ าเนิดของนางสดีาจะมีฐานะเป็นพระราชธดิา
ของทศกณัฐ์ (และยงับ่งบอกถงึฐานะของการเป็นนางกษตัรยิข์องนางสดีาอกีด้วย) ซึ่งเป็นการ
ชีใ้หเ้หน็ว่า นางสดีามชีาตกิ าเนิดทีสู่งส่งซึง่มคีวามสมฐานะของการเป็นเทวดานารผีูย้ ิง่ใหญ่ อนั
แสดงออกถงึฐานะของการเป็นพระชายาของเทพเจา้ที่สูงสุดของทัง้สองคตคิวามเชื่อในศาสนา 
กล่าวคอื พระลกัษม ีพระชายาคู่บุญของพระนารายณ์ในคตบิรบิทความเชื่อศาสนาฮนิดู และนาง
สุชาดากบันางสุธรรมาในคติความเชื่อศาสนาพุทธ ดงันัน้ชาตกิ าเนิดของนางสดีาที่มีฐานะเป็น
พระราชธดิาของทศกณัฐ์นัน้ จะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 (เป็นรามเกยีรติฉ์บบัภาค
กลางเพยีงฉบบัเดยีวที่มกีารกล่าวถึงการก าเนิดของนางสดีา) และรวมไปถึงรามเกียรติฉ์บบั
ทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ พรหมจกัร พระรามชาดก และพระลกั – พระลาม  
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 จากทัง้หมดขา้งตน้ ผูศ้กึษาขอสรปุชาตกิ าเนิดของนางสดีาเป็นตารางดงันี้ 
 
ตารางท่ี 2  ชาติก าเนิดของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 

 
ชาติก าเนิด 
ของนางสีดา 

ร. 1  
พระลกั – 
พระลาม 

พระราม 
ชาดก 

ควาย 
ทวัระพี 

หอร
มาน 

ปรมัม 
เหียร 

พรหม
จกัร 

ลงักา 
สิบโห 

1. การไม่ไดด้ ารงฐานะ
เป็นพระราชธดิาของ
ทศกณัฐ ์(ลกัษณะการ
เกดิแบบโอปปาตกิะ) 

        

2. การด ารงฐานะ 
เป็นพระราชธดิา 
ในวงศก์ษตัรยิม์นุษย ์

        

3. การด ารงฐานะ 
เป็นพระราชธดิา 
ในวงศก์ษตัรยิย์กัษ ์

        

  
 
4.3 ลกัษณะภายนอกของนางสีดา 
 การพจิารณาความเป็นตวัตนของตวัละครในวรรณกรรมไทย สิง่ทีช่ ีใ้หเ้หน็ว่า ตวัละคร
มคีวามแตกต่างจากตวัละครอื่นๆ ในวรรณกรรมไทย สามารถเหน็ไดจ้ากลกัษณะภายนอกของ
ตวัละครตวันัน้ว่ามลีกัษณะเช่นใด มคีวามแตกต่างจากตวัละครอื่นๆ อย่างไร เพราะการศกึษา
ลกัษณะภายนอกของตวัละครเป็นการสร้างภาพของตัวละครที่กวสีร้างสรรค์ตัวละครตวันัน้
ขึน้มา และยงัท าใหผู้อ่้านสามารถจนิตนาการภาพของตวัละครขึน้มาไดอ้กีลกัษณะหนึ่ง 
 “ลกัษณะภายนอก” จงึนบัว่าเป็นคุณสมบตัทิี่สามารถช่วยบ่งบอกถงึความเป็นนางสดีา
ในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย ผูศ้กึษาไดค้น้พบลกัษณะภายนอกทีบ่่งบอกถงึความเป็นนาง
สดีาได้ทัง้หมด 2 ประการ กล่าวคอื 1) การมรีูปลกัษณ์ทีส่วยงาม และ 2) การแต่งกาย ดงั
รายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
 4.3.1 การมีรปูลกัษณ์ท่ีสวยงาม 
 “นางสดีา” ถือว่าเป็นตวัละครเอกหญิงในวรรณกรรมไทยที่ได้รบัการยกย่องว่าเป็น
นางเอกผูม้คีวามงดงามอยา่งมาก หากกล่าวถงึความงามของนางเอกในวรรณกรรมไทย ผูศ้กึษา
เหน็ว่า นางสดีาจะตอ้งอยูใ่นฐานะของนางเอกทีม่คีวามงามและไดร้บัการกล่าวถงึมากทีสุ่ด หาก
พจิารณาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย ทัง้ฉบบัภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอสีาน กวผีูแ้ต่ง
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ยงัคงเรื่องการพรรณนาดา้นรปูลกัษณ์และความงามของนางสดีาไวอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้ผูศ้กึษาจะ
ขอกล่าวถงึรปูลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยแบบภาพรวม เพื่อทีจ่ะช่วย
ท าให้เกดิความเขา้ใจและสามารถเหน็ภาพของรูปลกัษณ์และความงามของนางสดีาได้ชดัเจน
มากยิง่ขึน้ 
 ในเรื่องรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางทัง้ 9 ฉบบั กวผีูแ้ต่งไดพ้รรณนาความงามของนางสี
ดาไวอ้ย่างชดัเจน โดยกวผีูแ้ต่งไดก้ล่าวว่า นางสดีามคีวามงดงามอย่างมาก ซึ่งไม่มใีครในสาม
โลกสามารถเปรยีบเทยีบกบัความงามของนางสดีาได้ อีกทัง้หากพจิารณาในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที่ 1 จะพบว่า กวผีู้แต่งได้กล่าวถงึความงามของนางสดีาเมื่อครัน้เป็นทารกว่ามคีวาม
งดงาม ประการส าคญั กวผีูแ้ต่งไดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนว่า นางสดีามผีวิพรรณและลกัษณะผดิกบั
วงศย์กัษ์ อนัแสดงใหเ้หน็ถงึความคลุมเครอืทางดา้นชาตกิ าเนิดของนางสดีาดงัทีก่ล่าวในหวัขอ้
ทีผ่่านมา ดงัความทีว่่า 
 
   ๏ เป็นบุตรศีรศีุภลกัษณ์เลศิ  งามประเสรฐิดัง่นางในไตรจกัร 

  ผวิพรรณนวลละอองผ่องพกัตร ์  ผดิสรุยิว์งศย์กัษ์ในลงกา 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 275) 
 

 รปูลกัษณ์และความงามของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 นัน้ ปรากฏใหเ้หน็
เด่นชดัในตอนที่นางส ามนักขาทูลฟ้องทศกัณฐ์เพื่อเย้ายวนและเร่งเร้าให้ทศกัณฐ์เกิดความ
ก าหนัดและอยากไดน้างสดีามาครอบครอง กล่าวได้ว่า การชมความงามของนางสดีาจากปาก
ของนางส ามนักขาเป็นการพรรณนารูปลกัษณ์แบบแยกส่วนโดยใช้นางมณโฑเป็นตวัตัง้ในการ
เปรยีบเทยีบเพื่อท าใหท้ศกณัฐจ์นิตนาการภาพของนางสดีาไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ขึน้ ทัง้นี้ชลดา 
เรอืงรกัษ์ลขิติ (2549 : 8) กล่าวว่า การชมความงามแบบแยกส่วนเป็นการแยกชมความงามของ
อวยัวะต่างๆ โดยแยกชมทีละส่วนทีละอย่าง โดยมากจะได้รบัอิทธิพลทางด้านแนวคิดจาก
อนิเดยี ทัง้นี้กวผีู้แต่งยงัเปรยีบไปถึงทรวดทรงและกริยิาท่าทางว่านางสดีามคีวามงดงามและ
เหนือชัน้กว่านางมณโฑ ดงันัน้ความงามของนางสดีาถอืเป็นเบญจกลัยาณ ีดงัความทีว่่า 
 

  ซึง่จะเอาพีน่างมณโฑเปรยีบ  เปรยีบเทยีบไกลกนัสกัพนัเท่า 
  เปรยีบขนงแพข้นงนงเยาว ์   เปรยีบทรงศอเล่ากไ็กลกนั 
  เปรยีบปรางสดีากน่็าชม   เปรยีบเนตรเนตรคมคมสนั 
  เปรยีบพกัตรผ์่องแผว้ดัง่ดวงจนัทร ์    เปรยีบถนัดัง่ปทุมละอองนวล 
  เปรยีบนาสานางงามแฉลม้   เปรยีบโอษฐเ์หน็แยม้เป็นทีส่รวล 
  เปรยีบทรงแพท้รงโดยกระบวน  เปรยีบนวลแพน้วลนางสดีา 
  เปรยีบทัง้มารยาทกแ็พด้ว้ย   ทรวดสวยเป็นทีเ่สน่หา 
  เลศิลกัษณ์ทรงเบญจกลัยา   ทัง้โลกาจะเปรยีบกไ็ม่ม ีฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 563) 
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 นอกจากนี้นางส ามนักขายงัชมความในลกัษณะการเปรยีบเทยีบกบัเทพนารผีูย้ ิง่ใหญ่
ทัง้ 3 พระองค ์ไดแ้ก่ พระลกัษม ีพระอุมาและพระสุรสัวด ีว่านางสดีามคีวามงดงามกว่าเทพนารี
ทัง้หมด แมว้่าจะน าความงามของเทพนารทีัง้ 3 พระองค์มารวมกนัก็มอิาจเทยีบเท่ากบัความ
งามของนางสดีาได ้เป็นการขบัเน้นภาพความงามของนางสดีาใหเ้ด่นชดั ดงัความทีว่่า 
 

  จึง่ทลูว่านางสดีาน้ี    มสีริเิสาวภาคยจ์ าเรญิตา 
  จะเปรยีบพระลกัษมศีรสีวสัดิ ์  พระสรุสัวดเีสน่หา 
  ทัง้โฉมสมเดจ็พระอุมา   น้องเหน็ดกีว่าทัง้สามองค ์
  จะจดังามสามนางประมวลเขา้  ไม่เทยีมเท่าสดีานวลหง 
  แมน้ใครไดเ้หน็นางโฉมยง   จะงวยงงหลงลมืสมประด ี
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 563 - 564) 
 

 ในเรือ่งค าพากยร์ามเกยีรติ ์นางส ามนักขาไดช้มความงามของนางสดีาว่าเป็นหญงิทีม่ ี
ความงามอยา่งยิง่โดยพรรณนาความงามแบบแยกส่วน ว่าไม่มหีญงิใดในสามโลกจะมคีวามงาม
เทยีบเท่า ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ ทลูพลางด าเนินโฉมสา  ทรลกัษณ์สดีา 
  อนัสรรพวลิาวณัย ์   
   ๏ วรพกัตรเ์พญ็แพว้เพยีงจนัทร ์ ปรางเปล่งงามพรรณ 
  พมิลเกศก่องไร 
   ๏ นาสกิแสลม้ละไม  เอีย่มโอษฐว์ไิล 
  วลิาสเนตรปานนิล 
   ๏ ขนงก่งกลวงศลิป์  กลบีบุษป์โกมนิ 
  ลออดัง่กรรณกลัยา 
   ๏ บงกชดุจถนักณัฐา  สบสรรพองัคา 
  พยพอุดมสมกาย 
   ๏ จะสรรโฉมเสมอย่าหมาย  ทพิยร์ปูอาจอาย 
  วมิลทรงสดีา 
   ๏ แมน้ไดไ้วก้รุงยกัษา  จะเฉลมิลงกา 
  พภิพเป็นศรเีมอืง 
  ๏ ผวิผ่องยองใยขาวเหลอืง  ยีส่บิเนตรเมอืง 
  จะแลกล็มืพรบัตา 
   ๏ สามโลกไม่มทีีห่า  แมน้ตาสองตา 
  บอาจพศิเยาวมาลย ์
                (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 92 - 93) 
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 ส่วนในรามเกียรติฉ์บับพระเจ้ากรุงธนบุรีนัน้ รูปลักษณ์ความงามของนางสีดาจะ
ปรากฏใหเ้หน็จากพฤตกิรรมของทา้วมาลวีราชทีเ่หน็นางสดีาแลว้ขวยเขนิ มอิาจด ารงสตไิด ้ดงั
ความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   พระทรงจตุศลียกัษา 
  ครัน้เหน็นวลนางสดีา   เสน่หาปลาบปลืม้ฤทยั 
  อัน้อดัก าหนดัในนาง   พลางก าเรบิราครอ้นพสิมยั 
  พศิเพ่งเลง็แลทรามวยั   มไิดท้ีจ่ะขาดวางตา 
  ชชิะโอว้่าสดีาเอ๋ย    มางามกระไรเลยเลศิเลขา 
  ถงึนางสบิหกหอ้งฟ้า   จะเปรยีบสดีาไดก้ไ็ม่ม ี
  แต่กผููรู้ย้ศธรรม ์    ยงัหมายมัน่มุ่งมารศร ี
  สาอะไรกบัอา้ยอสรุ ี   จะมพิาโคตกิาตาย 
  โออ้นิจจาทศกณัฐ ์    สูเ้สยีพงศพ์นัธฉ์ิบหาย 
  มา้รถคชพลวอดวาย   ฉิบหายเพราะนางสดีา 
  ตวักผููห้ลกีลดัตดัใจ   ยงัใหหุ้นเหีย้นเสน่หา 
  ทีไ่หนมนัจะไดส้ตมิา   แต่วญิญาณ์กยูงัแดยนั 
  ขวยเขนิสะเทนิวญิญาณ์   กว่านัน้ไม่เหลอืบแลแปรผนั 
  ไม่ดสูดีาดวงจนัทร ์   พระทรงธรรมเธอคดิละอายใจ 
  บดิเบอืนพกัตรผ์นิไม่น าพา   ขนืขม่อารมณ์ปราศยั 
  อัน้อดัอดยิม้ไม่ได ้    เยือ้นแยม้ว่าไปแก่สดีา 
  เจา้ผูจ้ าเรญิสริภิาพ   ปลาบปลืม้เยาวะยอดเสน่หา 
  เจา้เป็นเอกอรรคกญัญา   หน่อนามกษตัราบุรใีด 
       (รามเกยีรติพ์ระเจา้กรุงธนบุร,ี 2532 : 70) 
 

 ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 ถอืเป็นอกีฉบบัหนึ่งทีพ่ระองคท์รงพระราชนิพนธต์อนที่
นางส ามนักขาทูลฟ้องทศกณัฐ์โดยนางไดเ้ล่าถงึความหลงัเช่นเดยีวกบัความในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที่ 1 แต่ความในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 6 จะรวบรดัมากกว่า นางส ามนักขาได้ทูลว่า
นางสดีามคีวามงดงามมากกว่ายิง่หญงิใด จงึเหมาะทีจ่ะเป็น “ขา้รองบาทของทศกณัฐ์” มากกว่า
พระราม ดงัความทีว่่า 
 

 “.....กบัยงัมนีางงามว่าสดีา เปนชายาของพระรามงามเหมาะกนั หม่อมฉันเหน็ว่า
นางสดีาน่าพิสวาท ควรจะเปนบาทบริจาริกาพระจอมมาร งามยิง่กว่านงคราญในแดน
ลงกาธานี สองฤษีจึ่งหวงแหนเปนพ้นไป หม่อมฉันไปชวนอรไทยมาสวามภิกัดิ ์เจ้าราม
ลกัษณ์ทราบเหตุกโ็กรธา พระรามจึง่ใหใ้ชอ้นุชานัน้ฟาดฟัน จมูกแลกรรณหม่อมฉันฃาด
ไปดงันี้ และนะเพคะ ฯ” 

              (รามเกยีรติ ์ร. 6, 2554: 17) 
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 จากขา้งต้นจะท าให้เหน็ว่า นางสดีาเป็นตวัละครหญงิที่มรีูปลกัษณ์ที่งดงาม กล่าวได้
ว่า รูปลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางฉบบัอื่นๆ ยงัปรากฏการแสดงใหเ้หน็ถงึ
รปูลกัษณ์ที่สวยงามของนางสดีาเช่นเดยีวกนั ย่อมเป็นการช่วยเน้นย ้าใหเ้หน็ว่า รปูลกัษณ์ของ
นางสดีาเป็นผูห้ญงิทีม่คีวามงดงามอยา่งยิง่ยวด 

 หากพจิารณาในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนือทัง้ 4 ฉบบั ไดแ้ก่ ปรมัมเหยีร หอร-
มาน พรหมจกัรและลงักาสบิโหนัน้ จะพบว่า ในเรือ่งลงักาสบิโหจะไมเ่น้นการพรรณนารปูลกัษณ์
ของนางสดีาไวอ้ยา่งเด่นชดันัก ปรากฏเพยีงว่าบุตรของนางทฺลีขฺ้ตา (นางส ามนักขา) ทัง้สองคน
ถูกเจา้ลมัมาสงัหารจนเสยีชวีติ ซึ่งท าให้นางเจบ็แค้น นางจงึไปยุยงพญาภุมมจกัว่าชายาของ
เจา้ลมัมามคีวามงามเหมอืนเทพอปัสร (ลงักาสบิโห, 2534: 33) อาจเป็นเพราะขอ้จ ากดัของ
ขอ้มลูเนื่องจาก ม.ศรบีุษราได้แปลและเรยีบเรยีงใหม่เป็นภาษารอ้ยแก้วภาษาไทย จงึท าให้ไม่
เหน็ถงึการพรรณนาความงามของนางสดิาจากต้นฉบบัของกวผีูแ้ต่ง 

 ในเรื่องรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือทีเ่หลอือกี 3 ฉบบั ไดแ้ก่ ปรมัมเหยีร หอรมานและ
พรหมจกัร จะพบว่า กวีมไิด้ให้ความส าคญัเกี่ยวกับบทชมโฉมของนางสีดาในลกัษณะการ
พรรณนาความงามของนางสดีาแบบแยกส่วนเช่นเดยีวกบัรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางที่จะท าให้
เหน็ถงึรปูลกัษณ์ภายนอกอยา่งชดัเจน กล่าวเพยีงว่านางสดีามคีวามงดงามเหมอืนดัง่นางฟ้ามมิี
ผูใ้ดเปรยีบเทยีบได ้ดงัความทีว่่า 
 

 “......นางกุมารน้ีอยผูเ้ป็นขึน้ใหญ่มามอีายุได ้16 ปี ท าเนาเลาตนอนังามยิง่นัน้ หา
ผูใ้ดจกัเปรยีบบ่เทยีมบ่ได ้ดัง่นางเทวดานัน้แล” 

          (ปรมัมเหยีร, 2527: 3) 
 

 “....ยงัมนีางผู ้1 ชื่อว่านางสดีาเป็นลกูเลีย้งแห่งเจา้รสัส ีมเีขบด็หน้าตาสากรูปสาก
สรม เน่ือตนอนังามมากนกัหาผูห้ญงิในชมพทูวปีนี้แลจกัเสมอทา้วบ่ได ้เป็นดัง่เทวธดิาอนั
อยู่บนชัน้ฟ้าตาวตงิสานัน้แล อนัทรงยงัเครื่องทพิยอ์ลงัการณ์อยู่ในปราสาททีน่ัน้หัน้แล” 

          (ปรมัมเหยีร, 2527: 6) 
 

 “.....ชื่อว่านางสดีา มผีวิพรรณเน้ือตนอนังามยิง่นกั หาทีจ่กัเปรยีบเทยีบบ่ได.้..” 
        (ปรมัมเหยีร, 2527: 15) 
 

 “......นางก็ใหญ่มามอีายุได้ 16 ขวบเข้า นางกม็ีท าเนาเลาตนอนังาม หาผู้จกั
เปรยีบเทยีบบ่ได ้เป็นดัง่นางเทวดาหัน้แล” 

           (หอรมาน, 2527: 48) 
 

 “สว่นอนัว่านางเดก็ยงิน้อยผูน้ัน้ กจ็ าเรญิใหญ่ขึน้มาได ้2 เดอืนแลว้ กม็รีูปอนังาม
เป็นดัง่ค าอนัหล่อเบา้นัน้ กเ็ป็นทีร่กัจ าเรญิใจแก่พระยาทงัสองอนัเป็นพ่อและแม่มากนกั” 

         (พรหมจกัร, 2522: 15) 
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 “ตโต ปร  พายหน้าแต่นัน้มา นางจ าเรญิขึน้ใหญ่มามอีายุได้ 15 ปี กป็ระกอบไป
ด้วยอิตถิลกัขณะรูปโสมนมพรรณเนื้อตนอันรุ่งเรืองงามยิ่งนัก เสมอดัง่นางฟ้าอันอยู่
ภายในแหล่งหลา้สองสวรรคน์ัน้ กเ็ป็นทีร่กัจ าเรญิใจแก่เจา้รสตีนพ่อนัน้ยิง่นกั.....” 

          (พรหมจกัร, 2522: 18) 
 

 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคอสีานจะพบว่า กวผีูแ้ต่งจะชมรปูลกัษณ์นาง
สดีาคลา้ยกบัรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนือ กล่าวคอื ไม่เน้นบทชมโฉมนางสดีา ทัง้น้ีในเรื่อง
พระรามชาดก จะกล่าวเพยีงว่า นางสดีามคีวามงดงามไม่มใีครเทยีบได ้ส่วนเรื่องควายทวัระพี
จะคลา้ยคลงึกบัหอรมานและปรมัมเหยีร ผูศ้กึษาจงึขอไมอ่ภปิราย  
 ในขณะเดยีวกนั เรื่องพระลกั - พระลาม กวผีูแ้ต่งไดพ้รรณนาความงามของนางสดีา
จนัทะแจ่มไว้อย่างชดัเจนว่า รูปลกัษณ์ของนางมคีวามงดงามราวกบัพระอนิทร์เป็นผู้สร้าง มี
นัยน์ตาคม มผีวิงดงาม คิว้ดกด า เอวคอดกิว่ นิ้วดัง่ล าเทยีน ผมเงางามยาวยอ้ยถงึดนิ ฯลฯ อกี
ทัง้ยงัชมว่านางสดีาจนัทะแจ่มสวยราวสาวสวรรค ์ดงัความทีว่่า 
 

 “......แต่นัน้ กาลเหงิไดส้บิสองปีสอนใหญ่ นางกห็ามยิง่แทค้อืป้องแปเขยีน พระจิง่
หาชื่อน้อย “สดีาจนัทะแจ่ม” เทื่อว่า งามยิง่น้อยพระอนิทรแ์จม้แจ่งลง อนัว่าตาเคีย่ม คิว้
คอืลวดวณัค า ผวิผางสุกยิง่งามเลาอ้วน แขนกลายสว้นตีนผมเสมอเซี่ยน คิง่อ่อนเพี้ยง
ปานฝ้ายดีดผง อุระใหม่เนื้อกลมพระกายแอวกิ่ว นิ้วแลบน้อยกลมสว้ายดัง่เทียน เจาะ
เบาะหน้านมงามคือเซี่ยนผสมเกสเกล้างามย้อยฮอดดิน  ดงัหาลกัขณะพร้อมโสมงาม
ถอืโสลก ยามเมื่อปากกล่าวตน้หวัแลว้จิง่จา” 

             (พระลกั – พระลาม, 2518: 6) 
 

 “.......ยงัมนีางกุมารฮีูปงามปานแต้ม นางนัน้เป็นลูกเจา้พระรสัสตีนปะเสฐิ จงิแลว้ 
เนาอยู่ในหมิพานต์อยู่หอปางแก้ว ตัง้หากดูงามลื่นล้มมนุสสโลกเมอืงคน โสมเสลางาม
แปกสาวสวรรคฟ้์า...” 

           (พระลกั – พระลาม, 2518: 11) 
 

 กล่าวได้ว่า รูปลกัษณ์ภายนอกของนางสีดาในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยเป็น
ปัจจยัทีช่่วยชีใ้หเ้หน็ว่า นางสดีาเป็นตวัละครหญงิทีม่คีวามงดงามอย่างยิง่ ซึง่เป็นขนบการสรา้ง
อุดมคตคิวามงามของตวัละครหญงิในวรรณกรรมไทย รวมไปถงึรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ อกีด้วย 
กล่าวได้ว่า ความงามของนางสดีายงัเป็นสิง่ทีก่วผีูแ้ต่งรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยยงัคงเดมิ
ไวอ้ย่างชดัเจน แต่ทัง้นี้ความเขม้ขน้เรื่องความงามของนางสดีาแต่ละฉบบัไม่เท่ากนั โดยความ
เขม้ขน้เรือ่งความงามของนางสดีาจะอยูท่ีร่ามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 มากกว่า 
 จากทัง้หมดขา้งตน้ จะท าใหเ้หน็ว่า รปูลกัษณ์ภายนอกของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบั
ต่างๆ ของไทยนัน้ จะกล่าวตรงกนัว่า นางสดีามรีูปลกัษณ์ความงดงามอย่างยิง่ ซึง่จะไม่มฉีบบั
ใดที่กล่าวว่า นางสดีาไม่มคีวามงดงาม หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางจะเหน็ว่า กวผีู้
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แต่งมคีวามพถิีพถินัในการชมโฉมรูปลกัษณ์ของนางสดีาโดยใช้กลวธิชีมแบบแยกส่วน แบบ
เปรยีบเทยีบ แบบอตพิจน์ ฯลฯ ซึง่จะช่วยท าใหเ้กดิจนิตนาการภาพนางสดีาไดอ้ย่างชดัเจนมาก
ยิง่ขึน้ นับเป็นการขบัเน้นภาพความงามของนางสดีาได้อย่างเด่นชดัซึ่งจะมคีวามแตกต่างจาก
รามเกียรติฉ์บับท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสานที่กวีผู้แต่งมิได้ให้ความส าคัญต่อการชม
รูปลกัษณ์ความงามของนางสดีามากเท่าใดนัก (ยกเว้นเรื่องพระลกั – พระลาม) กล่าวได้ว่า 
ความงามของนางสดีาถอืว่าเป็นความงามในอุดมคตทิีป่รากฏในวรรณกรรมไทย กวจีงึใชก้ลวธิี
ต่างๆ เพื่อท าใหเ้กดิภาพความงามของนางสดีาอย่างชดัเจน  
 
 จากทัง้หมดขา้งตน้ ผูศ้กึษาขอสรปุรปูลกัษณ์ภายนอกของนางสดีาเป็นตารางดงันี้ 

 
ตารางท่ี 3  การมีรปูลกัษณ์ท่ีสวยงามของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
 

รปูลกัษณ์ภายนอก 
ของนางสีดา 

รามเกียรต์ิฉบบั 
ภาคกลาง 

รามเกียรต์ิฉบบั
ภาคเหนือ 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบัภาคอีสาน 

1. นางสดีาเป็นผูท้ีม่ ี
รปูลกัษณ์ทีส่วยงาม    

 
 

 4.3.2 การแต่งกาย 
 ลกัษณะภายนอกของนางสดีาที่น ามาพจิารณาอกีประเด็นหนึ่ง นัน่คอื การแต่งกาย 
หากพจิารณาถงึการแต่งกายของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยนัน้ เท่าทีป่รากฏจะม ี
3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การแต่งกายนางแบบละครใน การแต่งกายทพิยจ์ากเทวดา และการแต่งกาย
แบบดาบสนิี กล่าวไดว้่า การแต่งกายของนางสดีาย่อมช่วยท าใหเ้หน็ถงึตวัตนของนางสดีาว่ามี
ลกัษณะอยา่งไร 
 
  4.3.2.1 การแต่งกายนางแบบละครใน  
  วรรณกรรมเรือ่งรามเกยีรติใ์นสงัคมไทยนัน้ มปีรากฏทัง้ในภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน (และรวมไปถึงภาคใต้) จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์เรื่องรามเกียรติจ์ะมคีวาม
แตกต่างกนัออกไป เมือ่พจิารณารามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางจะมุ่งใชเ้พื่อการแสดง การแสดงออก
ของการแต่งกายของนางสีดาในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลางนัน้ส่วนใหญ่จะปรากฏให้เห็นใน
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 เท่านัน้ รามเกยีรติท์ ัง้สองฉบบัน้ี กวี
ผูแ้ต่งรามเกยีรติฉ์บบัดงักล่าวมุ่งใช้ส าหรบัการแสดงละครในหรอืละครของหลวง ซึ่งก่อให้เกดิ
ขนบเรื่องการแต่งกายนางแบบละครในซึง่ได้น าเครื่องแต่งกายของนางละครในมาพรรณนาให้
กลายเป็นเครือ่งแต่งกายของนางสดีาผ่านวรรณกรรมเรือ่งรามเกยีรติ ์ 
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  การอภเิษกสมรสของนางสีดาในลกัษณะของนางละครใน จะปรากฏในเห็น
ชดัเจนในตอนนางสดีาอภเิษกกบัพระราม (ครัง้ที ่1) กล่าวคอื เมื่อพระอนิทรแ์ละนางสุชาดาเหน็
ว่า ใกลถ้งึเวลาอนัเป็นมงคลในการประกอบพธิอีภเิษกสมรส จงึไดน้ าองคพ์ระอวตาร  (พระราม)  
และนางสดีา (พระลกัษม)ี  เขา้สรงน ้าและแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงามเพื่อเตรยีมเข้าพธิี
อภเิษกสมรส และในบทกลอนได้มกีารพรรณนาถงึเครื่องแต่งกายของพระรามและนางสดีาไว้
อยา่งสวยงาม ดงัความทีว่่า 
 

   ๏  ใหไ้ขท่อแกว้ปทุมทอง  น ้าทพิยเ์ป็นละอองฝอยฝน 
 ทรงสคุนัธารสเสาวคนธ ์   ปรุงปนนพมาศชมพนุูช 
  โกสยีใ์หท้รงสนบัเพลา   กา้นกระหนกพรายเพราประดบับุษย ์
  ภูษาพืน้ตองเครอืครุฑ   ทองผุดช่อเชงิวาสกุร ี
  จึง่นางอนงคส์ชุาดา   ถวายทพิยภ์ูษาพระลกัษม ี
  สไบตาดลอยดวงมณี   สอดสทีบัทมิอลงการ 
  พระทรงชายไหวไหวระยบั   ชายแครงประดบัมุกดาหาร 
  ฉลององคต์าบทศิสงัวาล   ทบัทรวงดวงประพาฬแกมสวุรรณ 
  นางทรงตาบเพชรสะอิง้แกว้   แลว้ใสส่รอ้ยซบัประทบัถนั 
  ต่างทรงพาหุรดัมงักรพนั   นาคเกีย้วกุดัน่ทองกร 
  ธ ามรงคม์งกุฎเนาวรตัน์   ดอกไมท้ศิจ ารสัประภสัสร 
  งามดัง่สรุยินัดบัจนัทร   อนัเขจรลอยเลื่อนเมฆา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 344) 
 

  การแต่งกายของนางสดีาในลกัษณะการแต่งกายนางแบบละครใน ยงัไดป้รากฏ
ชดัเจนอกีครัง้ในตอนที่พระรามไดอ้ภเิษกสมรสกบันางสดีา (ครัง้ที ่2) ตามค าสัง่ของพระอศิวร
กล่าวคือ หลงัจากที่พระอิศวรไกล่เกลี่ยนางสีดาให้คืนดีกับพระรามแล้ว พระองค์จงึจดังาน
อภเิษกสมรสระหว่างพระรามกบันางสดีาทีเ่ขาไกรลาสอกีครัง้ โดยพระอุมาเทวเีป็นผูม้อบเครื่อง
แต่งกายใหแ้ก่ทัง้พระรามและนางสดีา ดงัความทีว่่า 
 
 พระอุมาใหส้ดีาโฉมยง   ทรงผา้เครื่องแย่งกนินร 
   ............................................ 
 นางทรงสไบตาดอรชร   สอดสมี่วงอ่อนเครอืวลัย ์
 พระทรงสงัวาลแววแกว้วบั   นางทรงสรอ้ยซบัประดบัถนั 
 ตาบทศิทบัทรวงละกลกนั   พาหุรดันาคพนัทองกรกาญจน์ 
 ต่างทรงธ ามรงคเ์พชรแหลม   กา้นกระหนกภาพแกมมุกดาหาร 
 นารายณ์ทรงมงกุฎแกว้ประพาฬ  เยาวมาลยม์งกุฎทบัทมิพราย 
 กรรเจยีกจรกุณฑลดอกไมท้ดั  หอ้ยมาลยัรตัน์ฉานฉาย 
 พศิทรงเสาวภาคยพ์รรณราย  งามคลา้ยโกสยีส์ชุาดา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 561) 
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   ๏ สองกษตัรยิส์รงสนานส าราญกาย น ้าสหุร่ายซ่านเซน็เยน็ใส 
 ทรงสคุนธป์นทองลบูไล ้   น ้าดอกไมก้ลิน่ตลบององค ์
  พระสอดใสส่นบัเพลาเชงิกระหนก  ภูษายกไวว้างหางหงส ์
  นางนุ่งผา้จดักลบีจบีประจง   สไบทรงริว้ทองรองซบั 
  พระสอดใสฉ่ลององคโ์อภาส   เจยีระบาดตาดปักเลื่อมสลบั 
  อคัรราชคาดเขม็ขดับานพบั   สรอ้ยนวมสวมทบัซบัซอ้น 
 พระทรงปัน้เหน่งแกว้พรรณราย  ทบัทรวงสวยห่วงหอ้ยสรอ้ยอ่อน 
 นางโฉมยงทรงสอดทองพระกร  แหวนทบัทมิทองร่อนเรอืนครุฑ 
 พระสวมใสพ่าหุรดักระหวดัวง  ธ ามรงคปั์ทมราชผาดผุด 
 อรไทใสร่ดัเกลา้ชมพนุูท   พระหรวิงศท์รงมงกุฎแกว้มณี ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 690) 
 
  4.3.2.2 การแต่งกายผา้ทิพยจ์ากเทวดา  
  การแต่งกายผ้าทิพย์จากเทวดาปรากฏชัดเจนในเรื่องพรหมจกัร กล่าวคือ 
หลงัจากทีพ่ระฤษพีบธดิาองคน้์อยแลว้จงึตัง้จติอธษิฐานว่าหากเดก็น้อยมบีุญจงึขอใหเ้ทวดาปัน
ผา้ทพิยม์าเป็นเครื่องปกคลุมกาย ท าใหเ้ทวดาน าผา้ทพิยม์าถวายพรอ้มกบัเครื่องอาภรณ์ต่างๆ 
ดงัความทีว่่า 
 

 “......เจ้ารสกีอ็ธษิฐานซึ่งเทวดาอนัรกัษาในป่าที่นัน้ว่า “ผี้ว่าบุญเดก็น้อยผู้นี้ ยงัมี
บุญหมัน้เทีย่งแทด้ัง่อัน้ เทวดาเจา้ทงัหลายจุ่งปันผา้นุ่งปกห่มเดก็น้อยผูน้ี้เทอะ” เทวดาทงั
หลายกน็ ามายงัผา้ทพิเป็นเครื่องผูย้งินัน้ มาหือ้กบัดว้ยเครื่องอาภรณะอนัเป็นทพิทงัมวล
มาหือ้แก่เจา้รสเีสีย้งหัน้แล เจา้รสกีเ็อาหือ้เดก็น้อยนัน่นุ่งบวัรโภคหัน้แล” 

          (พรหมจกัร, 2522: 18) 
 

  ในขณะเดยีวกนั การแต่งกายจากผ้าทพิยข์องนางสดีาทีไ่ด้มาจากเทวดาเป็นผู้
นิรมติให้นางสดีาใส่ปกคลุมกายยงัปรากฏในเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นปรมัมเหยีร หอรมาน และ
เรื่องควายทวัระพ ี โดยพระอินทร์สัง่ให้พระวษิณุกรรมมานิรมติเสื้อผ้าอาภรณ์ให้แก่นางสดีา 
ทัง้นี้ผู้ศกึษาจะขอยกเนื้อความในเรื่องปรมัมเหยีรเพื่อเป็นตวัอย่าง เนื่องจากเนื้อความในเรื่อง
ปรมัมเหยีร หอรมานและควายทวัระพจีะมคีวามคลา้ยคลงึกนัมาก ดงัความทีว่่า 
 

 “เมื่อนัน้อนิทาธริาชตนอยู่ในชัน้ฟ้าตาวตงิสา กห็นันางกุมารผีูน้ัน้หลา้งจกัสมฤทธี
เปนค าปรารถนาแห่งตนดัง่อัน้ กห็ื้อวสิุกมัมาเทวบุตรมาเนรมติปราสาททพิย์ แลเครื่อง
อลงัการณ์อนัเป็นทพิยท์ัง้มวล ตัง้ไวห้ือ้นางสดีาในทีบ่่ไกลแต่อาศรมบทแห่งเจา้รสัสนีัน้” 

          (ปรมัมเหยีร, 2527: 3) 
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  4.3.2.3 การแต่งกายแบบดาบสินี 
  การแต่งกายอกีลกัษณะหนึ่งของนางสดีานัน้ จะเป็นการแต่งกายแบบดาบสนิี
หรือการแต่งกายคล้ายกับพระฤษี ทัง้นี้ค าว่า “ดาบสินี” ตามความหมายพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 430) หมายถงึ น. หญงิผูบ้ าเพญ็ตบะคอืการเผากเิลส 
ซึง่ค านี้จะมคีวามหมายคลา้ยคลงึกบัค าว่า “ดาบส” (2556 : 430) หมายถงึ น. ผูบ้ าเพญ็ตบะคอื
การเผากเิลส, ฤษ ีดงันัน้ค าว่า “ดาบสนิี” จงึเป็นค าใชแ้ทนผูห้ญงิทีม่ลีกัษณะเหมอืนกบัพระฤษ ี
กล่าวไดว้่า พระรามได้ออกบวชเป็นพระฤษีในป่าเป็นเวลา 14 ปี จงึท าให้นางสดีาขอออกบวช
ด ารงเพศเป็นฤษเีช่นเดยีวกนั จงึขอใชค้ าว่า “ดาบสนิ”ี เพื่อใชเ้ป็นค าแทนนางสดีาทีด่ ารงเพศฤษี
นัน่เอง 
  การแต่งกายของนางสดีาแบบดาบสนิีนัน้ จะปรากฏในตอนนางสดีาขอพระราม
ออกบวช การแต่งกายแบบดาบสนีิของนางสดีานัน้จะปรากฏใหเ้หน็เฉพาะรามเกยีรติฉ์บบัภาค
กลาง เพราะในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนือและภาคอสีานไม่ปรากฏตอนทีน่างสดีาขอออก
บวช เพราะนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือส่วนใหญ่นางสดีายงัคงด ารงฐานะนางกษตัรยิ ์
อกีทัง้หลงัจากนางสดีาอภเิษกสมรสกบัพระรามกเ็ดนิทางออกจากศรมของพระฤษี มไิดป้รากฏ
ตอนที่นางไกยเกษีขอเมอืงให้พระพรตโดยขอให้พระรามเดินป่า เน่ืองจากรามเกียรติฉ์บับ
ทอ้งถิน่จะตดัตวัละครรองทิง้ จงึท าใหไ้มป่รากฏตอนเนื้อเรื่องดงักล่าว ทัง้นี้การแต่งกายของนาง
สดีาในลกัษณะแบบดาสนีิจะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่
4 เพราะปรากฏตอนนางสดีาขอออกบวช ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ คดิแลว้จึง่เปลือ้งเครื่องประดบั ส าหรบัอคัเรศเสน่หา 
  ออกจากพระกายกลัยา   ทรงเพศเป็นดาบสนิี 
  เสดจ็จากแท่นแกว้สรุกานต์   งามปานนางฟ้าในราศ ี
  ชลนยัน์นองเนตรเทว ี   จรลจีากหอ้งอลงกรณ์ ฯ  
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 408 - 409) 
 

  ส่วนในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 พระองคท์รงพระราชนิพนธต์อนพระรามเดนิ
ดงเพยีงตอนเดยีว แม้จะไม่ปรากฏตอนนางสีดาขอพระรามออกบวชในตอนต้นเรื่อง เพราะ
พระองคท์รงตดัตอนมาทีเ่หตุการณ์พระราม นางสดีาและพระลกัษมณ์ออกบวชเป็นพระฤษใีนป่า
แลว้ ซึง่มกุีขนัผูเ้ป็นพรานป่าคอยน าทางในป่า ในขณะเดยีวกนั พระองคย์งัทรงคงภาพนางสดีา
ในการแต่งกายแบบดาบสนิีไวโ้ดยเปรยีบความงามกบัพระอุมา ดงัความทีว่่า 
 

 ๏ มาถึงยังฝั ่งสโตงคงคาไลย พอแลไปเห็นองค์พระทรงศร ทัง้พระลักษณ์
ศกัดิส์ทิธิฤ์ทธริอน กบับงัอรองคส์ดีานาร ีนัง่อยู่ฝัง่มหาสาคเรศ ผูกชฎาทรงเพศเปนฤาษ ี
งามลม้ายคล้ายองค์พระศุล ีกบัโฉมศรนีวลอนงคอ์งคอ์ุมา จงึดอ้มเดนิเลยีบเลยีงไปเมยีง
มอง ค่อยแหวกช่องพุ่มไมใ้บหนา พศิวงทรงสามกระษตัรา ประหนึ่งว่าจะลมืสมประด ี 
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 ๏ บดันัน้ ฝ่ายพวกพรานป่าพนาศร ีเหน็สามองคท์รงเพศเปนโยค ีมศีรเีสาวภาคย์
ละกลกนั  พศิโฉมพระองค์ทรงศร งามล ้าทนิกรรงัสรรค์ อนัองค์อนุชาลาวรรณ งามดงั
พระจนัทรอ์ าไพ ดโูฉมนางดาบศนิี งามนกัไม่มทีีเ่ปรยีบได.้... 

        (รามเกยีรติ ์ร.4, 2555: 3) 
 

 นอกจากนี้นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 ยงัปรากฏการแต่งกายของนาง
สดีาในลกัษณะของดาบสนิี ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   องคพ์ระหรวิงศท์รงศร 
  ตัง้แต่พลดัพรากจากนคร   พเนจรยงัฝัง่นท ี
  มาสถติยอ์าศรมภริมยา   แทนฝัง่โคทาวารศีร ี
  กบัพระลกัษมณ์และสดีานาร ี  เอาเพศอย่างชบี าเพญ็พรต ฯ 
   ๏ วา้เหว่หฤทยัในไพรสาณฑ ์ ไดเ้หน็หน้าเยาวมาลยห์มดจด 
 กบัองคอ์นุชาสง่ายศ   ค่อยคลายก าสรดอาไลย 
  เป็นกรรมจ าพรากจากนิเวศน์  จ าพรากจากเขตกรุงใหญ่ 
 ความสตัยบ์ตุิรงคท์รงชยั   ตอ้งด ารงคงไวใ้หเ้ทีย่งธรรม ์
 หกัจติคดิผนวชเป็นฤษ ี   เป็นธรรมจารเีกษมสนัต ์
  วเิวกอยู่ในไพรวนั    ดว้ยกนัทัง้สามกษตัรา ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร. 6, 2554: 1) 
 

 จากทัง้หมดขา้งต้นจะท าให้เหน็ว่า การแต่งกายของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ 
ของไทยจะปรากฏ 3 ลกัษณะ ได้แก่ การแต่งกายนางแบบละครใน การแต่งกายผ้าทพิยจ์าก
เทวดา และการแต่งกายแบบดาบสนิี กล่าวคอื 1) การแต่งกายนางแบบละครใน จะปรากฏใน
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 2) การแต่งกายผ้าทพิยจ์ากเทวดา 
จะปรากฏในเรื่องพรหมจกัร ปรมัมเหยีร หอรมานและควายทวัระพ ีและ 3) การแต่งกายแบบ
ดาบสนีิ จะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 และรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่6 เพราะปรากฏตอนทีน่างสดีาขอออกบวชเพื่อตดิตามพระราม 
 
 ดงันัน้การแต่งกายของนางสดีาจะมคีวามสมัพนัธ์กบัช่วงชวีติที่เปลี่ยนไปตามแต่ละ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกดิขึน้ของช่วงวยันางสดีา ซึง่จะช่วยท าให้เหน็ว่า เมื่อฐานะของนางสดีาได้
เปลีย่นแปลงไปยอ่มท าใหก้ารแต่งกายของนางสดีาเปลีย่นไปดว้ยเช่นกนั กล่าวคอื เมื่อนางสดีา
ยงัด ารงฐานะของการเป็นนางกษตัรยิ ์เครื่องแต่งกายนางสดีาจะเป็นแบบนางในละครในซึ่งจะ
สมัพนัธก์บัการสรา้งสรรคว์รรณกรรมของรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาล
ที่ 2 ที่สรา้งสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงละครใน แต่เมื่อนางสดีาออกบวชก็ท าให้นางต้องแต่ง
กายแบบดาบสนิีเพื่อด ารงเพศเป็นฤษีเช่นเดยีวกบัพระรามที่ต้องออกป่าเพื่อรกัษาค าสตัยข์อง
พระบดิา และในทีสุ่ดแลว้เมือ่นางสดีาปรบัความเขา้ใจกบัพระรามซึง่ท าใหน้างสดีาไดม้ฐีานะของ
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การเป็นนางกษัตรยิ์อีกครัง้ เครื่องแต่งกายของนางสดีาก็จะเปลี่ยนกลบัมาเป็นการแต่งกาย
นางแบบละครใน (หรอืนางกษัตรยิ์) ดงัเดมิ ส่วนการแต่งกายจากผ้าทพิยข์องเทวดานัน้ จะมี
ความสมัพนัธ์กบัการตัง้จติอธิษฐานของพระฤษีที่หากว่านางสดีาเป็นผู้ม ี“บุญ” ขอให้เทวดา
นิรมิตผ้าทิพย์เพื่อใช้ปกคลุมกายนางสีดาในช่วงวัยเยาว์ เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้เห็นถึง
เหตุการณ์ที่เกิดจากพลังเหนือธรรมชาติซึ่งอาจสมัพนัธ์กับความเป็นชาดกของวรรณกรรม
ดงักล่าวทัง้ 4 ฉบับ ได้แก่ หอรมาน ปรมัมเหียร พรหมจกัรและควายทัวระพี ที่เน้นความ
สนุกสนานและพลงัเหนือธรรมชาติ อาจกล่าวไดว้่า การแต่งกายถอืเป็นปัจจยัทีช่่วยชีใ้ห้เหน็ถงึ
ความเป็นตวัตนของนางสดีาทีผ่นัผ่านไปตามแต่ละช่วงชวีติของนางสดีานัน่เอง 
 
 จากทัง้หมดขา้งตน้ ผูศ้กึษาขอสรปุการแต่งกายของนางสดีาเป็นตารางดงันี้ 
 
ตารางท่ี 4  การแต่งกายของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
 

การแต่งกาย 
ของนางสีดา 

ร.1  ร.2 ร.4 ร.6 ควายทวัระพี หอรมาน ปรมัมเหียร พรหมจกัร 

1. การแต่งกาย
นางแบบละครใน   

  
    

2. การแต่งกายผา้
ทพิยจ์ากเทวดา 

  
  

    

3. การแต่งกาย
แบบดาบสนิ ี         

 
 
4.4 ลกัษณะพิเศษของนางสีดา 
 “ลกัษณะพเิศษ” มาจากค าว่า ลกัษณะ + พเิศษ ตามความหมายพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2554 ค าว่า “ลกัษณะ” หมายถงึ น. สมบตัเิฉพาะตวั (2556 : 1048) 
และค าว่า “พเิศษ” หมายถงึ ว. นอกเหนือหรอืแตกต่างไปจากปรกตธิรรมดา (มกัใช้ในทางด)ี 
(2556 : 838) ดงันัน้ค าว่า “ลกัษณะพเิศษ” ที่ใช้ในวทิยานิพนธเ์ล่มนี้ จงึหมายถงึ ลกัษณะ
เฉพาะตวัของบุคคลที่มคีวามแตกต่างไปจากผูอ้ื่นซึ่งท าให้บุคคลนัน้ๆ มคีวามเหนือชัน้ไปจาก
บุคคลธรรมดาทัว่ไป กล่าวไดว้่า ลกัษณะพเิศษของนางสดีาจงึเป็นลกัษณะเฉพาะตวัทีก่วผีูแ้ต่ง
สรา้งสรรคข์ึน้มาโดยมุ่งเน้นใหเ้หน็ถงึความแตกต่างระหว่างนางสดีากบัตวัละครอื่นๆ ทีป่รากฏ
ในวรรณกรรมเรือ่งรามเกยีรติ ์
 ลกัษณะพเิศษของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยจะปรากฏ 14 ลกัษณะ 
ทัง้นี้ผูศ้กึษาไดจ้ดัแบ่งลกัษณะพเิศษของนางสดีาออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ ดงันี้ 
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  1. ลกัษณะพเิศษดา้นการเกดิ 
   1.1 การเปล่งเสยีงตอนเกดิ      
   1.2 การจตุมิาเกดิเหนือตกัทศกณัฐ ์
  2. ลกัษณะพเิศษดา้นความอาฆาตแคน้ 
   2.1 การมจีติอาฆาตแคน้ต่อทศกณัฐ ์
  3. ลกัษณะพเิศษดา้นการเจรญิเตบิโต      
   3.1 การเจรญิเตบิโตดว้ยน ้านมพระฤษ ี
   3.2 การเจรญิเตบิโตอยูใ่ตด้นิ 
  4. ลกัษณะพเิศษดา้นการมเีทวดาช่วยเหลอื 
   4.1 เทวดานิรมติทีอ่ยูอ่าศยัและผา้ทพิยป์กคลุมกาย 
   4.2 เทวดาคอยปกป้อง 
   4.3 การมขีองวเิศษและเวทมนตค์าถา 
   4.4 การมคีวามรูห้ลายภาษา 
  5. ลกัษณะพเิศษดา้นรา่งกาย 
   5.1 การมกีายรอ้น 
  6. ลกัษณะพเิศษดา้นพลงัจติอธษิฐาน 
   6.1 การขอใหไ้ฟไหมร้า่งกาย 
   6.2 การเสีย่งทายบุษบกแกว้ 
   6.3 การลุยไฟ 
   6.4 ธรณแีหวก 
 จากลกัษณะพเิศษของนางสดีาขา้งต้นเป็นสิง่ที่ช่วยท าให้เหน็ว่า กวผีู้แต่งสรา้งสรรค์
ลกัษณะพเิศษของนางสดีาที่มากมายหลายลกัษณะ นับเป็นสิง่ที่ช่วยขบัเน้นตวัตนนางสดีาให้
เด่นชดัมากยิง่ขึ้น และยงัเป็นการเน้นย ้าถึงความอุดมของลกัษณะพิเศษของนางสีดาอย่าง
ชดัเจน ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
 4.4.1 ลกัษณะพิเศษด้านการเกิด 
 ลกัษณะพเิศษของนางสดีาดา้นการเกดิ จะเป็นช่วงทีพ่ระลกัษมแีละนางสุชาดาจุตจิาก
สวรรคม์าเกดิในเมอืงลงกา ซึง่ปรากฏลกัษณะพเิศษ 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การเปล่งเสยีงตอน
เกดิและ 2) การจตุมิาเกดิเหนือตกัทศกณัฐ ์ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
  4.4.1.1 การเปล่งเสียงตอนเกิด 
  ลกัษณะพเิศษประการแรกของนางสดีานัน้ คอื การเปล่งเสยีงตอนเกดิ ลกัษณะ
พเิศษดงักล่าวจะปรากฏเฉพาะในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เท่านัน้ ดงัความทีว่่า 
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   ๏ เป็นบุตรศีรศีุภลกัษณ์เลศิ  งามประเสรฐิดัง่นางในไตรจกัร 
  ผวิพรรณนวลละอองผ่องพกัตร ์  ผดิสรุยิว์งศย์กัษ์ในลงกา 
  นางนัน้รอ้งขึน้ว่าผลาญราพณ์  สาบคาบปรากฏถว้นหน้า 
 แต่องคบ์ตุิเรศมารดา   ไม่ไดย้นิวาจานงลกัษณ์ ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 275) 
 

  ลกัษณะพเิศษดงักล่าว ถอืว่าเป็นลกัษณะพเิศษของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 เท่านัน้ การทีน่างสดีารอ้งขึน้ว่าผลาญราพณ์สามครัง้นัน้ ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีจ่ะท าให้
ทศกณัฐ์เกดิความฉิบหาย แมท้ศกณัฐ์และนางมณโฑกไ็ม่ไดย้นิเสยีงของนางสดีาดงัความที่ว่า 
“แต่องคบ์ตุิเรศมารดา ไมไ่ดย้นิวาจานงลกัษณ์” ลกัษณะการเปล่งเสยีงตอนเกดิของนางสดีาย่อม
สอดคล้องกบัเหตุผลและหน้าที่ที่นางมาเกิดเป็นบุตรขีองทศกณัฐ์นอกเหนือจากหน้าที่ที่พระ
ลกัษมจีะต้องอวตารมาเป็นคู่บุญบารมขีองพระนารายณ์ ดงัค าประกาศติของพระศวิะที่ว่า “จะ
เกดิสดีาทรามวยั เป็นไสเ้พลงิผลาญอสุร”ี (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 249)  
  หากพิจารณาลักษณะพิเศษเรื่องการเปล่งเสียงตอนเกิดของนางสีดาใน
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 นัน้ จะพบว่า เป็นลกัษณะพเิศษทีม่คีวามแตกต่างและโดดเด่นจาก
วรรณกรรมไทยเรื่องอื่นๆ รวมไปถงึรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยอีกด้วย เพราะรามเกียรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่1 มตีอนก าเนิดนางสดีา แต่ในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางอื่นๆ ไม่มตีอนก าเนิดนาง
สดีา จงึเป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้ไม่ปรากฏลกัษณะพเิศษดงักล่าว ประกอบกบัรามเกยีรติฉ์บบั
ทอ้งถิน่ภาคเหนือและภาคอสีานนัน้ ไม่ไดป้รากฏลกัษณะพเิศษเรื่องการเปล่งเสยีงตอนเกดิของ
นางสดีา จงึท าใหล้กัษณะพเิศษน้ีเป็นคุณสมบตัเิฉพาะของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1  
      
  4.4.1.2 การจติุมาเกิดเหนือตกัทศกณัฐ ์
  ลกัษณะพเิศษของนางสดีาอกีประการหนึ่ง นัน่คอื การจุตมิาเกดิเหนือตกัของ
ทศกณัฐ ์ลกัษณะพเิศษนี้ถอืว่ามคีวามน่าสนใจอยา่งยิง่เพราะลกัษณะพเิศษของนางสดีาดงักล่าว
จะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่บางฉบบัเท่านัน้ จะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ อนั
ได้แก่ หอรมาน ปรมัมเหยีร รวมไปถงึรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน ได้แก่ ควายทวัระพ ี ทัง้น้ีใน
รามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ดงัทีก่ล่าวขา้งต้นนัน้ นางสุชาดามไิดจุ้ตลิงในครรภข์องมเหสทีศกณัฐ ์แต่
จะลงมาเกดิในลกัษณะโอปปาตกิะ (ลกัษณะกายทพิยข์องเทวดา) อยู่เหนือตกัของทศกณัฐ์ใน
เมอืงลงักา ดงัความทีว่่า 
 

 “......นางสชุาดาบงัเกดิดว้ยความโกรธมากนกั ลวดจุตจิายจากชัน้ฟ้าดาวดงึษ์แลว้
ลงมาเกดิเป็นโอปปาตกิเหนือตกัแห่งราภนาสวรวนันัน้แล” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527: 2) 
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 “.....ขา้ขอลงไปขา้ราพนาสรูผู้นัน้เทอะ” นางบงัเกดิด้วยความโกธะกล็วดจุติตาย
จากชัน้ฟ้าลงมาเอาปฏสินธเิหนือตกั  ราพนาสรูวนันัน้แล” 

           (หอรมาน, 2527: 47) 
 

 “.....ขา้น้อยขอลงไปขา้ยงัราพะนาสวนเสยี ขอมะหาราชเจา้อย่าละขา้เสยีเทิน้ นาง
บังเกิดด้วยโกทะลวดจุติตายจากชัน้ฟ้าลงมาเกิดเอาโอปาปะปัตติสนธิเหนือตักแห่ง       
ราพนะสวนวนันัน้” 

       (ควายทวัระพ,ี 2528: 362 - 363) 
 

  ลกัษณะพเิศษดงักล่าวถอืว่า เป็นลกัษณะพเิศษทีโ่ดดเด่นของรามเกยีรติฉ์บบั
ขา้งตน้ซึง่กวผีูแ้ต่งสรา้งสรรคล์กัษณะการเกดิของนางสดีาทีแ่ตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาล
ที ่1 รวมไปถงึรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่อื่นๆ กล่าวคอื นางสดีาจะมาเกดิในครรภพ์ระมเหสขีอง
ทศกัณฐ์ และถือว่าเป็นลกัษณะพิเศษร่วมกันของรามเกียรติฉ์บับข้างต้น ท าให้เห็นถึงการ
ถ่ายทอดลกัษณะพเิศษดงักล่าวทีม่กีารรบัอทิธพิลเรือ่งรามเกยีรติร์ะหว่างกนั สาเหตุของการเกดิ
ของนางสดีาที่มาเกิดบนเหนือตกัทศกณัฐ์นัน้ นับว่าเป็นการจุตลิงมาเกิดด้วยตวัเองจากพลงั
ความเคยีดแค้นที่มต่ีอทศกณัฐข์องนางสุชาดา ดงันัน้ลกัษณะพเิศษนี้จะสอดคลอ้งกบัการเปล่ง
เสยีงตอนเกดิของนางสดีาในแงข่องการทีน่างสดีาถูกทอดทิง้ กล่าวคอื เมือ่นางสีดาเกดิ ทศกณัฐ์
จงึให้พเิภกท านายดวงชะตาจงึรูว้่านางสดีาเป็นกาลกณิีแก่บ้านเมอืงและจะท าให้ตนเกดิความ
ฉิบหาย นับเป็นจุดเปลี่ยนดวงชะตาชวีติของนางสดีาทีท่ าให้นางจ าต้องถูกลอยแพทอดทิ้งและ
เป็นการตดัขาดจากวงศข์องทศกณัฐอ์ยา่งสิน้เชงิ  
 
 4.4.2 ลกัษณะพิเศษด้านความอาฆาตแค้น 
 ลกัษณะพเิศษของนางสดีาดา้นความอาฆาตแคน้ จะเป็นช่วงทีน่างสุชาดาลงมาเกดิใน
เมอืงลงกา ซึ่งปรากฏลกัษณะพเิศษ 1 ลกัษณะ ได้แก่ การมจีติอาฆาตแค้นต่อทศกณัฐ์ ดงั
รายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
  4.4.2.1 การมีจิตอาฆาตแค้นต่อทศกณัฐ ์
  ลกัษณะพิเศษอีกลกัษณะหนึ่ง คือ การมจีติอาฆาตแค้นของนางสีดาที่มต่ีอ
ทศกณัฐ์ ลกัษณะพเิศษดงักล่าวมคีวามน่าสนใจซึ่งจะมคีวามแตกต่างในรามเกียรติฉ์บบัอื่นๆ 
ของไทย ลกัษณะพเิศษนี้จะปรากฏในเรื่องพระรามชาดกเท่านัน้ อาจกล่าวไดว้่า กวผีูแ้ต่งสรา้ง
เหตุการณ์ทีน่่าสนใจ กล่าวคอื เมื่อนางสุชาดาถอืก าเนิดครบ 1 ปี กไ็ดฉ้วยเอามดีแทงที่คางของ
พญาราพณาสวร (ทศกณัฐ)์ จงึท าใหน้างสดีาจ าตอ้งถูกลอยแพในทีสุ่ด ดงัความทีว่่า 
 

 “นางจนัทาทรงครรภ์ครบ 10 เดอืน คลอดลูกเป็นหญิง อยู่มาธดิาอายุหนึ่งขวบ
ก าลงัยกย่างไปมาและช่างพูด มรีูปโฉมงดงาม พญาราพณาสวรรกัใคร่มาก โอบอุม้ขึน้ใส่
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ตกัจูบหน้าจูบหวั พลางพูดว่าลูกเราน่ารกัน่าเอน็ดูปานนี้ ไฉนหูฮาจึ่งว่าจะเกดิมาท ารา้ย
พ่อ ไม่เหน็มเีค้าเป็นความจรงิเลย ก าลงัจูบชมดมขม่อมอยู่ไปมา กุมารฉีวยเอามดีด้าม
แกว้ในขนัหมากขึน้มาแทงลกูคางพ่อ พญาราพณาสวรเหน็จรงิว่า คงเกดิมาฆ่าพอจรงิ จงึ
ใหเ้อาไปลอยแพเสยี” 

               (พระรามชาดก, 2507 : 39) 
 

  ลกัษณะพเิศษขา้งตน้สบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ทีท่ศกณัฐไ์ม่ยอมเชื่อโหรตามค า
ท านาย เพราะทศกณัฐม์คีวามรกัใคร่ในบุตรสาวของตน ท าใหเ้หน็กวผีูแ้ต่งปรบัแต่งเนื้อเรื่องให้
มคีวามแตกต่างจากรามเกียรติฉ์บบัอื่นๆ ความแตกต่างด้านเน้ือเรื่องท าให้กวไีด้สร้างสรรค์
ลกัษณะพิเศษของนางสีดาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการท าให้นางสีดาหลุดออกจากวงศ์
ทศกณัฐ ์อนัแสดงออกใหเ้หน็ถงึความซบัซอ้นของการเล่าเรือ่ง กล่าวไดว้่า การทีน่างสดีาควา้มดี
แทงทีค่างทศกณัฐเ์มื่อนางสดีาอายุครบ 1 ปี จะปรากฏในเรื่องพระรามชาดกเท่านัน้ซึง่แสดงให้
เห็นถึงลกัษณะพเิศษของนางสดีาอย่างเด่นชดัในลกัษณะของพฤติกรรมที่เกินวยั อีกทัง้ยงัมี
ความคลา้ยคลงึกบัลกัษณะพเิศษเรื่องการจุตมิาเกดิเหนือตกัทศกณัฐ์ โดยจะมจีุดร่วมของความ
คล้ายคลึงด้านจุดมุ่งหมายของการมาเกิดของนางสุชาดาที่มคีวามเคียดแค้นต่อทศกัณฐ์ซึ่ง
จ าแลงแปลงกายเป็นพระอนิทรเ์พื่อลอบเขา้หานาง กวผีูแ้ต่งคงพยายามสรา้งลกัษณะพเิศษให้
นางสดีาตอนอาย ุ1 ปี กระท าบทบาททีเ่กนิพฤตกิรรมของเดก็ อนัแสดงออกใหเ้หน็ถงึจติอาฆาต
ทีค่ดิประทุษรา้ยดว้ยการควา้มดีแทงคางทศกณัฐ ์ 
 
 4.4.3 ลกัษณะพิเศษด้านการเจริญเติบโต 
 ลกัษณะพเิศษของนางสดีาด้านการเจรญิเตบิโต จะเป็นช่วงที่นางสดีาถูกทอดทิ้ง ซึ่ง
ปรากฏลกัษณะพเิศษ 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การเจรญิเตบิโตด้วยน ้านมพระฤษี 2) การ
เจรญิเตบิโตอยูใ่ตด้นิ  
  
  4.4.3.1 การเจริญเติบโตด้วยน ้านมพระฤษี 
  ลกัษณะพเิศษของนางสดีาในช่วงวยัเดก็อกีประการหนึ่ง คอื การเจรญิเตบิโต
ดว้ยน ้านมพระฤษี (ชนก) ลกัษณะพเิศษดงักล่าวจะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางเฉพาะ
ฉบบัรชักาลที่ 1 และในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ภาคเหนือและภาคอสีานบางฉบบั กล่าวคอื จะ
ปรากฏลกัษณะพิเศษดังกล่าวในเฉพาะเรื่องรามเกียรติ ์3 ฉบบัเท่านัน้ อันได้แก่ หอรมาน 
พรหมจกัร และพระลกั – พระลาม กล่าวไดว้่า หลงัจากทีน่างสดีาถูกลอยแพ พระฤษไีดพ้บธดิา
องค์น้อยจงึอธษิฐานว่า หากธดิาองค์น้อยนี้เป็นผูม้ ี“บุญ” หรอืมลีกัษณะของผูม้ ี“เดชวาสนา” 
ขอให้มนี ้านมไหลออกจากนิ้วมอืของตนเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงดูธดิาองค์น้อยนี้ ยกเว้น เพยีงใน
เรื่องหอรมานและพระลกั – พระลามที่เจา้รสัส ี(หมายถงึฤษี) ไม่ไดต้ัง้จติอธษิฐานเกี่ยวกบับุญ
ของธดิาองคน้์อย ดงัความทีว่่า 
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   ๏ ถงึฝัง่จึง่เปิดผอบมาศ  เหน็อนงคน้์อยนาฏเฉลมิศร ี
  มคีวามโสมนสัยนิด ี   ดัง่ไดม้ณีจกัรพรรด ิ
  เดก็นี้ใช่ชาตติ ่าพงศ ์   จะเป็นหน่อสรุยิว์งศพ์งศก์ษตัรยิ ์
  ชะรอยว่าธานีบรูรีตัน์   เกดิความวบิตักิุลกีาล 
  จึง่ใสผ่อบทพิมาศ    ทิง้เสยีอนาถน่าสงสาร 
  กกูไ็รธ้ดิาแลกุมาร    บุญมาพบพานเขา้วนัน้ี 
  จะเลีย้งไวเ้ป็นธดิาบุญธรรม ์  สบืวงศไ์อศวรรยเ์ฉลมิศร ี
  คดิแลว้จึง่องคพ์ระมุนี   ออกวาทตีัง้สจัจา 
  เดชะวาสนาเยาวมาลย ์   จะเป็นแก่นสารไปภายหน้า 
  ใหน้ิ้วชีเ้รามศีกัดา    เกดิเป็นธาราประโยธร ฯ 
   ๏ บดัน้ีนิ้วเป็นน ้านม  มคีวามชื่นชมสโมสร 
  กใ็หอ้งคอ์คัรราชบงัอร   ดดูกรต่างถนัธารา 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 280) 
 

 “.....เจา้รสรี ่าเพงิว่า “เดก็น้อยผูน้ี้รอยว่าอยากนมชะแล” ว่าอัน้แลว้กอ็ธฏิฐานเซิง่
บุญว่า “ผีว้่าเดก็ผูน้ี้ยงัมบีุญดัง่อัน้ กจ็ุ่งหือ้ปลายนิ้วมอืแห่งกูเกดิมนี ้านม หือ้เดก็น้อยผูน้ัน้
ไดดู้ดกนิเทอะ” ว่าอัน้ กเ็อานิ้วมอืใส่ในปากแห่งเดก็ยงิน้อยผู้นัน้ อนัว่าน ้านมกไ็หลออก
จากปลายมอืเจา้รสนีัน้ เดก็น้อยผูน้ัน้กด็ูดกนิหัน้แล เดก็น้อยผูน้ัน้ไดก้นินมแลว้ กม็ใีจบาน
กเ็ตน้อยู่หัน้แล” 

        (พรหมจกัร, 2522: 18) 
 

 “......เมื่อพายลุนลวดใสช่ื่อว่านางสดีา ว่าอัน้หัน้แล เจา้รสกีเ็อานางผูน้ัน้เลีย้งไว ้หา
หวัมนัและลูกไมม้าป้อน บ่หือ้ไหห้ือ้รอ้งนัน้แล พัน่ดัง่พระรสอีธฏิฐานนิ้วมือหือ้เป็นน ้านม
ใสป่ากนางกุมารน้ีอยผูน้ัน้.....” 

          (หอรมาน, 2527: 48) 
 

 “......เจา้กน็ีรมตินิ้วมอืใหดู้ดกนิ นางกก็นิตางน ้านมหอมหวานแซบ ดูอุ่นทอ้งมใีห้
อยู่ส าบาย พระกท็ าเพยีรเลีย้งเจยีระกาลนานยิง่....” 

            (พระลกั – พระลาม, 2518: 6) 
 

  นอกจากนี้ในเรือ่งพรหมจกัร กวผีูแ้ต่งยงัสรา้งเหตุการณ์เพิม่เตมิดงัทีป่รากฏใน
ตอนที่นางสดีาถูกลอยแพ ท าให้เทวดาที่ดูแลรกัษาน ้าได้นิรมติน ้านมผ่านนิ้วมอืของตนเพื่อใช้
เลี้ยงธดิาองค์น้อย ท าให้ธดิาหยุดรอ้งไห้ ซึ่งจะสมัพนัธ์กบัลกัษณะพเิศษด้านการมเีทวดาคอย
ปกป้อง แต่ด้วยวบิากกรรมของนางสดีาจงึท าใหแ้พพดัลอยต่อไปซึง่ไหลไปคา้งทีเ่กาะแห่งหนึ่ง 
จนท าให้นางสดีาได้ไปพบกบัพระรสัสซีึ่งได้เลี้ยงดูนางสดีาในเวลาต่อมา อนัเป็นการแสดงถึง
ความเป็นผูม้บีุญของนางสดีา ดงัความทีว่่า 
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 “....เทวดากเ็อานิ้วมอืมาป้อนในสบ กบ็งัเกดิเป็นน ้านมไหลเข้าในคอแห่งเดก็น้อย
พอชุ่มคอแห่งเดก็น้อยผูน้ัน้ กท็อดเสยีงไหน้ัน้หัน้แล อนัว่าฟองน ้าพดัถบีไหลไปทงัวนัทงั
คนื อนัเทวดารกัษาไป ก็ไหลวนไปค้างอยู่ที่เกาะทีนึ่ง บ่ไกลแต่ฝัง่น ้าเท่าใดแล ก็ด้วย
วบิากกรรมแห่งนางไดก้ะท าเมื่อก่อนแล” 

        (พรหมจกัร, 2522: 17) 
 

  ลกัษณะพิเศษข้างต้นท าให้เห็นว่า นิ้วมอืของพระฤษีกลายเป็นน ้านมเพื่อใช้
เลี้ยงธิดาองค์น้อยซึ่งปรากฏในรามเกียรติฉ์บับรัชกาลที่ 1 และพรหมจักรนัน้ พระฤษีใน
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ไดอ้ธษิฐานถงึว่า หากธดิาองคน้์อยมบีุญจรงิ ขอใหน้ ้านมไหลออก
จากนิ้วมอืของตน ย่อมเป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึพลงัของ “ผูม้บีุญ” ทีอ่ยู่ในร่างของนางสดีา และรวม
ไปถงึเทวดาทีด่แูลรกัษาน ้าทีน่ิรมติน ้านมใหธ้ดิาองคน้์อยไดด้ื่มกนิดงัทีป่รากฏในเรื่องพรหมจกัร 
ถอืไดว้่าเป็นลกัษณะพเิศษของนางสดีาทีโ่ดดเด่น กล่าวคอื หากว่านางสดีาไม่ใช่ผู้มบีุญกจ็ะไม่
ปรากฏเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเช่นนี้ นับเป็นการเตรยีมความพร้อมให้แก่นางสีดาเพื่อให้
เผชิญหน้ากบัเหตุการณ์อันระทกึในโลกที่มทีัง้มนุษย์ ยกัษ์ ลงิและอิทธิฤทธิป์าฏหิารยิ์เหนือ
ความคาดคดิโดยอาศยัเงื่อนไขของผู้มบุีญที่มสีิง่ศกัดิส์ทิธิบ์นัดาลสิง่มหศัจรรยใ์ห้เกดิขึน้มาแต่
ก าเนิด ถอืว่าเป็นลกัษณะเป็น“ผูม้บีุญ” ที่ไม่ต้องการค าอธบิายใดๆ อกีทัง้กวผีูแ้ต่งรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่1 ยงัเน้นย า้ใหเ้หน็ถงึฐานะของนางสดีาในฐานะของผูม้บีุญบารมใีนลกัษณะความ
เปรยีบทีว่่า “ดัง่ไดม้ณจีกัรพรรด”ิ เป็นนยัยะว่านางสดีาเปรยีบเสมอืนเป็นมณีของจกัรพรรด ิและ
กวผีูแ้ต่งยงักล่าวว่าการที่พระฤษีชนกมาพบนางสดีาถอืว่าเป็นบุญ ย่อมเป็นการชี้ชดัให้เหน็ว่า 
นางสดีาเป็นผู้มบีุญอย่างแท้จรงิ ลกัษณะพเิศษดงักล่าวเป็นการช่วยส่งเสรมิใหน้างสดีามคีวาม
พเิศษทีท่ าใหแ้ตกต่างจากตวัละครอื่นๆ ในรามเกยีรติอ์ยา่งชดัเจน 
 
  4.4.3.2 การเจริญเติบโตอยู่ใต้ดิน 
  ลกัษณะพเิศษของนางสดีาที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์พเิศษทีเ่หนือธรรมชาตอิกี
ลักษณะหนึ่ง นัน่คือ นางสีดาเจริญเติบโตอยู่ใต้ดิน ลักษณะพิเศษดังกล่าวจะปรากฏใน
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เท่านัน้ กล่าวคอื หลงัจากทีพ่ระฤษชีนกพบธดิาองคน้์อย พระฤษคีดิ
ว่าตนจะตอ้งบ าเพญ็เพยีรภาวนาจงึสัง่ใหน้ายโสมน าธดิาใส่ผอบดงัเดมิ จากนัน้พระฤษจีงึไปตาม
แนวชายป่าเพื่อฝากพระราชธดิาบุญธรรมของตนไวใ้ต้ต้นพระไทรโดยไดต้ัง้จติอธษิฐานว่า หาก
นางจะไดอ้ยูใ่ตร้ม่เศวตฉตัรกบัองคจ์กัรพรรดขิอใหม้ดีอกบวัจากใต้ดนิมารองรบั ทนัใดนัน้กม็ีบวั
ทองขึน้มาทนูรองรบัผอบทีบ่รรจธุดิาองคน้์อยไว ้ดงัความทีว่่า 

 

   ๏ มาถงึชายป่าแนวทุ่ง  เป็นหว่างวุง้มตีน้ไทรใหญ่ 
  ใหว้างผอบสวุรรณไว ้   ยงัใตร้่มรุกขฉายา 
  ทีน่ี้แลมเีทเวศร ์    ทรงศกัดาเดชแกลว้กลา้ 
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  จะฝากพระราชธดิา   ใหช้่วยรกัษาเยาวมาลย ์
  จึง่สัง่นายโสมใหข้ดุหลุม   ใตพุ้่มพระไทรไพศาล 
  ทุบปราบราบรื่นรองกระดาน   ภูมฐิานลกึกวา้งเสมอกนั ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 281) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   พระมหาดาบสพรตกลา้ 
  ครัน้หลุมส าเรจ็ดัง่จนิดา   จึง่ตัง้สตัยาวาท ี
  แมน้นางจะไดร้่วมเศวตฉตัร   กบัองคจ์กัรพรรดเิฉลมิศร ี
  จรรโลงโลกาประชาช ี   ธาตรเีป็นสขุสถาวร 
  จงบนัดาลดวงทพิยป์ทุมมาศ  อนัโอภาสดว้ยกลิน่เกสร 
  ผุดมาขึน้ในดนิดอน   รบัผอบบงัอรดว้ยบุญญา ฯ 
   ๏ เดชะความสตัยพ์ระมุนี  ทัง้บุญพระลกัษมเีสน่หา 
  กเ็กดิเป็นบวัทองโสภา   ขึน้มากลางหลุมดัง่ใจ 
  เบกิบานเกสรขจรรส   พระดาบสหยบิเอาผอบใส ่
  แลว้สัง่ศษิยร์่วมหฤทยั   จงกลบเกลีย่ดนิใหเ้สมอด ีฯ  
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 282) 
 

  จากความขา้งตน้ จะท าใหเ้หน็ว่า พระฤษชีนกไดต้ัง้จติอธษิฐานขอฝากนางสดีา
ไวใ้ตด้นิทีต่น้พระไทร นบัเป็นสิง่ทีช่ ีใ้หเ้หน็ว่า นางสดีาไดเ้จรญิเตบิโตใต้ดนิโดยมเีทวดาพระไทร
คอยดูแลรกัษา และยงัถอืว่าไดน้างสดีาเปรยีบเสมอืนธดิาของพระธรณีไดอ้กีลกัษณะหนึ่งโดยมี
แผ่นดนิคอยโอบอุม้รกัษานางสดีา สิง่ทีน่่าสนใจจะเหน็ไดจ้ากการตัง้จติอธษิฐานของพระฤษชีนก
ทีข่อใหม้บีวัทองผุดขึน้มารองรบันางสดีา อนัสะทอ้นถงึความเป็นผูม้บีุญของนางสดีา  
  อกีทัง้เนื้อความที่กล่าวว่า “แมน้นางจะไดร้่วมเศวตฉัตรกบัองคจ์กัรพรรดเิฉลมิ
ศร ีจรรโลงโลกาประชาช ีธาตรเีป็นสุขสถาวร จงบนัดาลดวงทพิยป์ทุมมาศ อนัโอภาสด้วยกลิน่
เกสร” ยอ่มเป็นชีใ้หเ้หน็ถงึลกัษณะพเิศษของนางสดีาทีเ่กีย่วกบัการต่อรองเงือ่นไขจากการตัง้จติ
อธษิฐานของพระฤษชีนก เงื่อนไขดงักล่าวย่อมสมัพนัธก์บัความเป็นผูม้ ี“บุญ” ของนางสดีา ดงั
ความทีว่่า “ทัง้บุญพระลกัษมเีสน่หา” ความเป็นผูม้บีุญของนางสดีาก่อใหเ้กดิบวัทองมารองรบั
นางไว้ ซึ่งท าให้เห็นว่าแผ่นดนิเปรยีบเสมอืนพระมารดาของนางสดีาและเปรยีบเสมอืนที่อยู่
อาศยัของนางสดีาที่เจรญิเติบโตรอวนัที่พระฤษีชนกมาไถหานาง กล่าวได้ว่า แม้ว่านางสดีา
ไม่ได้กระท าบทบาทนัน้เอง แต่ด้วยพลงั “บุญ” ของนางสดีาย่อมท าให้เกิดเหตุการณ์เหนือ
ธรรมชาติขึ้นมา นับเป็นสิ่งที่ท าให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของการเป็นผู้มบีุญของนางสีดากับ
เหตุการณ์เหนือธรรมชาตโิดยมกีารตัง้จติอธษิฐานของพระฤษีชนกช่วยขบัเน้นให้เกดิลกัษณะ
พเิศษของนางสดีาในประเดน็นี้ขึน้มา ดงันัน้จงึขอจดัลกัษณะเรื่อง “การเจรญิเตบิโตใต้ดนิ” เป็น
ลกัษณะพเิศษของนางสดีาอกีลกัษณะหนึ่ง 
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 4.4.4 ลกัษณะพิเศษด้านการมีเทวดาช่วยเหลือ 
 ลกัษณะพเิศษของนางสดีาด้านการมเีทวดาช่วยเหลอื จะเป็นช่วงที่นางสดีาอยู่ในวยั
เยาว ์ซึง่ปรากฏลกัษณะพเิศษ 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) เทวดานิรมติทีอ่ยู่อาศยัและผา้ทพิยป์กคลุม
กาย 2) เทวดาคอยปกป้อง 3) การมขีองวเิศษและเวทมนต์คาถา และ 4) การมคีวามรูห้ลาย
ภาษา ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
  4.4.4.1 เทวดานิรมิตท่ีอยู่อาศยัและผา้ทิพยป์กคลมุกาย 
  เทวดานิรมติทีอ่ยูอ่าศยัและผา้ทพิยป์กคลุมกาย เป็นลกัษณะพเิศษของนางสดีา
ที่ปรากฏในเรื่องพรหมจกัร ตลอดจนในรามเกยีรติเ์รื่องอื่นๆ ได้แก่ ปรมัมเหยีร หอรมานและ
ควายทวัระพ ีแต่ทัง้นี้ในเรื่องพรหมจกัรจะปรากฏเพยีงเหตุการณ์ที่เทวดานิรมติเสือ้ผ้าปกคลุม
กายให้แก่นางสดีาเท่านัน้ กล่าวคอื ลกัษณะพเิศษดงักล่าวจะเป็นเหตุการณ์ที่สบืเนื่องมาจาก
ตอนพระฤษตีัง้จติอธษิฐานต่อเทวดาทีด่แูลป่าว่า หากธดิาองคน้์อยเป็นผูม้ ี“บุญ” ขอใหเ้ทวดาจง
ดลบนัดาลผา้ทพิยป์กคลุมกายใหแ้ก่ธดิาองคน์ี้ ดงัความทีว่่า 
 

 “.....เจ้ารสกีอ็ธษิฐานซึ่งเทวดาอนัรกัษาในป่าที่นัน้ว่า “ผี้ว่าบุญเดก็น้อยผู้นี้ ยงัมี
บุญหมัน้เทีย่งแทด้ัง่อัน้ เทวดาเจา้ทงัหลายจุ่งปันผา้นุ่งปกห่มเดก็น้อยผูน้ี้เทอะ” เทวดาทงั
หลายกน็ ามายงัผา้ทพิเป็นเครื่องผูย้งินัน้ มาหือ้กบัดว้ยเครื่องอาภรณะอนัเป็นทพิทงัมวล
มาหือ้แก่เจา้รสเีสีย้งหัน้แล....” 

        (พรหมจกัร, 2522: 18) 
 

  ส่วนในเรื่องปรมัมเหยีร หอรมานและควายทวัระพ ียงัปรากฏให้เห็นลกัษณะ
พเิศษของนางสดีาในลกัษณะที่ว่า เทวดานิรมติที่อยู่อาศยัและผ้าทพิยป์กคลุมกาย เพราะพระ
อนิทรไ์ดต้รสัสัง่ใหพ้ระวษิณุกรรมมานิรมติผา้ทพิยแ์ละทีอ่ยูอ่าศยัใหแ้ก่นางสดีา (นิรมติปราสาท) 
โดยในคราแรกตอนที่นางสุชาดาลงจุตลิงมาเกิดเป็นนางสดีา นางสุชาดาขอให้พระอินทร์ช่วย
ประสาทพรและดแูลตน เมือ่นางสดีาถูกลอยแพท าใหพ้ระอนิทรร์บัรูค้วามเป็นไปของนางสุชาดา 
(นางสดีา) จงึสัง่ใหพ้ระวษิณุกรรมมานิรมติทีอ่ยูอ่าศยัและผา้ทพิยป์กคลุมกาย ทัง้นี้ผูศ้กึษาจะขอ
ยกเนื้อความในเรื่องปรมัมเหยีรเพื่อเป็นตวัอย่าง เพราะเนื้อเรื่องในเรื่องปรมัมเหยีร หอรมาน
และควายทวัระพมีคีวามคลา้ยคลงึกนั ดงัความทีว่่า 
 

 “เมื่อนัน้อินทาธิราชตนอยู่ในชัน้ฟ้าตาวติงสานัน้ ก็หันนางกุมารีผู้นัน้หล้างจัก
สมฤทธเีปนค าปรารถนาแห่งตนดัง่อัน้ กห็ือ้วสิุกมัมาเทวบุตรมาเนรมติปราสาททพิย ์แล
เครื่องอลงัการณ์อนัเป็นทพิยท์ัง้มวล ตัง้ไวห้ือ้นางสดีาในทีบ่่ไกลแต่อาศรมบทแห่งเจา้รสัสี
นัน้” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527: 3) 
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  ลกัษณะพเิศษของนางสดีาทีเ่กี่ยวเนื่องกบัเหตุการณ์พระฤษตีัง้จติอธษิฐานต่อ
เทวดาที่คอยรกัษาป่า หากนางสดีาเป็นผู้ที่ม ี“บุญ” ขอให้เทวดานิรมติผ้าทพิยป์กคลุมกาย 
เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นการตอกย ้าว่านางสดีาเป็นผู้ที่มบีุญอกีครัง้ ซึ่งท าให้เหน็ถงึบุญของ
นางสดีาทีท่ าใหเ้ทวดาตอ้งนิรมติผา้ทพิยป์กคลุมกายและเป็นการต่อรองสรา้งเงื่อนไขใหน้างสดีา
ในลกัษณะทีว่่า พระฤษดี ารงเพศอยูใ่นป่า ไมม่เีสือ้ผา้ใหธ้ดิาองคน้์อย จงึใชว้ธิกีารตัง้จติอธษิฐาน
ต่อเทวดาใหน้ิรมติผา้ทพิยป์กคลุมกายนางสดีาเพื่อใหส้ามารถด ารงชวีติต่อไปได ้แมว้่านางสดีา
จะไม่ได้กระท าเหตุการณ์นี้ด้วยตนเอง แต่ด้วยความเป็นผู้มบีุญของนางสีดาย่อมก่อให้เกิด
เหตุการณ์ดงักล่าวขึน้มา ดงันัน้ผูศ้กึษาขอจดัใหเ้ป็นลกัษณะพเิศษของนางสดีาอกีลกัษณะหนึ่ง 
ส่วนในเรื่องปรมัมเหยีร หอรมานและควายทวัระพ ีพระอนิทรส์ัง่ให้พระวษิณุกรรมมานิรมติผ้า
ทพิย์และที่อยู่อาศยัให้แก่นางสดีา (นิรมติปราสาท) เนื่องจากนางสุชาดาขอให้พระอินทร์ช่วย
ประสาทพรและดูแลตน นับเป็นการชี้ให้เห็นว่า นางสีดาคือผู้ที่มบีุญที่สูงส่งซึ่งมาจุติในโลก
มนุษยโ์ดยมพีระอนิทรท์ าหน้าทีค่อยช่วยเหลอืนางสดีาใหอ้ยู่รอดต่อไปได ้ 
 
  4.4.4.2 เทวดาคอยปกป้อง 
  ลกัษณะพเิศษของนางสดีาที่ยงัคงเกี่ยวเนื่องในช่วงวยัเยาวน์ั ้น ปรากฏให้เหน็
ลกัษณะพเิศษเรื่องเทวดาคอยปกป้อง ลกัษณะพเิศษดงักล่าวจะปรากฏเฉพาะรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที่ 1 และพรหมจกัร กล่าวคอื ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 หลงัจากที่พระชนกฝากฝัง
นางสดีาไวใ้ตด้นิแลว้ เหล่าเทวดานางฟ้าต่างออกจากวมิานเพื่อเฝ้าถนอมเลีย้งดูและปกป้องมใิห้
เกดิอนัตรายและคอยขบักล่อมเสยีงเพลงเพื่อใหน้างสดีามคีวามจ าเรญิใจ ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   ฝ่ายฝงูเทวาน้อยใหญ่ 
  ซึง่สงิสูอ่ยู่รุกขพ์ระไทร   เทพไทเจา้ป่าพนาล ี
  ไดฟั้งพระมหาอาจารย ์   อธษิฐานฝังองคพ์ระลกัษม ี
  มคีวามเมตตาปรานี   บอกกนัองึมีเ่ป็นโกลา 
  ต่างพาฝงูเทพนิกร    ทัง้นางอปัสรพรอ้มหน้า 
  ออกจากวมิานรตันา   มายงัทีฝั่งเยาวมาลย ์ฯ 
   ๏ ครัน้ถงึนัง่ลอ้มถนอมเลีย้ง ขบักล่อมจ าเรยีงเสยีงหวาน 
  พทิกัษ์รกัษาพยาบาล   มใิหม้เีภทพาลภยนัต ์ฯ 
           (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549:  282 - 283) 
 

  ส่วนในเรือ่งพรหมจกัร ลกัษณะพเิศษของนางสดีาดา้นการมเีทวดาคอยปกป้อง 
จะพบว่า การล าดบัเหตุการณ์จะต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 กล่าวคอื หลงัจากทีน่างสดีา
ถูกลอยแพ เทวดาที่ดูแลรกัษาน ้าเหน็ธดิาองค์น้อยต่างช่วยกนัมาดูแลปกป้องมใิห้เกดิอนัตราย
ต่อธดิาองค์น้อย และยงันิรมติน ้านมจากนิ้วมอืให้ดื่มกนิ อนัเป็นการแสดงออกถงึภาวะของผู้มี
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บุญของนางสีดาที่มีเหล่าเทวดาคอยปกป้องดูแลซึ่งจะแตกต่างจากการล าดับเหตุ การณ์
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เพราะรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เทวดาจะมาดูแลปกป้องนางสดีา
หลงัจากทีพ่ระฤษชีนกไดต้ัง้อธษิฐานต่อเทวดาแลว้กลบฝังนางสดีาไวใ้ตด้นิ ดงัความทีว่่า 
 

 “เมื่อนัน้เทวดาตนอยู่รกัษาน ้านัน้ กห็นัยงัเดก็น้อยอนัไหลล่องน ้าไปฉันนัน้ กจ็า
เซิง่กนัว่าดงันี้ “อนัว่าเดก็น้อยผูน้ี้ มบีุญสมภารหากได้สร้างมามากหลายแล้วด่าย เท่าบ่
ควรจกัฉิบหายตายเสยีในแมน่ ้าทีน่ี้แล ควรเรารกัษาอย่าหือ้นางไดฉ้ิบหายเสยีเทอะ” ว่าอัน้ 
หัน้แล แลว้เทวดาทงัหลายกม็ารกัษายงันางผูน้ัน้ไว ้บ่หือ้เป็นอนัตรายเยื่องใดหัน้แล คัน้ว่า
เดก็น้อยผูน้ัน้รอ้งไหด้ัง่อัน้ เทวดากเ็อานิ้วมอืมาป้อนในสบ กบ็งัเกดิเป็นน ้านมไหลเขา้ใน
คอแห่งเดก็น้อยพอชุ่มคอแห่งเดก็น้อยผูน้ัน้ กท็อดเสยีงไหน้ัน้หัน้แล อนัว่าฟองน ้าพดัถบี
ไหลไปทงัวนัทงัคืน อนัเทวดารกัษาไป ก็ไหลวนไปค้างอยู่ที่เกาะทีนึ่ง บ่ไกลแต่ฝัง่น ้า
เท่าใดแล กด็ว้ยวบิากกรรมแห่งนางไดก้ะท าเมื่อก่อนแล” 

              (พรหมจกัร, 2522: 16 - 17) 
 

  ลกัษณะพเิศษของนางสดีาขา้งตน้ สบืเนื่องมาจากการเป็นผูท้ีม่ ี“บุญ” อย่างแรง
กล้า กวผีู้แต่งยงัได้เน้นย ้าในเชงิเปรยีบเทยีบแบบอุปลกัษณ์ว่า “อธษิฐานฝังองค์พระลกัษมี” 
เป็นการชี้ให้เหน็ว่า นางสดีาคอืองค์พระลกัษม ีอนัเป็นการแสดงออกถงึภูมหิลงัของนางสดีาที่
สงูส่งในฐานะเทพนารผีูย้ ิง่ใหญ่ 1 ใน 3 ตามคตคิวามเชื่อในศาสนาฮนิดู และยงัรวมไปถงึในเรื่อง
พรหมจกัร หลงัจากทีน่างสดีาถูกลอยแพ จงึท าใหเ้ทวดาที่รกัษาน ้ามาดูแลปกป้องนางสดีามใิห้
เกิดอนัตรายในวยัเยาว์ กล่าวได้ว่า ความเป็นผู้มบีุญอย่างแรงกล้าส่งผลท าให้เกดิเหตุการณ์
มหศัจรรยท์ีเ่ทวดามาช่วยดูแลรกัษานางสดีามใิหเ้กดิอนัตรายซึง่ช่วยท าใหน้างสดีาเจรญิเตบิโต
ขึน้มาสู่วยัสาวไดอ้ยา่งปลอดภยั  
 
  4.4.4.3 การมีของวิเศษและเวทมนตค์าถา 
  ลกัษณะพเิศษของนางสดีาที่มคีวามน่าสนใจและจะปรากฏในพระรามชาดก
เท่านัน้ นัน่คอื นางสดีามขีองวเิศษและเวทมนต์คาถา กล่าวคอื หลงัจากทีน่างสดีาใชม้ดีแทงที่
คางของพญาราพณาสวร (ทศกณัฐ)์ จงึท าใหน้างสดีาถูกลอยแพ พระอนิทรเ์หน็ดว้ยทพิยจ์งึตัง้
ชื่อใหว้่า “สดีา” ในเวลาต่อมา พระอนิทรจ์งึไดน้ิรมติเรอืส าเภาทีบ่รรจุอาหารทพิยใ์หซ้ึง่เป็นเรอื
กายสทิธิท์ีส่ามารถสัง่ไปไหนไดทุ้กทีต่ามตอ้งการ อกีทัง้พระอนิทรย์งัสอนคาถาทีท่ าใหค้นรกัใคร่
เมตตา ดงัความทีว่่า 

 

 “พระอนิทรเ์ลง็เหน็เหตุตลอดแลว้ ลงมาทีแ่พนัน้แนะกุมารใีหร้ าลกึชาตไิดว้่า เคย
เป็นนางสชุาดา บดัน้ีตัง้ชื่อใหว้่านางสดีาและนิรมติสะเภาน้อยมปีราสาทบรรจุโภชนาหาร
ของทพิย์ สอนกถาเมตตาอนับนัดาลให้เป็นที่รกัแก่คนทัง้หลาย บอกว่าสะเภาล านี้เป็น
กายสทิธิ ์จะตอ้งการไปทีไ่หน คอนอยู่ต าบลใด ใหไ้ปรบัแห่งไหน สัง่ไดท้ัง้นัน้” 

                (พระรามชาดก, 2507: 39) 
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  ลกัษณะพเิศษขา้งต้นจะปรากฏในเรื่องพระรามชาดกเท่านัน้ ท าใหเ้หน็ว่า กวผีู้
แต่งเรื่องพระรามชาดกสรา้งสรรคใ์หน้างสดีามขีองวเิศษและเวทมนต์คาถา อาจสบืเนื่องมาจาก
การสรา้งสรรค์ลกัษณะพเิศษดงักล่าวเป็นการสร้างความสมเหตุสมผลทางวรรณกรรม เพราะ
นางสดีาถูกลอยแพตัง้แต่ยงัวยัเยาว์ ท าให้กวผีูแ้ต่งต้องสรา้งเหตุการณ์โดยให้พระอนิทรล์งมา
มอบเรอืกายสิทธิแ์ละสอนเวทมนต์คาถาที่ท าให้คนรกัเพื่อเป็นการช่วยนางสีดาให้อยู่รอด
ปลอดภยัจากอนัตรายภายนอก สาเหตุทีพ่ระอนิทรช์่วยเหลอืนางสดีาสบืเนื่องมาจากพระอนิทร์
ตระหนักรูว้่า นางสดีาคอืนางสุชาดา ผู้เป็นพระชายาของตนที่อวตารลงมาแก้แค้นทศกณัฐ์ซึ่ง
เคยจ าแลงแปลงกายเป็นพระอนิทรล์อบเข้าหานาง อาจกล่าวได้ว่า การที่นางสดีามขีองวเิศษ
และเวทมนตค์าถายอ่มเป็นการส่งผลใหส้ามารถด ารงชวีติไดใ้นสงัคมทีน่างต้องอยู่โดยล าพงัเพื่อ
มใิหเ้กดิอนัตรายต่อนางสดีา 
 
  4.4.4.4 การมีความรู้หลายภาษา 
  ลกัษณะพเิศษของนางสดีาทีน่่าสนใจอกีประการหนึ่ง นัน่คอื การมคีวามรูห้ลาย
ภาษา ลกัษณะพเิศษดงักล่าวจะปรากฏในเฉพาะเรื่องพระรามชาดกเท่านัน้ กวผีู้แต่งได้สรา้ง
ลกัษณะพเิศษของนางสดีา “นางรูแ้จง้ตวัหนังสอืทัง้รอ้ยเอด็5ภาษา” อกีทัง้ลกัษณะพเิศษเรื่องมี
ความรูห้ลายภาษาดงักล่าวจะสบืเนื่องจากเหตุการณ์ทีพ่ระอนิทรล์งมามอบเรอืกายสทิธิแ์ละสอน
เวทมนต์คาถาให้แก่นางสีดา ดงัที่ปรากฏในหวัข้อลกัษณะพิเศษที่ 4.4.4.3 ชี้ให้เห็นว่า พระ
อินทร์รู้ว่านางสีดาคอืนางสุชาดา จงึได้ลงมาช่วยเหลอืนางสีดา การสร้างสรรค์ให้นางสดีามี
ลกัษณะพเิศษในด้านการมคีวามรู้ทางภาษาหลายภาษาของนางสดีานัน้ มสีาเหตุมาจากพระ
อินทร์ให้นางสีดาดื่มน ้ าทิพย์ จึงท าให้นางรู้ภาษามากมายเพื่อใช้ในการสื่อสารในสังคม
รามเกยีรติท์ีน่างสดีาจ าตอ้งด ารงชวีติเพยีงล าพงั ดงัความทีว่่า 

 

 “.......เมื่อให้นางสีดากินน ้ าทิพย์น้อยหนึ่งแล้ว เขียนหนังสือให้ดู นางก็รู้แจ้ง
ตวัหนงัสอืทัง้รอ้ยเอด็ภาษา และสัง่ว่าเมื่อไปถงึบา้นเมอืงใด จงเขยีนหนังสอืไว ้ใครๆ มา
เหน็จะรกัใคร่เหมอืนลกู” 

        (พระรามชาดก, 2507: 39) 
 
 
 
 
 

 
 5ค าว่า “รอ้ยเอด็” ตามความหมายพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 976) ไดใ้ห้
ความหมายไวว้า่ เป็นจ านวนมากตัง้รอ้ย เช่น รอ้ยเอด็พระนคร กล่าวไดว้่า รอ้ยเอด็ภาษา จงึเป็นความเปรยีบ
แบบอตพิจน์ทีก่วผีูแ้ต่งพยายามเน้นย ้าใหเ้หน็ว่า นางสดีามคีวามรูท้างภาษาทีม่ากมาย 
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  ลกัษณะพิเศษข้างต้นถือว่า กวีผู้แต่งพระรามชาดกสร้างสรรค์ให้นางสีดามี
ความรู้หลายภาษา ลกัษณะพเิศษดงักล่าวถือเป็นวธิีที่ช่วยท าให้นางสีดาสามารถอยู่รอดใน
สงัคมได้เช่นเดยีวกนักบัในช่วงเวลาของผู้หญงิที่ต้องอยู่ตามล าพงัโดยปราศจากการช่วยเหลอื
จากผู้ใด ถือเป็นชะตากรรมน่าสงสารที่นางสดีาจ าต้องเผชญิอย่างโดดเดี่ยว นับเป็นการสรา้ง
ความเสน่หาและรกัใคร่แก่ผู้ทีไ่ดพ้บเหน็นางสดีา กล่าวไดว้่า การทีน่างสดีามเีวทมนต์คาถาและ
เขยีนหนงัสอืซึง่จะช่วยท าใหค้นรกัใครเ่มตตานัน้ จะปรากฏผลชดัเจนดงัทีป่รากฏในเหตุการณ์ที่
พญานาคโอดถาลกิาพบเหน็นางสดีาแลว้เกดิความรูส้กึรกัใคร่เอน็ดู จงึไดพ้านางสดีามายงัเมอืง
บาดาล ส่วนนางศุลกิาชายานาคต่างกม็คีวามรกัใคร่นางสดีาเหมอืนลูกเช่นกนั จงึท าใหน้างสดีา
ไดพ้กัอาศยัอยูใ่นเมอืงนาค กล่าวไดว้่า ลกัษณะพเิศษดงักล่าวถอืเป็นการสรา้งความรูท้างภาษา
และยงัเป็นการส่งเสรมิภาพของนางสดีาใหเ้ป็น “ผูม้ปัีญญา” อนันอกเหนือจากความเป็นผูม้บีุญ
ทีก่วผีู้แต่งรามเกยีรติห์ลายฉบบัพยายามเน้นย ้าในคุณสมบตัดิงักล่าว ดงันัน้ความมปัีญญาทาง
ภาษาของนางสดีาท าให้นางสดีาสามารถเขยีนหนังสอืจนสามารถสื่อความคดิและท าให้คนรกั
ใครเ่หมอืนลกูดว้ยพรอนัประเสรฐิจากพระอนิทร ์อนัส่งผลใหเ้กดิการสรา้งเกราะป้องกนัภยัใหแ้ก่
นางสดีาอกีทางหนึ่ง  
 
 4.4.5 ลกัษณะพิเศษด้านร่างกาย 
 ลกัษณะพิเศษของนางสีดาด้านร่างกาย จะเห็นเด่นชัดในวัยสาวของนางสีดา ซึ่ง
ปรากฏลกัษณะพเิศษ 1 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การมกีายรอ้น ถงึแมว้่าลกัษณะพเิศษเรื่องการมกีาย
รอ้นของนางสดีาจะคาบเกี่ยวในเรื่องการมเีทวดาคอยช่วยเหลอืกต็าม แต่ผูศ้กึษาจะขอจดัอยู่ใน
หวัข้อลกัษณะพเิศษด้านร่างกาย เพราะลกัษณะพเิศษดงักล่าวมคีวามโดดเด่นที่ช่วยบ่งชี้ถึง
ความเป็นนางสดีาไดอ้ยา่งเด่นชดั ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
  4.4.5.1 การมีกายร้อน 
  “การมกีายรอ้น” เป็นลกัษณะพเิศษทีป่รากฏเมื่อนางสดีาก้าวเขา้สู่วยัสาว ซึง่จะ
ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 พระรามชาดกและพรหมจกัร 
กล่าวคอื หลงัจากทีน่างสดีาถูกทศกณัฐล์กัพาตวัมาไวท้ีเ่มอืงลงกา ทศกณัฐค์ดิถงึนางสดีาจงึมา
หาแต่มอิาจถูกตวันางสดีาได้เน่ืองจากกายของนางสดีารอ้น ทัง้น้ีในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 
ไดก้ล่าวอยา่งชดัเจนว่า เพราะบุญโพธสิมภารของนางสดีาในฐานะมารดาโลกซึง่หมายถงึ ฐานะ
ของการเป็นพระลกัษม ีเทพนารผีูย้ ิง่ใหญ่ตามคตคิวามเชื่อในศาสนาฮนิดู ท าใหท้ศกณัฐไ์ม่อาจ
เขา้ใกลน้างสดีาได ้และยงัรวมไปถงึฐานะของพระลกัษมทีีเ่ป็นพระชายาคู่บุญของพระนารายณ์
ที่มพีระเดชคุ้มครองนางสดีาซึ่งจะสามารถท าให้สบิเศียรของทศกณัฐ์แตกท าลายได้ นับเป็น
หนทางในการช่วยปกป้องคุม้ครองนางสดีามใิหท้ศกณัฐล์่วงละเมดิทางเพศได ้ดงัความทีว่่า 
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   ๏ ครัน้ถงึต าหนกัทีป่ระพาส  ในราชอุทยานยกัษ ี
  กว็างองคส์ดีาเทว ี    ลงทีแ่ท่นแกว้อลงกรณ์ 
  เดชะดว้ยโพธสิมภาร   พระมารดาโลกดวงสมร 
  พญายกัษ์เขา้ใกลบ้งัอร   ใหร้อ้นฤทยัดัง่ไฟกลัป์ 
  สบิเศยีรเพยีงแตกท าลาย   ดว้ยเดชะพระนารายณ์รงัสรรค ์
  กเ็สดจ็ย่างเยือ้งจรจรลั   ออกจากสวุรรณพลบัพลา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 595) 
 

  นอกจากน้ีในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ยงัปรากฏในตอนทีพ่ระอศิวรไกล่เกลีย่
ใหน้างสดีายนิยอมคนืดกีบัพระราม แต่ในตอนที่พระอศิวรไกล่เกลีย่ใหน้างสดีาคนืดกีบัพระราม
นัน้ พระอิศวรได้อ้างถึงความหลงัว่าตนได้เคยอ านวยอวยชยัให้แก่นางสดีา หากว่ามใีครคิด
พศิวาสนางสดีาเพียงเข้าใกล้ก็จะร้อนเหมอืนนอนกลางอคัค ีซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนว
ทางการปกป้องคุม้ครองนางสดีาโดยมใิห้ทศกณัฐ์ล่วงละเมดิทางเพศอย่างชดัเจนเช่นเดยีวกนั 
ดงัความทีว่่า 

 

  เออไฉนฉะนี้พระจกัรา   อนิจจาช่างท าแก่นางได ้
  ปางเมื่ออวตารลงไป   เรากไ็ดอ้วยชยัใหพ้ร 
  แมน้ใครจงจติพศิวาส   ในอคัรราชสดีาดวงสมร 
  แต่เขา้ใกลก้ใ็หเ้ดอืดรอ้น   ดัง่นอนอยู่กลางอคัค ี
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 557) 
 

  ส่วนในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 เป็นฉบบัตดัตอนและมคีวามกระชบัมากกว่า
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 แมม้ไิดป้รากฏว่า มเีทวดาคอยใหพ้รปกป้องนางสดีามใิหถู้กทศกณัฐ์
ล่วงละเมดิทางเพศในการมกีายรอ้นอยา่งเด่นชดัเช่นเดยีวกบัรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 แต่กย็งั
ปรากฏว่า นางสดีายงัคงมลีกัษณะพเิศษดา้นการมกีายรอ้น ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ โฉมเอยโฉมเฉลา  ยุพเยาวย์อดฟ้ามารศร ี
  พีค่ดิถงึทุกทวิาราตร ี   จนวนัน้ีนอนกลางวนักฝั็นไป 
  จึง่อุตสา่หม์างอ้ขอโทษ   หมายว่าเจา้เล่าจะโกรธไปถงึไหน 
  ค าบุราณท่านย่อมว่าไว ้   มติรจติมติรใจกระไรน้อง 
  จะรงัเกยีจเดยีดฉนัทก์นัไยเล่า  บุญเราเคยภริมยส์มสนอง 
  พีจ่ะรบัทรามสงวนนวลละออง  ไปครอบครองวงัในเหมอืนใจคดิ 
  จะจดัแจงแต่งการอภเิษก   เป็นองคเ์อกมเหสทีีส่นิท 
  ว่าพลางทางขยบัจะเขา้ชดิ   ใหร้อ้นดงัเพลงิพษิตดิกายา 
  ถอยหลงัเหลยีวมาควา้หยบิพดั  โบกปัดพระกายทัง้ซา้ยขวา 
  แลว้ปลอบโยนโอนอ่อนดว้ยวาจา  แกว้ตาอย่าสลดัตดัอาลยั ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 31) 
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  หากพจิารณาลกัษณะพเิศษของนางสดีาด้านการมกีายรอ้นในรามเกยีรติฉ์บบั
ทอ้งถิน่ทัง้ฉบบัภาคเหนือและภาคอสีาน จะปรากฏใหเ้หน็อยา่งชดัเจน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ พรหมจกัร 
และพระรามชาดก กล่าวคอื ในเรือ่งพรหมจกัร กวผีูแ้ต่งไดส้รา้งสรรคล์กัษณะพเิศษของนางสดีา
ดา้นการมกีายรอ้นโดยมเีทวดาคอยปกป้องคุม้ครอง ดงัความทีว่่า 
 

 “เถงิวนัลุนนัน้ยามเทีย่งคนืมารอด ทา้วกซ็ ้าไปหานางแกว้ กเ็ขา้ใกลบ้่ได ้ยนิเดอืด
ไหม ้แลว้กพ็อกหนีคนืมาฉันนัน้ เสีย้ง 13 คนืสะล ่า กบ็่ไดส้นุกกบัดว้ยนาง ประการหนึ่ง
ชาติเป็นลูก ท้าวบ่รูจ้งึบ่ถูกคลองธมัม ์พอ้ยกะท ากมัมอ์นัถ่อยรา้ย เทวดากร็กัษาตนนาง 
หืน้ตวันางนัน้รอ้นปานดัง่เปลวไฟนัน้แล” 

        (พรหมจกัร, 2522: 57) 
 

  ส่วนในเรื่องพระรามชาดก เมื่อพญาราพณาสวรลกัพาตวันางสดีามาไว้ที่เมอืง
ลงกา พญาราพณาสวรรูว้่า นางสดีามกีายรอ้น หากใหน้างสดีาอาศยัอยู่ในปราสาทกเ็กรงว่าจะ
ท าใหป้ราสาทไหมว้อดวาย ดงัความทีว่่า 

 

 “ฝ่ายพญาราพณาสวรใหร้ปูโหง่นหนิอุเมนางสดีารบีเหาะลิว่ๆ ไปถงึลงกา ครัน้จะ
ใหอ้ยู่ในปราสาทกก็ลวัไฟจะไหม ้เพราะเคยถูกร่างกายนางรอ้นแรงยิง่นัก จึง่ใหขุ้นชวิหา
ปลูกสรา้งปราสาทไวน้อกเมอืงทางทศิใต้ ใหน้างสดีาไปอยู่ทีน่ัน่กบัสาวใชช้่วงตีนมอืสอง
คน” 

                (พระรามชาดก, 2507: 51) 
  

 ลกัษณะพเิศษดา้นกายรอ้นของนางสดีานัน้ จะมคีวามสมัพนัธก์บัโครงเรื่องทีส่บื
เนื่องมาจากความขดัแยง้ของตวัละครระหว่างนางสดีากบัทศกณัฐ ์กล่าวคอื ทศกณัฐม์จีติพศิวาส
ในความงามของนางสดีาและมุง่อยากครอบครองในตวันางสดีาอยา่งชดัเจน การทีน่างสดีามกีาย
รอ้นอาจเป็นแนวทางทีช่่วยปกป้องคุม้ครองนางสดีาใหร้อดพน้จากเงือ้มมอืของทศกณัฐไ์ดโ้ดยมิ
อาจเขา้ใกลห้รอืแตะตอ้งตวันางสดีาได ้ผูศ้กึษามองว่า การมกีายรอ้นของนางสดีาเป็นการรกัษา
ความบรสิุทธิแ์มจ้ะเพยีงการสมัผสัร่างกายภายนอกกต็าม สิง่ที่น่าสนใจทีม่าพรอ้มกบัการมกีาย
รอ้นของนางสดีาจะเหน็ได้ในเรื่องพรหมจกัรทีก่ล่าวว่า ทศกณัฐ์มอิาจถูกตวันางสดีาเพราะกาย
รอ้น ส่วนอกีสาเหตุหนึ่งนัน่คอื ทศกณัฐก์บันางสดีาเป็นบดิากบับุตรกีนั หากไม่มลีกัษณะพเิศษ
ของนางสดีาดงักล่าวย่อมอาจท าใหท้ศกณัฐอ์าจล่วงละเมดิทางเพศโดยทีน่างสดีามอิาจป้องกนั
ตวัเองได้เพราะถูกก าลงัและอ านาจของผู้ชายขนืบงัคบั หากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวย่อมถอืว่า
เป็นการท าผดิตามครรลองคลองธรรมทางจารตีประเพณขีองสงัคมทีบ่ดิากบับุตรร่วมประเวณีกนั 
อนัส่งผลใหเ้หน็ถงึความสมเหตุสมผลในการสรา้งเกราะป้องกนัร่างกายใหแ้ก่นางสดีาโดยสรา้ง
ลกัษณะพเิศษ “การมกีายรอ้น” ดงัทีก่วผีูแ้ต่งสรา้งคุณสมบตัพิเิศษดงักล่าวขึน้มาซึง่ปรากฏใน
รามเกยีรติฉ์บบัขา้งตน้นัน่เอง     
 



105 

 4.4.6 ลกัษณะพิเศษด้านพลงัจิตอธิษฐาน 
 ลกัษณะพเิศษของนางสดีาด้านพลงัจติอธษิฐาน ผู้ศึกษาจะใช้เกณฑเ์รื่องการตัง้จติ
อธษิฐานของนางสดีาที่ใช้เพื่อเสีย่งทายและเพื่อให้สิง่ที่นางสดีาพงึประสงค์รู ้ยงัรวมไปถงึสิง่ที่
นางสดีาต้องการใช้พลงัเหนือธรรมชาตใินการช่วยเหลอืตนเอง ซึ่งจะปรากฏลกัษณะพเิศษ 4 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การขอใหไ้ฟไหมร้่างกาย 2) การเสีย่งทายบุษบกแก้ว 3) การลุยไฟ และ 4) 
ธรณแีหวก ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 
  4.4.6.1 การขอให้ไฟไหม้ร่างกาย 
  ลกัษณะพิเศษของนางสีดาที่น่าสนใจอีกลกัษณะหนึ่ง คือ การขอให้ไฟไหม้
รา่งกาย ลกัษณะพเิศษดงักล่าวจะปรากฏในเรื่องลงักาสบิโหเท่านัน้ กล่าวไดว้่า นางสดีาในเรื่อง
ลงักาสบิโหนัน้จุตมิาจากเทพธดิาที่มนีามว่า “สดิา” ซึง่ถอืศลีภาวนาอยู่ทีต่้นนาลพีุน (นารผีล) 
ทัง้นี้เทพธดิาสดิาถูกภุมมจกัเกี้ยวแต่นางพยายามหนีขึน้ไปบนสวรรคแ์ต่กไ็ม่อาจหนีภุมมจกัพน้ 
นางจงึอธษิฐานขอใหไ้ฟไหมต้นและสาบานว่าจะสงัหารภุมมจกั เมื่อภุมมจกัเหน็การณ์เช่นนัน้จงึ
สัง่ใหเ้ทวดาเฝ้าสดิาไวห้ากเกดิใหม่ใหน้ านางไปถวาย เมื่อสดิาไดก้ลบัมาเกดิใหม่ ภุมมจกัจงึน า
สดิาใส่หบีทองลอยน ้าไป ดงัความทีว่่า 

 
 “ภุมมจกัไดน้ัง่รถทพิยไ์ปเทีย่วเมอืงหมิพานต์ ไดพ้บนางเทพธดิาชื่อ “สดิา” ซึง่ถอื
ศลีภาวนาอยู่ทีต่้นนาลพีุน (นารผีล) ภุมมจกัเกีย้วพานนาง นางพยายามหนีซอกซอนไป
เมืองสวรรค์และเมืองไอโสน ภุมมจักก็ตามไปได้ ในที่สุดนางก็กลับมาที่ต้นนาลีพุ น 
อธษิฐานว่าขอใหไ้ฟไหมต้น และสาบานว่าเมื่อเกดิใหม่จะมาฆ่าภุมมจกั ภุมมจกัเหน็นาง
ผูกพยาบาทเช่นนัน้ กใ็หรุ้กขเทวดาและยกัษ์ทัง้หลายเฝ้าอยู่บรเิวณต้นนาลพีุน หากนาง
เกดิใหม่ใหน้ านางไปถวาย 
 นางสดิามาเกิดใหม่ที่ต้นนาลีพุน ยกัษ์ทัง้หลายที่เฝ้าอยู่ได้น านางไปถวายพญา
ภุมมจกั พญาภุมมจกัใหใ้สน่างในหบีทองลอยน ้าไป” 

        (ลงักาสบิโห, 2534: 24) 
 
  ลกัษณะพเิศษดงักล่าวข้างต้น จะเป็นลกัษณะพเิศษของนางสดีาที่ปรากฏใน
เรื่องลงักาสบิโหฉบบัเดยีวเท่านัน้ นับเป็นสิง่ที่ท าให้เห็นถึงการที่นางสดิาถูกคุกคามทางเพศ 
เมือ่นางสดิาไมอ่าจหนีพญาภุมมจกัไปได ้นางจงึจ าตอ้งรกัษาศกัดิศ์รแีห่งความเป็นหญงิของนาง
ไวด้ว้ยการตัง้จติอธษิฐานขอใหไ้ฟไหมร้า่งกายตน เป็นสิง่ทีน่างสดิาเลอืกความตายมากกว่าทีจ่ะ
สยบยอมให้กบัอ านาจของผู้ชาย การกระท าดงักล่าวถือเป็นสิง่ที่เดด็ขาดและมุ่งมัน่ในการถือ
ครองศกัดิศ์รแีห่งความเป็นหญิงไว้อย่างเต็มเป่ียม อีกทัง้ยงัช่วยท าให้เห็นพลงัแห่งการตัง้จติ
อธษิฐานจะช่วยเป็นทางออกของผูห้ญงิในเมือ่คราวทีไ่มอ่าจต่อสูก้บัผูช้ายได ้ 
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  4.4.6.2 การเส่ียงทายบษุบกแก้ว 
  การเสีย่งทายบุษบกแก้ว ถอืว่าเป็นลกัษณะพเิศษของนางสดีาอกีลกัษณะหนึ่ง 
ซึง่จะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 รามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน 
กล่าวคอื การเสีย่งทายบุษบกแก้วของนางสดีาจะเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้หลงัจากเหตุการณ์ศกึ
อนิทรชติที่ยงิศรถูกพระลกัษมณ์ จนท าให้พระลกัษมณ์สลบและยงัท าใหพ้ระรามสลบไปพรอ้ม
กบัพระลกัษมณ์กลางสนามรบดว้ย เมือ่ทศกณัฐท์ราบขา่วกใ็หไ้ปแจง้แก่นางสดีาว่า พระรามและ
พระลกัษมณ์สิ้นพระชนมก์ลางสนามรบ ท าให้นางสดีาเดนิทางมาพรอ้มกบันางตรชีาดาผู้เป็น
พระมเหสขีองพเิภก แต่อย่างไรก็ตามในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 6 แมจ้ะปรากฏตอนนางสดีา
มาสนามรบกต็าม แต่พระองคม์ไิดท้รงพระราชนิพนธใ์หน้างสดีากระท าการเสีย่งทายบุษบกแก้ว 
เพราะเมื่อนางสดีาทราบความจรงิเกี่ยวกบัเรื่องบุษบกแก้วจากนางตรชีาดาที่ว่า หากหญงิม่าย
ขึน้บุษบกแก้ว บุษบกแก้วจะไม่เหาะบนทอ้งฟ้า พรอ้มย ้าใหน้างสดีาพศิดูพระรามว่าเหมอืนคน
หลบัมากกว่าคนตาย จงึเป็นเหตุท าให้นางสดีาคลายความเศร้าโศกเสยีใจ พร้อมได้กราบลา
พระรามแล้วกลับไปยงัเมืองลงกาโดยมิได้กระท าการเสี่ยงทายบุษบกแก้วดังที่ปรากฏใน
รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางอื่นๆ จากเหตุการณ์ดงักล่าวผูศ้กึษาจะไม่นับว่า นางสดีาในรามเกยีรติ์
ฉบบัรชักาลที ่6 ปรากฏลกัษณะพเิศษในเรือ่งการเสีย่งทายบุษบกแก้ว อาจเป็นเพราะพระองค์
ทรงมพีระราชประสงคใ์หบ้ทรามเกยีรติข์องพระองคม์คีวามกระชบัมากยิง่ขึน้ ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ บดันัน้    ฝ่ายนางตรชีดายกัษ ี
  ปลอบนางสดีานาร ี   ว่าเทวอีย่าโศกใหเ้กนิไป 
  อนัองคพ์ระรามภศัดา   จะไดม้ว้ยชวีานัน้หาไม่ 
  หม่อมฉนัสงสารทรามวยั   จะทลูใหต้ามจรงิทุกสิง่อนั 
  หญงิใดไรศ้รสีามตีาย   เปนหมา้ยวโิยคโศกศลัย ์
  ขึน้บุษบกทองผ่องพรรณ   จะผายผนัลอยไปบ่ไดเ้ลย 
  อน่ึงจงพศิดภููวนาถ   ผวิพลิาศเหมอืนหลบัอยู่เฉยๆ 
  โอษฐก์ย็ิม้แยม้เหน็เหมอืนเช่นเคย  ทรามเชยจงพศิดใูหด้ ีฯ 
   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีามารศร ี
  ไดฟั้งตรชีดาพาท ี    เทวเีหน็ชอบจึง่ขอบใจ 
  ไดฟั้งถอ้ยค่อยวายคลายเศรา้  นงเยาวส์งบสอืน้ไห ้
  กรประนมบงัคมภูวนยั   ขอจงทรงมชียัในสงคราม 
  บ าราบปราบปวงประจามติร ์  ทัว่ทศทศิเขด็ขาม 
  แลว้ใหห้นับุษบกนกงาม   ลอยขา้มปราการผ่านไป ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร. 6, 2554: 350) 
 

  หากพิจารณาเหตุการณ์เกี่ยวกับการเสี่ยงทายบุษบกแก้วของนางสีดาใน
รามเกียรติแ์ต่ละฉบบัจะพบความแตกต่างจากการเสี่ยงทายบุษบกแก้วซึ่งจะเกิดขึ้นจากศึก
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สงครามบางประการ กล่าวคอื ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 จะ
เป็นศกึที่อนิทรชติแผลงศร “พรหมาสตร์” ถูกพระลกัษมณ์ ท าให้พระรามคดิว่าพระลกัษมณ์
เสียชีวิตจึงสลบไปพร้อมกับพระลักษมณ์ที่สนามรบ ส่วนในรามเกียรติฉ์บับรัชกาลที่ 6 
รามเกียรติฉ์บบัวดัขนอน จะเป็นศกึษาที่อินทรชติแผลงศร “นาคบาศ” แต่ทัง้นี้ในประชุมค า
พากยร์ามเกยีรติภ์าค 1 เล่มที ่1 (2546) ซึง่ขอ้มลูในหนงัสอืประชุมค าพากยร์ามเกยีรติไ์ม่ไดร้ะบุ
อยา่งชดัเจนว่าเป็นค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยาหรอืไม่ กล่าวคอื ปรากฏตอนพากยน์าง
สดีามาสนามรบ แต่กม็ไิดป้รากฏเหตุการณ์เรือ่งการเสีย่งทายบุษบกแก้วของนางสดีา จงึท าใหผู้้
ศกึษาไมน่ ามาอภปิรายผลการศกึษาในประเดน็น้ี 
  เมื่อพจิารณานางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาล
ที ่2 และรามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน กล่าวคอื เมือ่นางสดีาทราบข่าวจากนางตรชีาดา จงึท าใหน้าง
สดีาเดนิทางมายงัสนามรบดว้ยบุษบกแก้วซึง่เป็นพาหนะของทศกณัฐ ์เมื่อนางสดีาเหน็พระราม
นอนสลบเคยีงขา้งพระลกัษมณ์ซึง่ท าใหน้างสดีาเขา้ใจว่า ทัง้สองพระองคส์ิน้พระชนมจ์งึกรรแสง
เศรา้โศกเสยีใจอยา่งมาก แต่นางตรชีาดาไดป้ลอบโยนนางสดีาและทูลว่า บุษบกแก้วเป็นทีเ่สีย่ง
ทายส าคญั หากหญงิเป็นมา่ยขึน้บุษบกแกว้กจ็ะไมเ่หาะลอยขึน้ฟ้า ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ บดันัน้    นางตรชีาดายกัษา 
  น้อมเศยีรกราบลงกบับาทา   กลัยาสนองพระวาท ี
  แม่อย่าคดิแหนงแคลงใจ   ขา้ไม่กล่าวเทจ็นะโฉมศร ี
  อนับุษบกทรงองคน์ี้   มมีาแต่ดกึด าบรรพ ์
  ดัง่หนึ่งจกัรแกว้ฤทธริงค ์   ขององคจ์กัรพรรดริงัสรรค ์
  เป็นทีเ่สีย่งทายส าคญั   หญงิอนัเป็นหมา้ยภสัดา 
  แมน้ขีก่ไ็ม่พาจร    ลอยร่อนขึน้ยงัเวหา 
  ครัน้หนึ่งทศกณัฐอ์สรุา   แปลงเป็นเทวาขึน้ไป 
  ปลอมชมนางอปัสรสวรรค ์   ชา้นานหลายวนัหามาไม่ 
  มณโฑโศกาอาลยั    ตกใจว่าผวัวายชนม ์
  นางเสีย่งบุษบกแกว้แลว้ทรงนัง่  กเ็ลื่อนลอยขึน้บนโพยมบน 
  เวยีนรอบลงกามณฑล   ขา้เหน็เหตุผลประจกัษ์ตา 
  ประการหนึ่งอนัองคพ์ระสาม ี  คอืพระสีก่รนาถา 
  ไวกณูฑม์าปราบอสรุา   อนัจะสิน้ชวีานัน้ผดิไป 
  พระองคจ์งด ารดิกู่อน   อย่าทุกขร์อ้นนกัเลยหาควรไม่ 
  ขอเชญิเสดจ็อรไท    กลบัไปทีอ่ยู่ใหส้ าราญ ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 2, 2549: 564 - 565) 
 

   ๏ บดันัน้    นวลนางตรชีฎาอชัฌาสยั 
  จึง่ปลอบโยนโอนอ่อนอรไท   จะตตีวัก่อนไขไ้ม่ตอ้งการ 
  อนัองคพ์ระภสัดาสาม ี   ขา้เหน็ทจีะยงัไม่สงัขาร 
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  ดว้ยพเิภกผวัขา้โหราจารย ์   สงัเกตการณ์รูจ้บพบไตร 
  ถา้แมน้ยงัไม่ตายวายชวีา   คงจะหาหยกูยามาแกไ้ข 
  หนึ่งบุษบกแกว้แววไว   เป็นทีเ่สีย่งทายใหเ้หน็เป็นส าคญั 
  แมน้หญงิม่ายภสัดาสาม ี   ขึน้ขบัขีม่ใิหผ้ายผนั 
  จงดบัความโศกาจาบลัย ์   กลบัไปสวนขวญัเถดิกลัยา ฯ 
             (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 258) 
 

 ฝ่ายนางตรชีฎาจงึก้มเกล้ากราบทูลว่า ขา้แต่พระแม่เจ้า อนับุษบกนี้เล่าของเจ้า
พระนครลงกาถ้าจะเสีย่งทาย แม้นหญงิหมา้ยสามจีะขึน้ขี ่บุษบกนี้กม็ไิดเ้ลื่อนลอยไปใน
เวหา ครัน้หนึ่งทศกรรฐข์ึน้ไปปลอมแปลงกายาลอบชมสมสนิทกบัหมู่นางฟ้า หลงละเลงิ
เสน่หาอยู่เป็นหลายวนั นางมณโฑส าคญัว่าสิน้ชวี ีจงึเสีย่งบุษบกมณีแลว้นางมณโฑกข็ึน้ขี ่
บุษบกกล็อยเลื่อนรีด่งัลมพาไปในเวหา ทศกณัฐน์ัน้กก็ลบัมาได ้ขอพระแม่อย่ากนิแหนง
แคลงพระทยั ดงัค าขา้พเจา้กราบทลูเจยีวละพระเจา้ค่ะ 

       (รามเกยีรติว์ดัขนอน, 2520 : 85) 
 

  เมื่อนางสดีาได้ยนิค าทูลจากนางตรชีาดาแลว้ ท าใหน้างสดีาไดท้ าพธิเีสีย่งทาย
บุษบกแก้วว่า หากพระรามยงัไม่สิ้นพระชนม ์ขอให้บุษบกแก้วเลื่อนลอยบนท้องฟ้า ดงัความ
ทีว่่า 
 

  ๏ ครัน้ถงึซึง่บุษบกแกว้  อนัเพรศิแพรว้จ ารสัประภสัสร 
  นัง่ลงเหนือพืน้ดนิดอน   บงัอรนบน้ิวอญัชุล ี
  แลว้จึง่ตัง้ความสตัยา   เดชะขา้สดีามารศร ี
  ซื่อตรงต่อองคพ์ระจกัร ี   มไิดย้นิดดีว้ยชายใด 
  ขอฝงูท่านไทเทเวศ   ทุกประเทศธารท่าป่าใหญ่ 
  พระธรณีอนัทรงสตัยไ์ว ้   จงช่วยใหเ้หน็ประจกัษ์ตา 
  แมว้่าสมเดจ็พระหรวิงศ ์   พระองคส์ิน้ชพีสงัขาร ์
  จงบุษบกแกว้แววฟ้า   อย่าพาขา้ขึน้ยงัอมัพร 
  ถา้ว่าพระตรภีูวไนย   ยงัไม่สิน้สดุพระชนมก์่อน 
  พระทีน่ัง่พรหเมศอลงกรณ์   จงพาร่อนเรว็ไปดว้ยฤทธ ี
  เสีย่งแลว้องคอ์คัรชายา   ชวนตรชีาดายกัษ ี
  เสดจ็ย่างเยือ้งจรล ี   ขึน้มณีบุษบกอลงการ ฯ 
   ๏ บุษเอยบุษบกทพิย ์  ของทา้วสบิพกัตรใ์จหาญ 
  กเ็ลื่อนลอยขึน้ไปคคันานต ์   ปานดัง่มจีติมใีจ 
  รศัมโีชตชิ่วงร่วงรุง้    พวยพุ่งเคยีงแขง่แขไข 
  กระจ่างจบัผวิพกัตรอ์รไท   อ าไพกลางดวงดารากร 
  หนัเหยีนเวยีนวงดัง่หงสบ์นิ   ทกัษณิพระองคท์รงศร 
  สามรอบลอยลบิในอมัพร   เรว็ร่อนไปสวนมาล ีฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่มที ่2, 2549: 566) 
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   ๏ ครัน้ถงึบุษบกรตัน์ชชัวาล  นางตัง้จติพษิฐานกราบไหว ้
  ขอพรหมนิทรอ์นิทราสรุาลยั   จงโปรดใหเ้หน็แจง้ประจกัษ์ตา 
  ถา้แมน้พระหรวิงศอ์งคน์ารายณ์  วอดวายชวีงัสงัขาร ์
  จงบุษบกแกว้แววฟ้า   อย่าลอยเลื่อนเคลื่อนคลาพาไป 
  แมน้พระอวตารชาญณรงค ์   กบัองคพ์ระลกัษมณ์ไม่ตกัษยั 
  บุษบกจาพาคลาไคล   ไปยงัพชิยัลงกา 
  เสีย่งพลางย่างขึน้บนบลัลงัก ์  นางตรชีฎานัง่ขา้งหน้า 
  บุษบกเคลื่อนคลอ้ยลอยฟ้า   กลบัมาสวนขวญัทนัใด ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 259) 
 

 โฉมยงคอ์งคส์ดีาดวงสมร บทจรมาถงึบุษบกแกว้ แลว้ยกนิ้วประนมเหนือเกศา ถ้า
แมน้องคส์มเดจ็พระรามาวายชวีแีลว้ ขออย่าใหบุ้ษบกแกว้นี้เลื่อนลอยขึน้ไปได ้ถ้าแมน้ไม่
บรรลยัวายชวีา ใหม้หาบุษบกนี้เลื่อนลอยไปยงัสวนมาล ีนางกห็วนขึน้บนมหาบุษบกมาล ี
บุษบกกเ็ลื่อนลอยเรว็นี่ไปในอากาศเวหา ตรงไปยงัสวนมาล ีบดัน้ี 

       (รามเกยีรติว์ดัขนอน, 2520 : 85) 
  

  จากทัง้หมดจะท าใหเ้หน็ว่า การเสีย่งทายบุษบกแก้วของนางสดีาจะสมัพนัธก์บั
การตัง้จติอธิษฐาน ย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงพลงัของการตัง้จติอธิษฐานจะเป็นหนทาง
ช่วยเหลอืใหน้างสดีาสามารถบรรลุสิง่ทีต่นเองปรารถนาหรอือยากรูไ้ด ้ แม้ว่าการเสี่ยงทาย
บุษบกแก้วของนางสดีาจะไม่ใช่คุณสมบตัทิีต่ดิตวัมาตัง้แต่เกดิ อกีทัง้บุษบกแก้วยงัเป็นพาหนะ
ของทศกณัฐ ์แต่ดว้ยการเสีย่งบุษบกแก้วของนางสดีาเป็นสิง่ทีท่ าใหเ้หน็ถงึบทบาทของนางสดีา
ที่มต่ีอเหตุการณ์นี้ จงึนับเป็นสิง่ที่บ่งชี้ถึงลกัษณะพเิศษของนางสดีาที่กระท าเหตุการณ์เหนือ
ธรรมชาตขิึ้นมาได้ ในขณะเดยีวกนั การเสี่ยงทายบุษบกแก้วของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบั
รชักาลที่ 1 ยงัเน้นการตัง้จติอธิษฐานต่อเทพเทวาโดยเฉพาะพระธรณีที่จะเข้ามามบีทบาท
ช่วยเหลอืนางสดีาใหน้างสามารถประจกัษ์แจง้ต่อค าอธษิฐานว่าจะมลีกัษณะเช่นใด ท าใหจ้ดัการ
เสีย่งทายบุษบกแกว้ของนางสดีาเป็นลกัษณะพเิศษของนางสดีาอกีประการหนึ่ง 
 
  4.4.6.3 การลยุไฟ 
  ลกัษณะพเิศษอกีประการหนึ่งที่ช่วยท าให้ตวัตนของนางสดีาและเป็นที่รบัรูใ้น
วรรณกรรมมากที่สุด นัน่คอื “ลุยไฟ” ลกัษณะพเิศษดงักล่าวจะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัภาค
กลางโดยเฉพาะรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 และลงักาสบิโหเท่านัน้ 
กล่าวคอื หลงัจากทีพ่ระรามสงัหารทศกณัฐ์จงึไดเ้รยีกนางสดีาเขา้เฝ้า แต่พระรามกลวัค าครหา
ของเหล่าเทวดาหากพระรามจะไปอุ้มนางสดีามาเชยชมบนตดั จงึจ าเป็นต้องระงบัขอ้กงัขาโดย
กล่าวถ้อยค าแสดงความไม่เชื่อใจในตัวนางสีดาโดยถามว่า นางสีดาได้สมบตัิพัสถานของ
ทศกณัฐอ์ะไรมาบา้ง ดงัความทีว่่า 
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   ๏ คดิแลว้จึง่มพีจนารถ  เอือ้นโอษฐป์ระภาษปราศรยั 
  ดกู่อนอคัเรศอรไท    พีไ่ดย้ากสูต้ดิตามมา 
  ขา้มมหาสาครกวา้งลกึ   มาท าศกึลา้งเหล่ายกัษา 
  มไิดอ้าลยัแก่ชวีา    เพราะเสน่หาเจา้ผูเ้ดยีวดาย 
  วนัน้ีไดเ้หน็นงลกัษณ์   ผวิพกัตรด์ัง่เดอืนจ ารสัฉาย 
  ฝ่ายพีทุ่กขร์อ้นล าบากกาย   เจา้มาอยู่สบายหลายปี 
  ยงัไดส้มบตัพิสัถาน   ของประทานพญายกัษ ี
  ซึง่วเิศษเลศิหลา้ธาตร ี   ขอพีช่มบา้งเป็นขวญัตา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 3, 2549: 450) 
 

   ๏ จ าจะแกลง้แสรง้พดูประภาษพอ้ ใหห้ายขอ้พะวงักงัขา 
  ด ารพิลางทางมพีจนา   ดกู่อนสดีาดวงใจ 
  พีสู่ท้ าสงครามขา้มสมุทร   สปัระยุทธผ์ลาญยกัษ์ตกัษยั 
  แสนยากป้ิมชวีนัจะบรรลยั   เพราะจะใคร่พบองคน์างคราญ 
  เจา้ไปอยู่ลงกาธานี    เหน็จะมคีวามสขุเกษมศานต์ 
  อนัองคเ์จา้ลงกาพระยามาร   โปรดประทานสิง่ใดใหเ้ทว ีฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 519) 
 

  หากเปรยีบเทยีบความเชื่อใจของพระรามที่มต่ีอนางสีดาระหว่างรามเกียรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่1 และฉบบัรชักาลที่ 2 จะพบว่า พระรามในฉบบัรชักาลที ่1 มคีวามเชื่อมัน่ใน
ความบรสิุทธิข์องนางสดีามากกว่าฉบบัรชักาลที ่2 แมว้่าพระรามในฉบบัรชักาลที ่1 จะมกีารชัง่
ใจที่จะไปอุ้มนางสดีามาเชยชมก็ตาม แต่พระรามต้องการตดัขอ้กงัขาทีผู่้อื่นจะนินทาทัง้ตนและ
นางสดีาจงึพดูจายัว่เยา้และตดัพอ้นางสดีา ทัง้นี้ผูศ้กึษาจะขอยกความรูส้กึภายในใจของพระราม
ทัง้สองฉบบัเพื่อท าใหเ้หน็ถงึความแตกต่างทางความคดิของพระราม ดงัความทีว่่า 
 

  อนัซึง่องคอ์คัรชายา   ตกมาในมอืยกัษ ี
  ใครจกัล่วงรูว้่ารา้ยด ี   มแีต่ตวักกูบันงลกัษณ์ 
  เคยเหน็สจุรติน ้าจติกนั   นอกนัน้ไม่แจง้ทัง้ไตรจกัร 
  ความนี้เป็นทีอ่ดสนูกั   จ าเปลือ้งพกัตรใ์หพ้น้อปัระมาณ 
  ระงบัขอ้แหนงแคลงจติ   ใหท้ศทศิแจง้สิน้ทุกสถาน 
  จึง่จะไม่มรีาคแีผว้พาน   สิน้กาลชัว่กลัปาไป ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 3, 2549: 450) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   พระราเมศรศัมใีส 
  เหน็องคส์ดีายาใจ    ภูวไนยสมถวลิยนิด ี
  พระพศิพกัตรอ์คัเรศร าพงึคดิ  จะเรยีกมาหากใ็ช่ที ่  
  ดว้ยพลดัพรากจากไปเสยีหลายปี  ถงึจะดกีไ็ม่สิน้นินทา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 519) 
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  หลงัจากทีน่างสดีาไดย้นิถอ้ยค าของพระราม ท าใหน้างสดีาเกดิความคบัแคน้ใจ
อย่างมาก นางสดีาจงึตดัสนิใจพสิูจน์ความสตัยแ์ละความบรสิุทธิข์องนางดว้ยการ “ลุยไฟ” ต่อ
หน้าเหล่าธารก านัลและเทวดา นางถงึกบัร าพงึกบัตวัเองว่าความบรสิุทธิข์องนางมแีต่ทวยเทพ
เทวดา พระอนิทร ์พระคงคาและพระอคัคทีีจ่ะยนืยนัความบรสิุทธิข์องนางได ้เมื่อพระรามไดย้นิ
เช่นนัน้จงึแผลงศรสรา้งกองไฟใหน้างสดีา ดงัความทีว่่า 
 
   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาเยาวยอดเสน่หา 
  ไดฟั้งพระราชบญัชา   ดัง่ตอ้งสายฟ้าสกัแสนท ี

  ถงึเมื่อทศกณัฐข์นุยกัษ์   มนัไปลอบลกัพาหนี 
  กไ็ม่เจบ็ในเหมอืนครัง้นี้   ในทีบ่รภิาษณาการ 
  ความอายอปัยศเป็นสดุคดิ   ดัง่ชวีติจะมว้ยสงัขาร 
  มริูท้ีจ่ะสนองพจมาน   ใหผ้่านฟ้าเหน็จรงิประการใด 
  อกเอ๋ยเกดิมาเป็นหญงิ   ยากยิง่จะไวต้วัได ้
  อนัความกนิแหนงแคลงใจ   ย่อมเกดิทีใ่นสตัร ี
  คดิแลว้นบนิ้วบงัคมทลู   นเรนทรส์รูจงโปรดเกศ ี
  อนัซึง่ตวัขา้บาทนี้    อสรุไีปลกัพามา 
  ตกถงึมอืชายแลว้ไกลเนตร   พระทรงเดชป่ินภพนาถา 
  เป็นทีส่งสยัวญิญาณ์   แก่หมู่โลกาฟ้าดนิ 
  ถงึมาตรจะรกัษาตวัด ี   อนัจะเปลือ้งราคเีหน็ไม่สิน้ 
  เวน้แต่ทวยเทพอมรนิทร ์   จะไม่กนิแหนงแคลงใจ 
  กบัพระคงคาแลอคัค ี   จะเป็นทีส่กัขพียานได ้
  พระองคจ์งลัน่ศลิป์ชยั   ประชุมไทเทเวศใหพ้รอ้มกนั 
  ขา้ขอพสิจูน์เพลงิถวาย   เบือ้งบาทพระนารายณ์รงัสรรค ์
  ต่อหน้าฝงูเทพเทวญั   กบัพวกพลขนัธว์านร ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 3, 2549: 451 - 452) 
 
   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีามารศร ี
  ไดฟั้งดงัตอ้งสายสนุี   มริูท้ีจ่ะทลูใหเ้หน็จรงิ 
  จึง่บงัคมกม้พกัตรพ์จนารถ   อนัขา้บาทยากเยน็เพราะเป็นหญงิ 
  จะว่าไปไม่มทีีอ่า้งองิ   ใครจะเลง็เหน็จรงิในใจ 
  เวน้แต่กองเพลงิกลัป์ถ่านอคัค ี  จะเป็นทีพ่ึง่พาของขา้ได ้
  ขอพระองคจ์งสัง่ใหก้องไฟ   ทีใ่นหน้าพลบัพลาเวลาน้ี 
  ขา้จะตัง้ความสตัยอ์ธษิฐาน   สาบานต่อเบือ้งบทศร ี
  แลว้จะลุยเขา้ไปในอคัค ี   ถา้แมน้ชัว่ชวีจีงวายปราณ ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 520) 
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  การตดัสนิใจของนางสดีาเพื่อพสิูจน์ความสตัยจ์รงิและความบรสิุทธิข์องตนดว้ย
การลุยไฟนัน้ ซึ่งช่วยท าให้พระรามรู้สึกเบิกบานใจ อีกทัง้การลุยไฟจะมพีระอินทร์เป็นองค์
ประธานสกัขพียาน จากนัน้นางสดีาจงึตัง้จติอธษิฐานว่า หากนางไม่ซื่อสตัยแ์ละนอกใจพระราม
ขอใหเ้พลงิจงสงัหาร แต่หากนางซื่อสตัยต่์อสามขีออย่าใหเ้พลงิท าอนัตรายต่อนาง เมื่อนางสดีา
ไดก้ระท าสตัยอ์ธษิฐานดงันัน้ เปลวเพลงิมไิดท้ าใหพ้ระบาทของนางสดีารอ้นและยงัมดีอกบวัมา
รองรบัพระบาทของนางไว ้ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาเยาวยอดเสน่หา 
  เหน็เพลงิเรงิโรจน์โชตฟ้ิา   แสงกลา้ดัง่หนึ่งไฟกาล 
  น้อมเศยีรอภวิาทพระสาม ี   เทวตีัง้จติพษิฐาน 
  กล่าวค าสตัยาสาบาน   ต่อเทวามฆัวานพรอ้มพกัตร ์
  ขอเทพทา้วทุกองค ์   จงเป็นทพิยพ์ยานใหป้ระจกัษ์ 
  แมน้ขา้ระคนรสรกั    ดว้ยทศพกัตรแ์ลชายใด 
  นอกออกไปจากพระจกัรกฤษณ์  มาตรแมน้แต่จติพสิมยั 
  ไม่ซื่อต่อเบือ้งบาทพระภูวไนย  ประกอบการสิง่ใดทีไ่ม่ด ี
  ขอจงพระเพลงิเจา้สงัหาร   ชนมานขา้มว้ยอยู่ทีน่ี่ 
  ใหต้กนรกอเวจ ี    แสนกลัป์พนัปีอย่าพน้ทุกข ์
  แมน้ขา้คงครองสจัธรรม ์   เทวญัจงช่วยใหเ้ป็นสขุ 
  จะเหยยีบย่างเขา้ไปในเพลงิลุก  ทุกกา้วอย่ารอ้นบาทา 
  แลว้ค ารพจบกองอคัค ี   ทัง้พระธรณีใสเ่กศา 
  ครัน้เสรจ็ซึง่ตัง้สตัยา   กเ็สดจ็ลลีาลุยไฟ ฯ 
   ๏ เดชะความสตัยท์ีซ่ื่อตรง  จะรอ้นเบือ้งบาทบงสุก์ห็าไม่ 
  มปีระทุมทพิมาศอ าไพ   เกดิขึน้ในกลางเพลงิกลัป์ 
  ขยายแยม้ผกาเกสร   ขจายจรรื่นรสหอมหวาน 
  รบัรองบาทบงสุท์รงธาร   ทุกย่างบทมาลยเ์ทว ีฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 3, 2549: 453) 
 
   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีานารศีรใีส 
  ครัน้เหน็องคอ์นิทราสรุาลยั   อรไทชื่นชมสมคดิ 
  จึง่บงัคมสมเดจ็พระอวตาร   เยาวมาลยต์ัง้สตัยส์จุรติ 
  ขอเดชพระเพลงิเรงิฤทธิ ์   ย่อมศกัดิส์ทิธิไ์ม่ล าเอยีงเทีย่งธรรม ์
  ถา้แมน้ว่าขา้นึกแหนงหน่าย   ต่อองคพ์ระนารายณ์รงัสรรค ์
  ไปรกัใคร่ในทา้วทศกณัฐ ์   ชนชัน้ชายอื่นทัง้โลกา 
  ขอจงเพลงิกาฬผลาญชวีติ   ใหม้ว้ยมดิชวีงัสงัขาร ์
  แมน้ขา้ซื่อสตัยต่์อภสัดา   ขออย่าใหม้รีาคพีาน 
  เสีย่งแลว้ทลูลาพระสาม ี   จรลลุีกมายงัหน้าฉาน 
  โจงจดัภูษาทรงนงคราญ   แลว้ลุยไปในถ่านอคัค ีฯ 
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   ๏  บนัดาลเป็นโกสมุปทุมทอง ขึน้รบัรองบาทามารศร ี
  เปลวไฟไม่ตอ้งนางเทว ี   จรลขีึน้ไปบุษบนั ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 521 - 522) 
 

  ประการส าคญั การลุยไฟของนางสดีายงัปรากฏในรามเกียรติฉ์บบัภาคเหนือ 
ได้แก่ เรื่องลงักาสบิโห ซึ่งเหตุการณ์การลุยไฟในรามเกยีรติฉ์บบัน้ีจะคล้ายคลงึกบัรามเกยีรติ ์
ฉบบัภาคกลาง กล่าวคอื เจา้ลมัมา (พระราม) แสดงความไม่เชื่อใจและกล่าวตดัพอ้นางสดิา จงึ
ท าใหน้างสดิาขอพสิูจน์ความบรสิุทธิด์้วยการลุยไฟเพื่อขจดัค าครหานินทาที่จะเกดิขึน้ ทัง้น้ีใน
เรื่องลงักาสบิโห เจา้ลมัมาไดก้ล่าวกบันางสดิาโดยใชค้วามเปรยีบว่า ตนมแีหวนมรกตแต่ไดต้ก
หล่นจากนิ้วไปนาน เมื่อพบแหวนกไ็ม่ผ่องใสเหมอืนก่อน จ าต้องมกีารขดัสใีหม่ เมื่อนางสดิาได้
ยนิเช่นนัน้ จงึเขา้ใจทนัว่าเจา้ลมัมาไมเ่ชื่อใจในตวัของตน ดงัความทีว่่า 
 

 “เมื่อนัน้ ลมัมาเจ้านัง่ช้างพลางกล่าวต่อสดิาว่า “ดูก่อนเจา้ดวงตาที่รกัของพี่เห่ย 
เจ้าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่หลายครัง้ หากว่าเจ้าเทวีมีใจเบ่าซื่อ พี่บอกหื้อนางรู้
เปรยีบเทยีบเหมอืนว่า พีม่แีหวนมรกต ไดต้กหล่นหายไปจากน้ิวเป็นเวลานาน บดันี้ พีไ่ด้
พบแหวนนัน้แล้ว แต่ว่าผวิพรรณเบ่าผ่องใสเหมอืนเมื่อก่อน จ าเป็นต้องมกีารขดัส ีเทวี
แกว้ฟังพีก่ล่าวคงจะพอเขา้ใจโดยตลอดแลว้หนอ”” 

        (ลงักาสบิโห, 2534: 85) 
 

  ความเจ็บแค้นใจของนางสิดาที่พระลามกล่าวเช่นนัน้ ท าให้นางสิดาจ าต้อง
พสิจูน์ความบรสิุทธิข์องตนเองโดยขอใหเ้จา้ลมัมาสัง่ไพรฟ้่าใหก่้อกองไฟแลว้ตนจะเดนิลุยไฟโดย
ตัง้จติอธษิฐานว่า หากตนมใีจซื่อสตัยส์ุจรติ ขออยา่ใหไ้ฟไหมร้า่งกาย ดงัความทีว่่า 
 

 “เมื่อนัน้ นางสดิามารศร ียอกรอญัชลผีวัขวญัพลนัตอบว่า “น้องนี้เบ่ามใีจเอยีงเอน
ไปจากพี่เลยแม้แต่น้อย นางเบ่ามีใจคิดทรยศต่อเจ้าพี่ ข้อนี้เป็นสจัจงัมัน่แก่น ขออ้าง
เทวดาฟ้าดนิเป็นพยานแลเนอ หากว่าเจ้าพี่คลางแคลงในตวัน้อง เจ้าพี่จงสัง่ไพร่ฟ้าก่อ
กองฟอนสมุไฟใหลุ้กโชน น้องจะเดนิเขา้ไปลุยไฟใหเ้หน็ประจกัษ์ หากว่าน้องมใีจซื่อสตัย์
สุจรติ ขออย่าให้ไฟไหม้ร้อนกายา หากว่าใจน้องไม่ซื่อตรงต่อองค์เจ้าผวัขวญั ขอให้ไฟ
ผลาญชวีนัมว้ยมรณาเถอะเนอ”” 
       (ลงักาสบิโห, 2534: 85) 

 

  จากนัน้เจา้ลมัมาไดส้ัง่ใหไ้พร่ฟ้าจุดกองไฟ นางสดิาจงึไดเ้ดนิลุยไฟ 7 รอบ ซึ่ง
ไฟมอิาจท าอนัตรายร่างกายของนางสดิาได ้ท าให้ไพร่ฟ้าประชาชนต่างสรรเสรญินางสดิาที่มใีจ
ซื่อสตัยต่์อสามอียา่งมัน่คง ดงัความทีว่่า 
 

 “เมื่อนัน้ ปัญญาไวเจา้ลมัมากเ็ขา้ใจโดยตลอด สัง่ใหไ้พร่ฟ้าโยธาทหารก่อกองไฟ
ลุกโชนกองใหญ่ ขาวใสแกว้สดิาเดนิเขา้ไปในกองไฟ เดนิกลบัไปกลบัมาครบ 7 รอบ แลว้
หยุดอยู่ยนือยู่กลางกองไฟ นางไม่รูส้กึว่ารอ้นหรอืปวดไหมแ้ต่ประการใด” 
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 “ปางนัน้ไพร่ฟ้าประชาชนได้เหน็แล้วร้องสรรเสริญแซ่สนามชมว่า นางสดิาแก้ว
นาถมใีจซื่อตรง มคีวามรกัภกัดต่ีอผวัตนอย่างมัน่คงจงึไม่รอ้นและไฟไม่ไหมก้ายานาง” 
       (ลงักาสบิโห, 2534: 85) 
 

  เมือ่เจา้ลมัมาและไพรฟ้่าทุกคนต่างประจกัษ์ความจรงิว่า นางสดิามคีวามบรสิุทธิ ์
จงึท าใหเ้จา้ลมัมาเชญิใหน้างสดิาออกจากกองไฟ แต่นางสดิากลบัไม่ยนิยอมและขอใหเ้จา้ลมัมา
เดนิมารบัตนในกองไฟ นับเป็นการแสดงเจตจ านงในลกัษณะที่ว่า เจา้ลมัมาสามารถขอให้ตน
พสิจูน์ความบรสิุทธิ ์จงึท าใหน้างสดิาเกดิทฐิมิานะโดยต้องการใหเ้จา้ลมัมาเดนิเขา้มากองไฟเพื่อ
พสิูจน์ความบรสิุทธิข์องเจา้ลมัมาเช่นเดยีวกนั และยงัถอืว่าเป็นการแสดงอ านาจของนางสดิาใน
ทางออ้มอกีดว้ย ดงัความทีว่่า 
 

 “เมื่อนัน้ เจ้าเทศไทเ้หน็แจ้งแก่ตา ลมัมาเจา้เผยค าร้องเรยีก “เจา้จงเดนิออกจาก
กองไฟเถอะน้องรกัของพีเ่อย ชาตนิี้เราทัง้สองเกดิมาเป็นคู่กนั เพราะชาตกิ่อนเราท าบุญ
กรวดน ้าร่วมกนั สดิาน้องแกว้ จงเดนิออกมาหาพีเ่ถอะเนอ”” 
 “เมื่อนัน้ สดิาแกว้เลศิล ้ายอดหน่อเทว ีรบีไหวผ้วัขวญัแลว้กล่าวว่า “น้องยงัออกไป
ไม่ได ้จะหยุดอยู่กลางกองไฟอย่างนี้ ขอเจา้พีม่าจงูมอืน้องออกไป ขอ้ยจงึจะเชื่อใจมอนรกั
ผวัขวญัแลเนอ”” 
 “เมื่อนัน้ มอนรกัเจา้ลมัมาปัญญายิง่ มใีจจรงิต่อนางสดิา เจา้กย็า้ยขา (เดนิ) เขา้ไป
ในกองฟอน เขา้ไปเกี่ยวแขนนางน้องย้ายย่างออกมา เปลวไฟเบ่าได้รอ้นไหม้ทัง้สองแต่
ประการใด ไพร่ฟ้าประชาชนไดเ้หน็แลว้นึกสรรเสรญิชื่นชมในใจว่า “หวัใจเจา้ลมัมากม็ัน่
เทีย่ง เบ่าเบีย่งเบนโอนอ่อนไปจากนางแลเนอ”” 
            (ลงักาสบิโห, 2534: 85 - 86) 
 

  “การลุยไฟ” ถอืเป็นลกัษณะพเิศษทีถ่อืว่ามคีวามโดดเด่นของนางสดีามากทีสุ่ด 
เพราะลกัษณะพเิศษดงักล่าวได้ช่วยบ่งบอกถึงความบรสิุทธิข์องนางสีดาที่ถือครองไว้อย่าง
ชัดเจน แม้ว่านางสีดาจะมีความคับแค้นใจมากเพียงใดก็ตาม แต่ด้วยหน้าที่ที่ต้องรักษา
เกยีรตยิศและชื่อเสยีงของพระรามในฐานะสาม ีจงึท าให้นางสดีาจ ายอมต้องพสิูจน์ตนเองด้วย
การลุยไฟโดยจ าตอ้งอา้งถงึเทวดาผูอ้ยูเ่หนือธรรมชาตเิพื่อเป็นสกัขพียาน การลุยไฟ6ดงักล่าว 
 

 
 6บุญยงค ์เกศเทศ (2532: 228) กล่าวว่า เขา้ใจว่าธรรมเนียมพสิจูน์ความบรสิทุธิข์องผูห้ญงิโดยการลุย
ไฟนี้ น่าจะมาจากอนิเดยี ดว้ยมพีธิกีรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยไฟมาก ส่วนภญิโญ กองทอง (2544 : 89) ได้
กล่าวว่า ในสงัคมไทยเป็นพธิกีรรมทีต่ราขึน้เป็นตวับทกฎหมายเพื่อใชพ้สิจูน์ความบรสิทุธิข์องคนในสงัคมไทย 
แต่ในกรณีนางสดีานัน้ สดีาไม่ไดท้ าผดิ แต่ดว้ยความน้อยใจทีพ่ระรามถามตนเป็นเชงิเสยีดส ีนางจงึต้องการ
พสิจูน์ความบรสิุทธิข์องตนเอง มไิดม้ผีูก้ล่าวหานางอย่างตรงๆ การที่นางสดีาเลอืกพสิจูน์ความบรสิุทธิข์อง
ตนเอง จงึเป็นการยนืยนัถงึความไม่หวัน่เกรงต่อความตายของนาง 
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ถอืว่าเป็นขนบธรรมเนียมของสงัคมอนิเดยีโบราณโดยกวผีูแ้ต่งรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ยงัคง
รบัและสบืทอดลกัษณะพเิศษดงักล่าวไว้ในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์นอกจากนี้การลุยไฟ
ยงัคงปรากฏในเรื่องลงักาสบิโหทีเ่ป็นรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 
ซึง่ทัง้สองฉบบัน่าจะรบัเรือ่งการลุยไฟของนางสดีามาจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 กล่าวไดว้่า 
การลุยไฟจงึเป็นสิง่ทีช่่วยยนืยนัความเป็นตัวตนของนางสดีาอย่างเด่นชดั เพราะพฤตกิรรมและ
การแสดงออกของนางสดีาในการลุยไฟนัน้ นอกจากจะช่วยยนืยนัความบรสิุทธิข์องนางสดีาทีถ่อื
ครอง ยงัเป็นการชี้ให้เหน็ว่า ความบรสิุทธิข์องนางสดีายงัรกัษาทัง้กายและใจเพื่อสามขีองตน
เพียงผู้เดียว และพยายามปกป้องมใิห้ทศกัณฐ์เข้าล่วงละเมดิทางเพศของตน อันเป็นการ
แสดงออกใหเ้หน็ถงึความซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัดต่ีอพระรามของนางสดีาอย่างเตม็เป่ียม 
 
  4.4.6.4 ธรณีแหวก 
  ลกัษณะพเิศษของนางสดีาทีช่่วยเน้นย า้ถงึความเป็นตวัตนของนางสดีาไดอ้ย่าง
เด่นชดัมากยิง่ขึน้ นอกเหนือจากการลุยไฟ คอื “ธรณแีหวก” ลกัษณะพเิศษดงักล่าวจะปรากฏใน
เรือ่งรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางเฉพาะรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 
เท่านัน้ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการตัง้จติอธษิฐานของนางสดีาต่อ
ธรรมชาติที่สามารถเปิดโอกาสให้นางสดีาแสดงบทบาทดงักล่าว กล่าวคอื เมื่อพระรามได้พบ
พระมงกุฎและพระลบซึ่งต่างฝ่ายต่างได้ประลองศรจนรู้ว่าเป็นบดิากบับุตรกนั ท าให้พระราม
ออกเดนิทางไปเชญินางสดีากลบัเมอืงของตน แต่ทว่านางสดีาไม่ยอมกลบัไปพรอ้มกบัพระราม
แต่ยนิยอมใหพ้ระโอรสทัง้สององคเ์ดนิทางเขา้เมอืงอยุธยาได ้หลงัจากนัน้พระรามไดอ้อกอุบาย
ว่าตนสิ้นพระชนม ์ซึ่งท าให้นางสดีาเดนิทางมาเคารพพระศพพรอ้มกรรแสงโศกเสยีใจ แต่เมื่อ
นางสดีาทราบว่าพระรามโกหก ท าใหน้างสดีาคบัแคน้ใจและเดนิหนีจากพระราม แต่พระรามสัง่
ใหพ้ระอนุชาทัง้สามพระองค์และหนุมานต่างช่วยกนัจบันางสดีา ท าให้นางเกดิความคบัแค้นใจ
อกีครัง้ทีไ่มอ่าจหนีได ้เป็นสาเหตุทีท่ าใหน้างสดีาตัง้จติอธษิฐานขอใหธ้รณีแหวกไปยงัเมอืงนาค 
ดงัความทีว่่า  
 
   ๏ เมื่อนัน้   โฉมนางสดีาสาวสวรรค ์
  เหน็สามพระอนุชาวลิาวณัย ์  กบัหนุมานอนัศกัดา 
  ช่วยกนักัน้กางขวางไว ้   อรไทขดัแคน้เป็นหนกัหนา 
  มริูท้ีจ่ะหนีพระผ่านฟ้า   อุราเร่ารอ้นดัง่เพลงิกลัป์ 
  จึง่ยอพระกรเหนือเกศ   เยาวเรศออกโอษฐอ์ธษิฐาน 
  เดชะสจัมัน่ในสนัดาน   ขอพระสธุาธารอนัเทีย่งธรรม ์
  ใหช้่องขา้ไปยงัเมอืงนาค   พน้จากพระนารายณ์รงัสรรค ์
  พอสิน้ค ากลัยาวลิาวณัย ์   แผ่นดนินัน้ใหช้่องทนัท ีฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 482) 
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   ๏  เมื่อนัน้   องคภ์ควดศีรใีส 
  เหน็สามกษตัรยิส์กดัไว ้   ยิง่คดิแคน้ฤทยัเทว ี
  วิง่พลางนางนึกอธษิฐาน   นมสัการเทวาทุกราศ ี
  เดชะสจัจาของขา้นี้   พระธรณีช่วยสง่ลงไป 
  ยงัพภิพนาคาบาดาล   ใหพ้น้อวตารจงได ้
  พอสิน้ค าร าพนัทนัใด   แผ่นดนิแยกแทรกไปยงับาดาล ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 521 - 522) 
 

  หลงัจากทีน่างสดีาตัง้จติอธษิฐานแลว้เดนิทางเขา้ไปยงัเมอืงนาค ทา้ววริุณนาค
และนางรตันาเทวไีดจ้ดัแจงปราสาทให้นางสดีาอาศยัพรอ้มขา้รบัใช้ กล่าวไดว้่า ลกัษณะพเิศษ
ของนางสดีา “ธรณีแหวก” แสดงใหเ้หน็ถงึความขดัแยง้ของนางสดีากบัพระราม อกีทัง้ลกัษณะ
พเิศษ “ธรณีแหวก” ของนางสดีาจะมคีวามสมัพนัธก์บัการตัง้จติอธษิฐานกบัพระธรณี ลกัษณะ
พเิศษดงักล่าวนบัว่าเป็นการเน้นย า้ใหเ้หน็ถงึพลงัของการตัง้จติอธษิฐานทีเ่ป็นเกราะป้องกนันาง
สดีาใหร้อดพน้จากเหตุการณ์ทีน่างสดีาไม่พงึประสงคไ์ด ้นอกเหนือไปจากการพสิูจน์ความสตัย์
จรงิของตนดว้ยการลุยไฟกต็าม นอกจากนี้พระธรณไีดเ้ขา้มาเกีย่วขอ้งกบันางสดีาในฐานะผูช้่วย
ย่อมท าใหเ้หน็ว่า พลงัเหนือธรรมชาตสิามารถช่วยปกป้องคุม้ครองนางสดีาให้อยู่รอดปลอดภยั 
กล่าวได้ว่า การตัง้จติอธษิฐานจะสมัพนัธ์กบัพลงัเหนือธรรมชาตทิีจ่ะเป็นการสรา้งเงื่อนไขเพื่อ
ช่วยสรา้งหนทางการอยูร่อดของนางสดีา  
 
 
 กล่าวสรุปได้ว่า ลักษณะพิเศษถือเป็นคุณสมบัติ เฉพาะตัวของตัวละครที่กวีผู้แต่ง
พยายามสรา้งสรรค์ขึน้มาเพื่อให้ตวัละครตวัใดตวัหนึ่งมคีวามโดดเด่นและแตกต่างจากตวัละคร
ตวัอื่นๆ ในวรรณกรรมเรื่องหน่ึงๆ หากพจิารณาลกัษณะพเิศษของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบั
ต่างๆ ของไทย จะพบว่า ลกัษณะพเิศษของนางสดีาจะมหีลากหลายลกัษณะ ดงันัน้ลกัษณะ
พเิศษของนางสดีามทีัง้ลกัษณะทีป่รากฏร่วมกนั และมลีกัษณะที่ปรากฏเฉพาะบางฉบบัเท่านัน้ 
อนัเป็นการช่วยให้พจิารณาถงึความเป็นตวัตนของนางสดีาอกีประการหนึ่ง ทัง้นี้ลกัษณะพเิศษ
ของนางสดีาจะมบีทบาททัง้ในดา้นการส่งผลต่อโครงเรื่องและการส่งผลต่อการสรา้งตวัละครนาง
สีดา กล่าวได้ว่า นางสีดาถือเป็นตัวละครหญิงที่อุดมไปด้วยลักษณะพิเศษที่มีมากมาย
หลากหลาย ทัง้น้ีในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทัง้ฉบบัภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอสีานจะ
ปรากฏลกัษณะพเิศษของนางสดีาไมเ่ท่ากนัขึน้อยูก่บัการเลอืกสรร ปรบัเปลีย่นและสรา้งใหม่ อนั
จะช่วยท าใหน้างสดีาทีด่ ารงอยูใ่นรามเกยีรติทุ์กฉบบัของไทยมตีวัตนขึน้มาโดยสามารถพจิารณา
จากลกัษณะพเิศษของนางสดีาที่มทีัง้ลกัษณะร่วมกนัและแตกต่างกนัได้อกีลกัษณะหนึ่ง ดงันัน้
นางสดีาจงึเป็นตวัละครหญงิทีม่ลีกัษณะพเิศษหลากหลายซึ่งปรากฏทัง้สิ้น 14 ลกัษณะ ดงันัน้ผู้
ศกึษาขอสรปุลกัษณะพเิศษของนางสดีาเป็นตารางโดยใชอ้กัษรยอ่ในตารางดงันี้ 
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  1. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 – ร.1 
  2. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 – ร.2  
  3. ปรมัมเหยีร – ป.ห. 
  4. หอรมาน – ห.ม. 
  5. พรหมจกัร – พ.จ. 
  6. ลงักาสบิโห – ล.ห. 
  7. ควายทวัระพ ี– ค.ท. 
  8. พระลกั – พระลาม – ล.ล. 
  9. พระรามชาดก – ร.ช.ด. 
  10. รามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน – ร.ข. 
 
ตารางท่ี 5  ลกัษณะพิเศษของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย (ต่อ) 
 

ลกัษณะพิเศษ 
ของนางสีดา 

ร.1 ร.2 ร.ข. ป.ห. ห.ม. พ.จ. ล.ห. ค.ท. ล.ล. ร.ช.ด. 

1. การเปล่งเสยีง 
ตอนเกดิ   

 
       

2. การจุตมิาเกดิ
เหนือตกัทศกณัฐ ์

  
 

       

3. การมจีติอาฆาต
แคน้ต่อทศกณัฐ ์

  
 

       

4. การขอใหไ้ฟไหม้
ร่างกาย 

  
 

       

5. การเจรญิเตบิโต
ดว้ยน ้านมพระฤษ ี   

 
       

6. เทวดานิรมติทีอ่ยู่
อาศยัและผา้ทพิย ์
ปกคลุมกาย 

  
 

       

7. การเจรญิเตบิโต 
อยู่ใตด้นิ   

 
       

8. เทวดาคอยปกป้อง           
9. การมกีายรอ้น           
10. การเสีย่งทาย
บุษบกแกว้           

11. การลุยไฟ           
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ลกัษณะพิเศษ 
ของนางสีดา 

ร.1 ร.2 ร.ข. ป.ห. ห.ม. พ.จ. ล.ห. ค.ท. ล.ล. ร.ช.ด. 

12. ธรณีแหวก           
13. การมขีองวเิศษ
และมเีวทมนตค์าถา 

  
 

       

14. การมคีวามรู้
หลายภาษา 

  
 

       

 
 จากตารางข้างต้น จะท าให้เห็นว่า นางสดีาเป็นตวัละครเอกหญงิที่กวผีู้แต่งพยายาม
สรา้งสรรคใ์หม้ลีกัษณะพเิศษทีม่คีวามแตกต่างจากตวัละครอื่นๆ และมคีวามสูงส่งในวรรณกรรม
เรือ่งรามเกยีรติ ์ลกัษณะพเิศษของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยนัน้ จะมทีัง้หมด 14 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การเปล่งเสยีงตอนเกดิ 2) การจตุมิาเกดิเหนือตกัทศกณัฐ ์3) การมจีติอาฆาต
แค้นต่อทศกณัฐ์ 4) การขอให้ไฟไหมร้่างกาย 5) การเจรญิเตบิโตดว้ยน ้านมพระฤษี 6) เทวดา
นิรมติทีอ่ยูอ่าศยัและผา้ทพิยป์กคลุมกาย 7) การเจรญิเตบิโตอยู่ใต้ดนิ 8) เทวดาคอยปกป้อง 9) 
การมกีายรอ้น 10) การเสีย่งทายบุษบกแก้ว 11) การลุยไฟ 12) ธรณีแหวก 13) การมขีองวเิศษ
และเวทมนตค์าถา และ 14) การมคีวามรูห้ลายภาษา จากลกัษณะพเิศษของนางสดีาขา้งต้นเป็น
สิง่ที่ช่วยท าให้เหน็ว่า กวผีู้แต่งสรา้งสรรค์ลกัษณะพเิศษของนางสดีาที่มากมายหลายลกัษณะ 
นับเป็นสิง่ที่ช่วยขบัเน้นตวัตนนางสดีาใหเ้ด่นชดัมากยิง่ขึน้ และยงัเป็นการเน้นย ้าถงึความอุดม
ของลกัษณะพเิศษของนางสดีาอยา่งชดัเจน  
 ประการส าคญั ความเข้มข้นของลกัษณะพเิศษของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ 
ของไทยจะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 มากทีสุ่ด โดยเฉพาะช่วงนางสดีาในวยัเยาวจ์ะ
มลีกัษณะพเิศษทีห่ลากหลายซึง่จะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 มากทีสุ่ดเช่นเดยีวกนั 
อาจเป็นเพราะสาเหตุที่สบืเน่ืองมาจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 เป็นฉบบัทีส่มบูรณ์ที่มกีาร
ด าเนินตน้เรือ่งจนถงึจบเรือ่ง กล่าวไดว้่า กวผีู้แต่งรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 สรา้งสรรคล์กัษณะ
พเิศษที่ปรากฏในฉบบันี้ฉบบัเดยีว ไดแ้ก่ 1) การเปล่งเสยีงตอนเกดิ 2) การเจรญิเตบิโตอยู่ใต้
ดิน และปรากฏลกัษณะพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนในรามเกียรติฉ์บับอื่นๆ รองลงมาคือ 
พระรามชาดก ซึง่จะมลีกัษณะพเิศษที่มคีวามโดดเด่นโดยกวผีูแ้ต่งสรา้งสรรคล์กัษณะพเิศษของ
นางสีดาให้มคีวามแตกต่างจากรามเกียรติฉ์บับอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการมีจิตอาฆาตแค้นต่อ
ทศกณัฐ ์การมขีองวเิศษและเวทมนตค์าถา รวมไปถงึการมคีวามรูห้ลายภาษา ส่วนในเรื่องลงักา
สบิโหนัน้ จะปรากฏลกัษณะพเิศษของนางสดีาเพยีงลกัษณะเดยีวแต่ก็แตกต่างจากรามเกยีรติ ์
ทุกฉบบั ไดแ้ก่ การขอใหไ้ฟไหมร้า่งกาย  
 อกีทัง้ลกัษณะพเิศษของนางสดีาในลกัษณะอื่นๆ ทีป่รากฏในรามเกยีรติน์อกจากฉบบั
ทีก่ล่าวขา้งตน้ จะปรากฏลดหลัน่กนัไปซึง่โดยส่วนใหญ่จะมลีกัษณะพเิศษร่วมกนั นอกจากนี้ใน
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รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางนอกเหนือจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 
และรามเกียรติฉ์บบัวดัขนอน จะไม่ปรากฏลกัษณะพิเศษของนางสีดา อาจเป็นเพราะใน
รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางจะเน้นตดัตอนเฉพาะฉากที่มสีงคราม หรอืบางฉบบัตดัตอนในส่วนที่
นางสดีามบีทบาทแต่ไมป่รากฏลกัษณะพเิศษดงักล่าวจงึไมน่ ามาเป็นขอ้มลูในการศกึษาครัง้นี้ 
 นอกจากนี้ลกัษณะพเิศษของนางสดีายงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเป็นผูม้ ี“บุญ” ทีสู่งส่ง
ของนางสดีา ประกอบกบัฐานะของนางสดีาที่เป็นเทวคีู่บารมขีองพระนารายณ์ คอื พระลกัษม ี
ส่วนในรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่น คอื นางสุชาดาและนางสุธรรมา ชายาของพระอินทร์ตามคติ
ความเชื่อพระพุทธศาสนา และในเรื่องลงักาสบิโห คอื เทพธดิาสดิาผู้บ าเพญ็ภาวนาใต้ต้นนารี
ผลในป่าหมิพานต์ซึง่อยู่ในบรบิทความเชื่อในคตพิระพุทธศาสนาเช่นเดยีวกนั นับเป็นการตอก
ย ้าให้เหน็ว่านางสดีาเป็นผู้มบีุญโดยแสดงออกผ่านการสรา้งสรรค์ลกัษณะพเิศษให้แก่นางสดีา
ของกวผีู้แต่งรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัให้มคีุณสมบตัพิเิศษที่ร่วมกนัและแตกต่างกนัออกไปซึ่งจะ
เป็นการเชดิชนูางสดีาทีม่ชีาตกิ าเนิดอนัสงูส่ง ประการส าคญั ลกัษณะพเิศษของนางสดีายงัถอืว่า 
เป็นการช่วยเผยตวัตนของนางสดีาใหเ้หน็เด่นชดัมากยิง่ขึน้โดยพจิารณาจากลกัษณะพเิศษที่มี
อยา่งหลากหลายซึง่กวผีูแ้ต่งรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัพยายามทีจ่ะสรา้งสรรคใ์หต้วัละครหญงิ “นาง
สดีา” นางเอกผูถ้อืครองทัง้ความดแีละความงามไวอ้ยา่งเตม็เป่ียม 
  
 
4.5 ช่วงชีวิตของนางสีดา 
 ตวัละครในโลกวรรณกรรมย่อมมกีารจ าลองชวีติจรงิ รวมถงึการจ าลองชวีติของคนเรา
ในระยะเวลาต่างๆ เช่นเดยีวกบัตวัละครนางสดีากม็ชี่วงชวีติในวยัต่างๆ การพจิารณาชวีติของ
นางสดีาในแต่ละช่วงนัน้ จะท าใหเ้ขา้ใจตวัละครตวันี้ในฐานะทีเ่ป็นตวัละครเอกหญงิและนางเอก
ในเรือ่งรามเกยีรติไ์ดอ้ยา่งเด่นชดั กล่าวไดว้่า  การพจิารณาชวีติของนางสดีาในแต่ละช่วงจะช่วย
ท าให้เห็นคุณสมบตัขิองนางสดีาในช่วงเวลาที่ส าคญัของชวีติ ทัง้นี้ผู้ศึกษาจะขอแบ่งช่วงชวีติ
ของนางสดีาออกเป็น 3 ช่วงชวีติ ดงันี้ 
  1. ช่วงชวีติวยัเยาวถ์งึการอภเิษกสมรส 
  2. ช่วงชวีติหลงัการอภเิษกสมรส 

  3. ช่วงชวีติแห่งการพสิูจน์ความดงีาม 

 ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

  4.5.1 ช่วงชีวิตวยัเยาวถึ์งการอภิเษกสมรส 

  ช่วงชวีติวยัเยาวถ์งึการอภเิษกสมรสของนางสดีา จะพจิารณาตัง้แต่ช่วงตอนเกดิ ตอน
โหรท านายว่านางสดีาเป็นกาลกณิีแก่บ้านเมอืงและจะท าปิตุฆาต ตอนถูกทอดทิง้ ตอนผูใ้จบุญ
รบัเลีย้งเป็นธดิาบุญธรรม และตอนทีน่างสดีาไดอ้ภเิษกสมรสกบัพระราม ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
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   4.5.1.1 การเป็นผูท่ี้ถกูทอดท้ิง 

  เมื่อพิจารณาในรามเกียรติฉ์บับภาคกลางจะพบว่า มีเพียงรามเกียรติฉ์บับ
รชักาลที ่1 เพยีงฉบบัเดยีวทีม่ตีอนต้นเรื่อง กล่าวคอื เมื่อนางสดีาเกดิจากครรภข์องนางมณโฑ 
พเิภกไดท้ านายดวงชะตาของนางสดีาว่าจะเป็นกาลกณิีแก่บา้นเมอืงซึ่งจะเป็นเหตุที่ท าใหเ้มอืง
ลงกาวอดวายโดยแนะน าใหท้ิ้งลงในแม่น ้า ท าใหน้างมณโฑคดิว่าพเิภกใส่รา้ย แต่เมื่อเหล่าโหร
คนอื่นต่างท านายว่านางสดีาจะเป็นกาลกณิที าใหท้ัง้ทศกณัฐแ์ละนางมณโฑตดัสนิใจใส่บุตรลีงใน
ผอบลอยน ้าไป ดงัความทีว่่า 
 

 ไดอุ้จจาวลิาสราชโชค   โยคเกณฑอ์ุตมเ์อกราศ ี
  ลคันามาเมษสวสัด ี   ฤกษ์พานาทปีระเสรฐินกั 
  งามพรอ้มผวิพรรณรปูทรง   สมควรคู่องคบ์รมจกัร 
  จึง่สอยใสช่ะตาพญายกัษ์   ลคัน์จนัทรเ์ป็นกาลกณีิ 
  แลว้สอบดว้ยชะตาลงกา   เสารท์บัลคันาในราศ ี
  จึง่ทลูว่าพระราชบุตร ี   จะก่อการกุลใีนเมอืงมาร 
  อนัจะเลีย้งไวเ้หน็ไม่ได ้   ดัง่หนึ่งกองไฟเผาผลาญ 
  ลงกาจะเป็นภสัมธ์ุลกีาร   โลหติเปรยีบปานวารนิ 
  แมน้อาลยัในราชธดิา   สรุยิว์งศพ์รหมาจะสญูสิน้ 
  ทิง้เสยีใหพ้น้ราคนิ    ในกระแสสนิธุส์าคร ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 276) 
 

  รบัสัง่แลว้พจิารณา    ดใูนชนัษานางเทว ี
  เอาปมูปฏทินิออกเทยีบ   เปรยีบเทยีบใสส่อบถว้นถี่ 
  กแ็จง้ว่าเป็นกาลกณีิ   แก่บุรแีลองคพ์ระบดิร 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 275) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   พญาพเิภกยกัษ ี
  เหน็โฉมอคัรราชเทว ี   โศกเีพยีงสิน้ชวีาลยั 
  จึง่เขา้ชอ้นองคพ์ระหลานขวญั  ใสผ่อบสวุรรณแลว้สง่ให ้
  แก่เสนีผูม้ปีรชีาไว    เร่งไปทิง้เสยียงัคงคา ฯ 
         (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 278) 
 

   ในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ฉบบัภาคเหนือและภาคอสีาน กวผีูแ้ต่งยงัคงเรื่อง
นางสีดาเป็นกาลกิณีแก่บ้านเมือง บางฉบับระบุชัดเจนว่านางสีดาจะกระท าปิตุฆาต ใน
รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือโดยเฉพาะเรื่องปรมัมเหยีร และหอรมาน รวมไปถงึรามเกยีรติฉ์บบั
ภาคอสีาน ไดแ้ก่ ควายทวัระพ ีจะปรากฏตอนโหรท านายว่านางสีดาจะก่อโทษแก่พระบดิา ควร
น าไปลอยแพเสยี ผูศ้กึษาจะขอยกเนื้อความในเรือ่งปรมัมเหยีร ดงัความทีว่่า 
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 “....สว่นว่าพระลกัขณะปุโรหติทัง้หลายกท็ านายว่า นางกุมารผีูน้ี้มโีทษมากนักแท้
ดหีล ีเท่าว่าจกัหือ้เป็นโทษแก่มหาราชเจา้ตนพ่อ หื้อเสีย้งชวีติเทีย่งนกัชะแล ควรมหาราช
เจ้าเอาไปใส่แพไหลน ้าเสยี กจ็งึจกัดแีล ว่าอัน้ฉันนี้แล้ว ราภนาสวรก็จิ่งหื้อคนทัง้หลาย
แปงยงัแพอนั 1 แลว้กเ็อายงัโกฏคิ ามาใสย่งันางกุมารน้ีอยผูน้ัน้ แต่งฝาหบัเสยีหือ้ดหีือ้งาม 
แลว้กเ็อาขึน้ตัง้ไวเ้หนือแพอนัน้ีแลว้ กเ็อาไปไหลน ้าแม่มหาสมุทรเสยีหัน้” 

          (ปรมัมเหยีร, 2527: 3) 
 

   ส่วนในเรือ่งพรหมจกัร เมือ่นางสดีามอีายุครบ 2 เดอืน พระยาวโิรหาราชไดเ้รยีก
โชตพิราหมณ์มาท านายดวงชะตาจงึท าใหท้ราบว่า นางสดีาจะท าใหพ้ระยาวโิรหาราชถงึแก่ความ
ฉิบหาย เจา้เมอืงต่างๆ จะมาแยง่ชงิเมอืง สมควรใส่แพไหลตามน ้าไปทิง้เสยี ดงัความทีว่่า 
 

 “......ในกาลเมื่อนัน้ พระยาวโิรหาราชตนพ่อกเ็รยีกหามายงัพราหมณ์ทัง้หลายหัน้
แล เอโก พราหมฺโณ ยงัมพีราหมณ์ผูน้ึ่งชื่อว่าโชตพิราหมณ์ อนัอยู่ในเมอืงแห่งตนนัน้ ก็
แควนจบถองด้วยเพทยิ่งกว่าพราหมณ์ทัง้หลาย พระยาก็ถามหัน้แล พราหมณ์ผู้นัน้ก็
ท านายยงันางกุมารน้ีอยผูน้ัน้ รูแ้ลว้กล่าวว่า “ขา้แต่มหาราชะเป็นเจา้ อนัว่ากุมารน้ีอยอนั
เป็นลกูมหาราชเป็นเจา้ผูน้ี้ กห็ากมบีุญสมภารแทแ้ล แต่ว่านางผูน้ี้คนัว่าจ าเรญิขึน้มา กจ็กั
กะท าหือ้มหาราชะเป็นเจา้ ไดเ้ถงิเซิง่อนัฉิบหายชะนี้แล” ว่าอัน้ “อนัว่าบา้นเมอืงแห่งมหา
ราชะเป็นเจา้ กจ็กัเป็นอนัขุน่มวั และขา้เสกิจากประเทสราชบา้นเมอืงทัง้หลายไดร้อ้ยเอด็
เมอืง กจ็กัมาครุบชงิเอาบงับา้นเมอืงมหาราชะเจา้ กจ็งัเถงิเซิง่อนัฉิบหายกบัดว้ยนางผูน้ี้
ชะแล มหาราชะเจา้บ่ควรจกัรกัษาไว ้และควรใสแ่พไหลล่องน ้าเสยีชะแล”  ว่าอัน้หัน้แล” 

        (พรหมจกัร, 2522: 15) 
    

 ในรามเกยีรติฉ์บบัลงักาสบิโหจะไม่ปรากฏความเป็นกาลกณิีแก่บ้านเมอืงของ
นางสดีา เพราะนางสดีามไิด้มาเกดิอยู่ในครรภ์ของพระมเหสขีองทศกณัฐ์หรอืมาเกดิเหนือตกั
ของทศกณัฐด์งัทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ  
 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคอสีานทัง้ 2 ฉบบั ไดแ้ก่ พระรามชาดก
และพระลกั – พระลาม จะพบว่า กวผีูแ้ต่งยงัคงภาพของนางสดีาทีเ่ป็นกาลกณิีแก่บา้นเมอืงและ
ยงัถูกทอดทิง้ใส่แพไป (ในเรือ่งพระลกั – พระลามนัน้ นางสดีาจะถูกทอดทิง้ในป่าหมิพานต์) แต่
สิง่ทีน่่าสนใจจะเป็นนางสดีาในพระรามชาดก จะเหน็ได้ว่า พญาราพณาสวรไม่ไดท้ าตามค าพูด
ของโหรทีจ่ะทอดทิง้นางสดีา โดยไดเ้ลีย้งนางสดีาจนครบ 1 ปี แต่ทว่านางสดีากฉ็วยเอามดีแทง
ทีค่างของพญาราพณาสวร ท าใหพ้ญาราพณาสวรเหน็ว่าจะจรงิตามค าท านาย จงึไดน้ านางสดีา
ไปลอยแพในทีสุ่ด ดงัความทีว่่า 
 

 “นางจนัทาทรงครรภ์ครบ 10 เดอืน คลอดลูกเป็นหญิง อยู่มาธดิาอายุหนึ่งขวบ
ก าลงัยกย่างไปมาและช่างพูด มรีูปโฉมงดงาม พญาราพณาสวรรกัใคร่มาก โอบอุม้ขึน้ใส่
ตกัจูบหน้าจูบหวั พลางพูดว่าลูกเราน่ารกัน่าเอน็ดูปานนี้ ไฉนหูฮาจึ่งว่าจะเกดิมาท ารา้ย
พ่อ ไม่เหน็มเีค้าเป็นความจรงิเลย ก าลงัจูบชมดมขม่อมอยู่ไปมา กุมารฉีวยเอามดีด้าม
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แกว้ในขนัหมากขึน้มาแทงลกูคางพ่อ พญาราพณาสวรเหน็จรงิว่า คงเกดิมาฆ่าพอจรงิ จงึ
ใหเ้อาไปลอยแพเสยี” 

            (พระรามชาดก, 2507 : 39) 
 

   จากช่วงชวีติในตอนเปิดเรื่องของนางสดีาจะท าให้เห็นว่า กวผีู้แต่งสรา้งภาพ
ของนางสดีาให้เป็นกาลกณิีแก่บ้านเมอืงและจ าต้องถูกทอดทิ้งไปในที่สุด ช่วงชวีติดงักล่าวถือ
เป็นชะตากรรมชวีติทีน่างจะต้องเผชญิ เป็นการสรา้งสรรคเ์หตุการณ์ทีม่คีวามสนุกสนานและท า
ให้เกดิการตดิตามเนื้อเรื่องต่อไป นับเป็นการสรา้งคู่ขดัแยง้ระหว่างทศกณัฐ์กบันางสดีาอย่าง
ชดัเจน ความขดัแยง้ดงักล่าวล้วนส่งผลท าให้เกดิเนื้อเรื่องที่เขม้ขน้ต่อมาในที่สุด อกีทัง้ยงัเป็น
การสรา้งภาพของชวีติทีร่นัทดของนางสดีาไดเ้ป็นอยา่งด ี  
 

   4.5.1.2 การเป็นธิดาบญุธรรมของพระฤษี 

 หลงัจากที่นางสดีาถูกลอยแพทอดทิง้ไปตามแม่น ้าหรอืมหาสมุทรนัน้ (ในเรื่อง
พระลกั – พระลามนัน้ นางสดีาถูกทอดทิง้ในป่าหมิพานต์) ซึง่ท าใหน้างสดีามฐีานะเป็นธดิาบุญ
ธรรมของผู้ใจบุญที่รบัเลี้ยงดูนางสดีา นัน่หมายถึง พระฤษี หากพจิารณาจากรามเกยีรติฉ์บบั
ต่างๆ ของไทยจะกล่าวตรงกนัว่า นางสดีาจะเป็นธดิาบุญธรรมของพระฤษ ีทัง้น้ีรามเกยีรติภ์าค
กลางโดยเฉพาะฉบบัรชักาลที ่1 พระฤษผีูเ้ป็นพระบดิาบุญธรรมของนางสดีา คอื พระฤษชีนก
ซึง่ยงัด ารงฐานะเป็นกษตัรยิด์้วยเช่นกนั หากพจิารณาถงึรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ทัง้ภาคเหนือ
และภาคอสีานจะเรยีกพระฤษีว่า “พระรสัส ี/ พระรส ี/ เจา้รสัส ี/ เจา้รสี” ทัง้นี้ในเรื่องหอรมาน
และปรมัมเหยีรเรยีกพระฤษชีนกว่า “ฤษกีสัสปะ” นอกจากนัน้จะไม่มชีื่อเรยีกพระฤษชีนกโดยจะ
ใชว้่า ฤษตีนหนึ่ง เจา้รสัส ีฯลฯ แต่ในลงักาสบิโห พระฤษจีะเป็นผู้สื่อกลางน าเรื่องทีพ่บธดิาถูก
ฝังอยู่ไปแจง้ต่อท้าวกนันกา จะเหน็ว่า ฤษีในลงักาสบิโหมใิช่พระบดิาบุญธรรมของนางสดีาซึ่ง
แตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของไทย 
 การเป็นธดิาบุญธรรมของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยส่วนใหญ่ 
จะเป็นการแสดงให้เห็นว่า ชะตาชวีิตของนางสดีาผกผนัจากฐานะพระราชธดิาของกษัตรยิ์สู่
ฐานะของการเป็นธดิาของพระฤษี ซึ่งจะสบืเนื่องต่อจากเหตุการณ์ที่ทศกณัฐ์สัง่ให้น านางสดีา
ลอยลงน ้าไปหรอืรามเกยีรติบ์างฉบบัจะกล่าวว่า นางสดีาถูกน าไปทิ้งในป่า จงึท าให้นางสดีามี
ฐานะเป็นพระราชธดิาบุญธรรมของทา้วชนก (หรอืบางฉบบัชื่อเรยีกฤษจีะไม่เหมอืนกนั) ในเวลา
ต่อมา ในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางโดยเฉพาะฉบบัรชักาลที ่1 ท้าวชนกไดบ้ าเพญ็เพยีรในป่า
และมาสรงน ้าซึ่งได้เหน็ผอบลอยน ้ามา จงึท าให้เหน็ธดิาองค์น้อยและคดิแต่งตัง้ธดิาองค์นี้เป็น
ธดิาบุญธรรม ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ ถงึฝัง่จงึเปิดผอบมาศ  เหน็อนงคน้์อยนาฏเฉลมิศร ี
  มคีวามโสมนสัยนิด ี   ดัง่ไดม้ณีจกัรพรรด ิ
  เดก็นี้ใช่ชาตติ ่าพงศ ์   จะเป็นหน่อสรุยิว์งศพ์งศก์ษตัรยิ ์
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  ชะรอยว่าธานีบรูรีตัน์   เกดิความวบิตักิุลกีาล 
  จึง่ใสผ่อบทพิมาศ    ทิง้เสยีอนาถน่าสงสาร 
  กกูไ็รธ้ดิาแลกุมาร    บุญมาพบพานเขา้วนัน้ี 
  จะเลีย้งไวเ้ป็นธดิาบุญธรรม ์  สบืวงศไ์อศวรรยเ์ฉลมิศร ี
  คดิแลว้จึง่องคพ์ระมุนี   ออกวาทตีัง้สจัจา 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 280) 
 

 เมื่อเวลาผ่านไป 16 ปี ทา้วชนกคดิถงึธดิาองคน้์อยจงึสัง่ใหน้ายโสมไถหาธดิา
แต่ไม่พบ ท้าวชนกลงมอืไถหาธดิาองค์น้อยด้วยตนเองโดยตัง้จติอธษิฐานถงึโคอุสุภราช สตัว์
พาหนะทรงของพระอศิวร (พระศวิะ) ขอใหพ้บธดิาทีต่นฝังไวใ้ตด้นิ จนในทีสุ่ดทา้วชนกกพ็บธดิา
ทีม่รีปูโฉมงดงาม ต่อมาทา้วชนกไดต้ัง้นามธดิาว่า “สดีา” (แปลว่า รอยไถ) ดงัความทีว่่า 
 
   ๏ ครัน้ถงึอาวาสน์ต าหนกัไตร มใีจแสนโสมนสัสา 

  จึง่กล่าวสนุทรวาจา   แก่พระธดิาวลิาวณัย ์
  ตวัพ่อไรร้าชสรุยิว์งศ ์   จะด ารงพภิพไอศวรรย ์
  จึง่มาสรา้งพรตตบะกรรม ์   อยู่ทีใ่นอารญัครี ี
  เป็นกุศลผลบุญยิง่นกั   จึง่ไดล้กูรกัเฉลมิศร ี
 สมความปรารถนาในครานี้   ทีจ่ะสบืสรุยิว์งศก์ษตัรา 
  พ่อจะประสาทนามให ้   ดวงใจแสนสดุเสน่หา 
  จงชื่อว่านางสดีา    อนัตรายโรคาอย่าแผว้พาน ฯ  
            (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 316 - 317) 
 

  ในขณะเดยีวกนั นางสีดาในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลางโดยเฉพาะรามเกียรติ ์
ฉบบัพระเจา้กรงุธนบุรนีัน้ จะปรากฏเหตุการณ์ทีน่างสดีามาอาศยัอยูก่บัพระฤษใีนป่าสบืเนื่องมา
จาเหตุการณ์ทีพ่ระรามสัง่ประหารชวีตินางสดีาโดยพระรามเขา้ใจผดิคดิว่า การทีน่างสดีาวาดรปู
ทศกณัฐ์เป็นการแสดงความอาลยัหาทศกัณฐ ์เหตุการณ์ดงักล่าวจงึเป็นสาเหตุที่ท าใหน้างสดีา
จ าต้องมาอาศยัอยู่กบัพระฤษีในป่า แต่อย่างไรกต็าม บทบาทและฐานะของนางสดีาในการเป็น
ธิดาบุญธรรมของพระฤษีในรามเกียรติฉ์บับพระเจ้ากรุงธนบุรีจะไม่ปรากฏชัดเจน เพราะ
รามเกยีรติฉ์บบัดงักล่าว พระองคท์รงพระราชนิพนธต์อนพระมงกุฎโดยเปิดเรื่องดว้ยเหตุการณ์
ทีพ่ระมงกุฎหาอาหารและผลไมม้าเลีย้งดูนางสดีาและพระฤษ ีซึง่พระองคม์ไิดท้รงเน้นย ้าความ
เป็นมาของนางสดีาทีม่าอยูก่บัพระฤษ ี
 หากพจิารณารามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นภาคเหนือนัน้ จะพบว่า นางสดีาในเรื่อง
หอรมานและปรมัมเหยีร นางสดีาจะมฐีานะเป็นธดิาบุญธรรมของพระฤษกีสัสปะ หลงัจากทีพ่ญา
ราภนาสวร (ราพนาสวร) ไดส้ัง่ใหข้า้รบัใชน้ าสดีาใส่แพลอยน ้าไป แพไดล้อยไปตดิทีร่ ัว้ท่าน ้าของ
พระฤษกีสัสปะซึง่พระฤษไีดต้ัง้ชื่อใหว้่า “สตีา” เพราะธดิาองคน้์อยยกมอืขึน้สตีาตวัเอง ในเวลา
ต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อว่า “สดีา” และไดชุ้บเลีย้งดเูป็นพระธดิาของตน ทัง้นี้เนื้อความและการด าเนิน
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เรือ่งในหอรมานและปรมัมเหยีรจะมคีวามคลา้ยคลงึกนั ผูศ้กึษาจะขอยกความในปรมัมเหยีร ดงั
ความทีว่่า 
 

 “แลแพอนันัน้ลมหากมาพัด ก็ไหลไปตามฟองน ้าอันนัน้.....ก็ไหลไปค้างอยู่ร ัว้
อาบน ้าแห่งเจา้รสัสตีน 1 ชื่อว่ากสัสปรสัสหีัน้แล....เถงิกาลเมื่ออัน้ดมีาอาบน ้าแห่งเจา้รสัสี
นัน้ ท่านกล็งไปสูท่่าเพื่ออาบน ้าดัง่อัน้ เจา้รสัสกีม็าหนัยงัแพอนัใส่โกฏคิ า มาคา้งอยู่ร ัว้ท่า
น ้า เจา้รสัสกม็าไขผ่อดยูงัโกฏคิ าอนันัน้ กห็นัยงันางกุมารน้ีอยผูน้ัน้อนัยกมอืสตีาอยู่ 
 ยามเมื่อเจา้รสัสไีขผ่อหวัทนีัน้หัน้แล เจา้รสัสตีนนัน้หนักม็คีวามอนิดูกรุณา จิง่จกัริ
ร าเพงิว่า นางกุมารผีูน้ี้มบีุญสมภารมากนกัดหีล ีแลกจูกัเอาเมอืเลีย้งไวเ้ทอะ ว่าอัน้แลว้จิง่
ใส่ชื่อกุมารน้ีอยผูน้ัน้ตามลกัขณะอนัยกมอืขึน้สตีายามไขผ่อหวัทีน่ัน้ว่านางสตีาว่าอัน้หัน้
แล กาลเมื่อภายลุนลวดแปลใสช่ื่อว่านางสดีา ว่าอนัเล่าหัน้แล” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527: 3) 
 

 ในเรื่องพรหมจกัรนัน้ เน้ือเรื่องจะมคีวามใกลเ้คยีงกบัรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของ
ไทย กล่าวคอื แพลอยมาตดิท่าน ้าของพระฤษ ีพระฤษเีกดิความรกัใคร่และเหน็ว่าธดิาองคน์ี้เป็น
ผูม้บีุญจงึคดิชุบเลีย้งเป็นธดิาบุญธรรมของตน แต่ทีแ่ตกต่างออกไปนัน้ จะเป็นฉบบัลงักาสบิโห
เพราะพระฤษมีใิช่บดิาบุญธรรมของนางสดีาแต่จะเป็นผูท้ีท่ าหน้าทีแ่จง้ข่าวว่าพบธดิาทีถู่กฝังอยู่
ต่อทา้วกนันกา ท าใหท้า้วกนันกาไดชุ้บเลีย้งนางสดีาเป็นพระราชธดิาบุญธรรม ดงัความทีว่่า 
 

 “มฤีษตีนหนึ่งเลง็ญาณเหน็ว่านางสดิาถูกฝังอยู่ทีเ่กาะดอนทราย จงึเขา้ไปบอกทา้ว
กนันกา (ทา้วชนก) ทราบ ทา้วกนันกากป็ระกาศป่าวรอ้งให้ชาวเมอืงไปขุด กพ็บหบีทา
ทอง กน็ าไปถวายทา้วกนันกาๆ เปิดหบีทาทองเหน็นางสดิากด็ใีจ น าไปเลีย้งเป็นบุตรบุญ
ธรรม” 

             (ลงักาสบิโห, 2534: 24 - 25) 
 

 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่อสีานจะพบว่า เน้ือความในควายทวัระพจีะ
เหมอืนกบัปรมัมเหยีรและหอรมาน กล่าวคอื เมือ่นางสดีาถูกทิง้ลอยแพไป แพกไ็ปตดิทีท่่าน ้าเจา้
ระส ีเจา้ระสเีหน็ธดิาองคน้์อยจงึชุบเลีย้งเป็นธดิาบุญธรรมและตัง้ชื่อว่า “สตีา” ตามทีธ่ดิาองคน์ี้ยก
มอืขึน้สตีา ต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อใหมว่่า “สดีา” 
 ส่วนรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่อสีานทัง้พระรามชาดกและพระลกั – พระลาม จะมี
ลกัษณะบางอย่างที่แตกต่างไปจากรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของไทย กล่าวคอื ล าดบัแรก ในเรื่อง
พระรามชาดก เนื้อความในเรื่องมไิดบ้อกอย่างชัดเจนว่านางสดีาเป็นพระธดิาบุญธรรมของพระ
ฤษแีต่อย่างใด กวผีูแ้ต่งไดส้รา้งสรรคใ์ห้นางสดีาอาศยัอยู่ในเรอืส าเภาหลงัจากที่ถูกราพณาสวร
สัง่ให้น านางมาทิ้ง พระอนิทร์เห็นเช่นนัน้จงึตัง้ชื่อนางสุชาดาว่า “สดีา” และนิรมติปราสาทที่มี
อาหารทพิย ์ต่อมานางสดีาได้มาอาศยัอยู่กบัพญานาคทีช่ื่อว่าโอดถาลกิาซึง่รกัใคร่เอน็ดูนางสดีา
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เหมอืนบุตรสาว อาจอนุมานได้ว่านางสดีามฐีานะเทยีบเท่าพระราชธดิาบุญธรรมของพญานาค
เนื่องจากนางศุลกิา ชายานาคมคีวามรกัใครเ่หมอืนบุตรสาวนัน่เอง ดงัความทีว่่า 
 

 “พระอนิทรเ์ลง็เหน็เหตุตลอดแลว้ ลงมาทีแ่พนัน้แนะกุมารใีหร้ าลกึชาตไิดว้่า เคย
เป็นนางสชุาดา บดันี้ตัง้ชื่อใหว้่านางสดีา และนิรมติสะเภาน้อยมปีราสาทโภชนาหารของ
ทิพย์ สอนกถาอนับนัดาลให้เป็นที่ร ักแก่คนทัง้หลาย บอกว่าสะเภาน้ีเป็นกายสทิธิจ์ะ
ต้องการไปที่ไหน คอยอยู่ต าบลใด ให้ไปรบัแห่งไหน สัง่ได้ทัง้นัน้ เมื่อใหน้างสดีากนิน ้า
ทพิยน้์อยหนึ่งแลว้ เขยีนหนงัสอืใหด้ ูนางกร็ูแ้จง้ตวัหนงัสอืรอ้ยเอด็ภาษา และสัง่ว่าเมื่อไป
ถงึบา้นเมอืงใด จงเขยีนหนงัสอืไว ้ใครๆ มาเหน็กจ็ะรกัใครเหมอืนลกูแม่เดยีวกนั 
 ......คราวหนึ่งพญานาคชื่อโอดถาลกิาเล่นน ้าอยู่ แลเหน็นางไต่ถามทราบเรื่อง มใีจ
สงสารพาไปช่วงคุม้ของตนในเมอืงนาค อยู่กบัลกูหญงิชื่อนางบบัพาวรรณ นางศุลกิาชายา
นาคมคีวามรกัใคร่ เอาใจใสเ่ลีย้งอย่างลกู” 

       (พระรามชาดก, 2507 : 39 - 40) 
 

 ทัง้นี้ในพระรามชาดกไดก้ล่าวว่า เมื่อนางสดีาเจรญิเตบิโตไดอ้ายุ 15 ปี นางสดีา
ไดม้าอาศยัอยูก่บัพระฤษตีนหน่ึง แต่ดว้ยความไม่เหมาะสมทางเพศ พระฤษจีงึได้นิรมติปราสาท
หลงัหนึ่งให้นางสดีาพกัอาศยัซึ่งอยู่ห่างจากบรรณศาลาห้ารอ้ยวา และพระฤษียงัได้นิรมติหญงิ
สาวทีม่รีูปร่างหน้าตาเหมอืนกบันางสดีาไวส้บิคนเพื่อเป็นเพื่อน และนิรมตินางค่อมยีส่บิคนเพื่อ
คอยรบัใช้ กล่าวได้ว่า ฐานะของนางสดีากบัพระฤษีจงึมใิช่เป็นธดิาบุญธรรมกบับดิาบุญธรรม
เหมอืนกบัรามเกยีรติข์องไทยฉบบัอื่นๆ แต่นางสดีาจะอยู่ในฐานะผู้ดูแลรบัใช้พระฤษีผู้ทรงศีล
มากกว่า ดงัความทีว่่า 
 

 “.....เมื่อฤษีลงไปตกัน ้าทีท่่าเหน็นางสดีาอยู่ในสะเภา จึงปราศรยัไต่ถาม นางสดีา
ว่าตนเองกไ็ม่ทราบว่ามาแต่ไหน พ่อแม่มหีรอืไม่กไ็ม่ทราบ พอรูภ้าษากพ็บตวัอยู่ในสะเภา
นี้ จนอายุได้ 15 ปี พระฤษีจงึพาขึน้ไปอยู่บรรณศาลาบนเกาะ นางสดีาเอาใจใส่ปฏบิตั ิ
ต่อมาพระฤษีรู้สกึว่าการอยู่ร่วมกนักบัสตรีสาวไม่เหมาะแก่เพศ จงึเอาสะเภาล านั ้นมา
นิรมติแปลงเป็นปราสาทอยู่ห่างบรรณศาลาหา้รอ้ยวา นิรมตินางสาวๆใหอ้ยู่เป็นเพื่อนสบิ
คน มรีปูร่างหน้าตาเหมอืนนางสดีาและนิรมตินางค่อมอกียีส่บิคนเพื่อรบัใช้” 

                  (พระรามชาดก, 2507 : 40) 
 

 นางสดีาในพระลกั - พระลาม นางสดีามไิดถู้กลอยแพในแม่น ้ามหาสมุทรแต่นาง
สดีาถูกทิ้งในป่าหมิพานต์ ต่อมาพระรสัสไีด้มาพบธดิาองคน้์อยจงึคอยเลีย้งดูตัง้แต่นัน้มา แมว้่า
ในพระลกั – พระลามมไิดบ้อกว่าพระรสัสเีป็นบดิาบุญธรรมของนางสดีาอย่างชดัเจน แต่พระรสัสี
ก็ได้ชุบเลี้ยงดูแลนางสดีา พออนุมานได้ว่า พระรสัสเีป็นผู้มพีระคุณของนางสดีาและถอืว่าเป็น
บดิาบุญธรรมไดเ้ช่นกนั ดงัความทีว่่า 
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 “...เมื่อนัน้ ยงัมพีระรสัสเีจ้าทงธรรมคนปะเสฐิ อยู่แห่งห้อนทนันัน้บ่ไกลเจ้ากล็ะ
เทีย่วหอ้งครีฮีาวป่า หาลกูไมม้นัออ้นพ่างแซง พระไดย้นิเสยีงว่อนๆไหใ้นหนองสะใหญ่เจา้
กจ็ติทะจอดน้อยคนิงค้ามอดิู ใผผู่เอาลูกเต้ามาคว่ากลางไพ ฮู้ว่าคงหลงตกประเทศไกล
เมอืงบา้น เจา้กไ็ปฟังใกลใ้นดอกบวัทอง กจ็ิง่เหน็กุมารฮีูปงามคอืแต้ม พระกบ็านเอาน้อย
เมอืหาแก้วกู่ ภายพุ้น เจา้กน็ีรมตินิ้วมอืให้ดูดกนิ นางกก็นิตางน ้านมหอมหวาน แซบ ดู
อุ่นทอ้งให่อยู่ส าบาย พระกท็ าเพยีรเลีย้งเจยีระกาลนานยิง่ จงิแลว้ กจ็ิง่ลอกเปือกไมเ้ป็น
ผา้อู่นาง แต่นัน้ กาลเหงิไดส้บิสองปีสองใหญ่ นางกง็ามยิง่แทค้อืป้องแปกเขยีนพระจิง่หา
ชื่อน้อย สดีาจนัทะแจ่ม......” 

            (พระลกั – พระลาม, 2518: 6) 
 

 จากทัง้หมดข้างต้น จะท าให้เห็นว่า นางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆของไทย
ยงัคงเป็นธิดาบุญธรรมของพระฤษี มเีพียงบางฉบบัเท่านัน้ที่นางสีดามใิช่ธิดาบุญธรรมดงัที่
ปรากฏในพระรามชาดก หรอืบางฉบบันางสดีาเป็นธดิาบุญธรรมของเจ้าเมอืงดงัที่ปรากฏใน
ลงักาสบิโห อาจกล่าวได้ว่า การเลื่อนฐานะของนางสดีาจากผู้ที่ถูกทอดทิ้งให้กลายมาเป็นพระ
ราชธดิาบุญธรรมของพระฤษีหรอืเจ้าเมอืงนัน้อาจเป็นการเพิม่โอกาสและความเหมาะสมของ
นางเอกในฐานะที่พอเท่าเทยีมกบัพระเอก ถอืเป็นความชอบธรรมที่นางเอกจะได้อภเิษกสมรส
กบัพระเอก กล่าวไดว้่า การทีผู่ใ้จบุญรบัเลีย้งนางสดีาเป็นธดิาบุญธรรมถอืเป็นเงื่อนไขหนึ่งทีก่วผีู้
แต่งพยายามสร้างความสมเหตุสมผลทางวรรณกรรมให้มผีู้ช่วยเหลอืนางสีดาที่จ าต้องเผชิญ
ชะตากรรมของชวีติตามล าพงั อกีทัง้ช่วงชวีติในช่วงเวลาดงักล่าวถอืเป็นด่านสุดทา้ยที่นางสดีา
จะเปลีย่นจากวยัเดก็สู่วยัสาวเพื่ออภเิษกสมรสและออกเรอืนในทีสุ่ด 
 
 
   4.5.1.3 การได้อภิเษกสมรสกบัผูม้ีบญุ 
 เมื่อนางสดีาเจรญิวยัเขา้สู่อายุ 16 ปี (บางฉบบัอาจเป็น 15 ปี) ความงามของ
นางสดีาเป็นที่เลื่องลอืท าให้เป็นที่หมายปองของเจ้าเมอืงต่างๆ ทัง้น้ีในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ 
ของไทยกล่าวตรงกนัว่า นางสดีาเป็นพระมเหสขีองพระรามแห่งเมอืงอยุธยา ส่วนฉบบัทอ้งถิน่
อาจมชีื่อเรยีกพระรามต่างกนัออกไป ดงัเช่น พระยาพราหมราช พระยาพรหมจกัร เจ้าลมัมา 
พญารามราช ฯลฯ ซึ่งพระรามนี้ก็เป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ผู้ที่อวตารลงมาปราบ
ทศกณัฐแ์ละเหล่าวงศ์ยกัษ์พาลให้หมดไป กล่าวได้ว่า ฐานะของนางสดีาในฐานะพระมเหสขีอง
พระรามได้มาจากการอภเิษกสมรส ส่วนในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทัง้ฉบบัรชักาลที่ 1 
รวมไปถงึฉบบัท้องถิน่ภาคเหนือและภาคอสีาน กวผีูแ้ต่งยงัคงเหตุการณ์เรื่องการอภเิษกสมรส
ของนางสดีากบัพระรามไว ้ดงันัน้นางสดีาในฐานะมเหสขีองพระรามเป็นการเปลีย่นช่วงชวีติจาก
หญงิโสดกลายเป็นหญงิทีม่สีามแีลว้ดว้ยเงือ่นไขการอภเิษกสมรสกบัพระราม 
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 หากพจิารณาถงึรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง จะพบว่า รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 
จะเป็นฉบบัเดยีวทีก่ล่าวถงึพธิอีภเิษกสมรสครัง้ที ่1 ระหว่างพระรามกบันางสดีา ตัง้แต่พธิยีกธนู 
พธิอีภเิษกสมรสและพานางสดีากลบัอยุธยา ทัง้น้ีในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 จะมตีอนอภเิษก
สมรสครัง้ที่ 2 ระหว่างพระรามกบันางสดีา แต่ผู้ศกึษาจะไม่ถือว่าปรากฏตอนการได้อภเิษก
สมรสกบัผูม้บุีญของนางสดีา จงึจะขอกล่าวในเฉพาะรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เท่านัน้ 
 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ไดก้ล่าวถงึทีม่าฐานะของนางสดีาในฐานะมเหสขีอง
พระรามเกดิมาจากทา้วชนกคดิหาคู่ใหน้างสดีาโดยมเีงื่อนไขว่า หากใครยกศลิป์ (ธนู) ทีม่ชีื่อว่า 
“ธนูมหาโมล”ี ของพระศวิะได ้จะยกนางสดีาใหเ้ป็นมเหส ีโดยพธิยีกธนูเริม่ในวนัพฤหสับด ีขึน้สี่
ค ่า เดอืนสี่ ผู้ศกึษาเหน็ว่า การตัง้เงื่อนไขการยกนางสดีาให้ดงักล่าวเพื่อท าให้เหน็ว่านางสดีา
และพระรามเป็นคู่บุญบารมกีนัโดยใชธ้นูของพระศวิะเป็นเงื่อนไข และเป็นเน้นย ้าให้เหน็ว่าผู้มี
บุญเท่านัน้ทีจ่ะควรคู่กบันางสดีา ดงัความทีว่่า 
 

  จึง่ด ารถิวลิในวญิญาณ์   ดว้ยพระธดิาโฉมศร ี
  ชนัษากไ็ดส้บิหกปี    ควรมคีู่ภริมยร์กั 
  จ าจะตัง้พธิยีกศลิป์    บอกกษตัรยิใ์หส้ิน้ทัง้ไตรจกัร 
  ใครยกไดจ้ะใหน้งลกัษณ์   เป็นอคัรชายายาใจ ฯ 
               (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 320) 
 

  ไดอุ้ดมฤกษ์ศุภวาร   กราบกบับทมาลยแ์ลว้ทลูไป 
  วนัพฤหสัเดอืนสีข่ ึน้สีค่ ่า   อมฤตโชคฤกษ์ใหญ่ 
  ควรจะตัง้พธิยีกศลิป์ชยั   ภูวไนยจะไดเ้ขยรกั 
  สรุยิว์งศพ์งศพ์นัธุเ์ทเวศร ์   เรอืงเดชเลศิล ้าพญาจกัร 
  ไตรโลกจะไดพ้ึง่พกั   เป็นหลกัโลกาธาตร ีฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 320 - 321) 
 

 หลงัจากที่ท้าวชนกประกาศข่าวออกไป ท าให้พระวสษิฐฤ์ษีทราบข่าวจงึมาทูล
แจง้ต่อพระรามกบัพระลกัษมณ์ เมื่อพระรามมาถงึเมอืงมถิลิา (เมอืงของทา้วชนก) ไดส้บตากบั
นางสดีาทีบ่านหน้าต่าง ท าใหท้ัง้สองต่างถวลิหาซึง่กนัและกนัซึง่เกอืบท าใหท้ัง้สองแทบครองสติ
และอารมณ์ไมอ่ยู ่(เหตุการณ์ตอนน้ีมแีต่เฉพาะในฉบบัไทยเท่านัน้) ดงัความทีว่่า 
 
   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาเยาวยอดพสิมยั 
  แอบมองตามช่องบญัชรชยั   นยัน์เนตรสบเนตรพระสีก่ร 
  ความรกักลดักลุม้รุมสวาท   ดว้ยเคยรองบาทแต่ชาตกิ่อน 
  แสนสดุเสน่หาอาวรณ์   บงัอรเพยีงสิน้สมประด ีฯ 
   ๏ เมื่อนัน้   พระรามทรงสวสัดิร์ศัม ี
  แสนพศิวาสนางเทว ี   ดัง่หนึ่งอคัคมีาจ่อใจ 
  แต่หยุดเพ่งพศิเป็นครู่   หาทนัรูพ้ระองคก์ห็าไม่ 
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  ต่อพระลกัษมณ์นัน้ทลูเตอืนไป  จึง่ไดส้ตคินืมา 
  เดนิทางทางเหลอืบดบูญัชร   อาวรณ์ดว้ยความเสน่หา 
  ขนืใจไปตามพระสทิธา   จนมาถงึโรงพธิ ีฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 324) 
 

 เมือ่พธิกีารอภเิษกสมรสระหว่างพระรามกบันางสดีาใกลจ้ะเริม่ขึน้ พระอนิทรไ์ด้
เสดจ็เป็นองค์ประธานพธิเีพื่อป้องกนัเหตุรา้ยที่จะเข่นฆ่าเพื่อแย่งชงินางสดีา ต่อมากษตัรยิเ์จา้
เมอืงกม็อิาจยกธนูของพระศวิะได้ เมื่อถงึคราวพระราม พระรามตรสัสัง่ใหพ้ระลกัษมณ์ลองยก
ธนูมหาโมล ีพระลกัษมณ์ลองจบัธนูกเ็ขยือ้นจงึมาทลูต่อพระราม พระรามจงึเสดจ็ออกไปหยบิธนู
แลว้หน่วงน้าวยงิธนูมหาโมลจีนท าใหฟ้้าและแผ่นดนิสัน่สะเทอืนถงึสวรรคช์ัน้ดุสติ เกดิพายุและ
อากาศมดืมน ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ หน่วงน้าวดดีสายประลองศลิป์ ฟ้าดนิหวัน่ไหวถงึดุสติ 
  เบือ้งใตต้ลอดอโณทศิ   เสยีงสนัน่ครรชติองึอล 
  เป็นพายุพดักอ้งกมัปนาท   อากาศมดืฟ้ามวัฝน 
  โพยมพยบัอบัแสงสรุยิน   แลว้สว่างทัง้สกลโลกา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 329) 
 

 หลงัจากทีพ่ระรามสามารถยกธนูได ้ทา้วชนกจงึส่งราชสารไปทูลเชญิทา้วทศรถ
มารว่มพธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระรามกบันางสดีาทีเ่มอืงมถิลิา จงึท าใหท้ัง้สองเป็นคู่ครองของ
กนัและกนั หลงัจากเสรจ็พธิอีภเิษกสมรส พระรามและนางสดีาไดร้่วมเสพสมภริมยร์กัซึง่ท าให้
นางสดีาเลื่อนฐานะจากหญิงโสดกลายเป็นหญิงที่มสีามแีล้วในฐานะพระมเหสขีองพระรามทัง้
ในทางพฤตนิยัและนิตนิยั ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ ดวงเอยดวงสมร  เจา้งามงอนจ าเรญิเสน่หา 
  แสนรกัสดุรกัวนิดา    สดุปัญญาทีจ่ะรัง้รอใจ 
  ถงึเจา้จะหยกิขว่นดว้ยเลบ็   ความเจบ็นัน้พีพ่อทนได ้
  ซึง่จะทนประดพิทัธก์ าหนดัใน  สดุใจพีแ่ลว้วนิดา 
  ว่าพลางองิแอบแนบชดิ   จุมพติดว้ยความเสน่หา 
  พระกรเลยีมลอดสอดควา้   ดวงมณฑาทพิยส์มุามาลย ์
  หยอกเหยา้เคลา้คลงึเกีย้วกระหวดั   ประดพิทัธก์ลัว้กลิน่หอมหวาน 
  ภุมรนิบนิว่อนคคันานต ์   เชยบุษบาบานอรชร 
  พระยาพดัตอ้งกลบีโกมล   ขยายแยม้เสาวคนธเ์กสร 
  สองสมสองสขุสถาวร   สองสมรส าราญทัง้สององค ์ฯ 
   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาแน่งน้อยนวลหง 
  ไดร้่วมสงัวาสพระหรวิงศ ์   พศิวงในรสฤด ี
  ลมือายลมืองคพ์ระบตุิราช   ลมืฝงูอนงคน์าฏสาวศร ี
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  ลมืทัง้สมเดจ็พระชนนี   ลมืทีเ่คยเล่นภริมยา 
  จงรกัภกัดถีงึชวีติ    ต่อพระจกัรกฤษณ์นาถา 
  องิแอบแนบองคพ์ระภสัดา   จงเวลารุ่งแสงทนิกร ฯ 
             (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 348 - 349) 
 

 หลงัจากนัน้พระรามได้พานางสดีากลบัเมอืงอยุธยา ก่อนทีน่างสดีาจะเดนิทาง
ไปยงัเมอืงของพระราม นางสดีาได้ทูลลาและคร ่าครวญต่อท้าวชนกและพระมารดา (รตันมณี) 
ทา้วชนกไดฝ้ากนางสดีากบัพระรามใหดู้แลนางดว้ยความเมตตา อกีทัง้ทา้วชนกยงัไดเ้รยีกนาง 
สดีาเพื่อสอนสัง่ก่อนออกจากเรอืนเพื่อไปเป็นพระมเหสขีองพระราม ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   ทา้วชนกจกัรวรรดริงัสรรค ์ฯ 
  เหน็สองลกูยาวลิาวณัย ์   งามดัง่สรุยินัจนัทร 
  จึง่ตรสัเรยีกราชบุตร ี   มารศรจีงฟังพ่อสัง่สอน 
  เจา้จะจากอกพระบดิร   ไปอยู่นครอยุธยา 
  เป็นขา้ช่วงใชบ้ าเรอบาท   พระภสัดาธริาชนาถา 
  สงวนกายฝากกายฝากชวีา   ภกัดไีปกว่าจะมว้ยมดิ 
  อย่าทะนงว่าเป็นองคอ์คัรราช  เจยีมกายประมาทราชกจิ 
  ฝงูอนงคซ์ึง่พระองคใ์ชช้ดิ   อย่าคดิฉนัทาราค ี
  อนัพระชนนีบตุิเรศ   กเ็หมอืนบงัเกดิเกศเกศ ี
  ลกูรกัจงรกัภกัด ี    จึง่มสีวสัดถีาวร 
  อย่าก่อการใหเ้คอืงในเบือ้งบาท  เยาวราชจงสมคัรสโมสร 
  ถนอมจติเป็นนิจนิรนัดร   ดวงสมรจงจ าวาท ีฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 351) 
 

 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนือนัน้ จะพบว่า การอภเิษกสมรส
ระหว่างนางสดีากบัพระรามนัน้ เน้ือความจะใกล้เคยีงกบัรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 ซึ่งจะ
แตกต่างกนัตรงทีช่ื่อเรยีกตวัละครและชื่อธนู ทัง้น้ีผูศ้กึษาจะขอกล่าวถงึรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่
ภาคเหนือ 2 ฉบบั ได้แก่ ปรมัมเหยีร หอรมาน เพราะเนื้อความในเรื่องจะมคีวามใกล้เคยีงกบั
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 มากทีสุ่ด อกีทัง้ความด าเนินตัง้แต่พระฤษีประกาศหาคู่ใหน้างสดีา 
พระรามและนางสีดาสบตากันที่บานหน้าต่าง พระรามยกธนูและน้าวศร โดยชื่อธนูจะมชีื่อ
เรยีกว่า “ สหสัสถามธนู” ทัง้นี้เนื้อความในปรมัมเหยีรและหอรมานจะคลา้ยคลงึกนัมาก ดงันัน้ผู้
ศกึษาขอยกเนื้อความในปรมัมเหยีร ดงัความทีว่่า 
 

 “เจา้รสัสจีิง่กล่าวเซิง่ทา้วพระยาทัง้หลายว่า มหาราชตนใดหือ้ขึน้ยงัธนูคนันี้ไดด้ัง่
อนั เรากจ็กัวางยงันางสดีาหือ้ไดแ้ลว้ กสัสปรสเีจา้กล่าวสนัน้ีแลว้ ทา้วพระยาทัง้หลายต่าง
ตนกต่็างรกัใคร่ไดย้งันางสดีาน้ีแล” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527: 5) 
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 “ในกาลเมื่อพราหมราชและพระลกัขณะเขา้ไปบ่ทนัรอดอาสรมบทเจ้ารสัสเีทื่อดงั
อัน้ ส่วนนางสดีาอนัอยู่ในหลงัคาปราสาทที่นัน้ ไขประตูหหน้าปล่องเบง็ชอร เล็งหนัยงั 
พราหมราชและพระลกัขณะเทยีวทางมาดว้ยตาแห่งตนอัน้ นางมหีวัใจซมืไปแต่ผวิหนัง
เข้าไปเถิงชิ้นแลเอ็นใหญ่น้อยชุเส้นแล้วพัดเข้าไปเถิงขรหมองดูก็มีไปทัง้ตัวนัน้ ด้วย
โบราณเวรแต่ภายหลงัแลอนาคตเวรอนัจกัมาภายหน้านัน้ ลวดมหีวัใจเป็นอนัหวัน่ไหวนัก 
หาสตบิ่ได ้ นางกท็่าวไปในปราสาททีน่ัน้หัน้แล” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527: 7) 
 

 หลงัจากที่พระรามยกธนูและยงิศรได้ จงึได้นางสดีาเป็นคู่ครอง เจา้รสัสกีไ็ดส้ัง่
สอนนางสดีาและกล่าวค าร ่าลา นางสดีารูส้กึตระหนักรูใ้นบุญคุณทีพ่ระรสัสคีอยเลีย้งดูตนมาโดย
ตลอด นางไดก้้มกราบพระรสัส ี5 ครัง้ และเดนิประทกัษณิรอบพระรสัส ี3 รอบ พรอ้มน าเครื่อง
ดอกไมข้องหอมมาบชูาพระรสัส ีทัง้นี้เนื้อเรื่องในหอรมานและปรมัมเหยีรจะไม่มกีารพานางสดีา
กลบัเมอืงของพระรามเหมอืนในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 แต่จะตดัตอนไปยงัตอนทีพ่ระราม 
นางสดีาและพระลกัขณะเดนิทางต่อไป ขณะนัน้พระอนิทรไ์ด้แปลงเป็นกวางทองค าเพื่อหลอก
ล่อใหน้างสดีาอยากได ้นางสดีาไดข้อรอ้งใหพ้ระยารามราชช่วยจบักวางทองนี้ ในทีสุ่ดนางสดีาก็
ถูกพญาราภนาสวรจบัตวัไป 
 ในเรื่องลงักาสบิโห เมื่อนางสดีาเจรญิเตบิโตมาครบอายุ 16 ปี กลายเป็นหญงิ
สาวทีม่คีวามงามเลื่องลอืไปถงึเมอืงรอ้ยเอด็เจด็นคร ท าใหเ้จา้เมอืงต่างน าเครื่องบรรณาการมา
ถวายเพื่อสู่ขอนางสดีา แต่ท้าวกนันกามยิอมรบัและขอใหพ้ระอนิทรช์่วยเหลอื พระอนิทรน์ าถุง
แกว้อสัจนัมามอบใหท้า้วกนันกา หากใครยกถุงแกว้และน้าวยงิได ้3 ท ีจะยกนางสดีาให้เป็นพระ
มเหส ีดงัความทีว่่า 
 

 “…....พญารอ้ยเอด็กไ็ม่ยอมกลบั ทา้วกนันกากอ็ดัอัน้ตนัใจ ไม่รูว้่าจะท าประการใด
ด ีทา้วกก็ราบไหวพ้ระอนิทรข์อใหช้่วยแกปั้ญหานี้ทเีถอะเนอ พระอนิทรก์เ็หาะลงมาพรอ้ม
กบัใหถุ้งแกว้อนัสจนั (รตันธนู) แก่ทา้วกนันกาดว้ย และบอกว่าหากผูใ้ดยกถุงแกว้อสัจนันี้
ไดแ้ละน้าวยงิได ้3 ท ีจะยกนางสดิาใหแ้ก่ผูน้ัน้เถดิเนอ” 

        (ลงักาสบิโห, 2534: 25) 
 

 เจา้ลมัมา (พระราม) สามารถยกถุงอสัจนัขึน้ได้และน้าวศรยงิได้อย่างง่ายดาย 
ศรดอกแรกดงัสนัน่ทัว่ธานี ศรดอกทีส่องยงิถงึขอบจกัรวาล และศรดอกทีส่ามเขา้สู่เมอืงไอโสน 
ต่อมาเจา้ลมัมายงิศรไปเมอืงธตลถเพื่อแจง้สาร ทา้วธตลถจงึแต่งเครื่องขนัหมากเป็นบรรณาการ
เพื่อน าไปใช้ในงานอภเิษกสมรสระหว่างนางสดิากบัเจา้ลมัมา แต่เนื้อความในลงักาสบิโหจะมี
การเพิม่เนื้อเรือ่งเขา้มาเป็นโครงเรือ่งยอ่ย กล่าวคอื พญาภุมมจกั (ทศกณัฐ)์ อยากไดน้างสดีาจงึ
ยกพลมาแย่งชงิ แต่ไม่อาจต่อสู้กบัเจ้าลมัมาไดจ้งึหนีไป ซึง่เป็นการสรา้งสรรค์ของกวทีี่มคีวาม
แตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของไทย ดงัความทีว่่า 
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 “.......เจา้ลมัมาถอืดาบมัน่ ภุมมจกัน้าวศรยงิ เจา้ลมัมากเ็อาดาบปัดลกูศรตกดนิสิน้ 
เจา้ลงักาเอาหอกทพิยพ์ุ่งใส่เจา้ลมัมา เจา้ลมัมาเอาดาบฟันปลายหอกขาดสะบัน้ คนัหอก
ตกลงในป่านัน่เอง ภุมมจกัเป่ามนต าลอ้มรอบกายเจา้ลมัมา เจา้ลมัมากเ็ป่ามนตเ์ป็นลมพดั
พาไฟหายไปหมดสิ้น ภุมมจกัเอาก้อนหนิโตเท่าตวัช้างเหาะขึน้ไปขา้งบนทุ่มลงมาถูก
ศรีษะแตกกระจายกลายเป็นมูลผลาหารและดอกไม.้........พญาภุมมจกัเห็นท่าไม่ดจีงึหนี
ไปแล” 

            (ลงักาสบิโห, 2534: 28 - 29) 
 

 ส่วนเนื้อเรื่องในพรหมจกัรนัน้ เมื่อพระยาวโิรหาราช (ทศกณัฐ)์ ทราบข่าวความ
งามของนางสดีากย็กพลแต่งเครือ่งบรรณาการมาสู่ขอนางสดีา พรอ้มกบัเจา้เมอืงอื่นๆ การยกพล
ของทศกณัฐจ์ะแตกต่างจากลงักาสบิโห กล่าวคอื ในพรหมจกัร พระยาวโิรหาราชยกทพัมาก่อนที่
พระรามจะได้อภิเษกสมรมกับนางสีดา แต่ในลงักาสิบโห พญาภุมมจกัยกทพัมาหลงั ก่อนที่
พระรามกบันางสดีาอภเิษกสมรสกนัเรยีบรอ้ยแล้ว ทัง้นี้เจา้รสกี็มริบัเครื่องบรรณาการของผู้ใด
พรอ้มตัง้จติอธษิฐานว่า หากบุญของนางสดีาและตนยังม ีขอให้พระอินทรจ์งช่วยด้วย เมื่อนัน้
พระอนิทรจ์งึเหาะเอาน า “ธนูสงิคเทพ” กบัปืนวเิศษ ท าใหเ้จา้รสตีัง้เงื่อนไขว่า หากผูใ้ดสามารถ
ยงิธนูและปืนไปทีเ่สาจนแตกเป็นจณุได ้ผูน้ัน้จะไดน้างสดีาเป็นชายา ดงัความทีว่่า 
 

 “.........บดันี้อนิทาธริาชเจา้ฟ้า ตนปราบในแหล่งหล้าสองสตัว์ เลง็หนัท้าวพระยา
ทงัหลายอนัมาประสุมชุมนุมกนัหลายมาก พรอ้มทุกปากขอนาง กจ็ิง่จกัมาวางปัน่ยงัธนู
สงิคเทพ อนัวเิศษกบัปืนแสง กจ็ิง่ลงมาปันแก่เราแล ทา้วพระยาทงัหลายตนใดแลประกอบ
ไปดว้ยอทิธฤิทธมีกี าลงัมาก ขึน้กงธนูอนันี้แลว้ใส่ปืนย าแลยงิเสาหนิกอ้นนัน้ หือ้แตกเป็น
กระจวณไปเลีย้งดัง่อัน้ เรากจ็กัเวนหือ้นางนาฏไธ ้ไวห้ือ้แก่ทา้วพระยาตนนัน้แล” 

        (พรหมจกัร, 2522: 47) 
 

 ส่วนรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคอสีานนัน้ เน้ือความในเรื่องทวัระพจีะคลา้ยคลงึ
กบัเรื่องหอรมานและปรมัมเหยีร ผู้ศกึษาจะไม่ขอกล่าวถงึ หากพจิารณาในเรื่องพระรามชาดก
และพระลกั – พระลาม จะพบว่า นางสดีามคีวามงดงามซึง่ท าใหเ้จา้เมอืงต่างๆ อยากไดน้างเป็น
พระมเหส ีรวมไปถงึพญารามราชและพญาราพนาสวร แต่ในพระรามชาดก พญาราพนาสวรไม่มี
บุญบารมคีู่ควรกบันางสดีา แมจ้ะแข่งลองฤทธิก์บัพระฤษกีไ็ม่อาจสูไ้ด ้ในทีสุ่ดพระฤษกีช็ุบนางที่
มรีปูโฉมเหมอืนนางสดีามนีามว่า “สุดโท” ส่วนนางสดีาตวัจรงิไปแอบทีส่ระบวั พญาราพณาสวร
คดิจะลกัตวันางสดีาตวัจรงิ แต่พระฤษชี่วยไวท้นั พญาราพนาสวรจงึไดแ้ต่นางสุดโทไปคนเดยีว 
 เหตุการณ์ในเรื่องพระรามชาดก จะมคีวามคล้ายคลงึกบัรามเกียรติฉ์บบัอื่นๆ
ของไทย กล่าวคอื จะปรากฏตอนพระรามยกธนูซึ่งธนูมนีามว่า “มะซมีะส”ี และพญารามราช
สามารถยกศรดงักล่าวไดจ้งึได้อภเิษกสมรสกบันางสดีา แต่ถงึกระนัน้พญารามราชคดิจะพานาง  
สดีาไปก่อนพระฤษีจะกลบัจากการน าน ้าที่สระอโนดาตมาอภเิษกสมรสระหว่างพระรามกบันาง  
สดีาโดยนางสดีายนิยอมไปด้วย พระฤษีกลบัมาเหน็ทัง้สองก าลงัจูบดมชมขม่อม พระฤษีตกใจ
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มากแต่ก็ไดน้ าน ้าจากอโนดาตมาอภเิษกระหว่างพระรามกบันางสดีาซึ่งพระฤษไีด้ท านายว่าทัง้
สองจะพลดัพรากแลว้จะไดก้ลบัมาอยูร่ว่มกนัอกีครัง้ ดงัความทีว่่า 
 

 “พญารามราชขึน้ไปบรรณศาลา นมสัการพระฤษี เมื่อแจง้ความประสงคแ์ลว้ พระ
ฤษีให้ลองยกธนูศลิป์ชื่อมะซมีะส ีอนัมนี ้าหนักโกฏหินึ่ง พญารามราชยกขึน้ไดอ้ย่างกบั
เป็นของเบา เหมอืนผูห้ญิงยกคนักงดดีฝ้าย พระฤษีชมว่าพญารามราชมพีลานุภาพมาก 
และนางสดีาก็เคยเป็นเมียมาแต่ฟากฟ้าจึ่งยอมยกสดีาให้ และจะไปเอาน ้าวิเศษที่สระ
อโนดาตมาอภเิษกเพื่อมอีายุยัง่ยนืถงึแสนโกฏอิสงไขยปี” 

                   (พระรามชาดก, 2507 : 46) 
 

 “.......พระฤษีว่าแล้วกร็ดน ้าอโนดาตอภิเษกพญารามราชกบันางสดีาให้ครองกนั 
ซ ้ารดทา้วพระลกัษณ์ใหม้อีายุยนือยู่ดว้ยกนั และพดูว่า เจา้ทัง้สองจงพทิกัษ์รกัษานางสดีา
ใหด้ ีอย่าประมาท พ่อเลง็เหน็ดอูนาคตเหน็ว่า นางสดีาจะพลดัพรากจากไปคราวหนึ่งเป็น
เวลานาน แต่คงจะกลบัมาร่วมกนัอกีเพราะบุรพกรรมพญารามราชจะส่งผล พญารามราช
กค็ดิเหน็ว่า ชะรอยเวรทีไ่ล่หมาลายพลดัจากเมยีนัน่เองจะตามมาสนอง ครัน้ไดโ้อกาส จึง่
อ าลาพระฤษ ีขีม่า้มณีกาบไปทัง้สามกษตัรยิ”์ 

                    (พระรามชาดก, 2507 : 48) 
 

 ส่วนในเรื่องพระลกั – พระลามนัน้ เนื้อความจะใกล้เคยีงกบัพระรามชาดก 
กล่าวคอื พระรสัสไีดส้รา้งเงื่อนไขว่า หากพญาฮาบมะนาสวนสามารถยกธนูทองทีม่นี ้าหนักโกฏิ
หนึ่งได้ก็จะยกนางสดีาให้ แต่พญาฮาบมะนาสวนก็มอิาจยกได ้แต่พระลามสามารถยกธนูได้จงึ
ไดอ้ภเิษกสมรกบันางสดีา พระลามไดพ้านางสดีาหนีโดยขีม่า้มณกีาบไป 
  จากขา้งตน้ จะท าใหเ้หน็ว่า นางสดีาในฐานะมเหสขีองพระรามนัน้ไดม้าจากการ
สรา้งเงื่อนไขของพระฤษีที่ว่า หากผู้ใดสามารถยกธนูได้ส าเรจ็ก็จะได้อภเิษกสมรสกบันางสดีา 
ท าใหเ้หน็ว่า รามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย ส่วนใหญ่จะยงัคงเหตุการณ์เรื่องการยกธนูไวซ้ึง่ธนู
ของฉบบัภาคกลางจะเป็นอาวุธของพระศวิะ แต่ฉบบัท้องถิน่จะเป็นอาวุธของพระอนิทร ์ท าให้
เหน็การปรบัเปลี่ยนตวัละครตามบรบิทความเชื่อแต่ละวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มชน ในเรื่องการ
ยกธนูนัน้ ผูศ้กึษาเหน็ว่า ธนูเปรยีบเสมอืนพืน้ที่ทีใ่ชแ้สดงความมบีุญบารมขีองนางสดีาและรวม
ไปถงึพระรามอกีด้วย แมแ้ต่ทศกณัฐ์ก็มอิาจยกธนูได้ ดงันัน้การได้ครอบครองนางสดีาในฐานะ
มเหสยี่อมชวนชีใ้หเ้หน็ว่า ผูม้บีุญบารมเีท่านัน้ทีจ่ะไดน้างสดีาเป็น “รางวลั” โดยจะไดค้รองคู่กบั
นางเอกผู้มบีุญบารมเีช่นกนั อาจกล่าวได้ว่า ช่วงชวีติของนางสดีาในช่วงนี้เป็นช่วงที่มคีวามสุข
เพราะเป็นช่วงเวลาทีด่ซีึง่จะเป็นช่วงเปลีย่นผ่านทีน่างสดีาจ าต้องเผชญิชะตากรรมอกีครัง้ในช่วง
ชวีติหลงัการอภเิษกสมรสจนถงึจบเรือ่งรามเกยีรติ ์
 
 จากทัง้หมดข้างต้น ผู้ศกึษาขอสรุปช่วงชวีติวยัเยาว์ถงึการอภเิษกสมรสของนางสดีา
เป็นตารางดงันี้ 
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ตารางท่ี 6   ช่วงชีวิตวยัเยาวถึ์งการอภิเษกสมรสของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 

 

ช่วงชีวิตวยัเยาว ์
ถึงการอภิเษกสมรส 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบั ร.1 

รามเกียรต์ิฉบบั
ภาคเหนือ 

รามเกียรต์ิฉบบั 
ภาคอีสาน 

1. การเป็นผูท้ีถู่กทอดทิง้    
2. การเป็นธดิาบุญธรรมของ 
พระฤษ ี

   

3. การไดอ้ภเิษกสมรสกบัผูม้บีญุ    
 

 
 
  4.5.2 ช่วงชีวิตหลงัการอภิเษกสมรส      
  ช่วงชวีติหลงัการอภเิษกสมรสของนางสดีา ถอืว่ามคีวามเขม้ขน้และมคีวามซบัซ้อน
ของเหตุการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย อันจะท าให้เห็นทุกมิติของช่วงชีวิตของนางสีดาใน
ช่วงเวลาดงักล่าว เพราะเมื่อนางสดีาได้อภเิษกสมรสกบัพระรามแล้ว ซึ่งจะท าให้นางสดีามี
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัเครอืญาตขิองสาม ีและยงัไดด้ ารงต าแหน่งฐานะนางกษตัรยิแ์ละเจา้นายซึง่
ฐานะดงักล่าวไดม้าจากหลงัการอภเิษกสมรสกบัพระราม ประการส าคญั หลงัจากช่วงเวลานี้เป็น
ต้นไป นางสดีาจะต้องประสบกบัชะตากรรมที่กลายเป็นผู้หญิงที่ทศกณัฐ์กบัพระรามพยายาม
แย่งชงิจนท าให้เกิดสงครามแย่งชงินางสดีาในที่สุด อีกทัง้ชวีติของนางสดีายงัคงผนัแปรและ
ผกผนัไปตามอารมณ์ของพระรามโดยนางสดีาจ าต้องถูกลงทณัฑ์สูงสุดด้วยการประหารชวีติ 
จากช่วงชวีติหลงัการอภเิษกสมรสจนถงึบัน้ปลายของเรือ่งจะท าใหเ้หน็ถงึความเขม้ขน้และชะตา
ชวีติของนางสดีาทีม่ที ัง้ดแีละรา้ยปะปนกนัไป กล่าวไดว้่า ช่วงชวีติของนางสดีาในช่วงนี้จะแสดง
ให้เหน็ถงึความเป็นนางสดีาได้อย่างชดัเจน อนัได้แก่ 1) การมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัเครอืญาติ
ของสาม ี2) การเป็นนางกษตัรยิแ์ละเจา้นาย 3) การเป็นผูห้ญงิทีต่้องถูกช่วงชงิ ดงัรายละเอยีด
ต่อไปนี้  
 
   4.5.2.1 การมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเครือญาติของสามี 

 หลงัจากเหตุการณ์ที่นางสดีาได้อภเิษกสมรสกบัพระรามแล้ว ท าให้นางสดีามี
ความสมัพนัธ์ที่ดกีบัเครอืญาตขิองสามซีึ่งท าให้ฐานะของนางสดีามมีากขึน้โดยจะปรากฏทัง้ใน
ฐานะ “ลูกสะใภ”้ และ “พีส่ะใภ้” กล่าวได้ว่า นางสดีาถอืเป็นลูกสะใภ้และพีส่ะใภ้คนโตของวงศ์
พระราม เนื่องจากพระรามเป็นพระเชษฐาคนโตนัน่เอง ดงันัน้ผู้ศกึษาจะขอพจิารณาฐานะของ
นางสดีาทัง้หมด 2 ฐานะ ได ้ฐานะลกูสะใภ ้และฐานะพีส่ะใภ ้ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
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  4.5.2.1.1 นางสีดาในฐานะลกูสะใภ้ 
  หากพจิารณาในเรื่องรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางจะพบว่า รามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 จะปรากฏบทบาทของนางสดีาในฐานะลูกสะใภ ้และถอืไดว้่านางสดีาเป็นลูกสะใภ้
ของทา้วทศรถกบันางเกาสุรยิา รวมไปถงึนางไกยเกษแีละนางสมุทรเทว ี(สมุทรชา) พระมเหสี
อกีสองพระองคข์องท้าวทศรถ ส่วนนางสีดายงัถอืว่าเป็นพีส่ะใภข้องพระลกัษมณ์ พระพรตและ
พระสตัรดุ หลงัจากทีพ่ระรามอภเิษกสมรสกบันางสดีาแลว้ ท าใหท้า้วทศรถมคีวามยนิดทีีไ่ดน้าง
สดีาเป็นศรสีะใภ ้ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   ทา้วทศรถชาญสมร 
  ครัน้สิน้แสงศรรีววีร   เขา้ทีบ่รรจถรณ์ภริมยา 
  ยนิดดีว้ยไดศ้รสีะใภ้   สมดัง่พระทยัปรารถนา 
  แสนรกัเพิม่พน้คณนา   ดัง่ว่าดวงชพีชวี ี
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549 : 354) 
 

  นางสดีามไิดเ้ป็นเพยีงสะใภอ้นัเป็นทีร่กัของทา้วทศรถเท่านัน้ ยงัรวมไปถงึ
นางเกาสุรยิาและนางสมุทรชาอกีด้วย เพราะนางทัง้สองได้สวมกอดนางสดีาเหมอืนดัง่ลูกของ
ตน ดงัในตอนทีต่ามพระรามกลบัมาครองเมอืงอยุธยาดงัเดมิหลงัจากที่ท้าวทศรถสิ้นพระชนม ์
เป็นการแสดงใหเ้หน็ว่านางสดีาเป็นศรสีะใภข้องพระมารดาของพระราม ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   สองพระชนนีเสน่หา 
  สวมกอดพระลกัษมณ์พระรามา  กบันางสดีาดวงจนัทร ์
  พศิพกัตรแ์ลว้ลบูอนิทรยี ์   มพีระเสาวนียร์บัขวญั 
  จงระงบัโศกาจาบลัย ์   อย่ากนัแสงนกัเลยนะลกูรกั 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549 : 479) 
  

 ในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 4 ยงัปรากฏฐานะการเป็นสะใภ้ของนางสดีา 
จะซึ่งปรากฏความสมัพนัธ์ระหว่างนางสดีากบัเครอืญาตขิองสาม ีกล่าวคอื หลงัจากทีน่างสดีา
ออกตดิตามพระรามเพื่อมาอยู่ในป่าโดยด ารงเพศเป็นดาบสนิีนัน้ เมื่อนางสดีาทราบความจรงิ
จากพระพรตว่า ทา้วทศรถผูเ้ป็นพระบดิาของพระรามสิน้พระชนมก์็เศรา้โศกร ่าไห ้ดงัความทีว่่า 

 

 ๏ เมื่อนัน้ พระนารายณ์สรุวิงษ์ทรงศกัด ิทัง้โฉมนางสดีายุพาพกัตร ์กบัพระลกัษณ์
อนุชาลาวรรณ แจง้ว่าสมเดจ็พระบตุิรงค ์เธอปลดปลงชวีาอาสญั ต่างตกใจดงัใครมาฟาด
ฟัน กค็รวญคร ่าร าพรรณโศก ี

               (รามเกยีรติ ์ร.4, 2555: 82) 
 

 ในขณะเดยีวกนั ฐานะการเป็นสะใภ้ของนางสดีายงัปรากฏในรามเกียรติ ์
ฉบบัรชักาลที่ 4 อกีครัง้ กล่าวคอื เมื่อพระชนนีของพระรามทัง้สองพระองค์ (นางเกาสุรยิาและ
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นางสมุทรชา) เห็นพระราม นางสีดาและพระลักษมณ์สิ้นสติหลังทราบข่าวว่า ท้าวทศรถ
สิ้นพระชนม์ ท าให้ทัง้สองชนนีร ่าไห้ถึงพระราม นางสีดาและพระลกัษมณ์โดยคิดว่าทัง้สาม
พระองค์สิ้นชีวิต การแสดงอารมณ์ของทัง้สองชนนีเป็นการชี้ให้เห็นว่า นางสีดาเป็นคนใน
ครอบครวั อีกทัง้ยงัมกีารร าลึกถึงความหลงัที่ทัง้สามพระองค์เสด็จออกจากเมอืงอยุธยาซึ่ง
แสดงออกใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธท์ีด่กีบัเครอืญาตอิย่างชดัเจน และนอกจากน้ีในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่4 ยงัแสดงความสมัพนัธท์างเครอืญาตสิามทีีด่รีะหว่างนางสดีากบัพระชนนีของพระราม
ซึง่มกีารปลอบขวญันางสดีา ดงัความทีว่่า 
 

 ๏ ครัน้ถึงจงึเหน็โอรสรกั ต่างซบภกัตร์สลบพบัอยู่กบัที่ ส าคญัว่าท าลายวายชวี ี
มารศรกีร็ ่าโศกา 
 ๏ โอว้่าพระลกัษณ์พระสีก่ร สดีาดวงสมรเสนหา ตัง้แต่เจา้พลดัพรากภารา แม่กนิ
น ้าตาไม่ราวนั พระลูกรกังามสรรพมาดบัขนัธ ์มาอยู่พรอ้มสุรวิงษ์พงษ์พนัธุ ์พ่อจอมขวญั
ไฉนไม่เจรจา  

         (รามเกยีรติ ์ร.4, 2555: 85 - 86) 
 

 ๏ เมื่อนั ้น สองพระชนนี เสนหา สร้วมกอดพระลักษณ์พระรามา กับสีดา
ทรามสงวนดวงจนัทร์ พิศภักตร์แล้วลูบอินทรีย์ มีพระเสาวนีรับขวญั จงดบัโศกโศกา
จาบลัย ์อย่าครวญคร ่าร าพรรณเลยลูกรกั พระบตุิรงคป์ลงชพีชวีา แม่โศกาวโิยกเพยีงอก
หกั ทัง้ทุกขถ์งึลกูยาหนกัหนานกั เพยีงจกัสดุสิน้ชนมาน..... 

               (รามเกยีรติ ์ร.4, 2555: 89) 
 

 “.....แลว้ปราไสสดีานาร ีเจา้แม่นี้งามเหมอืนดงัเดอืนหงาย จะเดนิดงไดย้ากล าบาก
กาย ล้วนสตัว์ร้ายที่ในป่าพนาล ีแสนสงสารลูกเอ๋ยไม่เคยเหน็ อกจะเต้นตัวสัน่ขวญัหนี 
เจ้าเปนยอดกลัยานาร ี จะราคีขุ่นขอ้งไม่ต้องการ จงอยู่ด้วยมาตุรงค์เถิดนงลกัษณ์ แล
ส านกัปรางคม์าศราชฐาน พอชมพลางต่างพระอวตาร กว่าภูบาลจะคนืกลบัมา” 

               (รามเกยีรติ ์ร.4, 2555: 89) 
 

  หากพจิารณานางสดีาในฐานะสะใภ้จากรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ภาคเหนือ
และภาคอสีานนัน้ จะพบว่า ฐานะการเป็นสะใภข้องนางสดีาจะไม่ไดก้ล่าวถงึหรอืใหค้วามส าคญั
กบัความสมัพนัธ์ระหว่างบิดาของสามกีบัลูกสะใภ้มากนัก จะมุ่งให้ความส าคญัเกี่ยวกับการ
อภเิษกสมรสระหว่างพระรามกบันางสดีามากกว่า เพราะในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนือนัน้
เหตุการณ์การอภเิษกสมรสระหว่างพระรามกบันางสดีาเสรจ็สิ้นก็จะด าเนินเรื่องที่พระอินทร์
แปลงเป็นกวางทองแลว้นางสดีาถูกพญาราพนาสวรลกัพาตวัไป แต่อย่างไรกต็าม หากพจิารณา
ตวัละครในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ภาคเหนือจะถอืว่า นางสดีาเป็นลูกสะใภ้ของทา้ววริูปักขะใน
เรือ่งหอรมานและปรมัมเหยีร และเป็นลูกสะใภข้องท้าวพรหมทตัต์ในเรื่องพรหมจกัร ส่วนมเหสี
ของพระบดิาของพระรามในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนือนัน้จะไมป่รากฏนาม เพราะเป็นตวั
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ละครทีไ่ม่ส าคญัซึง่เป็นธรรมเนียมการแต่งของรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทีต่วัละครไม่ส าคญัจะถูก
ตดัทิง้ไป 
  ในขณะเดยีวกนั เรื่องลงักาสบิโหยงัปรากฏในตอนที่ท้าวธตลถ (ท้าวทศ
รถ) ทราบขา่วการอภเิษกสมรสระหว่างเจา้ลมัมากบันางสดีา จงึไดจ้ดัแต่งเครื่องบรรณาการไปสู่
ขอนางสดีาใหเ้ป็นมเหสขีองเจา้ลมัมาซึง่รวมไปถงึฐานะสะใภข้องตนอกีดว้ย ดงัความทีว่่า 
 

 “เมื่อนัน้ท้าวธตลถกเ็อาไม้ตีกลองแก้วอุ่นเทอืง เมื่อเสนาอ ามาตย์ขุนต่างตามมา
พรอ้มกนัแลว้ ทา้วธตลถจงึกล่าวว่า บดันี้เจ้าลมัมาลูกขา้ไปยกศรรตันธนูได ้ทา้วกนันกา
ยกนางสดิาใหเ้ป็นคู่ครองขอใหเ้สนาอ ามาตยจ์งแต่งเครื่องขนัหมากเป็นบรรณาการ เราจะ
ไปอภเิษกลกูเรากบัลกูสะใภ้” 

        (ลงักาสบิโห, 2534 : 28) 
 

  นอกจากน้ีฐานะลูกสะใภ้ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ภาคอสีาน
จะใกลเ้คยีงกบัรามเกยีรติท์อ้งถิน่ภาคเหนือ เน่ืองจากรามเกยีรติท์ ัง้ภาคเหนือและภาคอสีานต่าง
เป็นวรรณกรรมที่ใชเ้พื่อเทศน์สัง่สอนเป็นหลกั เป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าให้กวตีดัตวัละครรองหรอื
ตวัละครทีไ่มส่ าคญัออกไป ตวัละครทีเ่กีย่วขอ้งกบันางสดีาทัง้ในฐานะพ่อสามแีละแม่สามขีองนาง
สดีาไมป่รากฏบทบาทอยา่งชดัเจน ไมว่่าจะเป็นทา้วทศรถและพระมเหสขีองพระองคอ์นัหมายถงึ
พระบดิาและพระมารดาของพระราม ทัง้นี้ในพระลกั – พระลามไม่ปรากฏชื่อพระบดิาและพระ
มารดาของพระราม กล่าวเพยีงแต่พระลามและพระลกัเป็นเชือ้พงศ์ศรสีตันาค ผูค้รองเมอืงศรสีตั
นาคเท่านัน้ ส่วนในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคอสีานทัง้ในเรื่องพระรามชาดกและควายทวัระพี
นัน้ กวไีม่ได้ให้ความส าคญัต่อตวัละครบดิาและมารดาของพระรามเช่นเดยีวกนั เรื่องพระราม
ชาดกล่าวเพียงว่า พระบดิาของพระรามชื่อท้าวธตรฐครองเมอืงจนัทบุรศีรสีตันาค ส่วนเรื่อง
ควายทวัระพี บิดาของพระรามมนีามว่าท้าววริูปักขะ (เนื้อความเรื่องควายทวัระพจีะมคีวาม
ใกลเ้คยีงกบัเรื่องหอรมาน) ท าใหเ้หน็ว่ากวีผูแ้ต่งไม่ไดใ้ห้ความส าคญัต่อตวัละครทีเ่ป็นบดิาและ
มารดาพระรามซึง่จะสอดคลอ้งกบัการด าเนินเรื่องหลงัจากทีพ่ระรามไดอ้ภเิษกสมรสกบันางสดีา 
กวผีู้แต่งจะตดัตอนไปยงัพระรามออกเดนิทางแล้วนางสดีาถูกพญาราพนาสวรลกัพาตวัไปโดย
พระอนิทรเ์ป็นผูจ้ าแลงแปลงกายเป็นกวางทอง กล่าวไดว้่านางสดีาในฐานะลูกสะใภใ้นรามเกยีรติ ์
ฉบบัทอ้งถิน่ภาคอสีานและภาคเหนือ กวีผู้แต่งไม่ไดม้คีวามส าคญัต่อบทบาทและความสมัพนัธ์
ของนางสดีาทีม่ต่ีอครอบครวัแห่งวงศข์องพระรามเหมอืนในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง 
 
  4.5.2.1.2 นางสีดาในฐานะพ่ีสะใภ้ 
  นางสีดาในฐานะพี่สะใภ้นัน้ นางสีดาจะมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับพระ
ลกัษมณ์จะปรากฏเด่นชดัมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่าพระลกัษมณ์เป็นผู้ที่ใกล้ชดิพระรามมาก
ที่สุด จงึท าให้นางสดีาเป็นพี่สะใภ้อนัเป็นที่เคารพต่อพระลกัษมณ์ เนื่องจากพระรามเป็นพระ
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เชษฐาของพระลกัษมณ์ย่อมท าใหน้างสดีาเป็นพี่สาวของพระลกัษมณ์ไปโดยปรยิาย ฐานะของ
การเป็นพี่สะใภ้ของนางสดีายงัปรากฏให้เหน็เด่นชดัในตอนที่นางส ามนักขาเกี้ยวพระราม แต่
พระรามบอกปัดให้พระลกัษมณ์ พระลกัษมณ์จงึบอกแก่นางส ามนักขาว่าหากเป็นภรรยาตน 
จะต้องเป็นขา้รบัใช้นางสดีาดว้ยเช่นกนัเพราะว่าตนเปรยีบเสมอืนน้องของนางสดีา (ไม่ปรากฏ
ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1) ดงัความทีว่่า 
 

  แกลง้กล่าววาจาว่าเยา้   ตวัเจา้ผูส้ง่าราศ ี
  งามประเสรฐิเลศิเหล่านาร ี   ทัว่ทัง้ธาตรไีม่เทยีมทนั 
  ตวัฃา้นี้ประหนึ่งเปนทาส   รองบาทพระรามรงัสรรค ์
  ตวัเจา้โฉมศรวีลิาวณั   จะเปนเมยีฃา้นี้ฉนัใด 
  จะมติอ้งพลอยเปนฃา้   ใหห้ม่อมแม่สดีาเสอืกใส 
  กรากกร าค ่าเชา้จะเฝ้าใช ้   น่าทีอ่รไทยจะหมองนวล 
        (รามเกยีรติ ์ร. 6, 2554: 6) 
 

  ลกั  ขา้เหมอืนทาสพีต่วัพีส่ะใภ ้ เมยีจะเป็นอะไรเร่งไตร่ตรอง 
  ศรู  จรงิ น้องตอ้งรบัใชพ้ี ่เอ๊ะไม่ไดก้าร กยูอมเป็นเมยีลกัษมณละ  
    สดีาใชก้ปู่น 
     (รามเกยีรติ ์สมเดจ็ฯ กรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ,์ 2534: 13) 
 

  ในค าพากยร์ามเกยีรติส์มยัอยุธยา นางสดีายงัมฐีานะเป็นพี่สะใภ้ของพระ
ลกัษมณ์เช่นเดยีวกนั นางสดีาสามารถออกค าสัง่ใหพ้ระลกัษมณ์ไปช่วยพระราม ดงัทีป่รากฏใน
ตอนนางสดีาหาย ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เจา้ลกัษณ์เจา้ลลีาส  ตามภูวนารถอนัอยู่หน 
  ไปช่วยพระจุมพล    อย่าชา้ทจีะมภียั 
   ๏ พระลกัษณ์สนองนาฏ  พระอรรคราชอย่าสงสยั 
  พระเดชพระภูวไนย   ทัง้ตรโีลกบเท่าทนั 
       (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546 : 109) 
 

  ประการส าคญันางสดีายงัเปรยีบเสมอืน “พระมารดา” ของพระลกัษมณ์ 
ทัง้นี้ในฐานะพี่สะใภ้จะเห็นเด่นชดัในตอนตามกวางทอง นางสีดาสัง่ให้พระลกัษมณ์ไปตาม
พระรามหลงัจากทีไ่ดย้นิเสยีงมารศีแปลง แต่พระลกัษมณ์เหน็ว่าเป็นอุบายของศตัร ูนางสดีาจงึ
ว่ากล่าวตดัพ้อซึ่งท าให้พระลกัษมณ์ต้องแจง้ไปตามความจรงิ ดงัที่ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 และฉบบัรชักาลที ่6 ความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   พระลกัษมณ์สรุยิวงศว์งศร์งัสรรค ์
  ฟังนางตดัพอ้ร าพนั   ดัง่อาวุธฟาดฟันกายา 
  จึง่ยอกรประนมเหนือเกศ   ทลูองคอ์คัเรศเสน่หา 
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  ซึง่พระเสาวนียต์รสัมา   ไม่ควรแก่ขา้ผูภ้กัด ี
  ตวัน้องจงรกัพระพีเ่จา้   ดัง่มารดาเกดิเกลา้เกศ ี
  ซึง่จะใหโ้ดยเสดจ็พระจกัร ี   ขา้นี้ขดัสนจนใจ 
              (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 581) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   พระลกัษมณ์ฟังค าร ่าว่า 
  ชลเนตรค์ลอคลองนองตา   จึง่ทลูนางสดีานาร ี
  อนัองคส์มเดจ็พระพีน่าง   ฃา้วางไวเ้หนือเกศ ี
  นบัถอืเหมอืนอย่างชนนี   ควรหรอืเทวชี่างหาความ 
        (รามเกยีรติ ์ร. 6, 2554: 31) 
 

  ในขณะเดียวกัน ฐานะของนางสีดาในฐานะพี่สะใภ้ยังปรากฏให้เห็น
บทบาทของนางสดีาที่มต่ีอพระพรตกบัพระสตัรุดในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 อยู่บ้าง ดงัใน
ตอนที่พระมงกุฎและพระลบต้องออกไปท าสงครามเพื่อช่วยเหลอืท้าวไกยเกษ นางสดีาจงึได้
ฝากฝังให้ทัง้พระพรตและพระสตัรุดช่วยดูแลพระมงกุฎและพระลบ ในประเดน็นี้ผูศ้กึษาเหน็ว่า 
แมว้่านางสดีาจะมปีฏสิมัพนัธก์บัพระพรตและพระสตัรดุ แต่บทบาทของนางสดีาดงักล่าวสะทอ้น
ใหเ้หน็ถงึบทบาทของความเป็นมารดามากกว่าทีม่คีวามรกัใคร่และห่วงใยบุตรของตน ดงัจะขอ
อภปิรายในหวัขอ้ต่อไป 
  ในรามเกียรติฉ์บับรัชกาลที่ 4 นางสีดายังมีฐานะเป็นพี่สะใภ้ของพระ
ลกัษมณ์เช่นเดยีวกนั ท าให้พระลกัษมณ์ต้องคอยดูแลปรนนิบตัดิูแลนางสดีาเฉกเช่นเดยีวกบั
การดูแลพระราม โดยเปรยีบเทียบนางสีดาว่ามฐีานะเป็นพระมารดาของพระลกัษมณ์ ดงัที่
ปรากฏเช่นเดยีวกบัรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 กบัรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 ดงัความทีว่่า 
 

 ๏ เมื่อนัน้ พระลกัษณ์ทรงสวสัดิร์ศัม ีปรนนิบตัทิรงศกัดิพ์ระจกัร ีกบัทัง้พระพีส่ดีา 
ดงัหน่ึงองคท์รงฤทธิบ์ตุิเรศ ชนนีกเ็กดิเกษเกศา เป็นนิจนิรนัดร์ทุกวนัมา ครัน้ถึงเวลาก็
คลาไคล ฯ 

       (รามเกยีรติ ์ร.4, 2555: 74 - 75) 
 

  หากพจิารณาในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนือและภาคอสีานจะปรากฏ
เฉพาะความสมัพนัธร์ะหว่างนางสดีากบัพระลกัษมณ์ในตอนกวางทองเท่านัน้ ส่วนในตอนนาง
ส ามนักขาจะไม่ปรากฏ เพราะกวตีดัตวัละครรองหรอืตวัละครที่ไม่มคีวามส าคญัทิ้งไปเช่นกนั  
ยกเว้นเรื่องลงักาสบิโหเท่านัน้ กล่าวคอื นางทฺลี้ขฺตา (นางส ามนักขา) มบีุตรสองคนคอื “เขตา” 
และ “ทูล้สา” บุตรทัง้สองถูกเจา้ลมัมาสงัหาร ท าใหน้างทฺลีขฺ้ตาหนีไปฟ้องพญาภุมมจกัและแปลง
เป็นกวางทองไปล่อเจา้ลมัมา (แตกต่างจากฉบบัรชักาลที่ 1 ที่ให้มารศีแปลงเป็นกวางทอง) 
เจา้ลมัมาตามกวางทองและยงิกวางทอง กวางทองแปลงเป็นเสยีงเจา้ลมัมา ท าใหน้างสดิาเขา้ใจ
ผดิคดิว่าเป็นเจา้ลมัมาจงึสัง่เจา้ลคนาไปช่วยเจ้าลมัมา จะเหน็ได้ว่านางสดีาในฐานะพี่สะใภ้ซึ่ง
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เปรยีบเสมอืนฐานะเจา้ลมัมา (พี่ชาย) สามารถออกค าสัง่ได้เช่นเดยีวกบัรามเกียรติฉ์บบัภาค
กลาง ดงัความทีว่่า 
 

 “....เจ้าลัมมาก็สัง่เจ้าลคนา “จงเฝ้านางสิดาไว้ พี่จะไปจบักวางทองตัวนัน้แล ” 
กวางทองล่อเจา้ลมัมาไปไกล ในทีส่ดุเจา้ลมัมากย็งิกวางทองตาย ผกีวางทองรอ้งเป็นเสยีง
เจ้าลมัมาเรียกลคนาให้มาช่วยหามกวาง สดิาก็ให้เจ้าลคนาไปหาเจ้าลมัมา เจ้าลคนา
จ าตอ้งไป แต่ขอฝากนางไวก้บัแผ่นธรณี”  

        (ลงักาสบิโห, 2534: 34) 
 

  ในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ภาคเหนือ ตอนนางสดีาอยากได้กวางทองและ
พระรามออกตดิตามกวางทอง จะปรากฏเหตุการณ์เรือ่งพระลกัษมณ์ฝากนางสดีาไวก้บัพระธรณ ี
(แผ่นดนิ) จะปรากฏเพยีงสามฉบบัเท่านัน้ ไดแ้ก่ หอรมาน ปรมัมเหยีรและลงักาสบิโห และรวม
ไปถงึรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ดว้ย ซึง่จะไม่ปรากฏในพรหมจกัร ความสมัพนัธข์องนางสดีาที่
มีต่อพระลักษณ์ในฐานะพี่สะใภ้ไม่ได้ปรากฏชัดเจนเหมือนกับรามเกียรติฉ์บับภาคกลาง 
กล่าวคอื ไม่ปรากฏบทบาทของนางสดีาที่ส ัง่ให้พระลกัษมณ์ออกไปช่วยเหลอืพระราม แต่ใน
พรหมจกัร นางสดีามไิด้อยากไดก้วางทอง แต่ท้าวพรหมจักรอยากได้กวางทองจงึออกตดิตาม
ไป ผูศ้กึษาขอยกความในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ดงัความทีว่่า 
 
  ทลูแลว้ยอกรขึน้เหนือเกศ   ฝากฝงูเทเวศรน้์อยใหญ่ 
  อนิทรพ์รหมยมเรศทัง้แดนไตร  พระไพรเจา้ป่าพนาล ี
  อนัอยู่ทัว่ทพิวมิาน    ทุกหว้ยธารเถื่อนถ ้าครีศีร ี
  ทัง้องคน์างพระธรณี   ขา้นี้ขอฝากนางกลัยา 
              (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 582) 
 

  หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคอสีานทัง้สองฉบบั จะพบว่า นาง
สดีาในฐานะพีส่ะใภใ้นพระลกั – พระลามและพระรามชาดกจะใกลเ้คยีงฉบบัรชักาลที ่1 กล่าวคอื 
นางสดีาสามารถออกค าสัง่กบัพระลกั แต่พระลกัคดิว่าเป็นเสยีงแปลง ท าให้นางสดีาโกรธ ใน
ทีสุ่ดพระลกักย็อมไปโดยดแีต่ขอฝากนางสดีาไวก้บัพระธรณี ผูศ้กึษาขอยกเนื้อความในพระราม
ชาดกดงัความทีว่่า 
 

 “พญารามราชเหน็ว่าจบัเป็นไม่ไดก้ย็งิธนูศลิป์ไปต้องกวางค า กวางถูกเจบ็รอ้งส่ง
เสยีง ซึง่นางสดีาไดย้นิเป็นเสยีงพญารามราชถูกอนัตรายตะโกนใหท้า้วพระลกัษณ์ไปช่วย 
นางสดีาตกใจไล่ทา้วพระลกัษมณ์ใหร้บีไปช่วย ทา้วพระลกัษณ์คา้นว่าไม่ใช่เสยีงพญาราม
ราชและจะไปไหนไม่ได้ เพราะรบัค าสัง่ให้เฝ้านาง นางสีดาตัดพ้อต่างๆ จนท้าวพระ
ลกัษณ์ตอ้งจ าใจและกล่าวฝากนางธรณีใหช้่วยรกัษาสดีาไว.้...” 

       (พระรามชาดก, 2507 : 49 - 50) 
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  จากขา้งต้นจะท าใหเ้หน็ว่า นางสดีาในฐานะลูกสะใภ้และพีส่ะใภไ้ด้หลงัมา
จากการอภเิษกสมรสกบัพระราม จงึท าใหน้างสดีามคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัเครอืญาตขิองสาม ีหาก
พจิารณาตัง้แต่ช่วงชวีติของนางสดีาตอนต้นเรื่อง จะท าให้เหน็ว่านางสดีาเป็นผู้หญิงที่จ าต้อง
เผชญิชะตากรรมเพยีงล าพงัหลงัจากทีถู่กทอดทิง้  อกีทัง้นางสดีาในฐานะลูกสะใภแ้ละพีส่ะใภจ้ะ
ปรากฏเด่นชัดในรามเกียรติฉ์บับภาคกลางมากที่สุด ในส่วนรามเกียรติฉ์บับท้องถิ่นทัง้
ภาคเหนือและภาคอสีาน ตวัละครทา้วทศรถและมเหสแีต่ละองคถ์อืว่าเป็นตวัละครรองซึง่ท าให้
กวผีู้แต่งตดัทิ้งไป จนท าให้ฐานะและบทบาทของนางสดีาที่สมัพนัธ์กบัตวัละครฝ่ายพระรามใน
ฐานะลูกสะใภ้ไม่ปรากฏอย่างชดัเจน ยกเว้นเพียงแต่ในฐานะพี่สะใภ้ที่ยงัปรากฏให้เห็นบ้าง 
เนื่องจากกวผีูแ้ต่งยงัคงตวัละครพระลกัษมณ์ไวน้ัน่เอง แต่ทัง้นี้การมคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัเครอื
ญาตขิองนางสดีาทีม่ต่ีอพระลกัษมณ์จะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและอสีาน 
ดงันัน้จงึนบัไดว้่า นางสดีามคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัเครอืญาตขิองสามไีดอ้กีประการหนึ่ง 
 
   4.5.2.2 การเป็นนางกษตัริยแ์ละเจ้านาย 
 ช่วงชีวิตของนางสีดาหลังจากอภิเษกสมรสกับพระรามแล้ว ท าให้นางสีดา
กลบัมาสู่ฐานะของนางกษตัรยิห์รอืเจา้นายอกีครัง้ อาจกล่าวได้ว่า จากความเป็นชนชัน้สูงของ
นางสดีาย่อมท าให้นางมอี านาจและสามารถอยู่เหนือคนทัว่ไปได้แม้ว่านางจะเป็นหญิงก็ตาม 
หลงัจากนางสีดาได้อภิเษกสมรสกับพระรามย่อมท าให้นางมีฐานะในการเป็นเจ้านายอย่าง
เปิดเผย สามารถเหน็ไดจ้ากฐานะของพีส่ะใภท้ีน่างสดีาสามารถออกค าสัง่กบัพระลกัษมณ์ได ้ใน
ฐานะการเป็นเจา้นายนัน้ นางสามารถออกค าสัง่กบัข้ารบัใช้ของพระราม เห็นได้จากการออก
ค าสัง่กบัหนุมาน 
 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางนัน้ จะพบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างนาง
สดีาในฐานะเจา้นายทีไ่ดม้าจากการอภเิษกสมรสกบัพระรามทีม่ต่ีอหนุมานนัน้ จะเหน็ไดช้ดัจาก
ตอนหนุมานไปถวายแหวนแก่นางสดีา ตอนดงักล่าวปรากฏให้เหน็ในค าพากยร์ามเกยีรติส์มยั
อยุธยา บทละครเรื่องรามเกยีรติส์มยัอยุธยา รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที่ 2 (ในรามเกยีรติว์ดัขนอนปรากฏตอนหนุมานถวายแหวนนางสดีาแต่ความไม่ครบ ผู้
ศกึษาจงึไมไ่ดน้ ามาอภปิรายรว่มดว้ย) กล่าวไดว้่า เมือ่หนุมานเหน็นางสดีาก าลงัจะผูกคอตายจงึ
ท าให้หนุมานได้เขา้ไปห้าม แต่นางสดีาได้ใช้ค าบ่งบอกความระยะห่างทางสงัคมอย่างชดัเจน
โดยใชค้ าว่า “กู” / “มงึ” แต่เมื่อนางสดีาทราบว่าหนุมานน าแหวนและสไบมาถวายโดยรบัค าสัง่
จากพระราม ท าใหน้างสดีาเขา้ใจหนุมานและไดอ้อกค าสัง่ว่าตนจะรออยู่ทีน่ี่เพื่อใหพ้ระรามมารบั
ตนและสงัหารทศกณัฐใ์หส้ิน้วงศ ์ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ จงท่านทลูจอมนรา  เร่งยกโยธา 
  มาผลาญทัง้โคตรอสรุ ี
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   ๏ เราตัง้สตัยต์ดัวาท ี  ป่างใดยกัษ ี
  ฉิบหายทัง้วงศย์กัษา 
   ๏ จึง่เราจะจากลงกา  นบบาทนรา 
  นเรศรเจา้จอมปราณ 
       (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 222) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   โฉมยงองคส์ดีาเสน่หา 
  รบัภูษาธ ามรงคอ์ลงการ ์   มาจากวายุบุตรวุฒไิกร 
  อรไทในโสมนสัา    มมีโนภริมยผ์่องใส 
  ตรสัสัง่หนุมานชาญไชย   ท่านไปทรงศกัดิพ์ระจกัร ี
  ว่าเราตกมาอยู่ในกรุงยกัษ์   สงวนศกัดิร์กักายไม่หมองศร ี
  จะสูม้ว้ยดว้ยสจัวาท ี   ดงัจามรรีกัษาขนจนตวัตาย 
       (รามเกยีรติอ์ยธุยา, 2541 : 41 - 42) 
 

  ซึง่ท่านว่านี้กโ็ดยธรรม ์   เราจะไปดว้ยนัน้ไม่ได ้
  ขนุกระบีจ่งเร่งกลบัไป   ทลูพระภูวไนยใหร้บีมา 
  สงัหารผลาญไอท้ศพกัตร ์   ใหส้ิน้ศกัดิส์รุยิว์งศพ์งศา 
  เราจึง่จะจากลงกา    ไปเฝ้าบาทาพระสีก่ร ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 2, 2549: 137) 
 

  จงทลูพระอวตารผ่านเกลา้   ว่าตวัเราบงัคมกม้เกศา 

  ไม่ลมืคดิถงึพระคุณกรุณา   แต่ครองใจไวท้่ากก็ว่าปี 

  เชญิเสดจ็ผ่านฟ้ามาโปรด   พฆิาตโคตรทศพกัตรย์กัษี 
  ใหส้ิน้ทัง้ลงกาธานี    จึง่สมทีม่นัอาจอหงัการ ์

  มาตรแมน้ทศกณัฐม์นัไม่ตาย  เราจะวายชวีงัสงัขาร ์

  แลว้ตรสัขบัขนุกระบีใ่หล้ลีา   เสดจ็มาต าหนกัจนัทน์ทนัใด ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 37) 
 

 นางสดีาในฐานะเจา้นายยงัปรากฏใหเ้หน็ไดจ้ากความสมัพนัธ์ระหว่างนางสดีา
กบันางตรชีาดาผูเ้ป็นมเหสขีองพเิภก สบืเนื่องจากทศกณัฐส์ัง่ใหน้างตรชีาดามาดูแลนางสดีา ท า
ใหน้างตรชีาดาถอืเป็นขา้รบัใชข้องนางสดีาตามค าสัง่ของทศกณัฐ์ไปโดยปรยิาย ทัง้นี้ฐานะของ
การเป็นเจา้นายของนางสดีาทีม่ต่ีอนางตรชีาดานัน้จะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 แต่
ทัง้นี้ผู้ศกึษาจะขอจดันางสดีาอยู่ในฐานะน้องสาวของนางตรชีาดาซึง่ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที่ 1 กล่าวคอื ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 นางสดีายงัคงด ารงฐานะเจา้นายไว้อย่าง
ชดัเจนในลกัษณะการแสดงออกของนางตรชีาดาที่ต้องคลานหมอบกราบซึง่จะมคีวามแตกต่าง
จากรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 ที่นางสดีาเรยีกนางตรชีาดาว่า “พี่” แมว้่านางตรชีาดาจะมี
อากปักริยิาใกลเ้คยีงกบัรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 กต็าม ดงัความทีว่่า 
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   ๏ บดันัน้    ตรชีฎาตระหนกตกประหม่า 
  จึง่คลุกคลานเขา้ไปในพลบัพลา  กราบทลูนางสดีายาใจ 
  วนัน้ีอนิทรชติฤทธริอน   แผลงศรตอ้งพระลกัษมณ์ตกัษยั 
  ฝ่ายพระรามออกมาร ่าไร   กบ็รรลยัทัง้พหลพลโยธ ี
       (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 256) 
 

 ทัง้น้ีตวัละครนางตรชีาดาจะปรากฏเพยีงเฉพาะในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลาง 
โดยเฉพาะฉบบัรชักาลที ่1 และรชักาลที ่2 ซึง่ไม่ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือ
และภาคอสีาน เพราะตวัละครนางตรชีาดาถอืเป็นตวัละครรอง ท าใหก้วผีูแ้ต่งตดัตวัละครน้ีทิง้ไป 
 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ จะพบว่า ตวัละครหนุมานในรามเกยีรติ ์
ฉบบัภาคเหนือยงัคงอยูแ่ละยงัไดป้รากฏบทบาททีม่คีวามสมัพนัธก์บันางสดีาโดยปรากฏในตอน
ทีห่นุมานไปถวายแหวนแก่นางสดีา กล่าวคอื รามเกยีรติบ์างฉบบั ไดแ้ก่ พรหมจกัร จะปรากฏ
ว่า พระยาพรหมจกัรให้หุรมารน าสารลายลกัษณ์ไปส่งให้นางสดีาเท่านัน้ แต่นางสดีาในฐานะ
เจา้นายยงัคงด ารงอยู ่เพราะนางสดีาสามารถออกค าสัง่กบัหุรมารไดเ้ช่นกนั ดงัความทีว่่า 
 

 “.......คนัว่าไปรอดแลว้ นางหนักไ็ดก้ล่าวว่า “ท่านประโยชนะสงัแลมารอดทีห่นี้ชา” 
ว่าอัน้ หุรมารกล่าวว่า “พระยาใหญ่พรหมจกัรจ าขา้เอาลายลกัขณ์อกัขรมาหานางแล” สว่น
พระยาเจ้าตัง้แต่เพิน่ลกัเอานางมา กห็ม้อมหมองโสกไหม้ถนอมใจร้องไห้อยู่ชู่วนัแลนา 
บดัน้ีกห็า้งหมู่โยธามาชอมนาง กม็าตัง้ทพัอยู่รมิมหาสมุททห์ัน้แล ท่านจึง่ใชข้า้หือ้เอาลาย   
ลกัขณ์มาหือ้นางไดรู้้แจ้งแล ว่าอัน้ กเ็อาลายลกัขณ์หนังสอืหือ้นางอ่านหัน้แล คนัว่านาง
หนัแลว้กม็หีน้าเตม็ไปดว้ยน ้าตาแลว้จึง่กล่าวว่า “เจา้จุ่งเมอืบอกแก่เจา้ หน่อเหน้าตนคราน 
หือ้รบีหา้งเอาเสนามารบเอาขา้รบีเทอะ” ว่าอัน้ พระยาวอกรูแ้ลว้ยงักรยีาอาการอนันัน้ ก็
สัง่อ าลานางแลว้....” 

        (พรหมจกัร, 2522: 92) 
 

 ส่วนในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนืออื่นๆ นัน้ ไดแ้ก่ หอรมาน ปรมัมเหยีร
และลังกาสิบโห ยังปรากฏเหตุการณ์เรื่องการถวายแหวน (แหวนทองค า) เช่นเดียวกับ
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ทัง้นี้ในเรื่องลงักาสบิโห นางสดีาไดส้ัง่ให้อนู้มอมกลบัไปและไม่ยอม
ใหห้นุมานพาตนกลบัไปพรอ้มกนั นางสดีายงัไดด้งึเสน้ผม 7 เสน้และสรอ้ยไหมค าฝากอนู้มอม 
(หนุมาน) น ากลบัไปถวายเจา้ลมัมา ส่วนในเรื่องหอรมาน นางสดีาได้สัง่ให้หนุมานไปแจ้งต่อ
พระรามใหน้ าก าลงัพลมารบกบัทา้วราพณาสวร ดงัความทีว่่า 
 

 “.....คนัว่าราณาสวรหากวางหือ้ กจ็กัไดผ้ีบ้่อัน้ พระยาเจา้หากเอารพิลมาชูรบเอา
เอาเมอื กจ็ิง่จกัเมอืชะแล นางสดีากม็คี าว่าฉนัน้ี หอรมานกไ็หวส้ัง่อ าลานางสดีาแลว้หนีมา
หัน้แล” 

        (หอรมาน, 2527: 70) 
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 หากพิจารณารามเกียรติฉ์บับท้องถิ่นภาคอีสาน จะพบว่า กวีผู้แต่งยังคง
เหตุการณ์เรื่องการถวายแหวนไว ้การด าเนินเรื่องในควายทวัระพจีะคลา้ยคลงึกบัเรื่องหอรมาน 
ผูศ้กึษาจะไม่ขอกล่าวถงึ ส่วนในเรื่องพระลกั – พระลามนัน้ นางสดีาจนัทะแจ่มในฐานะเจา้นาย
ซึง่สามารถออกค าสัง่กบัหุลละมานไดใ้นฐานะเจา้นายเช่นเดยีวกนั โดยนางสดีาฝากหุลละมาน
ไปทลูต่อพระลามว่า ใหพ้ระลามรบีมาช่วยตนโดยเรว็พลนั ดงัความทีว่่า 
 

 “......ว่าเนอ ขอเซื่อพระพีพุ่น้มาด่วนเฮว็พะลนั แด่ทอ้น อย่าไดม้นึนานเหนิส่วนซิ
ตายหวิให ้ว่าเนอ น้องอยู่พีอ้กจกัแตกเป็นผงเผ่านัน้ ขอเชญิจอมแพงพระพีม่าอย่าชา้ ว่า
เนอ เจา้จงเอาความขอ้ยเมอืถวายพืน้บาท พระองคพ์ุน้....” 

       (พระลกั – พระลาม, 2518: 55) 
 

 ส่วนในเรือ่งพระรามชาดก จะไม่ปรากฏฐานะของนางสดีาในฐานะเจา้นายทีม่ต่ีอ
หุนละมาน เนื่องจากกวไีด้สรา้งสรรค์เรื่องให้หุนละมานใส่แหวนของพญารามราช เมื่อนางสดีา
เห็นจงึจดจ าได้ ท าให้นางสีดาได้เรยีกหุนละมานขึ้นมายังบนปราสาทแล้ว “จูบชมดมขม่อม” 
พรอ้มกบัถามชื่ออกีคนหนึ่งคอืทา้วขวญัเท่าฟ้าซึ่งเป็นโอรสของพญารามราชอกีคนหนึ่ง จะเหน็
ได้ว่า กวผีู้แต่งมไิด้คงฐานะของนางสดีาในฐานะเจา้นายกบัข้ารบัใช้เหมอืนกบัรามเกียรติฉ์บบั
อื่นๆ ซึง่จะท าใหเ้หน็ถงึการลดช่องว่างระหว่างชนชัน้ของนางสดีาทีม่ต่ีอหุนละมาน และยงัท าให้
นางสดีามไิดด้ ารงฐานะเจา้นายเช่นเดยีวกนั 
  จากขา้งตน้ท าใหเ้หน็ว่า นางสดีาในฐานะนางกษตัรยิม์ตีดิตวัมาตัง้แต่ก าเนิด แต่
ดวงชะตาของนางสดีาท าใหน้างถูกทอดทิง้ ซึง่ท าใหฐ้านะของนางสดีาในฐานะนางกษตัรยิส์ิน้สุด
ลง ทัง้นี้ฐานะนางกษตัรยิไ์ด้กลบัมาเมื่อนางอภเิษกสมรสกบัพระราม และเมื่อพระรามได้ครอง
เมอืงกท็ าใหน้างสดีาไดฐ้านะนางกษตัรยิอ์ย่างสมบูรณ์ ส่วนฐานะเจา้นาย กวผีูแ้ต่งไดส้รา้งสรรค์
ใหน้างสดีาปฏสิมัพนัธก์บัหนุมาน ท าใหน้างสดีามโีอกาสแสดงอ านาจในการออกค าสัง่กบัหนุมาน 
เนื่องจากหนุมานเป็นขา้รบัใชข้องพระราม ยอ่มท าให้นางสดีากลายเป็นเจา้นายของหนุมานซึง่จะ
เป็นไปในลกัษณะเดยีวกบันางตรชีาดา เพราะนางตรชีาดาไดร้บัค าสัง่จากทศกณัฐใ์หม้าปรนนิบตัิ
รบัใชน้างสดีา จงึท าใหน้างสดีามฐีานะเป็นเจา้นายไปโดยปรยิายเช่นเดยีวกนั 
 
   4.5.2.3 การเป็นผูห้ญิงท่ีต้องถกูช่วงชิง 

 จากเหตุการณ์ที่นางสดีาถูกทศกณัฐ์ลกัพาตวัมาไว้ที่เมอืงลงกาเกดิขึ้นมาด้วย
ความไม่เต็มใจของนางสีดาเนื่องจากถูกใช้ก าลงับงัคบั ท าให้นางสีดาจ าต้องตกอยู่ในฐานะ 
“ผูห้ญงิทีต่อ้งถูกช่วงชงิ” เป็นฐานะทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดซึง่เป็นการบ่งบอกถงึความเป็นตวัตน
ของนางสีดาในลกัษณะของการแย่งชิงผู้หญิงระหว่างทศกัณฐ์กับพระรามโดยมนีางสีดาเป็น
ตวักลางของการท าสงครามของทัง้สองฝ่าย หากพจิารณาเน้ือเรื่องในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของ
ไทยส่วนใหญ่จะกล่าวตรงกนัว่า นางสีดายงัคงรอให้พระรามมาช่วยนางทีเ่มอืงลงกาโดยไม่ยอม
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กลบัมาพรอ้มกบัหนุมาน และยงัก าชบัใหห้นุมานทูลต่อพระรามว่า ขอใหพ้ระรามมาช่วยตนและ
ก าจดัวงศ์ทศกณัฐ์ให้หมดไป นับเป็นสิง่ที่ชี้ให้เหน็ว่า ฐานะการเป็นผู้หญงิที่ต้องถูกช่วงชงิของ
นางสีดานัน้ ซึ่งถือได้ว่านางสดีาเป็นแกนกลางของการด าเนินเรื่องทางสงครามระหว่างฝ่าย
พระรามกบัฝ่ายทศกณัฐอ์ยา่งชดัเจน  
 หลงัจากที่นางสดีาถูกทศกณัฐ์ลกัพาตวัมาไว้ที่เมอืงลงกา ทศกณัฐ์ได้เกี้ยวพา
นางสดีาแต่นางสดีายนืกรานไมย่นิยอม แมว้่าทศกณัฐจ์ะยืน่ขอ้เสนอต่างๆ มากมายโดยเฉพาะจะ
ยกต าแหน่งมเหสทีีใ่หญ่กว่าองค์อื่นๆ ให้แก่นางสดีาก็ตาม ดงัความทีว่่า “จะเลี้ยงเจา้เป็นมเหส ี
ร่วมทีเ่ศวตฉัตรฉายฉาน ใหญ่กว่าอนงคบ์รวิาร” (รามเกยีรติ ์ร. 1 เล่ม 2, 2549: 130) แต่ทว่า
นางสดีากป็ฏเิสธและใชไ้มปั้กแล้วด่าซึง่ไมเ้ป็นตวัแทนของทศกณัฐ์ ท าให้เหน็ว่า แมว้่านางสดีา
จะอยูใ่นฐานะเชลยของทศกณัฐแ์ต่ทว่านางสดีากม็ยินิยอมตามทศกณัฐ ์โดยนางสดีามไิดห้ลงใหล
ไปตามค าพดูของทศกณัฐท์ีจ่ะยกต าแหน่งมเหสเีอกใหก้ต็าม 
 นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 จะมคีวามคล้ายคลงึกบัรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 กล่าวคอื ทศกณัฐล์ุ่มหลงรกันางสดีาอยา่งมาก และเกี้ยวพาราสโีดยยื่นเงื่อนไขจะยก
ต าแหน่งมเหสใีหแ้ก่นางสดีา แต่ทว่านางสดีายนืกรานปฏเิสธ ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ โฉมเอยโฉมเฉลา  ยุพเยาวย์อดฟ้ามารศร ี
  พีค่ดิถงึทุกทวิาราตร ี   จนวนัน้ีนอนกลางวนักฝั็นไป 
  จึง่อุตสา่หม์างอ้ขอโทษ   หมายว่าเจา้เล่าจะโกรธไปถงึไหน 
  ค าบุราณท่านย่อมว่าไว ้   มติรจติรมติรใจกระไรน้อง 
  จะรงัเกยีจเดยีดฉนัทก์นัไยเล่า  บุญเราเคยภริมยส์มสอง 
  พีจ่ะรบัทรามสงวนนวลละออง  ไปครอบครองวงัในเหมอืนใจคดิ 
  จะจดัแจงแต่งการอภเิษก   เป็นองคเ์อกมเหสทีีส่นิท 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 31) 
 

 ในขณะเดยีวกนั แมว้่าทศกณัฐ์จะลุ่มหลงนางสดีาเพยีงใดก็ตาม แต่หลงัจากที่
ทศกณัฐ์ทราบข่าวการเสยีชวีติของอนิทรชติ ท าให้ทศกณัฐ์คดิฆ่านางสดีา แต่เปาวนาสูรได้ทูล
ทดัทานไว้โดยอ้างเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทัง้ยงัอ้างถึงความงามของนางสดีาว่ามมิี
ผู้ใดเปรยีบเทยีบได้ เน้ือความดงักล่าวจะปรากฏในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 เท่านัน้ ไม่
ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 จะท าใหเ้หน็ว่า เหตุการณ์ดงักล่าวยงัพสิูจน์ใหเ้หน็ถงึฐานะ
ของนางสดีาในฐานะเชลยไดเ้ป็นอย่างด ีดงัความทีว่่า 
 

   ๏ ถงึเกยแลว้มบีรรหาร  สัง่เสนามารยกัษา 
  กจูะไปยงัสวนมาลา   ฆา่อีส่ดีากาล ีฯ 

................................... 
  คดิแลว้ยอกรบงัคมทลู   นเรนทรส์รูจงโปรดเกศา 
  พระองคก์ท็รงพระปรชีา   ซึง่จะฆา่สดีานัน้ผดิไป 
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  มาตรแมน้ถงึนางชวีงคต   พระโอรสจะเป็นมากห็าไม ่
  ไตรโลกจะเยย้ไยไพ   ว่าเสยีชยัแก่หมู่ปัจจามติร 
  ไม่คดิแกแ้คน้แทนกนั   มาฆา่ฟันสตรไีม่มผีดิ 
  พระองคผ์ูท้รงศกัดาฤทธิ ์   จงหยุดยัง้ชัง่คดิใหจ้งด ี
  อนันางสดีายุพาพกัตร ์   วไิลลกัษณ์แน่งน้อยเฉลมิศร ี
  ทรงสริยิอดกลัยาณี   ไม่มหีญงิใดจะเทยีมทนั 
  มาตรแมน้ถงึเทพกลัยา   ทัง้หกหอ้งฟ้าสรวงสวรรค ์
  จะเปรยีบรปูทรงกไ็กลกนั   ควรไวเ้ป็นขวญัเมอืงมาร ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 3, 2549 : 11 - 12) 
 

  แต่อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้หญิงที่ต้องถูกช่วงชงินัน้ ท าให้เห็นว่า นางสดีามี
ฐานะของผู้หญิงที่เป็นมูลเหตุแห่งสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ เพราะเมื่อ
ทศกณัฐ์ได้ยนิค าบอกเล่าจากปากของนางส ามนักขาว่านางสดีาเป็นผู้หญงิที่มคีวามงามอย่าง
ยิง่ยวดแลว้ ท าใหท้ศกณัฐส์รา้งอุบายลกัพาตวันางสดีาดว้ยการใหม้ารศีแปลงเป็นกวางทองเพื่อ
ลวงนางสดีา จนท าให้พระรามไปตามกวางทองและเปิดโอกาสให้ทศกณัฐ์ลกัพาตวันางสดีาได้
ส าเรจ็ ทัง้นี้การเป็นมูลเหตุของสงครามที่เกดิมาจากนางสดีานัน้ ถอืได้ว่า นางสดีาเป็นมูลเหตุ
ของสงครามทีเ่กดิขึน้ในวรรณกรรมเรือ่งรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย (ยกเวน้เพยีงรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่4 ทีป่รากฏตอนพระรามเดนิดงเพยีงตอนเดยีวซึง่ไม่ปรากฏบทบาทของนางสดีาที่
เป็นมูลเหตุแห่งสงคราม แต่ก็ถอืว่านางสดีาเป็นที่รบัรู้ในสงัคมไทยว่านางสดีาคอืมูลเหตุของ
สงครามในเรื่อง) รวมถงึบทบาทของทศกณัฐ์ทีท่ าใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องสงครามที่เกดิขึน้ 
กล่าวคอื ในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางแม้ส่วนใหญ่จะเป็นฉบบัตดัตอน แต่ก็เป็นฉบบัที่มฉีาก
สงครามต่อสู่ระหว่างฝ่ายพระรามกบัฝ่ายทศกณัฐ์ หรอืรวมไปถงึบทบาทของทศกณัฐท์ี่ปรากฏ
ในรามเกียรติแ์ต่ละฉบบั เช่น รามเกียรติฉ์บบัสมยัอยุธยา มตีอนองคตสื่อสารซึ่งท าให้เห็นว่า 
นางสดีาถูกลกัพาตวัมาแลว้ จงึท าใหพ้ระรามใชอ้งคตใหม้าสื่อสารกบัทศกณัฐเ์พื่อใหค้นืนางสดีา
ซึง่จะไมต่อ้งท าใหเ้กดิสงครามสูร้บระหว่างกนั ค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา ปรากฏตอน
นางสดีาหายและปรากฏตอนศึกสงครามระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ์ รามเกียรติฉ์บบัพระเจ้า
กรงุธนบุร ีปรากฏตอนทา้วมาลวีราชไต่สวนความ ท าใหเ้หน็ความขดัแยง้ระหว่างพระราม นางสี
ดาและทศกณัฐ ์และยงัรวมไปถงึรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยา
นรศิรา-นุวดัตวิงศท์ีป่รากฏตอนพระรามสัง่ประหารนางสดีา ท าใหเ้หน็ว่านางสดีาเคยถูกทศกณัฐ์
ลกัพาตวัมาไวท้ีเ่มอืงลงกา ฯลฯ กล่าวไดว้่า นางสดีาเป็นตวัละครเอกหญงิทีม่คีวามงดงามจนท า
ใหต้วัละครเอกฝ่ายชายจ าตอ้งช่วงชงิมาเพื่อใหไ้ดผู้ห้ญงิทีม่คีวามงดงามมาครอบครอง 
  ในรามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน จะปรากฏถอ้ยค าเจรจาระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ์
โดยเฉพาะชุดศกึทศกณัฐค์รัง้ที ่5 ซึง่จะท าใหเ้หน็ว่า นางสดีากลายเป็นผูห้ญงิทีต่่างฝ่ายต่างแย่ง
ชงินางสดีา ดงัความทีว่่า 
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 น้อยหรอืพระราม ช่างแต่งความมาแต่ละขอ้น่าหวัร่อเสยีจรงิๆ ถา้ใครเป็นหญงิกจ็ะ
ดลิง้ลงกลางสนาม มใิช่เราฝากตวักลวัพระรามเมื่อไรม ีเราปรานีอยู่ดอกไม่หกัหาญ นี่แน่
พระราม เมยีของท่านกเ็ป็นทีเ่สน่หายงัผวัทิง้ไวห้่างอกตกมาอยู่กบัมอืเรา ครัน้จะใหค้นืไป
กบัท่านเล่า เรากค็ดิอดสกูบัหมู่พลไกรไพร่ฟ้าขา้แผ่นดนิ มนักจ็ะชวนดูหมิน่สิน้ทัง้นคเรศ 
มนัจะว่าเราย าเยงเกรงเดชพระรามจงึคนืสดีานัน้ไปให ้ครัน้ว่าจะขนืเอานางไวก้ไ็ม่พน้คน
นินทา นี่แน่ะพระรามเราทัง้สองมาปรองดองกนัเสยีดกีว่า เอานางสดีามาผ่ากลางออกเป็น
สองท่อน ท่อนบนนัน้เราจะเอาไว ้ท่อนขา้งล่างนัน้ท่านเอาไป พระรามจะเหน็เป็นอย่างไร
เล่าท่าน 

                            (รามเกยีรติว์ดัขนอน, 2520 : 129) 
 

  จากข้อความข้างต้น ผะอบ โปษะกฤษณะ (2520 : 129) ได้วิเคราะห์ความ
ขา้งตน้ว่า ทศกณัฐท์า้ใหผ้่านางสดีาออกเป็นสองท่อน คงจะแต่งขึน้ใหเ้กดิความสนุก แต่ทัง้นี้นัย
ความหมายที่อยู่เบื้องหลงัอาจชวนชี้ให้เห็นว่า นางสดีากลายเป็นสิง่มชีวีติที่ผู้ชายหมายมาด
ปรารถนาเพื่อแยง่ชงิและครอบครอง 
 หากพจิารณาในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ภาคเหนือและภาคอีสานนัน้ จะพบว่า 
ฐานะของนางสดีาทีจ่ าต้องตกอยู่ในฐานะทีผู่ช้ายต้องช่วงชงิ ในลกัษณะทีท่ศกณัฐเ์กี้ยวนางสดีา
จะไม่ปรากฏชดัเจนนัก เพราะกวีผู้แต่งจะเน้นไปทางการต่อสู้และการสงครามมากกว่า แต่
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดงักล่าวยงัปรากฏในลงักาสบิโหซึ่งจะมคีวามคล้ายคลงึกบัรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่1 และฉบบัรชักาลที ่2 กล่าวคอื ทศกณัฐม์ใีจคดิถงึนางสดีาจงึชวนเทวอีงคอ์ื่น
มายงัหอค าปราสาท พรอ้มทัง้ไดย้ื่นเงื่อนไขจะยกต าแหน่งมเหสทีีใ่หญ่กว่าเทวอีงคอ์ื่นๆ แต่นาง
สดีาไมย่นิยอมพดูจากบัพญาภุมมจกัไดแ้ต่รอ้งไหเ้สยีใจ ดงัความทีว่่า 
 

 “เมื่อนัน้ ทา้วพญาภุมมจกัราชกษตัรยิใ์หญ่ มใีจคดิถงึนางหน่อแกว้สดิา จงึว่า กจูกั
ไปสวนขวญัอุทยาน แลว้ลองโลมเลา้สดิาจนัทราสรอ้ยค าว่ารกัเราหรอืไม่ใคร่จะรู ้ภุมมจกั
ว่าแลว้กช็วนสามหน่อเทวไีปดว้ยกนัลลีาศขึน้สู่หอค าปราสาท เอือ้ยพจนารถวาจา “สดิา
ขวญัชวีขีองพีเ่อ่ย พีน่ี้คดิถงึเจา้ทุกเชา้ค ่า โปรดเหน็ใจพีบ่า้ง ถ้าน้องตกลงปลงใจ พีจ่ะให้
เป็นใหญ่ของสามมเหสแีลนา” เมื่อนัน้ จอมศรแีกว้สดิา นางไม่พูดจา เฝ้าแต่กนัแสงโศกา
ร ่าไหอ้ยู่ไปมา พญาภุมมจกัเจา้กก็ลบัไป” 

        (ลงักาสบิโห, 2534: 42) 
 

 ประการส าคญั หากพจิารณาในช่วงชวีติของนางสดีาทีจ่ าต้องตกอยู่ในฐานะของ
ผูห้ญงิทีจ่ าตอ้งช่วงชงินัน้ สามารถบ่งบอกถงึความเป็นนางสดีาไดส้องลกัษณะ ดงันี้ 
 1. ผูห้ญงิทีม่คีวามงดงามดา้นรปูลกัษณ์เฉกเช่นนางสดีานัน้ จะนับเป็นสิง่
ที่ผู้ชายปรารถนาครอบครอง จนท าให้กลายเป็นมูลเหตุของสงครามในการช่วงชงินางสดีาที่มี
ความงดงามยากเกนิพรรณนาได้ เมื่อทศกณัฐ์ได้ท ากลอุบายมาลกัพาตวันางสดีามาไว้ที่เมอืง
ลงกาท าใหพ้ระรามจ าตอ้งก่อสงครามแยง่ชงินางสดีากลบัคนืไป อนัเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึนัยที่
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ส าคญัว่า ผู้หญิงที่มคีวามงดงามเฉกเช่นนางสีดาเปรยีบเสมอืนเครื่องประดบัฐานะหรอืเป็น
เกยีรตยิศของกษตัรยิ ์
 2. การแย่งชิงนางสีดาเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า “ผู้ชายต่างมุ่งหวัง
ครอบครองผูห้ญงิทีม่รีปูลกัษณ์ทีส่วยงาม” เหน็ไดช้ดัเจนตอนกวผีูแ้ต่งพรรณนาถงึความก าหนัด
ของทศกัณฐ์ที่มีต่อนางสีดาโดยเฉพาะรามเกียรติฉ์บับภาคกลาง (ส่วนภาพทศกัณฐ์ของ
รามเกียรติฉ์บับท้องถิ่นจะเป็นภาพที่ช่วงชิงเพื่อมาครอบครองและเน้นการท าสงครามกับ
พระรามมากกว่า)  เพราะทศกัณฐ์ลุ่มหลงในความงามด้านรูปลกัษณ์ของนางสีดา จงึท าให้
ทศกณัฐ์ยนิยอมสดีาทุกประการ แม้ว่านางสดีาจะด่าว่าประการใดก็มเิคอืงโกรธ ย่อมเป็นสิง่ที่
สะทอ้นใหเ้หน็ว่า นางสดีาคอืวตัถุทางเพศทีท่ศกณัฐป์รารถนาอยากจะครอบครองมากทีสุ่ด แต่
อย่างไรก็ตาม คุณค่าของความเป็นวตัถุทางเพศจากสายตาทศกณัฐย์่อมช่วยสะทอ้นให้เหน็ว่า 
นางสดีาเป็นเพยีงผูห้ญงิทีม่คีวามงดงามเพื่อใชบ้ าบดัอารมณ์ทางเพศของทศกณัฐ ์มใิช่ความรกั
ทีบ่รสิุทธิ ์เหน็ไดต้อนทีท่ศกณัฐส์ัง่ประหารนางสดีาหลงัจากทราบข่าวการเสยีชวีติของอนิทรชติ 
ย่อมเป็นการชีใ้หเ้หน็ว่า ทศกณัฐม์องนางสดีาเป็นเพยีงวตัถุทางเพศที่ตนปรารถนาจะใชบ้ าบดั
อารมณ์และความรูส้กึทางเพศเท่านัน้เอง แมว้่านางสดีาจะมคีวามงดงามเช่นใดก็มอิาจใช้เป็น
เกราะป้องกนัตวัเองไดป้ลอดภยั 
 
 จากทัง้หมดข้างต้น ผู้ศึกษาขอสรุปช่วงชีวติหลงัการอภิเษกสมรสของนางสดีาเป็น
ตารางโดยผูศ้กึษาจะใชอ้กัษรยอ่ดงันี้ 
 1. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 – ร. 1 
 2. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 – ร. 2 
 3. ค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยธุยา – ค.อ 
 4. รามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรงุธนบุร ี– ร.ธ 
 5. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 – ร. 4 
 6. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 – ร. 6 
 7. รามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยา 
  นรศิรานุวดัตวิงศ ์– ร.น.ว 
 8. รามเกยีรติว์ดัขนอน – ร.ข 
 9. ลงักาสบิโห – ล.ห 
 10. พรหมจกัร – พ.จ 
 11. รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง – ร.ก 
  12. รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ – ร.น 
 13. รามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน – ร.อ 
 14. ควายทวัระพ ี– ค.ท 
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 15. พระลกั – พระลาม – ล.ล 
 16. พระรามชาดก – ร.ช 
 
 

ตารางท่ี 7   ช่วงชีวิตหลงัการอภิเษกสมรสของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย  

 
ช่วงชีวิตหลงัการ
อภิเษกสมรส 
ของนางสีดา 

ร. 1 ร. 2 ค.อ ร.ธ ร.4 ร. 6 ร.น.ว ร.ข ล.ห พ.จ ค.ท ล.ล ร.ช ร.ก ร.น ร.อ 

1. การมคีวามสมัพนัธท์ี่
ดกีบัเครอืญาตขิองสาม ี        

      
   

2. การเป็นนางกษตัรยิ ์
และเจา้นาย 

       
      

   

3. การเป็นผูห้ญงิที ่
ตอ้งถูกช่วงชงิ                 

 

 
 
  4.5.3 ช่วงชีวิตแห่งการพิสจูน์ความดีงาม 

  ช่วงชวีติแห่งการพสิูจน์ความดงีามของนางสดีา จะเป็นช่วงชวีติหลงัจากสงครามต่อสู้
ระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ์สิ้นสุดลง และยงัถอืว่าเป็นช่วงชวีติของนางสดีาที่จ าต้องเผชญิกบั
ชะตากรรมทีโ่หดรา้ยอกีครัง้แมว้่าสงครามจะสิน้สุดแลว้กต็าม กล่าวไดว้่า ช่วงชวีติของนางสดีา
ในช่วงเวลานี้ถอืเป็นช่วงเวลาที่นางสดีาจ าต้องพสิูจน์ความดงีามของตนเอง โดยเริม่ตัง้แต่การ
ลุยไฟเพื่อพสิจูน์ความบรสิุทธิ ์เมื่อนางสดีาสามารถพสิูจน์ความบรสิุทธิข์องตนเองแลว้ นางสดีา
จ าต้องเผชญิกบัชะตากรรมที่ถูกพระรามตดัสนิโทษประหารชวีติกบัความผดิที่ตนเองไม่ได้ก่อ
ขึน้มา จากนัน้นางสดีาก็ต้องเดนิทางไปพกัอาศยักบัพระฤษีและจ าต้องเลี้ยงดูบุตรเพยีงล าพงั 
และในที่สุดนางสดีาจ าต้องพสิูจน์ความดงีามของตนเองด้วยการเสยีสละเพื่อส่วนรวมในการ
กลบัไปครองคู่กบัพระรามดงัเดมิ โดยไดอ้ภเิษกสมรสกบัพระรามครัง้ที่ 2 หลงัจากทีน่างสดีา
พสิูจน์ความดงีามของตนเอง นางสดีาก็ได้กลบัสู่สวรรค์โดยเฉพาะที่ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบั
ทอ้งถิน่ภาคเหนือและภาคอสีาน ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  
 
   4.5.3.1 การลยุไฟเพ่ือพิสจูน์ความบริสทุธ์ิ 
   การลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิข์องนางสีดาจะปรากฏหลังจากสงคราม
ระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ์สิ้นสุดลง การลุยไฟของนางสดีานัน้จะปรากฏในรามเกียรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 และลงักาสบิโห 
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   การแสดงออกของนางสดีาในการลุยไฟนัน้ นอกจากจะช่วยยนืยนัความบรสิุทธิ ์
ของนางสดีาทีถ่อืครอง ยงัเป็นการชีใ้หเ้หน็ว่า ความบรสิุทธิข์องนางสดีายงัรกัษาทัง้กายและใจ
เพื่อสามขีองตนเพยีงผูเ้ดยีว และพยายามปกป้องมใิหท้ศกณัฐเ์ขา้ล่วงละเมดิทางเพศของตน อนั
เป็นการแสดงออกใหเ้หน็ถงึความซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัดต่ีอพระรามอย่างถงึทีสุ่ด นอกจากนี้สิง่ที่
น่าสนใจจะปรากฏในเรื่องลงักาสิบโห เพราะเป็นรามเกียรติฉ์บับท้องถิ่นเพียงฉบับเดียวที่
ปรากฏเหตุการณ์เรือ่งการลุยไฟของนางสดิา ซึง่เหตุการณ์ลุยไฟของนางสดิาในเรื่องลงักาสบิโห
อาจรบัไปจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1  
 
   4.5.3.2 การเป็นผูท่ี้ถกูลงทณัฑจ์ากสามี 
 ช่วงชวีติในช่วงเวลานี้ ถอืว่านางสดีาจ าต้องเผชญิชะตากรรมอนัโหดรา้ยดงัจะ
ปรากฏในตอนพระรามสัง่ประหารชวีตินางสดีา ผูศ้กึษามองว่า เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุการณ์
ทีน่างสดีาไม่ไดก้ระท าความผดิ แต่ทว่าถูกนางอดูลปีศาจใส่รา้ย เนื่องจากนางอดูลปีศาจมจีติใจ
เคียดแค้นจงึออกอุบายให้นางสดีาวาดรูปทศกณัฐ์แล้วเข้าสงิรูปทศกัณฐ์ เป็นสาเหตุที่ท าให้
พระรามเขา้ใจนางสดีาผดิไป จนท าใหน้างสดีาถูกตราหน้าว่าเป็นคนผดิที่วาดรปูทศกณัฐ์ อาจ
กล่าวได้ว่า นางสดีาถูกใส่ความจงึท าให้นางสดีาต้องมฐีานะกลายเป็นนักโทษประหารโดยไม่มี
ความผดิ เนื่องจากพระรามถือว่านางสีดาเป็นมเหสีของตนและเป็นที่รกัอย่างยิง่ ความรู้สึก
ดงักล่าวจงึท าใหผู้ศ้กึษาเหน็ว่า นางสดีาไดถู้กตดัสนิโทษโดยไมฟั่งความขา้งนางสดีาซึง่พระราม
พจิารณาจากหลกัฐานทีม่องเหน็ดว้ยตาเปล่า ประกอบกบัแรงหงึของพระรามทีไ่ม่เชื่อใจนางสดีา 
จนในที่สุดแล้วนางสีดาก็ถูกลงทณัฑ์จากสามีโดยพระรามสัง่ให้พระลกัษมณ์น านางสีดาไป
ประหารชวีติ 
 เหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏให้เห็นเด่นชัดในรามเกียรติฉ์บับภาคกลางทัง้
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 รวมไปถงึบทละครดกึด าบรรพเ์รื่อง
รามเกียรติฉ์บับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กล่าวคือ 
หลงัจากทีน่างอดลูเขา้สงิรปูทศกณัฐจ์ากกลอุบายทีน่างอดูลหลอกล่อใหน้างสดีาวาดรปูทศกณัฐ์
แล้วนัน้ นางสดีาตกใจที่มอิาจลบรูปได้จงึน ารูปทศกณัฐ์ซ่อนไว้ที่ใต้บรรทม เมื่อพระรามทราบ
ความจรงิจงึสัง่ใหพ้ระลกัษมณ์น านางสดีาไปประหารพรอ้มน าหวัใจของนางสดีามาถวายเพื่อใช้
เป็นหลกัฐานว่าไดป้ระหารชวีตินางสดีาจรงิ ดงัความทีว่่า 
 

  ไดฟั้งยิง่กริว้โกรธโกรธา   กระทบืบาทชีห้น้าแลว้ตรสัไป 
  เหม่เหม่ดดูู๋อีท่รลกัษณ์   ชัว่ชา้อปัลกัษณ์หยาบใหญ่ 
  เสยีแรงกรูกัดัง่ดวงใจ   ควรหรอืเป็นไดถ้งึเพยีงนี้ 
  ลอบเขยีนรปูชูไ้วช้มเล่น   ครัน้เหน็ซดัใสเ่อาทาส ี
  อนิจจาไม่รูว้่ากาล ี    เสยีทไีปตามเอามงึมา 
  ท าศกึป้ิมปางตวัตาย   กลบัเป็นแสนรา้ยสองหน้า 
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  แมน้แจง้ว่ารกัอสรุา   กจูะรบัมงึมาดว้ยอนัใด 
  ว่าแลว้ตรสัสัง่พระลกัษมณ์   อีส่ดีาจกัเลีย้งไวไ้ม่ได ้
  เร่งเรว็จงพาตวัไป    ฆา่เสยีแต่ในราตร ี
  อย่าใหแ้จง้ถงึสามพระมารดา  แหวะดวงจติมาใหพ้ี ่
  จะดใูจอีก่าลกณีิ    ทีม่นัแพศยาอาธรรม ์ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 334 - 335) 
 

  ไดฟั้งถอ้ยค านางสดีา   พระผ่านฟ้าเคอืงขุน่ฟุนไฟ 
  ดว้ยยกัขณีินัน้บนัดาล   จะถามซกัสบืพยานกห็าไม่ 
  กริว้โกรธกระทบืบาทตวาดไป  ช่างกระไรสดุอย่างนางสดีา 
  เป็นถงึมเหสมีศีกัดิ ์   กลุู่มหลงจงรกัหนกัหนา 
  ไม่รูเ้ท่ากลนางมารยา   เสกแสรง้มุสาพาท ี
  ลอบเขยีนรปูชูไ้วช้มเล่น   ครัน้เหน็ซดัเอาอทีาส ี
  สารพดัชัว่ชา้กาล ี    เสยีทไีปตามเอามงึมา 
  อุตสา่หป์ล ้าท าศกึป้ิมตวัตาย   กลบัเป็นแสนรา้ยสองหน้า 
  แมน้แจง้ว่ารกัอสรุา   กจูะรบัมงึมาดว้ยอนัใด 
  ว่าพลางทางสัง่พระลกัษมณ์   อสีดีาชัว่นกัเลีย้งไม่ได ้
  เร่งเรว็อย่าชา้จงพาไป   ฆา่เสยีแต่ในราตร ี
  อย่าใหท้ราบถงึสามพระมารดา  แหวะดวงจติมาใหพ้ี ่
  จะดใูจอกีาลกณีิ    เร่งรดับดัน้ีเอาตวัไป ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553 : 577 - 578) 
 

  ราม  น้อยฤแน่ะ อสีดีา กูหลงรกัมึงเป็นหนักเป็นหนา ไม่รู้เท่าอีเจ้ามารยา 
    หมายว่ามคีวามซื่อสตัย ์ทีแ่ทส้ารพดัชัว่ชา้กาลลีอบเขยีนรูปชูไ้วเ้ชยชม 
    เสยีทหีลงงมไปตามมงึมาอุตส่าห์ปล ้าท าศกึแทบตวัตาย กลบัเป็นคน
    แสนรา้ยสองหน้า ถ้ารูว้่ารกัอา้ยยกัษ์กไ็ม่พกัรบัมงึกลบัมา อนีอกใจคด
    ทรยศต่อผวั ชัว่เหลือที่จะเลี้ยงไม่ได้ เจ้าลกัษมณ์เอาอีสดีาไปฆ่าเสยี
    เดีย๋วนี้ แลว้แหวะเอาดวงใจมาใหพ้ีด่ดูว้ย 
               (รามเกยีรติ ์สมเดจ็ฯ กรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ,์ 2534 : 33) 
 

 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนือนัน้ จะปรากฏในตอนพระรามสัง่
ประหารชวีตินางสดีาทุกฉบบั แต่ในเรื่องพรหมจกัรนัน้ พระยาพรหมจกัรมไิด้สัง่ประหารชวีติ
นางสดีาแต่เปลีย่นการลงโทษเป็นเนรเทศขบัไล่นางสดีาออกจากเมอืง ดงัความทีว่่า 
 

 “.....ว่าอัน้ พระมหาสตัตเ์จา้กป็ลิน้เป้ิงอาสนาอนันัน้ กห็นัรปูพระยาลงักาตนนัน้อนั
นางหากแต้มไวค้นัหนัแลว้กล็วดบงัเกดิมโีกธะอนัเครงิเคยีดมากนัก กเ็ปียเอาดาบจกัฟัน
ยงันางแกว้เทวใีนขณะขดัเดยีวนัน้แล กค็ าราบขนาบนางแกว้ว่า “แต่ก่อนพระยาลงักาก็
หากลกัเอานาง สยองไปสู่เมอืงมนัดัง่อัน้ ดว้ยทีแ่ทก้ใ็ช่ว่าลกั แก่นนาหากสู ้กจ็ิง่คดึเบยีน
แก่กูพี่ แล้วจิง่ไปชะแลเรากบ็่รู้ด้วยนางคดต่อเรา จิง่เอารพิลโยธาไปตายกว่าจนพอฉิบ
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หายไพร่เมืองทงัหลายมากนัก ก็จิ่งได้ปราบแพ้พระยาตนนัน้ แล้วจิง่ได้นางมาชะดาย 
บดันี้นางกบ็่ลมืพระยาตนนัน้ กจ็ิง่จกัแต้มไว้ผ่อแยงตางตนพระยาอยู่ฉันนี้นอ ยนิหน่าย
หน้าจางใจยงิกาลกณีิฉันนี้แท้แล ควรจกัขบัหนีเสยีเมอืงไปลางแล้วชะแล ” ว่าอัน้ฉันนัน้ 
พระยากบ็่พจิารณาดูโทษนางก่อน กร็บีกะท าดว้ยโกธะฉันนัน้กล็ดขบัยงันางแกว้หนีจาก
แลว้เสยีเมอืง กม็แีล” 

        (พรหมจกัร, 2522: 139) 
 

 ในเรือ่งลงักาสบิโห ผูท้ีส่งิรปูทศกณัฐม์ใิช่นางอดลูดงัทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 แต่เป็นนางยกัษ์ทฺลีขฺ้ตา (นางส ามนักขา) และมใิช่การวาดรปูแต่เป็นการปั้นรปูจาก
ดนิเหนียว นางสดีาจงึเดนิขึน้ปราสาทไปหยบิปืนแสงแก้วมฺเหสุลาอสจนัเทด (ปืนคอืธนู) ท าให้
ยกัษ์คลายจากการสงิรปู เจา้ลมัมากลบัมาเหน็รปูปั้นพญาภุมมจกั จงึสัง่ใหเ้จา้ลคนาน านางสดีา
ไปประหารชวีติ ดงัความทีว่่า 
 

 “อยู่มาวนัหนึ่ง ขณะทีเ่จา้ลมัมาประพาสอุทยาน นางสาวใชไ้ดทู้ลสดิาว่าอยากเหน็
รปูพญาภุมมจกั สดิาจงึปัน้รปูพญาภุมมจากจากดนิเหนียว ผนีางยกัษ์ทฺลีขฺ้ตาไดเ้ขา้สงิใน
รูป จบัขานางสดิาไวไ้ม่ยอมปล่อย สดิาต้องเขา้ไปในปราสาท หยบิปืนแสงแก้วมฺเหสุลา  
อสจนัเทด (ปืนคอืลกูธนู) ซึง่วางอยู่ทีแ่ท่นแทงรปูยกัษ์ ยกัษ์กป็ล่อย พอดเีจา้ลมัมากลบัมา 
นางจงึทิง้รปูไวใ้ตแ้ท่น เมื่อเจา้ลมัมาและสดิามาประทบัทีแ่ท่น รปูยกัษ์กร็อ้งด่าว่า “ทา้วต่อ
ทา้วสงัแลมาขึน้นัง่โหกนัสกัวา” เจา้ลมัมาพบรูปทีใ่ต้แท่น ทรงทราบว่านางสดิาปั้นขึน้ก็
กริว้ เขา้พระทบัว่าสดิามใีจไม่ซื่อ ใหเ้จา้ลคนาน านางไปฆา่” 

        (ลงักาสบิโห, 2534: 87) 
 

 รามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนือ ยงัคงเหตุการณ์เรื่องพระรามสัง่ประหารชวีติ
นางสดีาไว้ เน้ือความในปรมัมเหยีรและหอรมานมคีวามใกล้เคยีงกนั ซึ่งรวมไปถงึรามเกียรติ ์
ฉบบัทอ้งถิน่อสีานบางฉบบั ไดแ้ก่ ควายทวัระพ ีกล่าวคอื วนัหนึ่งนางสนมอยากเหน็ว่าทศกณัฐ์
มคีวามงามเพียงใด นางสีดาจึงวาดรูปทศกัณฐ์ ท าให้พระรามเข้าใจผิดว่านางสีดาวาดรูป
ทศกณัฐเ์พราะยงัอาลยัอาวรณ์อยู ่จงึเป็นสาเหตุทีท่ าใหพ้ระรามสัง่ใหน้ านางสดีาไปประหารชวีติ 
ทัง้นี้ผูศ้กึษาจะขอยกเนื้อความในปรมัมเหยีรและควายทวัระพเีพื่อเป็นตวัอยา่ง ดงัความทีว่่า 
 

 “เมื่อนัน้ พราหมราชไดย้นิแลว้ กห็ือ้คนทัง้หลายกเอายงัอาสนะอนันัน้ออก แลว้ก็
หนัยงัรปูแห่งราภนาสวรอนันางสดีาหากแตม้ใส่แป้นหนิไวน้ัน้ พระยากถ็ามว่า ไผมาแต้ม
รูปอนันี้ไวอ้ัน้ชา นางนาถสนมทัง้หลายกก็ราบไหวว้่า นางสดีาแลว้ว่าอัน้ เมื่อนัน้พราหม
ราชกเ็คยีดแก่นางสดีามากนกัว่า กรูพิรองเอามงึนางไดห้ลายปีหลายเดอืนแลว้ พอฉิบหาย
ไพร่ไทหมู่ชนชา้งมา้ขา้คนมากหลายนกัแลว้ กจ็ิง่จกัไดน้างคนืมาดาย บดันี้นางพ่อยยงัมา
อาลยัรกัชู้เก่า แลมาแต้มรูปไวแ้ยงสนันี้ชา ว่าอัน้แล้วพระยากห็ื้อพวกขา้คนเอานางสดีา
ออกไป เพื่อว่าอนัจกัฆา่เสยีหัน้แล” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527: 37) 
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 “.....สว่นราพะนาสวน อนันางสดีาหากแต้มใช่แป้นหนิไว้นัน้ กป็ากขึน้ก่าวว่า เชื่อ
มะหากะสดัดัง่กนัพอยมานัง่บนหวักนัสนันี้ตาว่านัน้แลว้พระยารามกใ็หย้กเอาอาสนาอนั
นัน้ออกมาแลว้ เหน็ยงัฮูบราพะนาสวรอันนางสดีาหากแต่ใช่แป้นหนิไวน้ัน้ พระยารามจิง่
ถามว่าใผมาแต้มฮูบนี้จานางนาดสนมทงัหลายก่าว (ว) ว่านางสดีาแต้มแล ว่าดัง่นัน้พระ
ยารามกเ็คยีดแคน้ให้แก่นางสดีามากนักว่ากูไปปองเอามงึนานได้หลายปีหลายเดอืนจบิ
ฉายไพ่ไท ชา้ง มา้ ขา้คนกูมากมายแลว้จิง่ไดม้งึคนืมาแล บดันี้นางพอยมาฮกัชูเ้หนือผวั 
มาแตม้ฮบูไวแ้ยงสนัน้ีจา ว่าดัง่นัน้ พระยารามกใ็หพ้วกขา้คนเอานางสดีาออกไปเพื่อว่าจะ
ขา้เสยีหัน้แล” 

                (ควายทวัระพ,ี 2528: 395) 
 

 ส่วนรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคอสีานทัง้สองฉบบั ไดแ้ก่ พระรามชาดกและพระ
ลกั – พระลาม เนื้อความและการด าเนินเรื่องจะมคีวามใกล้เคยีงกบัรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 
กล่าวคอื ในเรื่องพระลกั – พระลามนัน้ เมื่อพระรามเหน็รปูทศกณัฐ ์จงึท าใหพ้ระรามซกัถามว่า
ผู้ใดเป็นคนวาด พอทราบว่าเป็นนางสดีาก็ทรงกริ้วหนักจงึสัง่ให้พระลกัน านางสดีาไปประหาร
ชวีติแล้วควกัเอาหวัใจของนางสดีามาให้ดูเป็นเพื่อเป็นหลกัฐาน แต่ที่น่าสนใจในเรื่องพระราม
ชาดกนัน้ กวสีรา้งสรรคเ์รื่องที่แตกต่างออกไป กล่าวคอื พระลกัษณ์ไดห้า้มพญารามราชและได้
อุม้นางสดีาหนีไป มา้มณกีาบไดต้เิตยีนพระรามว่าไมม่วีจิารณญาณ จงึบอกใหพ้ระลกัษณ์น านาง
สดีาไปฝากไวก้บัพระฤษ ีดงัความทีว่่า 
 

 “ท้าวพระลกัษณ์โดดเขา้อุ้มนางสดีาหลบออกไปนอกปราสาท สัง่ให้ม้ามณีกาบ
ช่วยหา้ม มา้มณีกาบซกัไซท้ราบประพฤตเิหตุแลว้คดิว่า พญารามราชนี้ไม่มวีจิารณญาณ
เลย ตัง้แต่จะฆ่าท้าวพระลกัษณ์คราวนางสดีาหายครัง้หนึ่ง แล้วกจ็ะฆ่านางสดีาอีก จึง
บอกทา้วพระลกัษณ์ใหพ้านางสดีาไปฝากฤษไีวก้่อนดกีว่า.....” 

        (พระรามชาดก, 2507: 99) 
 

 จากขา้งต้นจะท าใหเ้หน็ว่า นางสดีาไดก้ลายเป็นนักโทษประหารโดยทีน่างสดีา
ถูกพระรามตัดสินโทษและลงทัณฑ์นางสีดาโดยมิได้ไตร่ตรองให้ถ้วนถี่และรอบคอบ ต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ท าใหน้างสดีาถูกตดัสนิโทษสูงสุดดว้ยการประหารชวีติ ยกเวน้เพยีง
เรื่องพรหมจกัรเท่านัน้ที่นางสดีาถูกตดัสนิโทษด้วยการเนรเทศออกจากเมอืง อาจเป็นเพราะ
เรือ่งพรหมจกัรเป็นชาดกอนัหมายความว่า พระรามหรอืพระยาพรหมจกัรเป็นพระชาตหินึ่งของ
พระพุทธเจา้หรอืพระโพธสิตัว ์กวผีูแ้ต่งเรื่องพรหมจกัรจงึลดความรุนแรงดว้ยการประหารชวีติ
ออกจากเนื้อเรื่องแล้วปรบัเปลี่ยนเป็นการเนรเทศออกจากเมอืงแทน การลงทณัฑจ์ากสามนีัน้
ยอ่มเป็นการเน้นย า้ใหเ้หน็ว่า นางสดีาเป็นผูห้ญงิทีถู่กกระท าความรุนแรงและไม่ไดร้บัความเป็น
ธรรมจากพระราม และยงัถือว่าเป็นตวัละครนางเอกที่ถูกพระเอกสัง่ประหารชวีติอนัเกิดจาก
ความเขา้ใจผดิของพระราม แสดงใหเ้หน็ว่า นางสดีาจ าต้องเผชญิชะตากรรมทีโ่หดรา้ยทีสุ่ดของ
ช่วงชวีตินาง เนื่องจากถูกสามผีูท้ีร่กัและภกัดตีดัสนิโทษประหารชวีติตนโดยมฟัิงความอะไร  
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   4.5.3.3 การมาอาศยัอยู่กบัพระฤษี 

 ฐานะของนางสีดาอีกฐานะหนึ่งซึ่งนางสีดามิได้ด ารงฐานะเจ้านายและเป็น
ช่วงเวลาผนัแปรของชวีติของนางสดีา นัน่คอื ฐานะของผูอ้าศยัและผูร้บัใชโ้ดยอาศยัอยู่กบัพระ
ฤษ ีช่วงชวีติของนางสดีาไดผ้นัแปรกลายเป็นผูอ้าศยัและผูร้บัใชอ้ยูส่องครัง้ กล่าวคือ ในช่วงแรก 
เป็นช่วงทีน่างสดีาถูกทอดทิง้ตอนเกดิและช่วงหลงัจากทีน่างสดีาถูกพระรามสัง่ประหารชวีติ ท า
ใหน้างสดีาตอ้งมาอาศยัอยูก่บัพระฤษ ีแต่ทัง้นี้ในช่วงชวีติแรก นางสดีายงัถอืว่า มฐีานะเป็นพระ
ราชธดิาบุญธรรมของพระฤษมีากกว่าทีจ่ะเป็นผู้อาศยัและผูร้บัใช ้แต่อย่างไรกต็ามในฐานะของ
นางสดีาที่กลายเป็นผู้อาศยัและผู้รบัจะปรากฏใหเ้หน็เด่นชดัหลงัจากที่พระรามสัง่ประหารชวีติ
นางสดีา จงึท าให้นางต้องมาอาศยักบัพระฤษีวชัมฤค (บางฉบบัเรยีกว่า “ทพิพจกัขุฤษี” ดงัที่
ปรากฏในหอรมานและปรมัมเหยีร บางฉบบัก็ไม่ปรากฏนาม ปรากฏเพยีงว่าพระฤษีตนหนึ่ง
หรอืเจา้รสัสเีท่านัน้) กล่าวได้ว่า ในช่วงเวลานี้ย่อมเป็นการแสดงใหเ้หน็ว่า นางสดีาไดม้าอาศยั
อยูก่บัพระฤษ ีโดยมไิดด้ ารงฐานะของการเป็นนางกษตัรยิห์รอืเจา้นาย 
 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง จะพบว่า ฐานะของนางสดีาในฐานะผู้
อาศยัและผู้รบัใช้นัน้ จะปรากฏให้เห็นเพยีงรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และฉบบัรชักาลที่ 2 
เท่านัน้ ส่วนในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลางอื่นๆ ของไทย นับว่าเป็นฉบบัที่ไม่มคีวามสมบูรณ์
ตัง้แต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่อง ซึ่งท าให้ไม่ปรากฏการกล่าวถึงฐานะของนางสดีาในฐานะผู้รบัใช้
หรอืผู้อาศยัของพระฤษอีย่างชดัเจนเท่าใดนัก หากพจิารณาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 จะ
พบว่า ความต่อเน่ืองของเน้ือเรื่องจะมคีวามใกล้เคยีงกบัรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 จบัความ
ตัง้แต่ตอนพระรามใหห้นุมานไปถวายแหวนแก่นางสดีา ส่วนฉบบัอื่นๆ ของภาคกลางจะปรากฏ
ในตอนทีน่างสดีาเขา้สู่วยัสาวแลว้ทัง้สิน้ เช่น ค าพากยร์ามเกยีรติส์มยัอยุธยาหรอืฉบบัรชักาลที ่
6 จะมตีอนสดีาหาย หรอืในฉบบัวดัขนอน จะมตีอนพระรามใหห้นุมานน าแหวนไปถวายนางสดีา 
หรอืฉบบัรชักาลที ่4 จะเป็นตอนพระรามเดนิดงซึง่นางสดีาขอบวชเพื่อออกตดิตามพระรามดว้ย 
ฯลฯ ท าใหน้างสดีามฐีานะการเป็นผูร้บัใชต่้อพระฤษปีรากฏอยู่เพยีงรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 ลงักาสบิโห และพรหมจกัร  
 หลงัจากทีน่างสดีาถูกพระรามตดัสนิโทษประหารชวีติแลว้ พระลกัษมณ์กม็อิาจ
สงัหารนางสดีาด้วยเนื่องจากบุญบารมรีกัษานางไว้ นางสดีาจงึต้องเดนิเร่ร่อนอยู่ในป่า ท าให้
พระอินทร์แปลงเป็นมหงิสา (ควาย) เดนิน าทางนางสดีามาพบกบัอาศรมพระฤษีวชัมฤค เมื่อ
พระฤษีเหน็นางสดีาจงึถามไถ่และบอกว่าเป็นเพราะกรรมที่ท าให้นางต้องเป็นเช่นนี้ พระฤษจีงึ
ได้นิรมติที่อยู่ให้นางสดีาพกัอาศยั นางสดีาส านึกรูใ้นบุญคุณจงึคอยดูแลรบัใช้เปรยีบเสมอืนดัง่
บดิาของตน ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีาสาวสรรค ์
  อยู่ดว้ยพระมหานกัธรรม ์   ทีใ่นอรญักุฎ ี
  ปรนนิบตัเิชา้เยน็เป็นนิจ   ดัง่บตุิเรศก่อเกดิเกศ ี
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  ทัง้น ้าใชน้ ้าฉนัแลอคัค ี   กวาดแผว้กุฎทีุกเวลา 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 350) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาเยาวยอดสงสาร 
  อยู่ดว้ยกบัองคพ์ระอาจารย ์   ปานดัง่บตุิเรศเรอืงชยั 
  เชา้เยน็อุตสา่หป์รนนิบตั ิ   มใิหเ้คอืงขดัอชัฌาสยั 
  กวาดแผว้ศาลาพาไล   ในทีจ่งกรมอารญั 
  แลว้เทีย่วเกบ็ผลพฤกษา   ตดัมาทัง้น ้าใชน้ ้าฉนั 
  เป็นนิจอตัราทุกวนั    ดว้ยกตญัญพูระมุนี  
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 358) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีามารศร ี
  อยู่ดว้ยพระมหามุน ี   มไิดม้โีรคนัอนัตราย 
  ปฏบิตัวิดัถากพระนกัสทิธ ์   เชา้เยน็เป็นนิจไม่เหนื่อยหน่าย 
  ครัน้อ่อนสรุยิฉ์นัตะวนัชาย   โฉมฉายจบักระเชา้เขา้พงไพร ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 590) 
 

  นอกจากน้ีในรามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรุงธนบุร ีแมว้่าจะไม่ปรากฏเดนิทางของ
นางสีดาที่เดินทางมาอาศัยอยู่กับพระฤษีหลังจากที่พระรามตัดสินลงทัณฑ์นางสีดา แต่ใน
รามเกยีรติฉ์บบัพระเจ้ากรุงธนบุรไีด้ปรากฏตอนพระมงกุฎซึ่งพออนุมานได้ว่า นางสดีาได้มา
อาศยัอยูก่บัพระฤษนีัน่เอง 
 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ทัง้ภาคอสีานและภาคเหนือ จะพบว่าจะ
ปรากฏตอนทีน่างสดีาไปพกัอาศยัอยู่กบัพระฤษหีลงัจากตอนทีพ่ระรามสัง่ประหารชวีตินางสดีา 
กล่าวได้ว่าในเรื่องปรมัมเหยีร หอรมานและควายทวัระพ ีนางสดีามไิดด้ ารงอยู่ในฐานะผู้รบัใช ้
แต่จะอยูใ่นฐานะของการเป็น “น้องสาว” ของพระฤษทีพิพจกัข ุ 
 ทัง้น้ีในเรื่องลงักาสบิโหจะคล้ายคลงึกบัรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 กล่าวคอื 
พระอนิทรแ์ปลงเป็นควายเดนิน าทางนางสดีาจนมาพบกบัอาศรมพระฤษ ีซึง่นางสดีากค็อยดูแล
รบัใชพ้ระฤษตีลอดเวลา ดงัความทีว่่า 
 

 “....พระอนิทรก์แ็ปลงเป็นควายมเีชอืกผกูคอกนิหญา้อยู่ นางสดิาเขา้ใจว่าคงมเีมอืง
อยู่ใกล้ๆ  กต็ามควายไปได ้7 วนั กม็าถงึอาศรมพระฤษ ีนางสดิาอยู่อุปัฏฐากฤษจีนประสตูิ
โอรส.....” 

                   (ลงักาสบิโห, 2534: 87 - 88) 
 

 ในขณะเดยีวกนั นางสดีาในเรือ่งพรหมจกัรนัน้ ฐานะของนางสดีาไดก้ลายเป็นผู้
อาศยัและผู้รบัใช้พระรสใีนฐานะผู้มพีระคุณทีชุ่บเลี้ยงและดูแลตน พรอ้มกบัฐานะธดิาบุญธรรม
อกีดว้ย ท าใหน้างสดีาคอยดรูบัใชพ้ระรสเีป็นกจิวตัร ดงัความทีว่่า 
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  “....นางกอ็ยู่รบัใช้สอยยงัพระรสตีนพ่อนัน้ ดงัไฟและแต่งน ้าอุ่น น ้าเย็นและต้ม
หวัมนัและลกูไมแ้ก่เจา้รสหีัน้แล” 

        (พรหมจกัร, 2522: 18) 
 
  4.5.3.4 การกลบัสู่ฐานะธิดาบุญธรรมของพระฤษี 

 การกลบัสู่ฐานะธดิาบุญธรรมของพระฤษ ีจะสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ทีพ่ระราม
ตดัสนิโทษนางสดีาดว้ยการประหารชวีติ จะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่อสีานทัง้ 2 ฉบบั
นัน้ ไดแ้ก่ พระรามชาดกและพระลกั – พระลามนัน้ นางสดีามไิด้ไปอยู่กบัพระฤษีตนใหม่ แต่
นางสดีาได้เดนิทางกลบัไปหาพระฤษผีู้ทีเ่ป็นพระบดิาบุญธรรมซึ่งเคยเลี้ยงดูนางตอนที่นางถูก
ทอดทิง้ ทัง้นี้ผูศ้กึษาจะขอยกความในพระรามชาดก ดงัความทีว่่า 
 

 “ฝ่ายม้ามณีกาบ ให้นางสดีาขึน้หลงัตน พาไปหาฤษีซึ่งเคยเป็นพ่อเลี้ยงนางสดีา 
ณ เกาะดอน แลว้กลบัเมอืง ฤษทีราบเหตุการณ์แลว้ นิรมติปราสาท ณ ทีซ่ึง่นางเคยอยู่ มี
นางค่อมเป็นสาวใชส้องคน....” 

        (พระรามชาดก, 2507: 99) 

 
   4.5.3.5 การเป็นแม่เล้ียงเด่ียว (single mom)  
   แม่เลี้ยงเดี่ยว (single mom) คอื ผู้ทีท่ าหน้าที่เป็นแม่ต้องเลีย้งดูบุตรแต่เพยีง
ฝ่ายเดยีว ซึง่สาเหตุของการเป็นแม่เลีย้งเดีย่วมทีัง้การทีคู่่สมรสหย่ารา้ง ถูกคู่สมรสทอดทิง้หรอื
สามเีสยีชวีติ แต่ไม่ว่าจะมสีาเหตุมาจากอะไร ผูห้ญงิเหล่านี้จะตกอยู่ในภาวะทีจ่ะต้องเป็นทัง้พ่อ
และแมใ่หแ้ก่บุตรในเวลาเดยีวกนั นัน่ถอืเป็นความยากล าบากในชวีติของผูห้ญงิอยา่งยิง่ 
 หากพจิารณาตวัละครนางสดีา จะพบว่า นางสดีามฐีานะเป็นแม่เลีย้งเดีย่ว ฐานะ
ดงักล่าวเป็นการเปลี่ยนช่วงชวีติของนางสดีาจากวยัหญิงโสดมาสู่วยัหญิงที่มสีามแีละมีบุตร 
กล่าวได้ว่า ช่วงชีวิตของนางสีดาในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวนัน้ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่ล าบ ากที่สุด 
เนื่องจากนางสดีาตอ้งเลีย้งบุตรตามล าพงัโดยพ านกัอาศยัอยู่กบัพระฤษใีนป่า อกีทัง้นางยงัด ารง
ฐานะมารดาที่ไรส้าม ี(พระราม) ชัว่คราว แมใ้นยามคลอดบุตร นางสดีาจ าต้องคลอดบุตรเพยีง
ล าพงั แมว้่าจะมพีระอนิทรแ์ละเหล่าพระชายามาคอยดแูลกต็าม 
 หลงัจากที่พระรามอภเิษกสมรสกบันางสดีา นางสดีากถ็ูกทศกณัฐล์กัพาตวั ใน
ทีสุ่ดแลว้พระรามกส็ามารถช่วยเหลอืนางสดีาออกจากเมอืงลงกาไดส้ าเรจ็ แต่ดวงชะตาของนาง
สดีาตอ้งพลดัพรากจากพระรามอกีครัง้ เนื่องจากนางอดูลไดเ้ขา้สงิรปูทศกณัฐท์ีน่างสดีาวาดขึน้
ตามค าขอของเหล่าสนมและนางก านัล (บางฉบบักว็่าเป็นนางยกัษ์ทฺลีขฺ้ตา หรอืนางส ามนักขา) 
ท าให้พระรามเข้าใจผดิและตดัสนิโทษนางสดีาด้วยการประหารชวีติ (ในพรหมจกัร พระราม
เนรเทศนางสดีาออกจากเมอืง) จากเหตุการณ์ดงักล่าวได้พลกิผนัฐานะของนางสดีาจากฐานะ
มเหสขีองพระรามกลายเป็นนกัโทษประหารทัง้ทีม่ไิดท้ าความผดิ จนท าใหน้างสดีาต้องเผชญิกบั
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โชคชะตาในฐานะของหญงิที่ไรส้าม ีในที่สุดแลว้นางสดีากไ็ด้มาอาศยักบัพระฤษีวชัมฤค (บาง
ฉบบักว็่าเป็นพระฤษทีีเ่คยเป็นพระบดิาบุญธรรมของนางสดีาหลงัจากทีถู่กทอดทิง้) ในขณะนัน้
นางสดีาก าลงัตัง้ครรภแ์ละไดค้ลอดบุตรทีอ่าศรมของพระฤษ ี
 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง จะพบว่า ช่วงชวีติของการเป็นแม่เลีย้ง
เดี่ยวของนางสดีาตัง้แต่คลอดบุตรนัน้ จะปรากฏชดัเจนในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และ
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 ส่วนรามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรุงธนบุรจีะไม่ปรากฏการคลอดบุตร
ของนางสดีา กล่าวคอื ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และฉบบัรชักาลที ่2 นัน้ เมื่อนางสดีาถงึ
ก าหนดวนัคลอดบุตร พระอนิทรไ์ด้ชวนพระชายาทัง้สี่พระองค์พรอ้มเหล่านางฟ้ามาช่วยเป็น
ก าลงัใจและท าคลอดบุตรของนางสดีา ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ มาจะกล่าวบทไป  ถงึทา้วหสันยัน์เรอืงศร ี
  เสดจ็เหนือทพิอาสน์รจู ี   ในทีม่หาเวไชยนัต ์
  พรอ้มหมู่อปัสรอนงคน์าฏ   บ าเรอบาทเป็นสขุเกษมสนัต์ 
  ใหบ้นัดาลรอ้นใจดัง่ไฟกลัป์   ทรงธรรมเ์ลง็ทพิยเ์นตรมา 
  แจง้ว่าสมเดจ็พระลกัษม ี   เทวจีะประสตูโิอรสา 
  จึง่มเีทวราชบญัชา    ชวนสีก่ลัยายุพาพาล 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 350) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีามารศร ี
  ครัน้เหน็นางฟ้ากย็นิด ี   เทวคี่อยไดส้ตมิา 
  พอรุ่งสรุโิยโอภาส    ลมกมัมชัวาตพดักลา้ 
  ถงึทีศุ่ภฤกษ์เวลา    กลัยาประสตูพิระลกูรกั ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 350) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นางสธุรรมามเหส ี
  รบัสัง่พระอนิทรด์ว้ยยนิด ี   เทวเีขา้นัง่หนุนปฤษฎางค ์
  โฉมนางสจุติราสนุนัทา   กลัยาเคยีงประคองสองขา้ง 
  สชุาดานัง่เป่าเกศานาง   ฝงูอปัสรสรุางคต่์างแวดลอ้ม 
     ............................... 
   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาเจบ็หนกัเพยีงตกัษยั 
  สดุทีจ่ะแขง็ขนืฝืนใจ   อรไทไม่เป็นสมประด ี
  พอดาวเคลื่อนเลื่อนลบัอมัพร  ทนิกรอุทยัไขส ี
  ไดฤ้กษ์เพลานาท ี    เทวปีระสตูพิระลกูยา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 591 - 592) 
 

 ฐานะการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของนางสดีา จะเหน็ได้จากการทีน่างสดีาไดป้ระสูติ
พระโอรส 1 พระองค ์นางสดีาไดท้ าขวญัโอรสดว้ยการน าพระธ ามรงค ์(แหวน) ของนางสดีาผูก
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ไวก้บัขอ้มอื แต่ต่อมาดว้ยเหตุการณ์ทีน่างสดีาต้องไปทีท่่าน ้าโดยฝากบุตรไวก้บัพระฤษวีชัมฤค 
พระฤษไีดน้ัง่สมาธภิาวนาแต่เมือ่ลมืตาไมพ่บพระกุมารจงึท าพธิชีุบพระกุมารขึน้มาใหม่ เมื่อนาง
สดีาทราบความจรงิและพระฤษีพบว่าพระกุมารของนางสดีามไิด้หายไปไหนจงึลบรูปวาดนัน้ 
นางสดีาขอใหพ้ระฤษชีุบพระกุมารองคน์ัน้ขึน้มาดงัเดมิเพื่อใหเ้ป็นเพื่อนเล่นกบัพระโอรสของตน 
ท าใหน้างสดีากลายเป็นแมเ่ลีย้งเดีย่วทีม่พีระโอรส 2 พระองคใ์นคราวเดยีวกนั นางสดีาจงึขอให้
พระฤษวีชัมฤคตัง้นามใหพ้ระโอรสโดยพระโอรสคนโตมนีามว่า “พระมงกุฎ” ส่วนพระโอรสทีพ่ระ
ฤษชีุบขึน้มานัน้มนีามว่า “พระลบ” ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีาดวงสมร 
  กม้เกลา้ดุษฎชีุลกีร   วอนว่าพระองคจ์งโปรดปราน 
  ไดเ้ขยีนลงแลว้จะลบไย   ชุบขึน้ไวใ้หเ้ป็นเพื่อนหลาน 
  องคเ์ดยีวเปลีย่วใจในดงดาน   ขอประทานจงไดเ้มตตา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 356) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   พระดาบสผูท้รงสกิขา 
  พเิคราะหฤ์กษ์ยามตามเวลา   ทัง้ชนัษาสองกุมาร 
  เลอืกหาทีเ่ป็นศรสีวสัดิ ์   โดยนามกษตัรยิม์หาศาล 
  ไดท้ัง้อายุศมบ์รวิาร   เปล่าปลอดจากกาลกณีิ 
  จึง่ว่าลกูนางในอุทร   นามกรมงกุฎเป็นพี ่
  อนัรปูซึง่ชุบในอคัค ี   มนีามชื่อลบอนุชา 
  ใหส้องสรุยิว์งศท์รงสวสัดิ ์   สบืพงศจ์กัรพรรดใินภายหน้า 
  จงเรอืงฤทธิส์ทิธศิกัดิม์หมึา   ทัง้ไตรโลกาอย่าเทยีมทนั ฯ 
              (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 357 - 358) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาแสนโสมนสัสา 
  ค่อยประคองสองราชกุมารา   พศิพกัตรล์กัขณาละกลกนั 
  ดนู้องงามสิน้ทัง้อนิทรยี ์   ดพูีพ่รอ้มพริง้ทัง้สิง่สรรพ ์
  เสนหาดงัดวงชวีนั    รบัขวญัโลมลบูพระกายา 
  แลว้นางกม้เกลา้กราบกราน   พระอาจารยจ์งโปรดเกศา 
  ไดต้ัง้กจิพธิเีป็นฤกษ์พา   จงใหน้ามนดัดาทัง้สองนี้ ฯ 
   ๏ เมื่อนัน้   พระวชัมฤคฤๅษ ี
  พเิคราะหใ์นลกัขณาชะตาปี   ใหต้อ้งทีอ่ายุสบรวิาร 
  ซึง่บุตรเทวทีัง้พีน้่อง   นานไปจะไดค้รองราชฐาน 
  จะใหน้ามตามวงศอ์วตาร   ดว้ยบุญญาธกิารนัน้มากมาย 
  ใหพ้ีช่ ื่อพระมงกุฎไตรภพ   น้องชื่อพระลบฤๅสาย 
  ปราศจากภยนัอนัตราย   จะเรอืงฤทธิเ์ลศิชายในโลกา ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 597) 
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  นอกจากนี้บทบาทและฐานะของการเป็นแม่เลีย้งเดีย่วของนางสดีายงัปรากฏให้
เหน็รามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรงุธนบุร ีโดยพระองคท์รงพระราชนิพนธต์อนพระมงกุฎซึง่เริม่เรื่อง
ดว้ยเหตุการณ์พระมงกุฎหาผลไมแ้ละอาหารเพื่อดูแลพระฤษแีละนางสดีาผูเ้ป็นแม่ ท าใหเ้หน็ว่า 
นางสดีาไดม้าอาศยัอยูก่บัพระฤษ ีจงึเป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึการเป็นแม่เลีย้งเดีย่วโดยปราศจากการ
ดูแลเลี้ยงดูบุตรจากสาม ีการเป็นแม่เลีย้งเดีย่วของนางสดีาสะท้อนให้เหน็อย่างเด่นชดัจากการ
เล่าความหลงัของตนใหแ้ก่พระมงกุฎฟัง ซึ่งท าให้นางสดีากรรแสงโศกเสยีใจและพระมงกุฎได้
ปลอบใจนางสดีาว่า แมพ้ระรามผูเ้ป็นพระบดิาจะไมส่นใจดแูล แต่พวกเรากส็ามารถด ารงชวีติอยู่
ในป่าตามอตัภาพ ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ ฝ่ายพระมงกุฎทลูถาม  โปรดบอกความเกลา้เกศ ี
  แม่ว่าพ่อขา้มฤีทธ ี   มาอยู่พนาลดีว้ยอน้ใด 
  อน้ฝ่ายพระบงัเกดิเกลา้   เผ่าพงศก์ษตัรยิห์รอืไม่ 
  เธอผ่านถิน่ฐานบา้นเมอืงใด   บอกใหห้น่อยเถดิพระมารดา 
   ๏ สดีากรรแสงแถลงไข  พไิรบอกลกูเสน่หา 
  เดมิแม่อยู่เมอืงมถิลิา   พระอยักาเจา้เสีย่งศลิป์ชยั 
  เทพามนุษยเ์ขา้ยกศลิป์   เสรจ็สิน้มไิดห้วาดไหว 
  พ่อเจา้ยกไดว้่องไว   จงึเศกแม่ใหก้บับดิา 
  อน้บตุิเรศของเจา้    เผ่าพงศบ์รมนาถา 
  เรอืงรุดสดุอรรคอศิรา   ปรากฏยศยิง่โมล ี
  จึง่พาแม่มาเวยีงชยั   อยักาใหส้จัมเหษ ี
  ใหพ้่อเจา้ไปพนาล ี   แม่นี้ตดิตามจรจรรย ์
  กบัทัง้พระลกัษมณ์อนุชา   ออกไปอยู่ป่าพนาสณัฑ ์
  วนัหนึ่งจงึยกัษ์ทศกณัฐ ์   มนัใชม้ารศีเป็นกวางมา 
  แม่ไม่รูเ้ลยเป็นรกัใคร่   ใหพ้่อเจา้ตามไปในป่า 
  แลว้ไดย้นิเสยีงเหมอืนบดิา   คดิว่ายกัษามนัยาย ี
  จงึใหอ้นุชาไปด ู    มริูย้กัษ์ลกัพาแม่หน ี
  บดิาเจา้ตามไปต่อต ี   ฆา่อสรุตีายทัง้ลงกา 
  แลว้พามาผ่านโภคยั   ครัง้นัน้แลแม่ไดห้รรษา 
  จงึมปีีศาจลวงมารดา   วานขา้เขยีนรปูอสรุ ี
  พาซื่อมอืแม่ไม่สขุ    ประดุกเขยีนรปูยกัษ ี
  พอพ่อเจา้มาเหน็ทนัท ี   นารผีูว้านนัน้หายไป 
  ฝ่ายแม่จงึรูว้่าปิศาจ   พระบตุิราชโกรธชกัพระขรรคไ์ล่ 
  ใหพ้ระอนุชาพาแม่ไป   พฆิาตเสยีในพนาวา 
  เดชะความสตัยข์องแม่   เทีย่งแทต่้อพ่อเจา้หนกัหนา 
  พระขรรคก์ลบักลายเป็นมาลา  อนุชาจงึขบัเสยีพลนั 
  เดชะบุญญาของเจา้   ขวญัเขา้แม่ไม่อาสญั 
  พอพบมุนีในพนาวนั   จงึคมคลัอาศยัคลอดลกูยา 
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  พระบดิาเจา้ชื่อราเมศ   หน่อนเรศทศรถนาถา 
  ครอบครองกรุงศรอียุธยา   ว่าแลว้กท็รงโศก ี
   ๏ ฝ่ายพระมงกุฎกราบเกลา้  พระแม่เจา้อย่าหม่นหมองศร ี
  ถงึพระบดิาไม่ดดู ี    เราอยู่พงพตีามเขญ็ใจ 
   ๏ สดีาสว้มสอดกอดจบู  ลบูหน้าหลงัพลางรอ้งไห ้
  แสนโศกวโิยคอาลย้   เสน่หใ์นกอดลกูนิทรา 
            (รามเกยีรติพ์ระเจา้กรุงธนบุร,ี 2532 : 10 - 11) 
 

 หากพิจารณารามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสานนัน้ จะพบว่า 
เหตุการณ์ในตอนที่นางสดีาประสูติพระโอรสหลงัจากที่นางสดีาถูกลงทณัฑ์จากสามโีดยต้อง
เดนิทางออกจากเมอืงนัน้จะปรากฏตรงกนัทุกฉบบั ซึง่จะช่วยท าใหเ้หน็ว่า กวีผูแ้ต่งยงัคงฐานะ
ของนางสดีาในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวไว้ซึ่งกวีผู้แต่งมไิด้ตดัทิ้งแต่ประการใด พจิารณาได้ว่า กวผีู้
แต่งยงัคงให้ความส าคญัเกี่ยวฐานะการแม่เลี้ยงเดี่ยวของนางสดีา ทัง้นี้พระนามของพระโอรส
ของนางสดีาจะมคีวามแตกต่างกนัออกไปโดยสิง่ที่ร่วมกนั นัน่คอื การคงพระโอรสที่นางสดีา
ประสูตเิองไว ้ส่วนในรามเกยีรติบ์างฉบบันัน้ กวผีูแ้ต่งไดต้ดัตวัละครพระโอรสทีเ่กดิจากการชุบ
พระโอรสของพระฤษีทิ้งไป กล่าวคอื พระนามของพระโอรสของนางสีดาในรามเกียรติฉ์บบั
ภาคเหนือ ในเรื่องหอรมานและปรมัมเหยีรมนีามว่า “พระบุตร” ในเรื่องพรหมจกัรมนีามว่า 
“พมิพาวุตตกุิมาร” และในเรือ่งลงักาสบิโหมนีามว่า “เจา้โลมา” ส่วนในรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน
นัน้ ในเรื่องพระรามชาดกและควายทวัระพมีนีามว่า “พระบุตร” และในเรื่องพระลกั – พระลาม
ไม่มพีระนามแต่ยงัเรยีกว่า “พระกุมาร” ส่วนพระนามของพระลบที่ปรากฏในรามเกียรติฉ์บบั
ภาคกลาง เมื่อตวัละครไดพ้ลดัไปอยู่ในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนือและภาคอสีานนัน้จะมี
นามแตกต่างกนัออกไปเช่นกนั กล่าวคอื ในเรือ่งปรมัมเหยีรและควายทวัระพมีพีระนามว่า “พระ
รปู” ในเรื่องพระลกั – พระลามมพีระนามว่า “พระฮูบ / พระฮูป” ในเรื่องหอรมานมพีระนามว่า 
“พระเทยีมคงิ” และในเรือ่งลงักาสบิโหมพีระนามว่า “เจา้แสงวาด” ส่วนรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ที่
ไมป่รากฏตวัละครพระลบ ไดแ้ก่ พรหมจกัรและพระลกั – พระลาม 
  จากขา้งต้นท าให้เหน็ว่า นางสดีาในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยว (single mom) ถอืว่า
เป็นฐานะทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงช่วงชวีติของนางสดีาจากหญงิทีม่สีามีกลายเป็นหญงิทีม่ ี
บุตรโดยไรส้ามเีหลยีวแลอยา่งชดัเจน ซึง่เป็นสาเหตุที่ท าใหน้างสดีาจ าต้องเลีย้งดูบุตรโดยล าพงั 
แต่นางสดีากย็งัสามารถด ารงฐานะมารดาโดยสามารถเลีย้งดูบุตรตามล าพงัไดเ้ป็นอย่างด ีหาก
พจิารณาในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานส่วนใหญ่นัน้ จะท าใหเ้หน็ว่ากวี
ยงัคงตวัละครพระมงกุฎไว้ทุกฉบบัแมจ้ะมพีระนามเรยีกที่แตกต่างกนัออกไปก็ตาม และบาง
ฉบบัได้ตวัละครพระลบทิ้งไป ย่อมเป็นเน้นย ้าให้เหน็ถงึความส าคญัในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวของ
นางสดีาไวอ้ยา่งชดัเจน 
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 4.5.3.6 การเป็นผูเ้สียสละ  

 ช่วงชวีติของนางสดีาในตอนท้ายเรื่องจะเหน็ได้จากตอนที่พระรามทราบความ
จรงิว่า นางสดีายงัไม่เสยีชวีติ หลงัจากที่เกดิเหตุการณ์นางอดูลสงิรปูทศกณัฐซ์ึ่งท าใหพ้ระราม
เขา้ใจผดิคดิว่านางสดีายงัอาลยัอาวรณ์ในตวัทศกณัฐ ์จงึท าใหพ้ระรามลงทณัฑน์างสดีาดว้ยการ
สัง่ให้พระลกัษมณ์น านางสดีาไปประหารชวีติ ต่อมาพระรามได้ลองศรกบัพระมงกุฎและไดรู้ว้่า
นางสดีายงัไมเ่สยีชวีติ จงึไดม้างอนงอ้นางสดีาใหก้ลบัไปครองเมอืงเป็นพระมเหสขีองตนดงัเดมิ  
 หากเปรยีบเทยีบเนื้อความในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 กบัรามเกียรติฉ์บบั
ท้องถิ่นทัง้ภาคเหนือและภาคอีสานนัน้ จะพบว่า ในรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นนัน้ เมื่อพระราม
ทราบความจรงิว่านางสดีายงัไม่เสยีชวีติ จงึไดม้างอนงอ้นางสดีา แมน้างสดีาจะเสยีใจเพยีงใดก็
ตามก็กย็นิยอมกลบักบัพระรามโดยด ีอาจเป็นเพราะเป็นนิทานชาดกทีต่้องการความกระชบัใน
การเล่าเรือ่งจงึท าใหเ้นื้อความกระชบั ไม่เยิน่เยอ้มากนัก แต่นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่
1 นัน้ ไม่ยอมกลบัไปพรอ้มพระราม แต่ยอมใหพ้ระโอรสทัง้สองพระองค ์ไดแ้ก่ พระมงกุฎ และ
พระลบกลบัเขา้เมอืงอยุธยาได้ ท าให้เหน็ว่า นางสดีาเลอืกชวีติอยู่ในป่าเพราะนางสดีามคีวาม
ยดึมัน่และหยิง่มัน่ในศกัดิศ์รขีองตนอย่างยิง่ แต่พระรามออกอุบายว่าตนเสยีชวีติ หนุมานจงึ
เดนิทางมารบันางสดีามาทีเ่มอืงอยุธยา เมื่อนางสดีาทราบความจรงิจงึตัง้จติอธษิฐานขอให้ธรณี
แหวกเพื่อหนีพระราม จนท าใหพ้ระอศิวรตอ้งมาไกล่เกลีย่ใหน้างสดีายอมคนืดกีบัพระราม 
 หากพจิารณาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยจะพบว่า นางสดีาจ าต้องยอม
เสยีสละเพื่อส่วนรวม (เทวดา) ในตอนท้ายเรื่อง ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวจะปรากฏในรามเกยีรติ ์
ฉบับรชักาลที่ 1 และฉบับรชักาลที่ 2 เท่านัน้ ดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งจะไม่ปรากฏชัดเจนใน
รามเกียรติฉ์บบัท้องถิน่ กล่าวคอื รามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นจะไม่ปรากฏบทบาทของนางสดีาที่
จ าต้องยอมเสยีสละเพื่อส่วนรวม (เทวดา) เมื่อพระรามมาขอคนืด ีนางสดีาแสดงความเศรา้โศก
เสียใจแต่ก็ยอมกลับไปกับพระรามเพื่อครองต าแหน่งอัครมเหสีดังเดิม ซึ่งจะแตกต่างจาก
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 อนัแสดงใหเ้หน็ถงึความเขม้ขน้ทาง
อารมณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง อาจกล่าวไดว้่า การเสยีสละเพื่อส่วนรวมของ
นางสดีาเป็นการเสยีสละเพื่อรกัษาความสงบสุขของโลกโดยกลบัไปครองต าแหน่งอคัรมเหสขีอง
พระรามดงัเดมินัน่เอง 
  ในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 นัน้ นางสดีาไม่
ยนิยอมคนืดกีบัพระราม จนท าให้พระอิศวรต้องมาไกล่เกลี่ยให้นางสดีายอมคนืดกีบัพระราม 
นบัเป็นสิง่ทีท่ าใหเ้หน็ถงึความเดด็เดีย่วและความกล้าหาญของนางสดีาอยา่งยิง่ โดยยอมอยู่ดว้ย
ตนเองตามล าพงัในป่ากบัพระฤษ ีแมว้่านางสดีาจะต้องทุกขท์รมานเพยีงใด แต่กไ็ม่อาจเทยีบได้
เท่ากบัการทีส่ามลีงทณัฑด์ว้ยการสัง่ประหารชวีตินางทีเ่กดิจากความเขา้ใจผดิของพระราม อนั
สะท้อนให้เห็นถงึความยดึมัน่ถือมัน่และหยิง่ในศกัดิศ์รขีองตน ดงัที่ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1นางสดีาทลูพระอศิวรว่ากลวัทีจ่ะตอ้งกลบัไปอยูก่บัพระราม ดงัความทีว่่า 



161 

 

  ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาเยาวยอดสงสาร 
 ไดฟั้งเทวราชโองการ   เร่ารอ้นวญิญาณดัง่เพลงิกลัป์ 
 กราบลงแลว้ทรงแสนเทวษ   ชลนยัน์นองเนตรกนัแสงศลัย ์
 สะอืน้พลางทางทลูร าพนั   ขอพระทรงธรรมจ์งเมตตา 
 ซึง่จะใหค้นืไปสนองบาท   พระตรภีูวนารถนาถา 
 จนจติสดุคดิสดุปัญญา   สดุทีจ่ะไวห้น้าไวต้วั 
 ดว้ยคราวดทีรีา้ยไกลกนั   จะครองพระทยันัน้ไม่รอดชัว่ 
 ขา้บาทคดิกลวันี้เหลอืกลวั   พระอยู่หวัสามโลกจงปรานี ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 558) 
 

  ส่วนในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 ได้แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ของนางสีดาที่
แตกต่างจากรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 เล็กน้อย เพราะนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัน้ีมคีวาม 
“เจบ็แค้นใจ” ที่ถูกพระรามตดัสนิโทษประหารชวีติ และยงัคดิจะสงัหารพระโอรสของตน การ
แสดงอารมณ์และความรูส้กึดงักล่าวเป็นการเน้นย ้าใหเ้หน็ว่า นางสดีามคีวามถอืตนและรกัโอรส
ของตนมากเพยีงใด แมว้่าจะเป็นพระรามผูเ้ป็นสามทีีร่กักต็าม ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีาเสน่หา 
 จึง่ทลูว่าซึง่พระองคต์รสัมา   ดว้ยทรงพระเมตตาปรานี 
 ทีเ่จบ็ใจมใิช่แต่เท่านัน้   จะร าพนัใหท้ราบบทศร ี
 เมื่อใหส้งัหารผลาญชวี ี   ขา้นี้ไม่มว้ยมอดรอดไป 
 เดชะบุญพอพบพระสทิธา   เธอจดัแจงศาลาใหอ้าศยั 
 จึง่ไดค้ลอดบุตรสดุสายใจ   จนจ าเรญิวยัไดเ้จด็ปี 
 พระรามใหไ้ปจบัตวักุมาร   มาจองจ าประจานในกรุงศร ี
 แลว้จะเขน่ฆา่ราต ี    หากหนีมาไดจ้ึง่ไม่ตาย 
 ทีท่ าแคน้เป็นแสนสดุคดิ   ยงัเจบ็จติขา้อยู่ไม่รูห้าย 
 จะทลูใหส้ิน้เรื่องกเ็ครื่องอาย   หยาบคายสดุแคน้แสนทว ีฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 685 – 686) 
 

 เมือ่พระอศิวรทรงทราบความจรงิจากค าใหก้ารของนางสดีาตามทีน่างสดีาไดท้ลู 
แจง้นัน้ ซึ่งท าให้พระอศิวรพยายามปลอบใจนางสดีาและช่วยไกล่เกลีย่ให้นางสดีายอมคนืดกีบั
พระราม โดยพระอศิวรพยายามอ้างถงึเหล่าเทวดาทัง้หลาย รวมไปถงึเหล่าผูค้นทีจ่ าต้องพึง่พา
ทัง้พระรามและนางสดีา (พระลกัษม)ี หากทัง้สองไม่ยอมคนืดกีนั ทัง้เทวดาและมนุษยก์็ไม่อาจ
พึง่พาได ้ดงัความทีว่่า 
 

  ๏ เมื่อนัน้   พระสยมภูวญาณเรอืงศร ี
 ฟังนางโศกาพาท ี    จึง่มมีธุรสวาจา 
 เจา้กบัพระองคท์รงสบุรรณ   นกัสทิธิเ์ทวญัพรอ้มหน้า 
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 ประชุมเชญิไปปราบอสรุา   หวงัว่าจะใหเ้ยน็ภพไตร 
 สองเจา้มาเป็นดัง่นี้    ธาตรจีะพึง่ผูใ้ดได ้
 อย่าคุมแคน้นกัเลยอรไท   จงหกัใจคดิยากมาดว้ยกนั ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 558) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   พระสยมภวูนารถนาถา 
 ฟังความพระรามกบัสดีา   นิ่งนึกตรกึตราแลว้ตรสัไป 
 เหตุดว้ยไม่ด ารติรติรอง   ทัง้สองจึง่ไดข้ดัอชัฌาสยั 
 จะพลอยใหเ้ทวาสรุาลยั   รอ้นใจไปทัว่ธาตร ี
 คดิเหน็เป็นน่าร าคาญ   สงสารเศรา้หมองทัง้สองศร ี
 ซึง่เราใหห้ามาทัง้นี้    หวงัจะใคร่ใหด้เีสยีดว้ยกนั 
 จะไดช้ว่ยดบัเขญ็ใหเ้ยน็ยุค   เสวยสขุอยู่ในไอศวรรย ์
 สิน้เคราะหเ์สยีเถดิแต่เท่านัน้   จงอดอ่อนผ่อนผนักนัสองรา 
 แลว้ด ารติรสัความถามเทเวศร ์  อมเรศทุกองคจ์งึปรกึษา 
 ทีข่อ้ความพระรามกบัสดีา   เทวาจะเหน็เป็นอย่างไร ฯ  
       (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 686 – 687) 
 

  จากเนื้อความขา้งต้นท าใหเ้หน็ว่า รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 พระอศิวรไดถ้าม
ความเห็นของเทวดาซึ่งไม่ปรากฏในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 ที่พระอศิวรมบีทบาทเพยีงผู้
เดยีว ซึง่พระอนิทรแ์ละเหล่าเทวดาอยากใหน้างสดีายอมคนืดกีบัพระรามจะไดเ้ป็นทีพ่ึง่ของโลก 
ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   ฝ่ายฝงูอนิทรพ์รหมบงัคมไหว ้
  ปรกึษาพรอ้มกนัทนัใด   จึง่กราบทลูไปทนัท ี
  พระรามกน็ารายณ์สรุยิว์งศ ์   สดีากอ็งคพ์ระลกัษม ี
  อวตารไปผลาญอสรุ ี   เป็นทีพ่กัพึง่ทัง้โลกา 
  ซึง่จะมาเคอืงขดัตดัรอน   นานไปจะรอ้นทุกแหล่งหลา้ 
  สรุารกัษ์นกัสทิธิเ์ทวดา   เบือ้งหน้าจะไดพ้ึง่ผูใ้ด 
  ควรใหส้องกษตัรยิผ์่อนผนั   คนืดดีว้ยกนัจึง่จะได ้
  อนัเหล่าเทวาสรุาลยั   เหน็พรอ้มยอมใจกนัอย่างนี้ ฯ  
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 687) 
 

 เมื่อพระอนิทรแ์ละเหล่าเทวดามคีวามเหน็ว่า อยากให้นางสดีายนิยอมคนืดกีบั
พระราม ท าใหพ้ระอศิวรต้องไกล่เกลี่ยโดยพยายามโน้มน้าวใจนางสดีาให้หายอารมณ์โกรธขึง้
และยอมยกโทษให้แก่พระรามซึ่งก็เปรยีบเสมอืนเป็นการเห็นแก่ส่วนรวม (อนัหมายถึงเหล่า
เทวดา) เพื่อจะช่วยท าให้เหล่าเทวดาหมดความทุกข์ร้อนใจ ดงัความที่ปรากฏในรามเกียรติ ์
รชักาลที ่2 ดงัความทีว่่า 
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  ดกู่อนสดีายุพาพาล   พระอวตารกไ็ดใ้หท้านบน 
  เจา้จงเคลื่อนคลายหายโกรธ   ยกโทษผวัรกัไวส้กัหน 
  เหมอืนเหน็แก่เทวดาทัง้สากล  จะไดพ้น้ทุกขร์อ้นร าคาญใจ 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 688) 
 

  ส่วนในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 แม้มไิด้ปรากฏบทบาทของพระอินทร์และ
เหล่าเทวดาทัง้หลายในการแสดงความคดิเหน็ทีว่่า ใหน้างสดีายนิยอมคนืดกีบัพระราม แต่พระ
อิศวรพยายามไกล่เกลี่ยและโน้มน้าวให้นางสีดายอมคนืดีกบัพระรามโดยอ้างถึง “ความเป็น
มารดาแก่สามโลก” ของนางสดีา (พระลกัษมอีวตาร) อกีทัง้ยงัเน้นว่า พระรามยอมรบัผดิต่อหน้า
เหล่าเทวดา และขอใหน้างสดีากลบัไปครองคู่กบัพระรามทีเ่มอืงอยธุยาดงัเดมิ ดงัความทีว่่า  
 
  ๏ เมื่อนัน้   พระอศิวรบรมเรอืงศร ี
 ฟังนางร ่าพลางวาท ี   จึง่มพีระบญัชาปลอบไป 
 เจา้ผูม้ารดาแก่สามโลก   อย่าแสนโศกเลยนกัหาควรไม่ 
 อนัเกดิมาในพืน้ภพไตร   ย่อมไดทุ้กขส์ขุเหมอืนกนั 
 ฝ่ายขา้งพระรามกร็บัผดิ   ต่อหน้าสรุาฤทธิท์ ัง้สรวงสวรรค ์
 นานไปแมน้ท าโทษทณัฑ ์   ขอ้นัน้อย่าคดิอาวรณ์ 
 จงไปภริมยส์มสวาท   ดว้ยสามธีริาชเหมอืนปางก่อน 
 ในศรอียุธยาพระนคร   ใหถ้าวรเป็นสขุสวสัด ีฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 559) 
 

  จากการทีพ่ระอศิวรพยายามไกล่เกลีย่ใหน้างสดีายอมคนืดกีบัพระรามนัน้ โดย
อ้างถึงความสงบสุขทัง้โลกสวรรค์และมนุษย์ หากนางสดีาไม่ยอมคนืดกีบัพระรามก็จะท าให้
เหล่าเทวดาและมนุษยไ์ม่อาจพึง่พาได ้จากเหตุผลดงักล่าวจงึท าใหน้างสดีา “จ ายอม” คนืดกีบั
พระราม (ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 ไม่ปรากฏถ้อยค าที่นางสดีาจ ายอมคนืด ีแต่จะปรากฏ
เพียงพระอิศวรสัง่ให้อภเิษกสมรสระหว่างพระรามกบันางสีดาอีกครัง้) ดงัความที่ปรากฏใน
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ความว่า 
 
  ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีามารศร ี
 ไดฟั้งดัง่ทพิยว์าร ี    เทวนีบนิ้วแลว้ทลูไป 
 ตวัขา้ก าพรา้แลว้ไรว้งศ ์   บตุิราชมาตุรงคก์ห็าไม่ 
 ขอเอาพระเดชปกเกศไว ้   ไปกว่าจะสิน้ชวีา 
 ซึง่พระองคป์รานีใหโ้อวาท   ขา้บาทกจ็ะรบัใสเ่กศา 
 ตามในพระราชบญัชา   มใิหเ้คอืงบาทาพระทรงญาณ ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 558) 
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  เมื่อนางสดีายนิยอมคนืดกีบัพระรามนัน้ ท าใหเ้หน็ว่า นางสดีาจ าต้องยอมคนืดี
กบัพระราม เพราะเหน็แก่ความสงบสุขของเหล่าเทวดา ท าใหน้างตระหนักถงึบทบาทดงักล่าว 
หลงัจากนัน้พระอศิวรได้จดัการอภเิษกสมรสระหว่างนางสดีากบัพระรามที่เขาไกรลาสอกีครัง้
เพื่อความเป็นสริมิงคล อนัท าใหเ้หน็ถงึช่วงชวีติบัน้ปลายของนางสดีา (ตอนจบเรื่อง) ว่านางต้อง
ยอมเสยีสละตนเองเพื่อแก่ส่วนรวม หากนางสดีาไม่ยอมท าตามก็อาจท าใหส้่วนรวมมคีวามไม่
สบายใจ กล่าวได้ว่า นางสดีาเป็นผู้หญงิคนหนึ่งที่มคีวามเสยีสละและมคีวามตระหนักรู้ถงึแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มไิดเ้หน็แก่ความคดิของตนเป็นใหญ่แต่เพยีงผูเ้ดยีว 
   
 

  4.5.3.7 การกลบัสู่สวรรค ์
  หากพจิารณาช่วงชวีติหลงัจากที่นางสดีาพสิูจน์ความดงีามของตนแล้วนัน้ ใน
ตอนทา้ยเรือ่งของรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ กวผีูแ้ต่งไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึช่วงชวีติบัน้ปลายของนาง
สดีา นัน่คอื นางสดีาไดก้ลบัสู่สวรรคเ์ป็นนางสุชาดาดงัเดมิ ผูเ้ป็นพระชายาของพระอนิทรด์งัเดมิ 
โดยกวผีู้แต่งกล่าวอย่างชดัเจนในปรมัมเหยีร หอรมาน ควายทวัระพ ีและพระลกั – พระลาม 
(กล่าวว่านางสดีากลบัไปอยู่เมอืงพระอนิทร ์พออนุมานว่าเป็นนางสุชาดาดงัเดมิ) ส่วนในเรื่อง
พระรามชาดกกล่าวว่า นางสดีากลบัไปเกดิสวรรคช์ัน้ดาวดงึสพ์รอ้มพญารามราชและพระลกัษณ์ 
  ในรามเกียรติฉ์บับภาคเหนือและภาคอีสาน ได้แก่ ปรัมมเหียร หอรมาน 
ควายทวัระพ ีกวผีู้แต่งได้กล่าวอย่างชดัเจนว่า นางสดีาไดก้ลบัไปจุตเิป็นนางสุชาดา ผูเ้ป็นพระ
ชายาของพระอนิทรใ์นสวรรคช์ัน้ดาวดงึสด์งัเดมิ ทัง้นี้ผูศ้กึษาจะขอยกเนื้อความในเรื่องหอรมาน
และปรมัมเหยีร ดงัความทีว่่า 
 

 “.....ส่วนว่านางสดีานัน้ไดเ้ป็นอคัรมเหสเีทวแีลว้ กอ็ยู่กระท าวตัปฏิบตักิบัพราหม
ราชวรสกิาแห่งตน เป็นดัง่พระรสัสเีจ้าชื่อกสัสปรสัสหีากสัง่สอนกบัด้วยนางแต่ก่อนชะ
ประการหัน้แล นางตัง้อยู่ตามเขตแห่งตนอนัได้อสงไขยปีนัน้ คนัว่าเมี้ยนอายุจุตติายลา
มนุษยโ์ลกเมอืงคน กไ็ดเ้อาตนเมอืเกดิในส านกัแห่งอนิทราธริาชเจา้ฟ้าปราบ 2 สวรรค ์ได้
ชื่อว่าสุชาดา กย็งัได้เป็นอคัรมเหสแีห่งพระยาอินทราตนนัน้ดัง่เก่า แล้วกเ็สวยยงัทพิย์
สมบตัสิขุตลอดต่อเท่าอายุแห่งตนกม็วีนันัน้แล” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527: 44) 
 

 “เมื่อนัน้ เสนาอามาจทงัมวลมาพรอ้มกนัอุสสาภเิสกนางสดีาหือ้เป็นอคัคมเหสเีทวี
แห่งพระยารามดัง่เก่า หัน้แล นางสดีาผูน้ัน้กอ็ยู่อุปัฏฐากพระยาราม เป็นดัง่มหารสเีจา้ตน
ชื่อว่ากสัสปะหากสัง่สอนนางนัน้ชู่ประการแล 
 นางกต็ัง้อยู่ตามเขตอายุแห่งตน คนัจุตติายแลว้ กไ็ดข้ึน้เมอืสู่ส านักอนิทาธริาชได้
ชื่อว่านางสชุาดา ไดเ้ป็นเมยีแห่งพระยาอนิทาดัง่เก่า ตราบต่ออายุทพิยแ์ห่งตน กม็วีนันัน้
แล.....” 

        (หอรมาน, 2527: 90) 
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  ส่วนในเรื่องพระรามชาดก กวีผู้แต่งบอกเพียงว่า พระลกัษณ์ พญารามราช 
พรอ้มเมยีทัง้หลายไดไ้ปเกดิในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ดงัความทีว่่า 
 

 “.....ทา้วพระลกัษณ์พญารามราช กบัเมยีทัง้หลาย สิน้อายุไปเกดิในดาวดงึสเ์สวย
สขุแห่งโลกสวรรค”์ 

        (พระรามชาดก, 2507: 101) 
 
  หากพิจารณาในเรื่องพระลัก – พระลาม กวีผู้แต่งได้กล่าวถึงนางสีดาว่าได้
กลบัไปสวรรคเ์มอืงของพระอนิทรซ์ึ่งหมายถงึสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์โดยกลบัไปครองต าแหน่งพระ
มเหสดีงัเดมิ ดงัความทีว่่า 
 

 “....พอเมื่อเถงิเขตอายุฮอดพนัปี ดงันัน้ นางกม็รณังตายสู่สวรรคเ์มอืงฟ้า....อนัว่า 
พญาอนิทาเจา้เหน็นางซมซื่น ศรแีจ่มเจา้นางน้อยอยู่ส ่าบาย พญาอนิทรเ์จา้เชยซมกัว้กิน้ 
สองแจ่มเจา้เทยีมซอ้นห่มสะแคง นัน้แลว้” 
 กาลนัน้ หื่นๆ พรอ้มสาวสวรรคแ์สนโกฏ ิเขากซ็มชื่นเตา้ดอมน้อยพระยอดนาง อนั
นี้สดีาหมดเวรแลว้ส าบายบานเทวโลก เจา้จงเป็นมิง่เหงา้เทยีมเจา้ยอดอนิทร ์นัน้ทอ้น แต่
นัน้นางงามเจา้สดีาจนัทะแจ่ม อนิทะราชเจา้ซมซอ้นอุ่นกใ็จ นายกส็ าบายแทโ้ภยภยับ่มถีกื 
ยนิสนุกม่วนแมง้นางฟ้าก่อวมิาน แทแ้ลว้” 

       (พระลกั – พระลาม, 2518: 132) 
 

  นอกจากน้ีรามเกียรติฉ์บบัที่มตีอนจบเรื่องอีกฉบบัหน่ึง คือ รามเกียรติฉ์บบั
รชักาลที่ 1 แต่เมื่อพจิารณาในตอนจบเรื่องนัน้ กวผีู้แต่งมไิด้ชี้ให้เหน็อย่างชดัเจนว่า นางสดีา
กลบัไปสู่สวรรค์เช่นเดยีวกบัรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นทัง้ภาคเหนือและภาคอีสานดงัที่ปรากฏ
ขา้งต้น กล่าวแต่เพยีงแต่สดุดพีระรามและนางสดีา และปิดทา้ยกล่าวถงึจุดมุ่งหมายในการพระ
ราชนิพนธ ์และวนัเดอืนปีในการพระราชนิพนธเ์ท่านัน้ จงึท าใหช้่วงชวีติของนางสดีาในตอนการ
กลบัสู่สวรรคจ์ะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานทัง้หมด 5 ฉบบั 
ไดแ้ก่ ปรมัมเหยีร หอรมาน ควายทวัระพ ีและพระลกั – พระลาม และพระรามชาดกนัน่เอง 

 
 จากทัง้หมดขา้งตน้ ผูศ้กึษาขอสรปุช่วงชวีติแห่งการพสิจูน์ความดงีามของนางสดีาเป็น
ตารางโดยผูศ้กึษาจะใชอ้กัษรยอ่ดงันี้ 
 1. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 – ร. 1 
 2. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 – ร. 2 
 3. ค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยธุยา – ค.อ 
 4. รามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรงุธนบุร ี– ร.ธ 
 5. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 – ร. 4 
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 6. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 – ร. 6 
 7. รามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยา 
  นรศิรานุวดัตวิงศ ์– ร.น.ว 
  8. ควายทวัระพ ี– ค.ท 
 9. พระลกั – พระลาม – ล.ล 
 10. พระรามชาดก – ร.ช 
  11. ปรมัมเหยีร – ป.ห 
  12. หอรมาน – ห.ม 
  13. พรหมจกัร – พ.จ 
  14. ลงักาสบิโห – ล.ห 
 15. รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง – ร.ก 
  16. รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ – ร.น 
 17. รามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน – ร.อ 
 
ตารางท่ี 8   ช่วงชีวิตแห่งการพิสูจน์ความดีงามของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
 

ช่วงชีวิตหลงัการ
อภิเษกสมรส 
ของนางสีดา 

ร. 1 ร. 2 ค.อ ร.ธ ร.4 ร. 6 ร.น.ว ล.ห พ.จ ห.ม ป.ห ค.ท ล.ล ร.ช ร.ก ร.น ร.อ 

1. การลุยไฟเพือ่พสิจูน์
ความบรสิุทธิ ์        

  
        

2. การเป็นผูท้ีถู่ก 
ลงทณัฑจ์ากสาม ี     

 
  

       
   

3. การมาอาศยั 
อยู่กบัพระฤษ ี          

  
 

  
  

 

4. การกลบัสู่ฐานะธดิา 
บุญธรรมของพระฤษ ี

    
 

  
     

    
 

5. การเป็นแมเ่ลีย้งเดีย่ว                  
6. การเป็นผูเ้สยีสละ                  
7. การกลบัสู่สวรรค ์                  

 
หมายเหตุ : การเป็นผู้ที่ถูกลงทณัฑจ์ากสามจีะม ี2 ลกัษณะ กล่าวคอื 1) การลงทณัฑด์ว้ยการ
ประหารชวีติ ไดแ้ก่ รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 บทละครดกึด าบรรพ์
เรื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ รามเกยีรติ ์
ฉบบัภาคเหนือ (ยกเว้นเรื่องพรหมจกัร) และรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน  2)  การลงทณัฑด์้วย
การเนรเทศออกจากเมอืง ไดแ้ก่ พรหมจกัร 
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4.6 พฤติกรรมและการแสดงออก 
 “นางสดีา” เป็นตวัละครเอกหญงิทีป่รากฏบทบาทในเรื่องตัง้แต่ต้นเรื่องจนถงึจบเรื่อง 
เมือ่นางสดีามบีทบาทยอ่มกระท าบางสิง่บางอย่างหรอืแสดงออกพฤตกิรรมบางประการซึง่ท าให้
เราสามารถเห็นถงึพฤติกรรมของตวัละครอนับ่งบอกถึงความเป็นตวัตนของนางสดีาได้อย่าง
ชดัเจนอกีลกัษณะหนึ่ง แต่อย่างไรกต็ามค าว่า “บทบาท” จะมคีวามหมายเหมอืนกบัพฤตกิรรม
และการแสดงออก ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
 4.6.1 การมีความซ่ือสตัยแ์ละภกัดีต่อสามี 
 พฤตกิรรมของนางสดีาที่แสดงออกมาซึ่งมคีวามโดดเด่นและเป็นที่รบัรูก้นัมากที่สุด 
นัน่คอื “การมคีวามซื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอสาม”ี พฤตกิรรมและการแสดงออกดงักล่าวเป็นลกัษณะที่
ส าคญัที่สุดซึ่งเป็นการบ่งชี้ถงึความเป็นนางสดีาได้อย่างเด่นนชดั หากพจิารณาในรามเกียรติ ์
ฉบบัต่างๆ ของไทยนัน้ จะพบว่า กวผีูแ้ต่งยงัคงใหน้างสดีามคีวามซื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอสามไีวซ้ึง่
ถอืว่า เป็นคุณธรรมทีส่ าคญัทีสุ่ดในฐานะภรรยาทีด่ต่ีอสาม ี
 หากพจิารณาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง จะพบว่า นางสดีายงัคงมคีวามซื่อสตัยแ์ละ
ภกัดต่ีอพระราม (สาม)ี อย่างเด่นชดั ดงัเช่นในตอนสดีาหายจะปรากฏในค าพากย์รามเกียรติ ์
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 กล่าวคอื หลงัจากทีพ่ระรามออกไป
ตามกวางทอง และนางสดีาสัง่ให้พระลกัษมณ์ไปช่วยพระราม (เพราะเสยีงกวางแปลง) ท าให้
ทศกณัฐแ์ปลงเป็นเพศฤษพีรอ้มเยนิยอนางสดีาว่าควรอยูใ่นปราสาททีง่ดงามและไม่ควรมาอยู่ใน
ป่าเช่นนี้ พรอ้มทัง้ยงัเยนิยอทศกณัฐ์ (เยนิยอตวัเอง) เพื่อท าให้นางสดีานิยมทศกณัฐ์ แต่ทว่า
นางสดีาดาปฏเิสธ ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ อรรคราชจึง่เฉลยค าพลนั  ว่าเจา้จอมธรรม ์
  ธริาชวงศโ์ยทธยา 
   ๏ มอบเมอืงไวน้้องรกัษา  มาทรงจรรยา 
  อยู่แรมอรญักุฎ ี
   ๏ ตวัขา้ผูเ้ป็นมหษิ ี  โดยดว้ยภกัด ี
  มาอยู่บ าเรอราชา 
       (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 112) 
 

 ตอนนางสดีาหายในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 นัน้ เมือ่ฤษทีศกณัฐใ์ชถ้้อยค าเชญิชวน
ให้นางสดีานิยมทศกณัฐ์ นางสดีาได้แสดงออกทางอารมณ์ว่าไม่พอใจอย่างมากที่ฤษีทศกณัฐ์
ชกัชวนใหน้างนิยมทศกณัฐอ์นัแสดงใหเ้หน็ถงึการนอกใจสาม ีดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีาเยาวยอดเสน่หา 
  ไดฟั้งขดัแคน้แน่นอุรา   กลัยาจึง่ตรสักลบัไป 
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  อนัทศเศยีรขนุยกัษ์   ชัว่นกัไม่มใีครเปรยีบได ้
  เขารูอ้ยู่สิน้ทัง้แดนไตร   เหตุใดมาชมกนัว่าด ี
  ฝ่ายว่าพระรามสรุยิว์งศ ์   คอืองคพ์ระนารายณ์เรอืงศร ี
  อวตารมาผลาญอสรุ ี   ภูมตีัง้อยู่ในสตัยธ์รรม ์
  ไฉนกลบัตเิตยีนดว้ยค าคด   หรอืดาบสพวกพาลโมหนัธ ์
  ไม่รูว้่าพษิเพลงิกลัป์   มาประมาทเสกสรรเจรจา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 586) 
 

 ทัง้น้ีในเหตุการณ์ตอนสดีาหายในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 6 ถอืว่ามคีวามน่าสนใจ 
กล่าวคอื หลงัจากทีฤ่ษีแปลงชวนใหน้างสดีานิยมทศณัฐน์ัน้ นางสดีาจงึปฏเิสธและไม่ยนิยอมที่
จะตามฤษทีศกณัฐไ์ปยงัเมอืงลงกา นางสดีายงัย า้ใหเ้หน็ว่า ผูห้ญงิทีท่อดทิง้สามนีัน้เป็นผูห้ญงิที่
ชัว่ชา้อยา่งมาก พรอ้มยงัเน้นย า้ว่าตนยงัมคีวามภกัดต่ีอพระรามไม่มทีีส่ ิน้สุด ดงัความทีว่่า 
 

  ไดฟั้งจึง่ตอบพดูไป   พดูไฉนเช่นนี้พระอาจารย ์
  ฃา้นี้เป็นพระชายา    ของพระรามามหาศาล 
  อนัจะพาฃา้ไปในกรุงมาร   มใิช่การขององคพ์ระทรงพรต 
  อนัหญงิทีท่ิง้สาม ี    เปนสตัรชีัว่ชา้สาหส 
  ตวัฃา้ภกัดไีม่มลีด    ในพระองคท์รงยศผูภ้รรดา ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร. 6, 2554: 33) 
 

 ในขณะเดยีวกนัรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 เหตุการณ์ก่อนที่นางสดีาจะถูกลกัพาตวั 
หลงัจากทีพ่ระรามอภเิษกสมรสกบันางสดีาแลว้นัน้ พระรามไดเ้ขา้หอกบันางสดีาซึง่ไดร้่วมเสพ
สมภริมยร์กัด้วยกนั ท าให้นางสดีารู้สกึว่าตนเป็นภรรยาของพระรามอย่างสมบูรณ์ นางจงึขอ
ฝากตวักบัพระรามและขอจงรกัภกัดต่ีอพระรามดว้ยชวีติ ดงัความทีว่่า 
 

  จงรกัภกัดถีงึชวีติ    ต่อพระจกัรกฤษณ์นาถา 
  องิแอบแนบองคพ์ระภสัดา   จนเวลารุ่งแสงทนิกร ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 349) 
 

 เหตุการณ์ในเรื่องรามเกียรติฉ์บบัภาคกลางทัง้ในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และ
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 ซึง่บ่งชีถ้งึความซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัดขีองนางสดีาทีม่ต่ีอพระรามนัน้ 
จะเห็นได้จากตอนที่ทศกณัฐ์มาโอ้โลมนางสดีาที่สวนขวญัอุทยาน แต่ทว่านางสดีามยิอมมอง
หน้าทศกณัฐโ์ดยใชไ้มปั้กบนพืน้ดนิเพื่อใชเ้ป็นตวัแทนทศกณัฐใ์นการบรภิาษและถ่มน ้าลาย ท า
ให้ทศกณัฐต์้องถอยหนีและก าชบัด่าว่านางยกัษ์ที่ไม่ไดป้ลอบให้นางสดีายนิยอมตน ท าให้นาง
ยกัษ์มาต่อว่านางสดีา พฤติกรรมของนางสดีาขา้งต้นเป็นสิง่ที่ช่วยชี้ชดัว่า นางสดีาไม่เคยคดิ
นอกใจพระราม ประการส าคญัความซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัดขีองนางสดีาทีม่ต่ีอสามนีัน้แสดงออก
โดยการคดิ “ผูกคอตาย” เพื่อเป็นการยนืยนัถงึความรกัเดยีวใจเดยีวทีม่แีต่พระรามเท่านัน้ ดงัที่
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รื่นฤทยั สจัจพนัธุ ์(2556 : 133) กล่าวว่า พฤตกิรรมทีแ่สดงว่านางสดีาเป็นตวัละครหญงิทีร่กั
เดยีวใจเดยีวและมใีจเดด็เดีย่ว คอื การผูกคอตายเพราะแคน้ใจทีท่ศกณัฐ์เกี้ยวพาราส ีนางอดสู
ใจจนไมย่อมพดูกบัทศกณัฐโ์ดยตรง แต่ใชว้ธิปัีกไมล้งกบัดนิและด่าว่าไมน้ัน้แทน ส านวนไทยแต่
โบราณกล่าวว่า “ผู้หญงิด่าแปลว่าผูห้ญงิรกั” ดงันัน้การทีน่างสดีาไม่ยอมด่าว่าทศกณัฐโ์ดยตรง
เช่นนี้เป็นวธิกีารแสดงบุคลกิลกัษณะและนิสยัใจคอว่านางเป็นคนรกัเดยีวใจเดยีวใหโ้ดดเด่นขึน้
ไปอีก นอกจากนี้แล้วสีดายงัเจ็บช ้าที่นางยกัษ์ด่าว่า และไม่ได้ข่าวเลยว่าพระรามติดตามมา
ช่วยเหลอืนางหรอืไม่ ความคบัแค้นใจที่ต้องปกป้องตนแต่ล าพงัประกอบกบัความใจเดด็ท าให้
นางสดีาผกูคอตาย ดงัความในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และฉบบัรชักาลที ่2 ความว่า 
 

   ๏ โอว้่าสมเดจ็พระพีเ่จา้  พระคุณปกเกลา้เกศ ี
  เมยีจะสดุสิน้ชวี ี    ภูมไีม่ไดเ้หน็ใจ 
  เสยีทคีรองตวัไวท้่า   จะไดบ้งัคมลากห็าไม่ 
  ตัง้แต่วนัน้ีจะลบัไป   มไิดฉ้ลองบทมาลย ์
  ร ่าพลางยอกรขึน้เหนือเกศ   ไหวฝ้งูเทเวศรท์ุกสถาน 
  กราบลงกบัพืน้สธุาธาร   นงคราญร ่าว่าดว้ยอาวรณ์ 
  ขอฝากสมเดจ็พระหรวิงศ ์   กบัองคพ์ระลกัษมณ์ทรงศร 
  อย่ามทีุกขโ์ศกโรครอ้น   แมน้พระสีก่รตามมา 
  ช่วยทลูว่าขา้นี้เจบ็ช ้า   ดว้ยค าพวกพาลยกัษา 
  บดัน้ีถวายบงัคมลา   ไปยงัฟากฟ้าดุษฎ ีฯ 
   ๏ ครัน้เสรจ็ฝากฝงูเทเวศร ์  เยาวเรศผูม้ิง่มารศร ี
  น้าวกิง่โศกหอ้ยอนิทรยี ์   เทวกีห็น่วงขึน้ไป ฯ 
   ๏ เอาภูษาผกูศอใหม้ัน่  แลว้พนักบักิง่โศกใหญ่ 
  หลบัเนตรด ารงปลงใจ   อรไทกโ็จนลงมา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 2, 2549: 133) 
 

   ๏ ถงึตน้โศกยิง่สลดก าสรดเศรา้ เขา้หยุดนัง่บงัเงาพฤกษา 
  จะผกูศอเสยีใหต้ายวายชวีา   แลว้คดิถงึภสัดาโศกาลยั ฯ 
   ๏ โอพ้ระทลูกระหม่อมของเมยีแกว้ วนัน้ีแลว้น้องรกัจะตกัษยั 
  เสยีแรงเป็นเพื่อนล าบากยากไร ้  ไม่เหน็ใจเมยีแลว้พระจกัร ี
  สิง่ใดแต่หลงัไดพ้ลัง้พลาด   ใหข้ดัเคอืงเบือ้งบาทบทศร ี
  จะทลูลาอาสญัเสยีวนัน้ี   ขออย่ามเีวราแก่ขา้ไป 
  ร ่าพลางนางทางแสนเทวษ   ชลเนตรแถวถัง่หลัง่ไหล 
  โศกศลัยร์นัทดสลดใจ   สะอกึสะอืน้ไหไ้ปมา ฯ 
    ................................................ 
   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาเปลีย่วเปล่าเศรา้หมอง 
  เหน็เวลาจวนแจง้แสงทอง   กลวัก านลัมนัจะย่องตามมา 
  จึง่สะพกัสไบบางทีน่างทรง   จบีจดัรดัพระองคโ์จงภูษา 
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  แขง็พระทยัไม่เสยีดายชวีา   อุตสา่หปี์นขึน้บนตน้ไม ้ฯ 
   ๏ จึง่เอาผา้ผกูพนักระสนัรดั  เกีย่วกระหวดัไวก้บักิง่โศกใหญ่ 
  ชายหนึ่งผกูศออรไท   แลว้ทอดองคล์งไปจะใหต้าย ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 34) 
  

 หากพิจารณาถึงค าสอนท้าวชนกจะท าให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างนางสีดากับ
พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา กล่าวคือ ท้าวชนกสัง่สอนให้นางคอยรบัใช้บ ารุง
บ าเรอพระรามและมคีวามภกัดต่ีอพระรามไปกว่าชวีติจะมว้ยมดิ จะท าใหเ้หน็ว่าพฤตกิรรมของ
นางสดีานัน้อยูใ่นกรอบค าสอนตามความคาดหวงัของสงัคม ดงัความทีว่่า 
 

  จึง่ตรสัเรยีกราชบุตร ี   มารศรจีงฟังพ่อสัง่สอน 
  เจา้จะออกจากอกพระบดิร   ไปอยู่นครอยุธยา 
  เป็นขา้ช่วงใชบ้ าเรอบาท   พระภสัดาธริาชนาถา 
  สงวนกายฝากกายฝากชวีา   ภกัดไีปกว่าจะมว้ยมดิ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 351)  
 

 นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยายงัปรากฏความซื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอสามอีย่าง
ชดัเจน ดงัทีป่รากฏในตอนหนุมานถวายแหวนแก่นางสดีาตามค าสัง่ของพระราม ท าใหน้างสดีา
ทราบความจรงิจากหนุมานว่า พระรามใช้ให้มาสบืข่าว เป็นเหตุให้นางสดีาฝากความทูลต่อ
พระรามว่า ตนจะคอยอยู่ที่เมอืงลงกาและจะรกัษากายไม่ใหท้ศกณัฐล์่วงล ้าดัง่จามรรีกัษาขนจน
ตวัตาย ดงัความทีว่่า 
 

  อรไทใสโสมนสัสา    มมีโนภริมยผ์่องใส 
  ตรสัสัง่หนุมานชาญไชย   ท่านไปทลูทรงศกัดิพ์ระจกัร ี
  ว่าเราตกมาอยู่ในกรุงยกัษ์   สงวนศกัดิร์กักายไม่หมองศร ี
  จะสูม้ว้ยดว้ยสจัวาท ี   ดงัจามรรีกัษาขนจนตวัตาย ฯ 
       (รามเกยีรติอ์ยธุยา, 2541 : 41 - 42) 
 

 ส่วนในรามเกียรติฉ์บบัพระเจ้ากรุงธนบุร ีความซื่อสตัยแ์ละภกัดขีองนางสดีาที่มต่ีอ
พระรามในฐานะสามนีัน้ ยงัปรากฏเด่นชดัในตอนท้าวมาลวีราชว่าความ กล่าวคอื ทัง้พระราม
และนางสดีากล่าวตรงกนัในเรือ่งทีน่างสดีารกัพระรามจงึออกบวชตามเสดจ็ ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   พระรามสรุวิงศเ์ป็นใหญ่ 
  จงึทลูแถลงแจง้ไป    ซึง่มาอยู่ในพนาล ี
  ดว้ยพระบตุิรงคท์รงชยั   ใหส้ตัยน์างไกยเกศ ี
  ขอใหพ้ระพรตผ่านบุร ี   ใหข้า้นี้บวชอยู่ไพร 
  ต่อถงึครบสบิสีปี่    จึง่ใหข้า้นี้เป็นใหญ่ 
  กลบัเขา้ไปครองกรุงไกร   ขา้ไสรจ้ึง่มาพนาวา 
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  ดว้ยเหตุนี้พระภูบาล   หลานรกัจึง่ออกมาอยู่ป่า 
  อนัลกัษมณ์เเละนางสดีา   รกัขา้ตดิตามมาดว้ยกน้ 
  เดมิขา้ตัง้พรตอยู่รมิป่า   กบัพระลกัษมณ์นางสดีาเมยีขวญ้ 
             (รามเกยีรติพ์ระเจา้กรุงธนบุร,ี 2532 : 63 - 64) 
 

   ๏ บดันัน้    นวลนางสดีามารศร ี
  กม้เกลา้กราบทลูทนัท ี   ขา้นี้เป็นเมยีพระรามา 
  เดมิชนกบดิาบวชอยู่ไพร   บอกขา้ว่าไดม้าแต่ป่า 
  แทบรมิฝัง่น ้าคงคา    ในมหาบวัทองรจู ี
  จึง่เอาขา้มาเลีย้งไว ้   แลว้พาเขา้ไปกรุงศร ี
  ในมถิลิาธานี    ใหต้ัง้พธิยีกศลิป์ชยั 
  ต่างๆ เขา้ยกธนูศลิป์   เสรจ็สิน้มไิดห้วาดไหว 
  พระรามยกไดว้่องไว   จึง่ใหข้า้เป็นภรรยา 
  ท าการววิาหมงคล    เสนาสามนตท์ัว่หน้า 
  ทัง้ฤๅษสีทิธวิทิยา    เทวามาช่วยอวยชยั 
  เทพเจา้แจง้ใจอยู่สิน้   เมอืงแมนแดนดนิน้อยใหญ่ 
  แลว้พระรามจงึพาขา้ไป   อยู่ในกรุงศรอียุธยา 
  อยู่มานางไกยเกศ ี   ทลูบดิาสามขีองขา้ 
  ใหพ้ระรามไปอยู่พนาวา   ขา้รกัจึง่ตามจรล ี
  กบัทัง้พระลกัษมณ์อนุชา   ออกมาอยู่รมิพนาศร ี
       (รามเกยีรติพ์ระเจา้กรุงธนบุร,ี 2532 : 71) 
 

 ประการส าคญั เหตุการณ์ในเรื่องรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางทัง้ฉบบัรชักาลที ่1 และ
ฉบบัรชักาลที ่2 ทีส่ามารถยนืยนัความซื่อสตัยแ์ละความภกัดขีองนางสดีาทีม่อีย่างเตม็เป่ียมนัน้ 
จะเหน็ไดจ้ากจากการ “ลุยไฟ” ของนางสดีานัน่เอง การลุยไฟของนางสดีาย่อมเป็นทีป่ระจกัษ์แก่
สาธารณชนทัง้หมูเ่หล่าเทวดาและวานรโดยมอีงคพ์ระอนิทรเ์ป็นประธานแห่งสกัขพียาน การลุย
ไฟของนางสดีานัน้ เพลงิมอิาจท าอนัตรายพระบาทของนางสดีาโดยมบีวัทองมารองรบัการย่าง
กา้วของนางสดีา ส่งผลท าใหน้างสดีาปราศจากมลทนิทุกค าครหานินทา 
 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานนัน้ จะพบว่า กวมีไิด้
แสดงใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมทีแ่สดงออกใหเ้หน็ถงึความซื่อสตัยด์งัทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัภาค
กลางอย่างชดัเจนเท่าใดนัก แต่เมื่อพจิารณาเน้ือเรื่องในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ทัง้หมดแล้ว จะ
ท าใหเ้หน็ว่า นางสดีามไิดถู้กทศกณัฐล์่วงละเมดิทางเพศ เหน็ไดจ้ากตวัอย่างในเรื่องพรหมจกัร
และพระรามชาดก ประกอบในรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นทัง้ภาคเหนือและภาคอีสานส่วนใหญ่ 
(ยกเวน้เรื่องลงักาสบิโห) จะไม่ปรากฏเหตุการณ์ “ลุยไฟ” อกีด้วย แต่อย่างไรก็ตามคุณธรรม
เรื่องความซื่อสตัย์และภกัดีของนางสีดาที่มต่ีอพระราม จะพบว่า พฤติกรรมของนางสีดาใน
ลกัษณะดงักล่าวจะถอืว่าเป็นสิง่ที่รบัรูต้รงกนัว่านางสดีามลีกัษณะทีซ่ื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอพระราม
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อย่างยิง่ยวด แมว้่ารามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานจะไม่ปรากฏเด่นชดั แต่
กวผีู้แต่งก็ยงัคงใหน้างสดีาไม่นอกใจสามขีองตน สาเหตุดงักล่าวทีก่วผีู้แต่งมไิดเ้น้นย ้าบทบาท
ของนางสดีาในดา้นน้ี อาจเป็นเพราะรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่เป็นเรื่องเล่าจากผูเ้ทศน์สู่ผูฟั้ง มไิด้
เปิดโอกาสให้นางสดีาแสดงพฤตกิรรมอย่างเด่นชดัเท่าใดนัก แต่ผู้ศกึษาจะถอืว่า นางสดีาเป็น
ตวัละครหญิงที่ยงัคงมคีวามซื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอสาม ี(พระราม) อนัแสดงให้เห็นถึงการอยู่ใน
กรอบจารตีของผูห้ญงิในสงัคมไทย 
 
 4.6.2 การดแูลปรนนิบติัสามี  
 พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีาทีเ่กี่ยวโยงและสมัพนัธก์บัความซื่อสตัยแ์ละ
ภกัดทีีม่ต่ีอสามนีัน้ จะสามารถพจิารณาไดจ้ากพฤตกิรรมของนางสดีาทีม่คีวามรบัผดิชอบในการ
ดูแลปรนนิบตัสิาม ีหากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางโดยเฉพาะฉบบัรชักาลที ่1 จะพบว่า 
นางสดีามพีฤตกิรรมและการแสดงออกเรื่องการดูแลปรนนิบตัสิามอีย่างเหน็ได้ชดั ดงัทีป่รากฏ
ในตอนนางสดีาขอตามออกบวช แมว้่าพระรามจะหา้มปรามนางสดีากต็ามแต่ด้วยความตัง้ใจที่
นางสดีาจะไปคอยรบัใชพ้ระรามนัน้ เนื่องจากนางสดีาไดย้นืยนัว่าหากพระรามไม่ยอมใหไ้ปดว้ย
จะขอตายเสยีดกีว่า ยอ่มท าใหเ้หน็ว่านางสดีามคีวามตัง้ใจทีจ่ะไปขา้รองบาทของพระราม จนท า
ใหพ้ระรามยนิยอมในทีสุ่ด ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาเยาวยอดเสน่หา 
  ไดฟั้งดัง่ตอ้งสายฟ้า   กลัยากอดบาทร ่าไป 
  โออนิจจาพระทรงเดช   จะโปรดเกศเมยีบา้งกห็าไม่ 
  น้องจากมถิลิากรุงไกร   มาพึง่ใตธุ้ลพีระสีก่ร 

  แมน้ไม่เมตตาขา้บาท   จงพฆิาตฆา่ฟันเสยีก่อน 
  จึง่ค่อยเสดจ็บทจร    ไปจากนครวงัจนัทน์ 
  น้องจงึจะสิน้ความโศก   ทีว่โิยคจากยอมไอศวรรย ์
  ซึง่จะทิง้ขา้ไวผู้เ้ดยีวนัน้   จะรูท้ีผ่นัพกัตรไ์ปพึง่ใคร 
  พระบตุิเรศมารดาทัง้สอง   จะไดค้รองพารากห็าไม่ 
  แมน้จะอยู่ช ้าระก าใจ   จะตามไปสนองพระบาทา 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 409 - 410) 
 

 อกีทัง้ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 กวผีูแ้ต่งยงัไดเ้น้นย ้าใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมของนาง
สดีาที่มหีน้าที่และบทบาทในการคอยตดิตามและรบัใช้สามขีองนางในป่า ดงัปรากฏในตอนที่
นางสดีาสนทนากบัฤษีทศกณัฐ์ซึ่งจ าแลงแปลงกายมาชวนให้นางสดีานิยมในตวัทศกณัฐ์ ดงั
ความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   โฉมนางสดีามารศร ี
  ไดฟั้งวาจาพระมุนี    เทวจีึง่กล่าวสนุทร 
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  ตวัขา้นี้เป็นอคัเรศ    พระราเมศสรุยิว์งศท์รงศร 
  มนีามสดีาบงัอร    อยู่พระนครอยุธยา 
  ผ่านฟ้ารบัสตัยพ์ระบตุิรงค ์   มาทรงผนวชเป็นชป่ีา 
  ขา้กบัพระลกัษมณ์อนุชา   เสน่หาต่อเบือ้งบทมาลย ์
  จึง่ออกตามมาปรนนิบตั ิ   ทีใ่นพนสัไพรสาณฑ ์
  แต่อยู่ทีน่ี่กช็า้นาน    พึง่เหน็พระอาจารยว์นัน้ี ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 585) 
 

 หากพจิารณาถงึค าสอนทา้วชนกที่ไดส้ัง่สอนนางสดีาก่อนไปครองเมอืงกบัพระรามที่
อยุธยานัน้ จะท าให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างนางสดีากบัพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นางสดีา กล่าวคอื ท้าวชนกสัง่สอนให้นางคอยรบัใช้บ ารุงบ าเรอพระรามและมคีวามภกัดต่ีอ
พระรามไปกว่าชวีติจะมว้ยมดิ จะท าใหเ้หน็ว่าพฤตกิรรมของนางสดีานัน้อยู่ในกรอบค าสอนตาม
ความคาดหวงัของสงัคม ดงัความทีว่่า 
 
   ๏ เมื่อนัน้   ทา้วชนกจกัรวรรดริงัสรรค ์
  เหน็สองลกูยาวลิาวณัย ์   งามดัง่สรุยินัจนัทร 
  จึง่ตรสัเรยีกราชบุตร ี   มารศรจีงฟังพ่อสัง่สอน 
  เจา้จะออกจากอกพระบดิร   ไปอยู่นครอยุธยา 
  เป็นขา้ช่วงใชบ้ าเรอบาท   พระภสัดาธริาชนาถา 
  สงวนกายฝากกายฝากชวีา   ภกัดไีปกว่าจะมว้ยมดิ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 351)  
 
   ๏ เมื่อนัน้   ทา้วชนกจกัรวรรดนิาถา 
  ทัง้องคส์มเดจ็พระมารดา   เหน็ลกูโศการ าพนั 
  สององคก์อดองคเ์ยาวลกัษณ์  ชลนาคลอพกัตรแ์ลว้รบัขวญั 

  โอว้่าเจา้ดวงชวีนั    จะกนัแสงร าพนัไปไยม ี
  จ าเป็นแลว้จ าจะวปิโยค   จงดบัโศกเสยีเถดินะโฉมศร ี
  ไหนจะพน้บตุิเรศชนนี   ใช่จะสิน้ชวีาจากจร 
  ควรเจา้จะสนองรองบาท   พระสามธีริาชทรงศร 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 352)  
 

 ในบทละครดกึด าบรรพ์เรื่องรามเกียรติฉ์บบัสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานรศิรานุวดัตวิงศ์นัน้ พฤตกิรรมของนางสดีาที่แสดงให้เหน็ถงึหน้าที่ที่จะต้องดูแลรบัใช้
สามขีองนางนัน้ ปรากฏให้เห็นอย่างชดัดงัที่ปรากฏในบทสนทนาของฉากที่ 2 ในอาศรม 
กล่าวคอื นางสดีาไดร้อ้ยพวงมาลยัเพื่อถวายบชูาแด่พระราม พฤตกิรรมทีแ่สดงออกของนางสดีา
ท าใหพ้ระรามรูส้กึว่าเป็น “บุญ” ทีม่นีางสดีามาคอยดแูลรบัใช ้ดงัความทีว่่า 
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  สดีา  หม่อมฉันว่า ต้องพรากจากเมอืงมาอยู่เปลีย่ว เวลาเทีย่วพอจะลมืทุกข์
    ได ้เวลานอนทุกขท์บัคบัหวัใจ หม่อมฉันท าบุหงาว่าจะถวายเวลาทีเ่ขา้
    ทีพ่ระบรรทม จะไดช้มพอคลายพระทยัเพคะ 
  ราม  เออ สดีา ขอบใจเจา้รกัผวั เป็นบุญของพีท่ีไ่ดเ้จา้มาปฏบิตัเิมื่อคราวยาก 
     (รามเกยีรติ ์สมเดจ็ฯ กรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ,์ 2534 : 7) 
 

 ส่วนค าพากยร์ามเกยีรติส์มยัอยุธยา จะปรากฏว่านางสดีามพีฤตกิรรมดูแลปรนนิบตัิ
สาม ีดงัจะเหน็เด่นชดัไดจ้ากการสนทนาระหว่างนางสดีากบัฤษทีศกณัฐแ์ปลง กล่าวคอื นางสดีา
ไดบ้อกกบัพระฤษวี่าตนออกมาอยูป่่าเพราะว่าออกมารบัใชด้แูลปรนนิบตัต่ิอสาม ีดงัความทีว่่า 
 

   ๏ อรรคราชจึง่เฉลยค าพลนั  ว่าเจา้จอมธรรม ์
  ธริาชวงศโ์ยทธยา 
   ๏ มอบเมอืงไวน้้องรกัษา  มาทรงจรรยา 
  อยู่แรมอรญักุฎ ี
   ๏ ตวัขา้ผูเ้ป็นมหษิ ี  โดยดว้ยภกัด ี
  มาอยู่บ าเรอราชา 
       (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 112) 
 

 อีกทัง้นางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัพระเจ้ากรุงธนบุร ีจะพบว่า นางสดีายงัคงปรากฏ
พฤตกิรรมการดูแลปรนนิบตัสิาม ีดงัที่ปรากฏในตอนนางสดีาเล่าความหลงัใหแ้ก่พระมงกุฎซึ่ง
ท าให้เหน็ว่า เมื่อพระรามผู้เป็นพระบดิาของพระมงกุฎได้ออกบวช นางสดีาก็ได้ขอตดิตามมา
ดแูลรบัใชพ้ระราม ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ สดีากรรแสงแถลงไข  พไิรบอกลกูเสน่หา 
  เดมิแม่อยู่เมอืงมถิลิา   พระอยักาเจา้เสีย่งศลิป์ชยั 
  เทพามนุษยเ์ขา้ยกศลิป์   เสรจ็สิน้มไิดห้วาดไหว 
  พ่อเจา้ยกไดว้่องไว   จงึเศกแม่ใหก้บับดิา 
  อน้บตุิเรศของเจา้    เผ่าพงศบ์รมนาถา 
  เรอืงรุดสดุอรรคอศิรา   ปรากฏยศยิง่โมล ี
  จึง่พาแม่มาเวยีงชยั   อยักาใหส้จัมเหษ ี
  ใหพ้่อเจา้ไปพนาล ี   แม่นี้ตดิตามจรจรรย ์
       (รามเกยีรติพ์ระเจา้กรุงธนบุร,ี 2532 : 10) 
 

 นอกจากน้ีนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 จะปรากฏพฤตกิรรมเรื่องการดูแล
ปรนนิบตัิสาม ีดงัจะเห็นได้จากการเหตุการณ์ที่พระชนนีทัง้สามพระองค์ได้บอกให้นางสีดา
กลบัไปคอยพระรามอยู่ที่ปราสาท แต่นางสดีามไิด้ต้องการเช่นนัน้ที่จะต้องกลบัไปเมอืงอยุธยา 
อกีทัง้นางสดีายงัได้แสดงจุดยนืของตนว่า ตนจะขออยู่รบัใช้พระรามซึ่งจะได้ร่วมสุขร่วมทุกข์
ดว้ยกนั ถงึแมว้่าตนจะตอ้งประสบกบัความยากล าบากเพยีงใดกต็าม ดงัความทีว่่า 
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 ๏ เมื่อนัน้ นางสดีาเยาวยอดเสนหา ไดฟั้งทัง้สามพระมารดา กลัยานบนอบตอบ
คด ีซึ่งทรงพระเมตตาการุญ ขอบพระคุณควรใส่ในเกษี ใช่จะขนืขดัพระเสาวนี แต่ลูกนี้
เปนบาทบรจิา ดว้ยไดเ้คยร่วมศุขทุกขร์อ้น กบัภูธรธริาชนาถา ถงึแสนยากล าบากกายา ก็
ตามแต่เวราไม่อาวรณ์ ฯ 

                         (รามเกยีรติ ์ร.4, 2555: 101 - 102) 
 

 ส่วนพฤติกรรมของนางสดีาในการดูแลปรนนิบตัิสามใีนรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่น จะ
ปรากฏเด่นชดัในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ ไดแ้ก่ ปรมัมเหยีรและหอรมาน และรามเกยีรติฉ์บบั
ทอ้งถิน่ภาคอสีาน ไดแ้ก่ ควายทวัระพ ีซึง่จะปรากฏความในลกัษณะทีพ่ระรามกล่าวถงึนางสดีา 
ทัง้นี้เนื้อความในเรือ่งควายทวัระพจีะคลา้ยคลงึกบัเรื่องหอรมาน ดงันัน้ผูศ้กึษาจะขอยกความใน
เรือ่งปรมัมเหยีรและหอรมานเท่านัน้ ดงัความทีว่่า 
 

 “.....ภายลุนกจ็ากบัด้วยน้องแห่งตนว่า ดัง่นางสดีานี้จกัเป็นดัง่ผู้หญิงทัง้หลายใน
โลกบ่มพีอ 2 แล นางย่อมมอีาจารวตัรปฏบิตัแิก่ผวัตนเป็นอนัดนีัก หากที่จกัเปรยีบบ่ได ้
ยางย่อมมีวตัรแก่ผวัตน 5 ประการ อนั 1 คอืว่า บพัพถายนิีคอือัน้ลุกก่อนผวั อนั 1 
ปัจฉายนิิ คอือนันอนลนูผวั อนั 1 กนิรยนิิ คนัผวัหนักห็ือ้ผวับุญรกั คอืว่าผวัตนตนไปทีใ่ด
ทางใดมา เยยีะหน้าดตีางามรอผวัตน อนั 1 แมน้มคี าเคยีจเท่าใด กค็่อยอดเสยีไวใ้นใจตน
อยู่บ่หือ้ปรากฏ 
 ยงิผูใ้ดมวีตัรปฏบิตัแิก่ผวัสนันี้ อถิรีตัน ว่าเป็นนางแกว้ผูป้ระเสรฐิ คนัว่าจุตติายก็
ไดเ้มอืเกดิในสวรรคเ์ทวโลกดหีล ีเหตุดัง้อัน้โบราณกถาจรยิเจา้ทัง้หลายกล่าวไว้ว่า เป็น
ผูห้ญงินี้หือ้มคีองวตัรปฏบิตัแิก่ผวัตนเป็นดัง่นางสดีาปฏบิตัอิุปฐากพระยารามนัน้ เพื่ออัน้
แล.....” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527: 11) 
 

 “.....พระยารามก็จากบัพระลกัขณะอนัเป็นน้องนัน้ว่า “นางผู้นี้จกัเป็นดัง่ผู้หญิง
ทัง้หลายในโลกบ่มีพอ 2 ได้แล ย่อมมีวตัตปฏบิตัิแก่ผวัตนเป็นอนัหาผู้ยิงจกัมาเปรียบ
เทยีมบ่ไดแ้ล มวีตัตปฏบิตัแิก่ผวัตน 5 ประการ อนั 1 คอืว่าปุพพฐายนิี ย่อมลุกก่อนผวัแล 
ปัจฉานิปาตนิี นอนกน็อนลุนผวั กปีารปฏสิสาวนิี อยู่ถา้รบัใชบ้่หนีไกล มหาปจารนิี คนัหนั
กบ็ุนดรีกั คอืว่า ผวัไปในทีใ่ดมาเยยีะหน้าตางามร่อ แม่นมคี าเคยีดเท่าใดกค็่อยอดใจอยู่บ่
หือ้ปรากฏ ปิยวาทนิี กล่าวค าอนัม่วนเพราะเป็นทีร่มัเมาเอาใจ ยงิผูใ้ดมวีตัตปฏบิตัแิก่ผวั
ฉันนี้ อติถีรตนัง เป็นยงิผู้เป็นแก้วประเสฏิ คนัว่าจุติตายกเ็ที่ยงว่าจกัได้ไปเกดิในสวรัค
โลกพุน้แล เหตุดัง่อัน้โบราณาจารยก์ล่าวว่า  “เป็นผูย้งินี้หือ้มวีตัตปฏบิตัแิก่ผวัตนเป็นดัง่
นางสดีาอุปปัฏฐากพระยารามนัน้เทอะ”  

                       (หอรมาน, 2527: 56 - 57) 
 

 จากขา้งต้นจะท าใหเ้หน็ว่า นางสดีามพีฤตกิรรมและการแสดงออกต่อสามใีนลกัษณะ
ภรรยาที่ดคีอยดูแลรบัใช้สามขีองตน ท าให้เห็นถึงความเป็นผู้หญิงที่ดตีามกรอบจารตีสงัคม
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โบราณ ยอ่มเป็นการชีใ้หเ้หน็ว่า รามเกยีรติท์ ัง้ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอสีานมอุีดมคตขิอง
ผู้หญิงเหมอืนกนัดงัที่ปรากฏในพฤตกิรรมของนางสดีาในด้านการดูแบปรนนิบตัิสาม ีแต่ที่น่า
สงัเกตในเรื่องปรมัมเหยีรและหอรมาน ยงัไม่มตีอนทีป่รากฏว่า นางสดีาไดร้บัใช้ปรนนิบตัสิามี
ของตนอย่างชดัเจน แต่อาจเป็นที่รบัรูใ้นความเป็นนางสดีาที่ว่า นางสดีาเป็นผู้หญงิที่ดงีามซึ่ง
คอยปรนนิบตัริบัใช้ดูแลสาม ีจงึท าใหก้วผีู้แต่งบรรจุพฤตกิรรมและการแสดงออกดงักล่าวลงใน
ตวันางสดีาในเรือ่งปรมัมเหยีรและหอรมาน ประกอบกบัทัง้สองเรือ่งนี้เป็นการเล่าเรื่องเพื่อการใช้
เทศน์ จงึไม่จ าเป็นต้องแจกแจงรายละเอยีดปลกีย่อยเพื่อความกระชบัในการเล่าเรื่อง โดยกวผีู้
แต่งยกตวัอยา่งของพฤตกิรรมของตวัละครมาเพื่อใชส้ัง่สอนเท่านัน้ 
 
 4.6.3 การมีความกตญัญกูตเวที 
 หากพจิารณาในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยนัน้ จะท าให้เหน็ว่า นางสดีามฐีานะ
เป็นพระธดิาบุญธรรมของพระฤษีชนกหลงัจากที่ถูกทอดทิ้ง ส่วนในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลาง 
บทบาทของนางสดีาทีม่ต่ีอพระฤษชีนก (ทา้วชนก) จะปรากฏเฉพาะในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่
1 เท่านัน้ เนื่องจากมตีอนก าเนิดนางสดีาซึง่ท าใหต้วัละครพระฤษชีนกยงัคงปรากฏอยู่ ส่วนฉบบั
อื่นๆ ของภาคกลางนัน้เป็นฉบบัทีไ่ม่สมบูรณ์ตัง้แต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง และเป็นตอนทีไ่ม่ปรากฏ
บทบาทของพระฤษีชนกนัน่เอง การแสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทขีองนางสดีาที่มต่ีอท้าว
ชนกในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 นัน้ แมว้่ากวจีะมไิดพ้รรณนาว่านางสดีาตอบแทนผูม้พีระคุณ
อยา่งไร แต่กวผีูแ้ต่งจะสรา้งพฤตกิรรมทีน่างสดีาร ่าไหร้ าพนัว่านางจ าต้องไปอยู่เมอืงอยุธยาของ
พระรามโดยมไิดอ้ยู่รองสนองบาททา้วชนกซึง่พออนุมานไดว้่า นางสดีามคีวามส านึกรูข้องผูท้ี่มี
พระคุณต่อนางเองทีเ่คยเลีย้งด ูดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีามารศร ี
  ฟังพระบตุิรงคท์รงธรณี   น้อมเศยีรธุลกีบับาทา 
  โอว้่าพระองคผ์ูท้รงเดช   พระคุณเคยปกเกศเกศา 
  เลีย้งลกูแต่เยาวจ์นใหญ่มา   ผ่านฟ้ามใิหอ้นาทร 
  ถนอมดัง่ดวงเนตรดวงใจ   ผดิชอบสิง่ใดพระสัง่สอน 
  จนลาพรตคนืเขา้พระนคร   ดว้ยอาวรณ์จะปลกูลกูรกั 
  จึง่ตัง้พธิยีกศลิป์ชยั   เลอืกคู่จะใหเ้สมอศกัดิ ์
  ใหส้มวงศส์มพงศส์มพกัตร ์   ใหเ้ป็นหลกัจรรโลงธาตร ี
  ควรหรอืไม่ไดส้นองบาท   พระบตุิรงคธ์ริาชเรอืงศร ี
  ร ่าพลางนางทรงโศก ี   ดัง่หนึ่งชวีจีะมรณา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 585) 
 

 หากพจิารณาเรื่องรามเกียรติฉ์บบัภาคเหนือ จะพบว่า พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
ความกตญัญูกตเวทจีะปรากฏในเรื่องพรหมจกัร กล่าวคอื นางสดีาในเรื่องพรหมจกัรนัน้ ฐานะ



177 

ของนางสดีาไดเ้ป็นผูอ้าศยัและผูร้บัใชพ้ระรสใีนฐานะผูม้พีระคุณทีชุ่บเลีย้งและดูแลตน พรอ้มกบั
ฐานะธดิาบุญธรรมอกีดว้ย ซึง่ท าใหน้างสดีาคอยดรูบัใชพ้ระรสเีป็นกจิวตัร ดงัความทีว่่า 
 

  “....นางกอ็ยู่รบัใช้สอยยงัพระรสตีนพ่อนัน้ ดงัไฟและแต่งน ้าอุ่น น ้าเย็นและต้ม
หวัมนัและลกูไมแ้ก่เจา้รสหีัน้แล” 

        (พรหมจกัร, 2522: 18) 
 

 ส่วนในเรือ่งปรมัมเหยีรและหอรมาน พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความกตญัญกูตเวทขีอง
นางสดีาทีม่ต่ีอผูม้พีระคุณ จะแสดงออกใหเ้หน็ถงึความส านึกรูใ้นบุญคุณของนางสดีาทีม่ต่ีอพระ
ฤษกีสัสปะผู้ทีเ่คยชุบเลีย้งนางสดีาตอนที่ถูกทอดทิ้ง ดงัทีป่รากฏในตอนนางสดีาต้องออกเรอืน
ไปกบัพระรามหลงัจากทีม่พีธิอีภเิษกสมรสเรยีบรอ้ยแลว้ กล่าวคอื นางสดีาไดเ้คารพนมสัการที่
เทา้ของพระฤษ ีเดนิประทกัษณิ 3 รอบและน าดอกไมข้องหอมมาบูชา พรอ้มทัง้กล่าวสดุดพีระ
ฤษีกสัสปะที่เคยเลี้ยงดูตนมาตัง้แต่ยงัวยัเยาว์ ทัง้น้ีในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ภาคอสีาน ได้แก่ 
เรือ่งควายทวัระพจีะปรากฏเนื้อเรือ่งคลา้ยคลงึกบัเรือ่งปรมัมเหยีรและหอรมาน ดงัความทีว่่า 
 

 “....ว่าอัน้แลว้นางกลุ็กมานัง่อยู่นมสัการไหวเ้จา้รสัสทีีต่ดิทีเ่ท่า 5 แห่ง แลว้นางก ็ 
ปทกัขณิซึ่งเจา้รสัส ี3 รอบ แลว้กถ็ือเอาดอกไมข้องหอมบูชา ขอหื้อเจา้รสัสตีนพ่อขมา
โทษบวัรมวร แลว้นางกลุ็กนัง่อยู่ภายหลงัแห่งเจา้รสัสหีัน้แล” 
 “....สว่นนางสดีากไ็หวเ้จา้รสัส ีแลว้กป็ทกัขณิเซิง่เจา้รสัสตีนพ่อแลอาสรม แลว้นาง
กร็ ่าเพงิเถงิคุณแห่งเจา้รสัส ีแต่ปฐมเมื่อเอาตนออกจากขวดค ามาเลีย้งไวห้ือ้ใหญ่มาดว้ย
มลูหวัมนัลกูไม ้แลน ้าอุ่นน ้าเยน็นัน้ บ่อาจจกักคณนาสงัขยานับบุญคุณอนันัน้ได ้นางกร็ า
เพงิสัน้ๆนัน้ไจ้ๆ นางกร็้องไห้ มคีู่ตาทัง้ 2 อนัเต็มไปด้วยน ้าตา แล้วกค็่อยออกไปกบั
ดว้ยพราหมราชและพระลกัขณะหัน้แล” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527: 9) 
 

 “คนัว่านางลงมารอดแลว้ เจา้รสกีบ็อกยงักจิจการทงัมวบหือ้นางไดรู้ ้แลว้เจา้รสกี็
เอานางสดีาเขา้มาสูอ่าสรม บทแห่งตน เจา้รสกีส็ ัง่สอนยงัคลองวตัตป์ฏบิตัอินัผูย้งิทงัหลาย
ปฏบิตัผวัอนัเป็นเจา้แห่งตนบวัรมวลเลีย้งแลว้ นางสดีากก็ราบไหวเ้อาหวัแห่งตนแทบกบั
หลงัตนีแห่งเจา้รสตีนเป็นบดิา แลว้นางกม็ตีาทงั 2 เตม็ไปดว้ยน ้าตา นางกร็อ้งไหโ้สกทุกข์
นกัหนา เป็นดัง่อกจกัแตกไปหัน้แล นางมชีลเนตตาทงั 2 กแ็ดงเป็นดัง่แถวเลอืดนัน้” 
 “.....นางกลุ็กมานมสัการน้อมไหวเ้จา้รสดีว้ยทีต่ดิทีเ่ทา้ 5 แห่ง แลว้นางกผ็ทัทสนิ 
แลว้กไ็หวด้ว้ยดอกไมค้นัธะของหอม แลว้กข็อพระรสเีจา้ขมาโทษทงัมวล แลว้นางกน็ัง่อยู่
พายหลงัเจา้รสหีัน้แล” 

        (หอรมาน, 2527: 54) 
 

 “....คนัว่านางลงจากผาสารทเถงิเจา้ระสแีลว้ เจา้ระสกีจ็กับอกเล่ายงักจิจะกานทงั
มวน ใหน้างไดฮู้ย้งัประวตัตทิงัมวนแลว้ เจา้รสกีน็ าเอานางสดีาแก่นใหเ้ขา้มาสู่อาสามบดั
พระปันนะสาลาแห่งบละบานสยังชู่ปะกานแลว้ นางสดีากน้็อมหวัลงขาบไหวแ้ทบบาดให้
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ทาตนพ่ นางสดีากม็ตีาทงั 2 เตม็ไปดว้ยน ้าตา นางกใ็หโ้สกทุกนักหนา เป็นดัง่อกจกัแตก
ไปนัน้แล ชนละเนตน ้าตาทงั 2 กด็ูแดงเป็นดัง่เลอืดนัน้แล เพราะไหบ้่เหอืดจกัยามแล.....
ว่าอนัแล้วนางลุกมานะมดัสะกาน น้อมไหว้เจ้ารสทีี่ติดที่เท้าห้าแห่งแลว้ นางกป็ะทกัขนิ 
ไหวด้ว้ยคนัทะของหอมขอใหพ้ระรสเีจา้ขะมะเสยียงัโทดบระบวนแลว้ นางกน็ัง่ยู่พายหลงั
เจา้ระสหีัน้แล” 

               (ควายทวัระพ,ี 2528: 369) 
 

 พฤติกรรมของนางสีดาที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวที จะปรากฏชดัเจนอีกครัง้ใน
รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง ไดแ้ก่ รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 ซึง่
เป็นตอนที่นางสีดามาอาศัยอยู่กับพระฤษีวชัมฤคหลงัจากที่นางสีดาถูกพระรามตัดสินโทษ
ประหารชวีติเนื่องจากพระรามคดิว่านางสดีานอกใจตนโดยนางสดีาอาจยงัรู้สกึอาลยัอาวรณ์
ทศกณัฐ์ กล่าวคอื หลงัจากที่นางสดีาถูกพระรามตดัสนิโทษประหารชวีติแล้ว พระลกัษมณ์ก็มิ
อาจสงัหารนางสดีาด้วยเนื่องจากบุญบารมรีกัษานางไว้ นางสดีาจงึต้องเดนิเร่ร่อนอยู่ในป่า ท า
ใหพ้ระอนิทรไ์ดจ้ าแลงแปลงกายเป็นมหงิสา (ควาย) เดนิน าทางนางสดีาใหม้าพบกบัอาศรมพระ
ฤษวีชัมฤค เมือ่พระฤษเีหน็นางสดีาจงึไดถ้ามไถ่ความเป็นมาและพระฤษยีงัไดบ้อกว่าเป็นเพราะ
เวรกรรมทีท่ าใหน้างตอ้งเป็นเช่นนี้ พระฤษจีงึได้นิรมติทีอ่ยู่ใหน้างสดีาพกัอาศยั นางสดีาส านึกรู้
ในบุญคุณจงึคอยดูแลรบัใช้เปรียบเสมอืนดัง่บดิาของตน (ส่วนในรามเกียรติฉ์บบัพระเจา้กรุง
ธนบุร ีปรากฏตอนนางสดีามาอยู่กบัพระฤษีหลงัจากพระรามสัง่ประหารชวีตินางสดีา แต่มไิด้
ปรากฏชดัเจนว่านางสดีาคอยดแูลรบัใชพ้ระฤษเีพื่อตอบแทนพระคุณต่อพระฤษ)ี ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีาสาวสรรค ์
  อยู่ดว้ยพระมหานกัธรรม ์   ทีใ่นอรญักุฎ ี
  ปรนนิบตัเิชา้เยน็เป็นนิจ   ดัง่บตุิเรศก่อเกดิเกศ ี
  ทัง้น ้าใชน้ ้าฉนัแลอคัค ี   กวาดแผว้กุฎทีุกเวลา 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 350) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาเยาวยอดสงสาร 
  อยู่ดว้ยกบัองคพ์ระอาจารย ์   ปานดัง่บตุิเรศเรอืงชยั 
  เชา้เยน็อุตสา่หป์รนนิบตั ิ   มใิหเ้คอืงขดัอชัฌาสยั 
  กวาดแผว้ศาลาพาไล   ในทีจ่งกรมอารญั 
  แลว้เทีย่วเกบ็ผลพฤกษา   ตกัมาทัง้น ้าใชน้ ้าฉนั 
  เป็นนิจอตัราทุกวนั    ดว้ยกตญัญพูระมุนี  
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 358) 
 
   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีามารศร ี
  อยู่ดว้ยพระมหามุน ี   มไิดม้โีรคนัอนัตราย 
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  ปฏบิตัวิดัถากพระนกัสทิธ ์   เชา้เยน็เป็นนิจไม่เหนื่อยหน่าย 
  ครัน้อ่อนสรุยิฉ์นัตะวนัชาย   โฉมฉายจบักระเชา้เขา้พงไพร ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 590) 
 

 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานนัน้ โดยเฉพาะเรื่อง
หอรมาน ปรมัมเหยีร รวมไปถงึเรื่องควายทวัระพ ีเมื่อนางสดีามาอยู่กบัพระฤษีหลงัจากที่ถูก
พระรามตดัสนิโทษประหารชวีตินัน้ กวีผู้แต่งมไิด้พรรณนาว่านางสดีารบัใชพ้ระฤษีอย่างไร แต่
หลงัจากทีพ่ระรามมาขอคนืดกีบันางสดีา นางสดีาจงึไดน้ าขา้วตอกดอกไมไ้ปกราบไหวพ้ระฤษผีู้
มีพระคุณต่อตน พร้อมอ าลาพระฤษีไปอยู่กับพระรามดังเดิม อันเป็นการแสดงให้เห็นถึง
พฤตกิรรมของนางสดีาในลกัษณะของความส านึกรูต่้อผูท้ีม่พีระคุณต่อตน ดงัความทีว่่า 
 

 “นางสดีาและพระบุตรพระเทยีมกเ็อาเข้าตอกดอกไม้ไปไหว้เจ้ารส ีแล้วกข็อหื้อ
ขมาโทษทงัมวลแลว้กส็ัง่อ าลาเจา้รสแีล นางกร็ าเพงิเถงิตนอนัเป็นทุกขแ์ต่ก่อน นางกร็อ้ง
ใหม้ชีลเนตตาทงั 2 เตม็ไปดว้ยน ้าตา แลว้นางกร็อ้งไหร้ ่าไรไปมาหลายประการต่างๆ แลว้
กส็ัง่อกลาเจา้รสแีลว้ออกไปแล” 

        (หอรมาน, 2527: 89) 
 

 “สว่นว่านางสดีาแลพระบุตรแลพระรปูนัน้กม็ขีา้วตอกดอกไมเ้ขา้ไปหาไหวเ้จา้รสัส ี
ขอขมาโทษทงัมวลแก่ตนแลว้กส็ัง่อ าลายงัเจา้รสัสแีลว้กถ็อยออกมาหัน้แล สว่นว่านางสดีา
กม็าร าเพงิเถิงตนอนัเป็นทุกข ์แล้วได้มาอยู่กบัด้วยเจ้ารสัสแีต่ก่อน แลจกัได้พลดัพราก
เจา้รสัสนีัน้ นางดม็ตีาทัง้ 2 อนัเตม็ไปดว้ยน ้าตาแลว้ นางกร็อ้งไหส้ัง่อ าลากบัดว้ยเจา้รสัส ี
ออกมาอยู่กบัพราหมราชอนัเป็นสามกิาแห่งตนในทีห่ ัน้แล” 

             (ปรมัมเหยีร, 2527: 43 - 44) 
 

 พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีาดงัขา้งต้น แสดงให้เหน็ว่า นางสดีามคีวาม
กตญัญกูตเวทต่ีอผูท้ีม่พีระคุณต่อนางโดยแสดงออกทัง้ในฐานะรบัใชพ้ระฤษแีละรวมไปถงึการน า
ดอกไมแ้ละของหอมมากราบไหว้บูชา ย่อมเป็นสิง่ที่ชี้ให้เหน็ถงึคุณธรรมของนางสดีาที่มคีวาม
ส านึกรูใ้นบุญคุณทีพ่ระฤษไีดด้แูลตนเอง เพราะหากไม่มพีระฤษกีจ็ะท าใหน้างสดีาไม่อาจอยู่รอด
ในสงัคมได้ กล่าวไดว้่า พระฤษีเปรยีบเสมอืนพระบดิาบุญธรรมของนางสดีาที่ชุบเลี้ยงนางสดีา
จนเตบิใหญ่จนท าใหน้างสดีาไดอ้ภเิษกสมรสกบัพระรามในทีสุ่ด 

 
 4.6.4 การมีความเคารพต่อผูท้รงศีล 
 ผู้ทรงศีลตามความหมายของผู้ศึกษาจะหมายถึง พระฤษี หากพิจารณาผู้ทรงศีลที่
เกีย่วขอ้งกบันางสดีาในเรือ่งรามเกยีรติ ์ผูศ้กึษาจะพจิารณาและศกึษาจากพระฤษทีีเ่กี่ยวขอ้งกบั
นางสดีาทีม่ใิช่พระฤษีผู้มพีระคุณต่อนางสดีา นัน่ก็คอื พระฤษแีปลง (ทศกณัฐ์) เพราะเป็นการ
แสดงให้เหน็ถงึพืน้ฐานจติใจหรอืตวัตนของนางสดีาว่าเป็นคนอย่างไร เนื่องจากฤษทีศกณัฐ์ได้
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จ าแลงแปลงเป็นพระฤษีซึ่งนางสดีาไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัมาตัง้แต่ต้นทัง้ในความสมัพนัธ์ด้าน
บดิาบุญธรรมกบับุตรสาวหรอืผูท้ีม่พีระคุณต่อนางสดีา 
 หากพจิารณาเนื้อเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบันางสดีาทีม่ต่ีอพระฤษทีศกณัฐจ์ะปรากฏในตอน
นางสดีาหาย ดงัปรากฏในเรื่องค าพากยร์ามเกยีรติส์มยัอยุธยา รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และ
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 เท่านัน้ กล่าวไดว้่า นางสดีาทัง้สามฉบบัจะมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออก
ใหเ้หน็ถงึความเคารพต่อผู้ทรงศลี กล่าวคอื เมื่อนางสดีาเหน็พระฤษีได้เขา้มาใหพ้ร นางสดีาก็
ไดม้ากราบไหวน้มสัการและเชือ้เชญิพระฤษนีัง่เหนืออาสน์ (ยกเวน้ฉบบัรชักาลที ่1 เท่านัน้ นาง
สดีาเพยีงยกมอืไหวแ้ต่มไิดเ้ชือ้เชญิพระฤษนีัง่เหนืออาสน์) ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ วรราชสดีาดวงสมร  ฤษถีวายพร 
  กโ็สมนสัศรทัธา 
   ๏ หฤทยัไม่คดิกงัขา  อาสน์ปรูจนา 
  กเ็ชญิฤษมีญีาณ 
       (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 111) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีาดวงสมร 
  เหน็ดาบสเขา้มาถวายพร   งามดว้ยสงัวรอนิทรยี ์
  มไิดม้ใีจสงกา    กลัยาประณตบทศร ี
  แลว้กล่าวสนุทรวาท ี   พระมุนีน้ีนามกรใด 
  บ าเพญ็ฌานสรา้งพรตพรหมจรรย ์  ศาลาอรญันัน้อยู่ไหน 
  อุตสา่หบ์ุกป่าฝ่าไพร   มกีจิสิง่ไรพระอาจารย ์ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 584) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีามารศร ี
  บงัคมคลัอญัเชญิโยค ี   นัง่ทีเ่หนืออาสน์โอฬาร ์
  ไฉนพระเปนเจา้ฤษ ี   มาทีอ่รญัราวป่า 
  สิง่ไรประสงคจ์งกล่าวมา   จะถวายพระสทิธานกัธรรม ์ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร. 6, 2554: 33) 
 

 ส่วนในเรื่องพรหมจกัร กวผีู้แต่งได้ก าหนดพฤติกรรมของนางสดีาให้มลีกัษณะที่มี
ความเคารพต่อผู้ทรงศีลเช่นเดียวกัน ดงัที่ปรากฏในตอนพระยาวิโรหาราชแปลงเป็นกวาง
ทองค าเพื่อล่อลวงพระยาพรหมจกัรไป เมื่อล่อลวงส าเรจ็แลว้ กวางทองค ากก็ลบักลายเป็นพระ
ยาวโิรหาราชดงัเดมิ แล้วแปลงเป็นพระฤษีเขา้ไปหานางสดีา เมื่อนางสดีาเหน็ว่าครองเพศฤษี
เช่นเดยีวกบัพระบดิาของตน จงึไดเ้ขา้ไปกราบไหวท้ีเ่ทา้ ดงัความทีว่่า 
 

 “.....ส่วนกวางคอืพระยาลงักานัน้ กเ็ยยีะแต่งตรดิัง่ขาห้านนัน้ เยยีะดัง่จกัเขิด้นัน้ 
คนัว่าจกัรอดมนัมนักค็่อยเยยีะลอดไปไจ้ๆ ไปประหมาณ 3,000 วากล็วดอตัรธานกลบั
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หายเสยีแลว้ กล็ะเพศอนัเป็นกวางนัน้เสยี กเ็นรมติตนเป็นเจา้รสเีหมอืนดัง่พ่อนางนัน้ ก็
นุ่งผา้เปลอืกไมม้มีอืถอืไมเ้ทา้เขา้มาหานางหัน้แล นางกใ็สใ่จว่ารสตีนพ่อ กลุ็กเขา้ไปกราบ
ปาทา ยามนัน้พระยากล็ะเพศอนัเป็นรสนีัน้แลว้กอ็ุม้เอานางสยองขึน้ไปในอากาส....” 

        (พรหมจกัร, 2522: 57) 
 

 จากขา้งตน้จะช่วยท าใหเ้หน็ว่า นางสดีามพีฤตกิรรมและการแสดงออกทีม่คีวามเคารพ
ต่อผู้ทรงศลี ในที่นี้จะหมายถงึ “พระฤษีผู้ทรงศลีในรูปแปลง” ซึ่งทศกณัฐ์กระท าบทบาทนี้ เมื่อ
นางสดีาเหน็พระฤษีนางจงึได้เชื้อเชญิพระฤษีให้นัง่เหนืออาสน์พรอ้มทัง้ไหว้นมสัการผู้ทรงศลี 
ยอ่มเป็นสิง่ทีช่ ีใ้หเ้หน็ว่า นางสดีาไดป้ฏบิตัติามครรลองจารตีของสงัคมไทยในลกัษณะทีว่่า “ใคร
มาถงึเรอืนชานใหต้้อนรบัขบัสู้” ยิง่ดว้ยทศกณัฐ์ทีแ่ปลงเป็นฤษีซึง่มนีามว่า “สุธรรม”์ แลว้ ยิง่ท า
ใหน้างตอ้งประพฤตปิฏบิตักิบัผูท้รงศลีอยา่งสุภาพถ่อมตน 

 
 4.6.5 การมีความหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม 
 ความหลงใหลและปรารถนาในของแปลกและสวยงามของนางสดีานัน้ จะพจิารณาได้
จากเหตุการณ์เรือ่ง “กวางทอง” ซึง่จะกล่าวตรงกนัทุกฉบบัของรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยว่า 
นางสดีามคีวามปรารถนาอยากไดก้วางทองจนต้องขอรอ้งและตดัพอ้พระรามใหน้ ากวางทองมา
ให้ตน แต่อาจแตกต่างในเรื่องผู้แปลงเป็นกวางทอง กล่าวคอื ในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลางจะ
เป็นมารศี ส่วนในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานนัน้ จะพบว่า อาจเป็นพระ
อนิทร์หรอืเป็นทศกณัฐ์หรอืเป็นนางยกัษ์ทฺลี้ขฺตา (นางส ามนักขา ในเรื่องลงักาสบิโห) ที่แปลง
หรอืนิรมติกวางทองนัน่เอง 
 ผูศ้กึษามองว่า “กวางทอง” เปรยีบเสมอืนกเิลสภายในจติใจของมนุษยห์รอืเป็นสิง่เรา้
และขบัเน้นที่ท าให้เหน็ถงึความเป็นปุถุชนในตวันางสดีา และการเป็นชี้ชดัว่า นางสดีายงัคงมี
ความต้องการในวตัถุที่มลีกัษณะแปลกตาและสวยงาม มไิดเ้ป็นตวัละครที่มดี้านเดยีวคอืดา้นดี
งามซึ่งขจดักเิลสได้แล้ว อกีทัง้ความต้องการอยากได้ “กวางทอง” ของนางสดีาผูกโยงกบัการ
ด าเนินเรือ่ง เพราะหากนางสดีามไิดต้อ้งการกวางทองมาเป็นเพื่อนเล่น เรื่องกไ็ม่สามารถด าเนิน
ไปไดอ้ยา่งราบรืน่ หากพจิารณาตอนนางสดีาอยากไดก้วางทองในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง จะ
ปรากฏอยู่ทัง้หมด 3 ฉบบั ได้แก่ ค าพากยร์ามเกยีรติส์มยัอยุธยา รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 
และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 กล่าวคอื หลงัจากทีน่างส ามนกัขาไปกล่าวชมโฉมนางสดีา จงึท า
ใหท้ศกณัฐเ์กดิจติประดพิทัธใ์นตวันางสดีาซึง่ทศกณัฐส์ัง่ใหม้ารศีแปลงเป็นกวางทองเพื่อล่อลวง
ใหน้างสดีาอยากไดก้วางตวันี้ เมือ่นางสดีาเหน็กวางทองจงึรบเรา้ใหพ้ระรามช่วยจบักวางทองให ้
แต่พระรามเตือนสติว่าน่าจะเป็นกลลวงแต่นางสดีาไม่สนใจ พร้อมแสดงพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึง
ความเป็นปุถุชนในลักษณะต่อว่าและตัดพ้อพระราม ย่อมเป็นสิ่งที่ตอกย ้าว่า “กวางทอง” 
เปรยีบเสมอืนสิง่เรา้ทีข่บัใหเ้หน็ถงึความเป็นปถุุชนในตวัของนางสดีามากขึน้ ดงัความทีว่่า 
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   ๏ พระองคจ์งโปรดเกศา  จบัมฤคโสภา 
  พจิติรใหเ้มยีชม  
   ๏ จะเลีย้งไวใ้นอาศรม  ใหค้ลายเกรยีมกรม 
  ทีจ่ากนครจรล ี
   ๏ แมค้นือยุทธยากรุงศร ี  จะพามฤค ี
  ไปฝากทัง้สามกษตัรา 
   ๏ แสนสนมสรุางคซ์า้ยขวา  จะชมมฤคา 
  เปนศรนีิเวศเวยีงวงั 
   ๏ แมน้ตายเมยีจะเอาหนงั  ลาดบนบลัลงัก ์
  จะปเูป็นอาสน์ไสยา  
   ๏ เมยีตดิตามนาถนาถา  ทุเรศในวนา 
  นิราศรา้งสิง่สบาย   
   ๏ โปรดเกศเมยีฦาสาย  ไดก้วางจะคลาย 
  ฤทยัทีพ่ลดัพระนคร 
   ๏ จึง่พระภุชพงศท์รงศร  ตรสัสนองสนุทร 
  พจนารถสดุสายใจ 
   ๏ กวางนี้พีพ่ะวงสงสยั  มฤคมาศในไพร 
  แต่ก่อนบห่อนเหน็ม ี
   ๏ จะประดบัเนาวรตัน์เรอืงศร ี รอยยกัขนิ ี
  ฤาผโีขมดดงดอน 
    ................................................. 
   ๏ พระองคอ์ย่าคดิแคลง  กนิแหนงบาทบทศร ี
  เทีย่งแทม้ฤค ี    นิเกดิขึน้ทีเ่ขาทอง 
   ๏ ตวัจึง่เปนสวุรรณ  งามเฉิดฉนัไม่มสีอง 
  จอมภพผูค้รอง    นิกรโลกจงปรานี 
   ๏ เชญิจบัมฤค ี   ใหข้า้บาทคลายหมองศร ี
  มไิดม้ฤค ี    ชวีติเมยีจะมว้ยมรณ์ 
   ๏ โอนองคล์งกราบบาท  ไทธริาชผูท้รงศร 
  กนัแสงสะอืน้วอน    ซอนซบพกัตรก์บัตกัไท 
      (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 104 - 106) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีามารศร ี
  อยู่กบัพระลกัษมณ์พระจกัร ี   ทีห่น้าพระบรรณศาลา 
  เหลอืบแลไปเหน็พญากวาง   เยือ้งย่างมาตามชายป่า 
  สเีหลอืงเรอืงรองดัง่ทองทา   รจนาพริง้เพราทัง้กาย 
  ปากเทา้แดงดัง่ปัทมราช   งามประหลาดกว่ากวางทัง้หลาย 
  แสนสวาทดัง่จะขาดใจตาย   จึง่ทลูพระนารายณ์สาม ี
  พระองคผ์ูท้รงศกัดาเดช   จงโปรดเกศขา้บาทบทศร ี
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  ช่วยจบัสวุรรณมฤค ี   มาเลีย้งไวท้ีศ่าลา 
  น้องรกัจกัไดเ้ชยชม   ใหเ้ป็นบรมสขุา 
  แมน้ตายจงเอาหนงัมา   ตวัขา้จะลาดเป็นอาสน์นอน ฯ 
   ๏ เมื่อนัน้   พระจกัรกฤษณ์ฤทธริงคท์รงศร 
  ไดฟั้งอคัรราชบงัอร   ภูธรพศิดมูฤค ี
  เยือ้งย่องท านองดัง่ยนต์   งามขนงามเงางามส ี
  งามรดังามเรยีวทัง้อนิทรยี ์   มคีวามสงสยัในวญิญาณ์ 
  จึง่กล่าวพจนาอนัสนุทร   ดกูรเยาวยอดเสน่หา 
  กวางนี้ใช่กวางอรญัวา   เหน็จะเป็นมารยากุมภณัฑ ์
  ครัน้จะซึง่หน้ามาต่อฤทธิ ์   กลวัว่าชวีติจะอาสญั 
  ไม่อาจหกัโหมโรมรนั   มนัจึง่แกลง้แปลงเป็นกวางมา 
  หวงัจะล่อลวงใหต้ดิตาม   ดว้ยกลสงครามของยกัษา 
  แมน้พีไ่ปจากศาลา   เหน็ว่าจะมเีหตุการณ์ ฯ 
   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาเยาวยอดสงสาร 
  ไดฟั้งบญัชาพระอวตาร   กราบกบับทมาลยแ์ลว้ทลูไป 
  พระองคผ์ูท้รงศกัดาฤทธิ ์   ทัว่ทัง้ทศทศิกป็ราบได ้
  อนักวางสวุรรณอ าไพ   ในหมิวาลยักย็่อมม ี
  แต่หากไม่ทรงพระเมตตา   จึง่แกลง้ว่ามารยายกัษ ี
  แมน้มไิดพ้ญามฤค ี   ขา้นี้จะมว้ยชวีนั 
  ทลูพลางสะอืน้ซบพกัตร ์   กบัตกัพระนารายณ์รงัสรรค ์
  แสนเทวษวงิวอนร าพนั   กลัยากลิง้เกลอืกเสอืกไป ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 575 - 576) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีามารศร ี
  งวยงงหลงเล่หอ์สรุ ี   เทวบีงัคมพระภูวนยั 
  ตัง้แต่พลดัพรากจากนิเวศน์   ท่องเทีย่วในเขตป่าใหญ่ 
  เหน็สตัวห์ลายอย่างในกลางไพร  จามรหีมใีหญ่แลเสอืลาย 
  ทัง้กระจงเลยีงผาน่าชม   ลงิป่าลงิลมมากหลาย 
  โคกระทงิหมู่ป่ากวางทราย   กนินรพรรณรายวไิลยวรรณ 
  แต่ไรๆ ไม่เคยเหน็เช่นน้ี   กวางประเสรฐิเลศิดทีุกสิง่สรรพ ์
  ไดม้าจะชมรื่นรมยค์รนั   แมม้ไิดจ้ะศลัยก์รรแสงครวญ 
  แมน้ไดเ้ป็นเลีย้งเล่นทีก่ลางป่า  เมื่อกลบัสูภ่าราจะไวส้วน 
  ถงึอย่างไรไดห้นงัทีน่ิ่มนวล   มาปนูัง่กจ็ะชวนภริมยใ์จ 
  ถา้แมว้่าทรงศกัดิย์งัรกัน้อง   จงโปรดตามกวางทองทีน้่องใคร่ 
  แมม้ไิดก้วางทองทีต่อ้งใจ   ขอทลูลาภูวนยักลัน้ใจตาย ฯ 
   ๏ เมื่อนัน้   พระภูมปีลอบประโลมโฉมฉาย 
  ทราบว่ากุมภณัฑอ์นัแรงรา้ย   เสรแสรง้แปลงกายดว้ยมารยา 
  ชรอยเทเวศรศ์กัดิส์ทิธิ ์   มาดลจตินิ่มน้องเสนหา 
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  ใหพ้ะวงหลงเล่หอ์สรุา   เพราะยกัษาถงึทีจ่ะวายปราณ 
  คดิแลว้จึง่จบัศรทรง   แลว้สัง่องคอ์นุชาใจหาญ 
  เจา้ลกัษมณ์พีจ่ะไปคงไม่นาน  ขอฝากเยาวมาลยไ์วจ้งด ี
  คอยระวงัตัง้ตามองด ู   ป้องกนัหมู่ศตัรหูมู่ยกัษี 
  ว่าพลางทางลาเทว ี   จรลรีบีตามกวางไป ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร. 6, 2554: 27) 
 

 จากขา้งตน้ท าใหเ้หน็ว่า ความเป็นปุถุชนของนางสดีาแสดงออกใหเ้หน็จากความอยาก
ไดก้วางทอง ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความปรารถนาในสิง่ทีแ่ปลกตาและสวยงามของนางสดีา ในค า
พากยร์ามเกยีรติส์มยัอยุธยา นางสดีาจะใชข้อ้อ้างว่า อยากไดก้วางทองและหากได้กวางทองจะ
น าไปฝากกษตัรยิท์ัง้สามเพื่อเป็น “ศร”ี แก่เมอืงอยุธยา และหากกวางตายกจ็ะใชป้เูป็นอาสน์นัง่ 
ส่วนในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และฉบบัรชักาลที ่6 นางสดีาใชข้อ้อ้างว่า อยากไดก้วางทอง
และหากกวางตายก็จะใช้ปเูป็นอาสน์นัง่ โดยมจีุดร่วมกนัคอื การแสดงอารมณ์เสยีใจคร ่าครวญ
โดยจะขอตายเสยีดกีว่าหากไมไ่ดก้วางทอง แสดงเหน็ถงึความเอาแต่ใจของนางสดีาอยา่งชดัเจน 
 แต่อย่างไรก็ตาม แมว้่าในรามเกยีรติฉ์บบัพระเจ้ากรุงธนบุร ีจะไม่ปรากฏเหตุการณ์
ตอนกวางทองกต็าม แต่ในรามเกยีรติฉ์บบัดงักล่าวยงัปรากฏการเล่าความหลงัของพระรามกบั
นางสดีาในตอนทา้วมาลวีราชว่าความซึง่ท าใหเ้หน็เหตุการณ์ที่พอ้งกนัในเรื่อง “กวางทอง” ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ช่วยท าให้เห็นว่า นางสีดามีความปรารถนาในกวางทองซึ่งเป็นของแปลกตาและ
สวยงามเช่นเดยีวกบัรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 และรวมไปถงึค า
พากยร์ามเกยีรติส์มยัอยธุยา ดงัความทีว่่า 
 

  เดมิขา้ตัง้พรตอยู่รมิป่า   กบัพระลกัษมณ์นางสดีาเมยีขวญั 
  เมื่อจะเกดิการณ์ก่อตดิพนั   มสีวุรรณกวางทองเดนิมา 
  ใหภ้ควดสีดีาเหน็    เป็นชอบเนื้อจ าเรญิใจนกัหนา 
  ไม่รูว้่ากลมายา    ใหข้า้ตดิดามกวางไป 
  ขา้จงึใหล้กัษมณ์อนุชา   อยู่รกัษานางทีอ่าศยั 
  ทนักวางกว็างศรชยั   กวางรอ้งกอ้งไปเป็นเสยีงคน 
  ไดย้นิส าเนียงว่าเจา้พี ่   บดัน้ีหมู่มารอกุศล 
  แกลง้มาท าเล่หเ์ท่กล   ผจญพีเ่จา้ช่วยดว้ยรา 
  ครัน้กลบัมาพบเจา้ลกัษมณ์บอก  ว่านางใหอ้อกมาตามหา 
  ไดย้นิส าเนียงรอ้งมา   จงึรูว้่ามารยาอสรุ ี
  ขา้จงึพเิคราะหด์กูวางเล่า   กก็ลายเป็นเผ่าพงศย์กัษ ี
  ครัน้ขา้กลบัมาหาเทว ี   มพิบนวลนางสดีา 
  ขา้จงึตดิตามนางไป   ไดข้า่วพญาปักษา 
  บอกว่าพญาอสรุา    ลกัพาเอานางสดีาไป 
       (รามเกยีรติพ์ระเจา้กรุงธนบุร,ี 2532 : 64) 
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  อยู่มานางไกยเกศ ี   ทลูบดิาสามขีองขา้ 
  ใหพ้ระรามไปอยู่พนาวา   ขา้รกัจึง่ตามจรล ี
  กบัทัง้พระลกัษมณ์อนุชา   ออกมาอยู่รมิพนาศร ี
  แลว้มกีวางทองรจู ี   จรลมีาเหน็เป็นชอบใจ 
  ขา้ใหพ้ระรามไปตามกวาง   ท่าทางทีร่มิอาศยั 
  พระรามจึง่ใหเ้จา้ลกัษมณ์ไว ้  เธอกไ็ปตามไล่มฤคา 
  ครัน้อยู่ประเดีย๋วไดย้นิกอ้ง   ว่าน้องเอยช่วยดว้ยยกัษา 
  สงสยัว่าภยัมมีา    จึง่ใหอ้นุชาไปตาม 
  ทศพกัตรจ์งึลกัพาขา้มา   สดายุไดอ้อกไต่ถาม 
  บอกว่าขา้เป็นเมยีราม   ถอ้ยถามถุง้เถยีงไปมา 
  พญายกัษ์ไม่ฟังจะพาหนี   สดายุต่อตเีขน่ฆา่ 
  ฝ่ายองคพ์ระยาอสรุา   ถอดแหวนของขา้ทิง้ไป 
  ถูกตอ้งพญาสกุณี    ปีกหกัอยู่ทีท่างป่าใหญ่ 
  แลว้พาขา้เขา้มาไว ้   ในกรุงนครลงกา 
       (รามเกยีรติพ์ระเจา้กรุงธนบุร,ี 2532 : 71) 

 ความเอาแต่ใจและดื้อรัน้ของนางสดีา แสดงออกให้เห็นอีกครัง้เมื่อพระลกัษมณ์ทูล
พระรามกบันางสดีาว่า กวางทองน่าจะเป็นกลลวงหรอือุบายที่มผีู้ใดสรา้งขึน้มาและสงสยัในตวั
กวางทองทีแ่สนประหลาด ท าใหน้างสดีาไมพ่อใจอย่างมากโดยใชค้ าอ้างดงัเดมิว่า หากไม่ไปจบั
กวางทอง นางสดีาขอยอมตายเสยีดกีว่า ทัง้นี้ตอนดงักล่าวจะปรากฏเฉพาะรามเกียรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 และค าพากยร์ามเกยีรติส์มยัอยธุยาเท่านัน้ ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ สดีาครัน้ไดฟั้ง   กค็ลุม้คลัง่กนัแสงศร ี
  เจา้ลกัษณ์ช่างพาท ี   ดงัหนึ่งกลวัอสรุา 
   ๏ สวุรรณกวางทีก่ลางไพร  ทลูภูวไนยว่ายกัษา 
  เทพทา้วนิมนตม์า    ใหส้งัหารอสรุ ี
   ๏ ถงึกวางจะเป็นกล  กรจุมพลทรงศรศร ี
  จะกลวัมฤค ี    ดว้ยอนัใดจึง่ทดัทาน 
   ๏ พระไม่เสดจ็ไป   จะบรรลยัในไพรสาณฑ ์
  นี่น้องพระภูบาล    จะแกลง้ทดัใหม้ว้ยมรณ์ 
   ๏ ว่าพลางกนัแสงโศก  วโิยคขอ้นอุราสมร 
  กอดบาทพระสีก่ร    สงบนิ่งบตงิองค ์
       (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 107) 
 
   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาเยาวยอดสงสาร 
  ฟังพระอนุชาทดัทาน   นงคราญขดัแคน้แน่นอุรา 
  จึง่ว่าขอบใจเจา้ลกัษณ์   ภกัดต่ีอองคพ์ระเชษฐา 
  ตวัพีเ่ป็นบาทบรจิา   ไดค้วามยากมาดว้ยกนั 
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  ตัง้แต่วนัจากพระบุร ี   ไม่มสีิง่สขุเกษมสนัต์ 
  วนัน้ีพบกวางสวุรรณ   ผวิพรรณเป็นทีจ่ าเรญิตา 
  พีจ่ะใคร่ไวไดช้มเล่น   ตามประสาเขญ็ใจทีใ่นป่า 
  ใหค้ลายวายทุกขเ์วทนา   อนิจจาควรหรอืไม่ปรานี 
  จะทลูหา้มไยเล่านะน้องรกั   จงชกัพระขรรคม์าฟันพี ่
  ว่าพลางแสนโศกโศก ี   เทวเีพยีงสิน้ชวีนั ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 577) 
  

 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ภาคเหนือจะพบว่า เหตุการณ์เรื่อง “กวางทอง” 
ยงัคงอยู่ในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือทุกฉบบั แต่จะแตกต่างกนัตรงที่การนิรมติหรอืแปลงเป็น
กวางทอง กล่าวคอื ในเรื่องลงักาสบิโห ผู้แปลงเป็นกวางทองคอืนางยกัษ์ทฺลี้ขฺตา ส่วนในเรื่อง
หอรมานและปรมัมเหยีร ผู้นิรมติกวางทองจะกลายเป็นพระอนิทร ์ ส่วนในเรื่องพรหมจกัรนัน้ 
พระยาวโิรหาราช (พระยาลงักา / ทศกณัฐ)์ ไดจ้ าแลงแปลงกายเป็นกวางทอง ในเหตุการณ์ตอน
นางสดีาอยากไดก้วางทองนัน้ เมื่อนางสดีาเหน็กวางทองกม็ใีจอยากได้มาครอบครองพรอ้มทัง้
ขอใหพ้ระรามจบักวางทองให ้แต่พระรามคดิว่าน่าจะเป็นกลลวงของพวกยกัษ์มากกว่า นางสดีา
จงึอ้างว่า หากพระองค์ไม่จบักวางทองใหต้นจะขอตายเสยีดกีว่า ย่อมเป็นการชี้ให้เหน็ถงึจติใจ
ของนางสดีาว่ามคีวามเป็นปุถุชนที่มอียากได้กวางทองซึง่มลีกัษณะทีส่วยงามและแปลกตา อกี
ทัง้ยงัแสดงออกว่านางสดีาเป็นผูห้ญงิทีเ่อาแต่ใจตนเอง ดงัความทีว่่า 
 

 “บดันัน้ นางยกัษ์ทฺลีขฺ้ตาแปลงเป็นกวางทองเดนิผ่านนางสดิาๆ เหน็กช็อบ จงึบอก
ใหเ้จา้ลมัมาไปจบักวางทองตวันัน้มาใหด้ทูเีถอะนอ 
 เจา้ลมัมาว่า “ป่าดงพงชฏัอย่างนี้จะมกีวางทองได้อย่างไร พีค่ดิว่าน่าจะเป็นพวก
ยกัษ์แปลงกายเป็นกวางทองดอกน้อยเอ๋ย” 
 นางสดิากต็ดัพอ้ต่อว่าเจา้ลมัมาว่า “มฤีทธิป์ราบไดท้ัง้ไตรโลก หากป็นยกัษ์แปลง
กายมา ตวัพีก่ฆ็า่ใหม้นัตายชวีาเสยีกไ็ด ้น้องใคร่จะไดก้วางทองตวันัน้จรงิๆ”” 

        (ลงักาสบิโห, 2534: 34) 
 

 “.....แลนางสดีาไดห้นักวางค าตวันัน้ กม็ใีจปฏพิทัธม์กัใคร่ไดม้าหยุบมาลูบ เหตุว่า
โบราณเวรแต่ภายหลงัแล อนาคตอนัจกัมาภายหน้านัน้หากมาครอบง าหวัใจนาง ไดห้นั
แต่ตาฉนันัน้ ลวดกล่าวว่า ขา้แต่มหาราชเจา้ จุ่งไปจบัเอากวางค าตวันี้มาหือ้ได ้มาปันขา้
แด่เทอะ คนัว่าขา้บ่ไดห้ยุบกวางค าตวันี้ดัง่อัน้ ชวีติแห่งขา้กบ็่หลา้งว่าจกัมเีป็นไปชะแล” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527: 10) 
 

 “.....นางสดีาหนักวางค าตวันัน้ กม็ใีจปฏพิทัธใ์คร่ไดม้าหยุบมากอดลูบเหลน้ เหตุ
ว่าโปราณเวรแต่พายหลงัและอนาคตอนัจกัหือ้เป็นไปพายหน้า คนันางไดห้นัแต่ตาฉันนัน้ 
นางกก็ล่าวว่า “ขอมหาราชเจา้จุ่งทวยเอากวางตวันัน้มาปันขา้แด่เทอะ คนัว่าขา้บ่ไดก้วาง
ค าตวันัน้ ชวีติแห่งขา้กบ็่หลา้งว่าจกัเป็นไปชะแล” 

        (หอรมาน, 2527: 55) 
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 ทัง้น้ีในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ ไดแ้ก่ เรื่องพรหมจกัร นางสดีามไิดแ้สดงพฤตกิรรม
ว่าอยากไดก้วางทอง แต่กวผีูแ้ต่งสรา้งสรรคเ์นื้อเรือ่งทีแ่ตกต่างจากจากฉบบัอื่นๆ กล่าวคอื พระ
ยาวโิรหาราชได้จ าแลงเป็นกวางทองมาเยือ้งย่างผ่านหน้าพระยาพรหมจกัร เมื่อพระยาพรหม
จกัรเหน็กวางทองจงึไดต้ดิตามออกไปโดยสัง่รมัมจกัรใหค้อยดแูลนางสดีา ดงัความทีว่่า 
 

 “....มนัก็รู้ว่าท้าวพาราณสไีด้ยงันางหน่อเหน้า อนัเป็นลูกเจ้ารสไีปแล้ว มนักไ็ป
ชอมปองลกัเอานาง มันกแ็ต่งพรางเนรมติเป็นกวางค าตวันึ่ง มากรายส่องหน้าท้าวธริาช
พรหมจกัร กระท ากมัม์อนัหื้อจกัได้พรากพลดัเสยีกนั ก็หากเป็นวิบากพายหลงัมาชัก
ครอบเจา้ ท่านกบ็่รูว้่าจกัเกดิเป็นภยั เจา้กถ็อืธนูไชยและแหลง้ปืนแลว้ เจา้กส็ัง่ยงับ่าวชาย
หื้ออยู่กบัด้วยนาง แล้วก็ชอมไล่กวางต าไปบ่นทนัเขิ้ด ส่วนกวางคอืพระยาลงักานัน้ ก็
เยยีะแต่งตรดิัง่ขาหา้นนัน้ เยยีะดัง่จกัเขิด้นัน้ คนัว่าจกัรอดมนัมนักค็่อยเยยีะลอดไปไจ้ๆ
.....” 

              (พรหมจกัร, 2522: 56 - 57) 
 

 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคอสีานนัน้ จะพบว่า กวผีูแ้ต่งยงัคงเหตุการณ์
เรื่อง “กวางทอง” ไวท้ัง้หมดสามฉบบั กล่าวคอื ในเรื่องควายทวัระพจีะมเีนื้อความใกลเ้คยีงกบั
เรื่องหอรมาน ผูศ้กึษาจะไม่ขอกล่าวถงึ ส่วนเรื่องพระลกั – พระลามนัน้ เมื่อนางสดีาจนัทะแจ่ม
เหน็กวางทองค าซึง่พญาฮาบมะนาสวนเป็นผู้นิรมติกวางทอง จงึขอใหพ้ระลามช่วยจบักวางทอง
ให้ แมว้่าพระลามจะกล่าวทดัทานอย่างไร นางสดีาจนัทะแจ่มกไ็ม่ฟังและยงัดงึดนัทีอ่ยากจะได้
กวางทองใหไ้ด ้หากพระลามไมช่่วยจบักวางทอง นางสดีาจนัทะแจม่จะขอตายเสยีดกีว่า จะท าให้
เห็นว่า พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสดีาจนัทะแจ่มจะมคีวามเอาแต่ใจเช่นเดียวกับ
รามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ แต่นางสดีาจนัทะแจ่มในพระลกั – พระลาม จะแสดงออกในลกัษณะสัง่พระ
ลามใหจ้บักวางทองใหน้างอยา่งเรว็พลนั ดงัความทีว่่า 
 

 “......เมื่อนัน้ พญาฮาบเจา้ผูจ้บเพทอาคม มนักน็ีรมติเป็นกวางค าแล่นคะโยงโตน
เตน้ ดวงคามโสมยงิเพีย้งคอืพระอนิทรเ์หลาหล่อ เมื่อนัน้ จนัทะแจ่มน้อยนางนาถสดีาเหน็
กวางค าแล่นมาตะโยงเต้น นุตนาถเนื้อนางน้อยลวดกะสนั นางจิ่งวอนๆ ไหว้ผวัขวัญ    
เป่ียวแล่น น้องกค็ดึอย่างไดก้วางเตน้แล่นไปนัน้แลว้ ผวิ่า บ่ไดแ้สนจดัขาดกะใจตาย ใหพ้ี่
เอากวางค าน้องขวี่ทงเดยีวนี้ อย่าได้ขนีขัดหอืรทยัแจง้แจบ จงเอาใหน้้องใหไ้ด้เฮว็ท้อน  
อย่าขนีพีท่อ้น 
 แต่นัน้ พระลามเน้ือเชือ้เผ่าพงศก์ระสตัร ์บากห็า้มแจ่มเจา้นางแกว้อย่าเอา พีท่อ้น
อนัน้ี บ่ใช่ธรรมชาตแิทก้วางค าสกัหยาด เจา้เอย กห็ากแม่นเขญ็ขนาดฮา้ยกะท าใหห้่างกนั
พีแ่ลว้ ทา้วกห็า้มแก่นแกว้นางกบ็่ฟัง นางกจ็ าผวัขวญัอยากเหน็นาเจา้ นางกย็งักะสนัดิน้
ดอมกวางอุปบาท เทื่อว่า เวรหากมาจ่องใหเ้ขอืเจา้พากกนั แลนอ เพื่อค ารสัสดี่าป้อยเวร
คอบสนองตนนัน้แลว้ นางกจ็ิง่อยากใหไ้ดด้วางค าดิน้ดัน่ คนัว่า พระหากเอากวางบ่ไดต้วั
ขา้สว่นตายแทแ้ลว้....” 

           (พระลกั – พระลาม, 2518: 17) 
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 ในเรือ่งพระรามชาดก พฤตกิรรมของนางสดีาทีส่บืเนื่องจากเหตุการณ์นางสดีาอยากได ้
“กวางทอง” ยงัคลา้ยคลงึกบัรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของไทย แต่กวผีูแ้ต่งเรื่องพระรามชาดกสรา้ง
ความมหศัจรรย์เกี่ยวกับการจ าแลงแปลงกายของพญาราพณาสวรนอกเหนือจากกวางทอง 
กล่าวคอื พญาราพณาสวรได้นิรมติเป็นหมดั ตวัเม่น เหาเหบ็ ทาก ปลงิ แมลงหวี ่แมลงวนั ผึ้ง
ต่อแตน นกกระจบิ นกกระจาบ เมอืงอาคม ก าแพงภเูขา โดยมมีา้มณีกาบเป็นผูเ้ตอืนพระลกัษณ์
พระรามว่าพญาราพณาสวรอาจจะมาชงิตวันางสดีา แล้วในที่สุดก็นิรมติเป็นกวางทองค า ท าให้
นางสดีาอยากไดแ้มพ้ระรามจะบอกนางสดีาว่าเป็นกวางแปลง นางสดีาจงึขดัแคน้ตอีกชกหวัแลว้
ตกจากหลงัมา้มณีกาบจนสลบไป เมื่อนางสดีาตื่นขึน้มากร็ ่าไหต้ลอดเวลา จนท าใหพ้ระรามต้อง
ฝากนางสดีาไวก้บัพระลกัษณ์แลว้ตามจบักวางทองตามความประสงคข์องนางสดีา จะท าใหเ้หน็
ว่า กวผีูแ้ต่งยงัคงเหตุการณ์เรื่อง “กวางทอง” และลกัษณะพฤตกิรรมของนางสดีาทีแ่สดงออกถงึ
ความเป็นปถุุชนทีม่คีวามอยากไดก้วางทองทีม่ลีกัษณะสวยงามและแปลกตา ดงัความทีว่่า 
 

 “......พญาราพณาสวรขดัดาบกายสทิธิจ์บัธนูศลิป์เหาะขึน้ไป ถึงป่าทีม่้ามณีกาบ
ก าลงัวิง่ผ่าน กน็ิรมติหมดัเต็มดง โดดเขา้กดัมา้มณีกาบเตม็ตวั มา้ยกขาดดีหมดัปลวิไป
หมดสิน้ ไปถงึหว้ยน้อย ซึง่พญาราพณาสวรนิรมติตวัเมนจบัตน้ไมเ้ครอืเขาเถาวลัยเ์ตม็ทัง้
ดงดอน ม้ากย็กขาดดีตวัเมน บา้งตายบา้งหวอืหายไปในอากาศ แล้วพญาราพณาสวรก็
นิรมติเหาเหบ็ เขา้ท าการขดัขวางต่างๆ ซึง่มา้กด็ดีกระเดน็หายหมด มา้มณีกาบบอกทา้ว
พระลกัษณ์พระรามว่า สตัวห์มดัเมนเหาเหบ็มากมายผดิประหลาดนี้ ชะรอยพญาราพณา
สวรจะมารงัควานเพื่อชงินางสดีา ขอให้ระวงัจงด ีพญาราพณาสวรนิรมติทาก ปลงิใหญ่
เท่าแขนขา แมลงหวี่ แมลงวนั แม่ผึ้งแม่ต่อแม่แตนต่อยตาเจ้าทัง้สาม ซึ่งท้าวพระราม
แกว่งดาบกายสทิธิเ์ป็นประกายไฟลุกลามไหม้สตัว์เหล่านัน้ไม่เหลอืหลอ เป็นนกจบินก
จาบจีจู่แ้ละแจนแวน บนิมาสบัมาตอดสบัสนอลหม่าน ซึง่ถูกลมดาบกายสทิธิพ์ดัปลวิหมด
สิน้ ฯลฯ เป็นบา้นเมอืงมสีิง่ล่อใจใหท้า้วพีน้่องเสื่อมอาคม เป็นก าแพงภูเขากัน้หน้า พญา
รามราชแผลงธนูศิลป์ต้องสิง่เหล่านัน้อนัตรธาน เมื่อเห็นว่าเอาชนะผู้ชายไม่ได้แล้ว ก็
นิรมติสิง่ต่างๆ ล่อนางสดีาหลายอย่างหลายประการ ในที่สุดเป็นกวางค า สิง่นี้นางสดีา
อยากไดม้าก พญารามราชว่าไม่ใช่กวางจรงิ พญาราพณาสวรแกลง้นิรมติมา นางสดีาไม่
ฟังค า ขดัแคน้ตอีกชกหวัดิน้รนจนตกมา้สลบ พญารามราชตกใจโดดลงไปอุม้ประคอง “จบู
ชมดมขม่อมมากนกัแล่ว เจา้จึง่ก่าวว่า โฮน้้องเฮย เจา้จกัตายเสยีจากกพูีแ่ท่ๆ แลนอ” นาง
สดีาฟ้ืนขึน้มารอ้งไหไ้ม่หยุดหย่อน ขอใหไ้ปจบัเอากวางค ามาใหไ้ด ้พญารามราชสัง่ทา้ว
พระลกัษณ์ใหอ้ยู่รกัษานางสดีาแลว้ขึน้มา้มณีกาบตามกวางค าไป....” 

       (พระรามชาดก, 2507: 48 - 49) 
 

 จากข้างต้นจะท าให้ว่า นางสดีามพีฤตกิรรมและการแสดงที่เอาแต่ใจตนเองเมื่อเห็น
กวางทอง กล่าวไดว้่า “กวางทอง” จงึเป็นเหมอืนวตัถุหรอืสิง่เรา้ใหน้างสดีาเปิดเผยความรูส้กึใน
ความเป็นปุถุชนของนางทีอ่ยากไดก้วางทองทีม่ลีกัษณะสวยงามและแปลกตา นับเป็นสิง่ที่บ่งชี้
ถงึความเป็นนางสดีาไดอ้กีลกัษณะหนึ่ง แมว้่าพระรามจะเตอืนนางสดีาว่าเป็นกลลวงแต่นางสดีา
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กไ็มร่บัฟัง พรอ้มอา้งว่าหากนางไมไ่ดก้วางทอง นางขอยอมตายเสยีดกีว่า ย่อมเป็นการยนืยนัถงึ
ความเอาแต่ใจของนางสดีาไดอ้ย่างชดัเจน หรอือาจกล่าวในอกีลกัษณะหนึ่ง หากไม่มเีหตุการณ์
เรื่อง “กวางทอง” จนท าให้นางสีดาอยากได้ก็อาจท าให้เรื่องไม่สามารถด าเนินเรื่องได้อย่าง
ราบรื่นเช่นเดียวกัน ในลักษณะที่ว่า นางสีดาจะไม่ถูกจบัตัวไปที่เมืองลงกาและไม่อาจเกิด
สงครามระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ์ ทัง้น้ีในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่โดยเฉพาะรามเกยีรติฉ์บบั
ภาคเหนือซึง่ไดท้ าใหเ้หน็ว่า การทีน่างสดีาอยากไดก้วางทองนัน้กเ็กดิมาจาก “กรรมเวร” แต่หน
หลงัทีส่นองใหเ้กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ท าใหเ้หน็ถงึกรอบความคดิทางพระพุทธศาสนาอยา่งชดัเจน 
 
 4.6.6 การถือตวัและหย่ิงในศกัด์ิศรี 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถานใหน้ิยามความหมายของค าว่า “ถอืตวั” (2556 : 
532) หมายถึง ก. ไว้ตวัไม่ยอมลดตวัเพราะหยิง่ในศกัดิห์รอืฐานะของตนเป็นต้น. ส่วนค าว่า 
“ศกัดิศ์ร”ี (2554 : 1138) หมายถงึ น. เกยีรตศิกัดิ ์ซึ่งค าว่า “เกยีรตศิกัดิ”์ (2554 : 150) 
หมายถงึ น. เกยีรต,ิ เกยีรตติามฐานะของแต่ละบุคคล จงึท าใหเ้หน็ว่า การถอืตวัและถอืศกัดิศ์รี
มคีวามคล้ายคลงึกนั เพราะเป็นการถอืตนไว้ตามศกัดิศ์รหีรอืฐานะของบุคคล ยิง่หากมฐีานะที่
สูงส่งย่อมมกีารถอืตวัหรอืศกัดิศ์รทีีม่ากขึน้ ดงันัน้การถอืตวัหรอืศกัดิศ์รยี่อมแปรเปลีย่นไปตาม
สถานภาพหรอืฐานะของบุคคลในสงัคม  
 หากพจิารณา “นางสดีา” ทุกแง่มุม จะพบว่า นางสดีาเป็นตวัละครหญงิทีย่งัคงถอืตวั
และหยิง่ในศกัดิศ์รขีองตนอย่างมาก อนัแสดงออกให้เห็นถึงความยดึมัน่ถือมัน่ในตนเองหรอื
แสดงใหเ้หน็ถงึความเคารพตนเอง แมว้่านางสดีาจะด ารงเพศหญงิกต็าม แต่เมื่อนางสดีาจ าต้อง
ประสบกบัเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะท าใหเ้หน็ถงึความเขม้แขง็และความถอืตวัของนางได้
อย่างเด่นชัด ความถือตัวของนางสีดาจะปรากฏให้เห็นในบทละครรามเกียรติส์มยัอยุธยา 
กล่าวคอื เมื่อนางสดีาตื่นขึน้มาหลงัจากผูกคอตายแล้วพบกบัหนุมานที่ก าลงัพานางเหาะไปหา
พระรามจงึถามว่าเป็นผูใ้ด เมื่อนางสดีาทราบว่าหนุมานเป็นขา้รบัใชข้องพระราม ท าใหน้างสดีา
ตกใจและต่อว่าทีห่นุมานท าอหงัการในท านองถูกเนื้อต้องตวันาง แมน้น านางไปถวายพระรามก็
อยา่คดิจะไดห้น้า จงึสัง่ใหห้นุมานพาตนกลบัไปยงัเมอืงลงกาดงัเดมิ จะเหน็ไดว้่า นางสดีาถอืตวั
มใิหห้นุมานทีเ่ป็นขา้รบัใชข้องพระรามถูกเนื้อต้องตวัโดยนางสดีาจะรอใหพ้ระรามมาช่วยเหลอื
และรบันางเพื่อสมกบัฐานะและศกัดิข์องตน ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ ฟังสาร   หนุมานชาญฤทธทิุกทศิา 
  ทลูแถลงใหแ้จง้ทุกกจิจา   ขา้ชื่อวายุบุตรวุฒไิกร 
  เป็นทหารองคพ์ระอวตาร   พุทธพงศอ์งการตรสัใช ้
  เอาธ ามรงคภ์ูษาผา้สไบ   มาถวายใตบ้าทมุลกิา 
  ยกพลกระบีส่องนคร   มาตามสายสมรกรุงยกัษา 
  ใชข้า้ผูร้องบาทา    มาเฝ้าใตฝ่้าธุล ี
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  จะพาไปถวายพระจกัรา   ยงักองทพัพลบัพลาไชยศร ี
  ตัง้ทพัอยู่คนัธมาทน์ครี ี   ขอพระเทพจีงแจง้ใจ ฯ  
   ๏ ฟังสาร   หนุมานทลูแจง้แถลงไข 
  นวลนางกระหนกตกใจ   ใยท่านกระท าอหงัการ ์
  จะพาเราไปสองต่อสอง   อย่าคดิปองมาดหมายจะไดห้น้า 
  เยีย่งอย่างไม่มแีต่โบราณ์   จะพากนัมอดมว้ยบรรลยัลาญ 
  แจง้หรอืหาไม่ซึง่ขอ้ผดิ   จะเสพดว้ยยาพษิใหส้งัขาร 
  เร่งกลบัไปสวนอุทยาน   คอืสถานดงักล่าวจงเรว็รา ฯ 
    ................................................... 
  ตรสัสัง่หนุมานชาญไชย   ท่านไปทลูทรงศกัดิพ์ระจกัร ี
  ว่าเราตกมาอยู่ในกรุงยกัษ์   สงวนศกัดิร์กักายไม่หมองศร ี
  จะสูม้ว้ยดว้ยสจัวาท ี   ดงัจามรรีกัษาขนจนตวัตาย ฯ 
       (รามเกยีรติอ์ยธุยา, 2541 : 41 - 42) 
 

 หากพจิารณาถึงพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นว่า นางสดีามคีวามถือตวัและหยิง่ใน
ศกัดิศ์รขีองตนนัน้ อาจเหน็ได้จากตอนนางสดีาด่าทศกณัฐ์และนางสดีาผูกคอตาย กล่าวได้ว่า 
แม้ทศกณัฐ์จะหว่านล้อมนางสดีาอย่างไรก็ตาม นางสดีาไม่หลงเคลิ้มไปกบัค าหว่านล้อมและ
เยนิยอเหล่านัน้ นางสดีาได้แสดงออกพฤตกิรรมโดยการใช้ “ไมปั้กบนดนิ” แล้วด่าว่าทศกณัฐ์
โดยมยิอมมองหน้า ยอ่มเป็นการชีใ้หเ้หน็ว่า นางสดีามคีวามถอืตวัอย่างชดัเจน ดว้ยความอดัอัน้
ใจของนางสดีาที่มอิาจท าอะไรทศกณัฐ์ได้ นางจงึเลอืกหนทางการฆ่าตวัตายด้วยการ “ผูกคอ” 
อนัจะเป็นการหลกีหนีความอดสทูีเ่กดิขึน้กบัชวีติของตน การผกูคอตายของนางสดีานัน้ย่อมเป็น
การพสิจูน์ใหเ้หน็ถงึการเลอืกความตายดกีว่าจะต้องถูกทศกณัฐล์่วงละเมดิทางเพศ นับเป็นภาพ
ของผูห้ญงิทีร่กัศกัดิศ์รขีองตนเพื่อสามใีนลกัษณะทีว่่า เลอืกความตายดกีว่าจะใหช้ายอื่นมาล่วง
ละเมดิทางเพศของตน เหตุการณ์ดงักล่าวยอ่มท าใหเ้หน็ถงึความใจเดด็ของนางสดีาทีไ่ม่กลวัต่อ
ความตาย หากความตายนัน้จะช่วยใหน้างยงัคงมศีกัดิศ์รขีองลกูผูห้ญงิไวอ้ยู ่
 นอกจากนี้สิง่พสิูจน์ใหเ้หน็ถงึการถอืตวัและหยิง่ในศกัดิศ์รขีองนางสดีานัน้ จะเหน็ได้
จากเหตุการณ์ลุยไฟ นอกจากทีจ่ะยนืยนัความซื่อสตัยแ์ละความภกัดขีองนางสดีาที่มอีย่างเต็ม
เป่ียม การลุยไฟของนางสดีาย่อมเป็นทีป่ระจกัษ์แก่สาธารณชนทัง้หมู่เหล่าเทวดาและวานรโดย
มอีงค์พระอนิทรเ์ป็นประธานแห่งสกัขพียาน การลุยไฟของนางสดีานัน้ เพลงิมอิาจท าอนัตราย
พระบาทของนางสีดาโดยมบีัวทองมารองรบัการย่างก้าวของนางสีดา ส่งผลท าให้นางสีดา
ปราศจากมลทนิทุกค าครหานินทา จากเหตุการณ์ดงักล่าวย่อมเป็นการบ่งชีใ้หเ้หน็ว่า นางสดีามี
ความถอืศกัดิศ์รขีองตน หากนางสดีาไมพ่สิจูน์ความจรงิย่อมตกเป็นจ าเลยของสงัคมและเป็นทีต่ิ
ฉินนินทา การลุยไฟจงึเป็นทางออกทีท่ าใหน้างรกัษา “ศกัดิศ์ร”ี ของนางมใิหผู้อ้ื่นมาท าลายลงไป 
ศกัดิศ์รดีงักล่าวย่อมสมัพนัธ์กบัภูมหิลงัและชาตกิ าเนิดที่สูงส่งของนางสดีา อกีทัง้นางสดีายงั
ตระหนักรูว้่าตนคอื “กูคอืมารดาสุรารกัษ์” (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 2, 2549: 131) ประกอบกบันาง
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สดีาคอืพระลกัษมอีวตาร หากเกดิค าครหาในหมู่เทวดาย่อมส่งผลทีท่ าใหพ้ระลกัษมมีอิาจด ารง
ฐานะพระชายาของพระนารายณ์ไดน้ัน่เอง 
 หากพจิารณาถงึความถอืตวัและหยิง่ในศกัดิศ์รขีองนางสดีา ยงัปรากฏให้เหน็เด่นชดั
มากที่สุดในตอนที่พระรามเข้าพบสดีาเพื่อขอให้นางสดีากลบัเมอืงอยุธยาหลงัจากที่พระราม
ทราบความจรงิจากพระมงกุฎว่านางสดีายงัมชีวีติอยู่ ความถอืศกัดิศ์รขีองนางนัน้เกดิจากความ
คบัแคน้ใจจนท าใหน้างรอ้งไหอ้ออกมา ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีาดวงสมร 
  ครัน้แจง้ว่าองคพ์ระสีก่ร   ภูธรเสดจ็ตามมา 
  ยิง่คดิยิง่แคน้แสนเทวษ   ชลนยัน์นองเนตรทัง้ซา้ยขวา 
  จึง่ตรสัแก่องคพ์ระลกูยา   อนิจจาเป็นไดถ้งึเพยีงนี้ 
  ตวัเราทัง้สามนี้ยากไร ้   อาศยัพระมหาฤๅษ ี
  ยงัคดิพยาบาทมาราว ี   หากบุญเจา้มจีึง่ไม่ตาย 
  ความระก าช ้าใจแม่ไดแ้คน้   ถงึสกัแสนปีไม่รูห้าย 
  มาตรแมน้ชวีติจะวอดวาย   กไ็ม่เสยีดายเท่ายองใย 
  นิจจาเอ๋ยท าแม่แลว้มหิน า   มาซ ้าท าลกูกเ็ป็นได ้
  สงสารแต่เจา้จะพน้ไป   ก าพรา้ไม่มทีีพ่ึง่พา 
  โอว้่าแต่นี้จะเสือ่มสขุ   แสนทุกขเ์ศรา้โสมนสัสา 
  ร ่าพลางฟูมฟายชลนา   แสนโศกโศกาจาบลัย ์ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 431) 
 

 แม้ว่าพระรามจะขอคืนดกีบันางสดีา แต่ด้วยความถือตวัของนางสดีา ท าให้นางไม่
ออกมาพบกบัพระราม จงึกราบวอนพระฤษวีชัมฤคไปถามความต้องการของพระรามทีเ่ดนิทาง
มาครัง้นี้ เมื่อทราบความจรงิว่าพระรามมาเชญินางสดีากลบัเมอืงนัน้ แต่นางสดีาก็ยงัมอิอกไป
พบกบัพระราม ถ้าหากพระรามจะเข้าพบจะต้องเขา้มาหาตนเองโดยที่นางสดีาจะไม่ยอมออก
จากกุฎไีปพบกบัพระราม ย่อมชีใ้ห้เหน็ถงึความถอืตวัและศกัดิศ์รขีองนาง แมว้่าพระรามจะยงั
ด ารงฐานะสามแีละเจา้เมอืงกต็าม แต่นางสดีากม็ไิดส้ยบยอมต่อพระราม ดงัความทีว่่า 
 

  ฟังพระหรวิงศท์รงสบุรรณ   ร าพนัว่าวอนเขา้มา 
  ใหค้ดิความสนิทพสิมยั   แลว้น้อยใจเศรา้โทมนสัสา 
  ทัง้รกัทัง้แคน้แน่นอุรา   กลัยาร าพงึคะนึงคดิ 
  อนัพระองคเ์มตตาการุญ   พระคุณเลศิล ้าอกนิษฐ ์
  ครัน้จะไปบงัคมพระทรงฤทธิ ์  สดุคดิจะดา้นหน้าพาท ี
  ตรแิลว้ประณตบทบงสุ ์   องคพ์ระมหาฤๅษ ี
  นิมนตช์่วยไปถามพระจกัร ี   มานี้ประสงคส์ิง่ใด ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 432) 
    .................................................... 
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  คดิแลว้ประณตบทบงสุ ์   กราบลงแทบบาทพระฤๅษ ี
  ถอนใจเป็นครู่ไม่พาท ี   เทวกีร็ือ้ร าพงึคดิ 
  ถงึราชอาญาอนัสาหสั   ใหแ้คน้ขดัอดัอัน้ตนัจติ 
  เป็นมใิหข้อเหน็พระทรงฤทธิ ์  แต่สดุคดิจึง่ว่าดว้ยจ าใจ 
  อนัความอายความแคน้น้ีหนกันกั  แต่หลานรกัจกัขดักไ็ม่ได ้
  นิมนตพ์ระองคจ์งออกไป   บอกใหพ้ระรามเขา้มา ฯ  
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 435) 
  

 จากเหตุการณ์ข้างต้น ย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยตอกย ้าให้เห็นถึงความถือตัวและหยิ่งใน
ศกัดิศ์รขีองนางสดีาอย่างเด่นชดั โดยนางสดีามยิอมเขา้พบพระรามก่อน ท าใหเ้หน็ว่านางสดีา
ไดย้ดึถอืตนเป็นศูนยก์ลาง หากพระรามตอ้งการจะพดูคุยจะตอ้งเป็นฝ่ายเดนิเขา้มาหาตนในหอ้ง 
แม้นพระรามจะกล่าวทกัทายนางสดีาอย่างไร นางสีดาตวัคงไว้ตวัไม่ยอมพูดคุยกบัพระราม
พรอ้มทัง้เบอืนหน้าหนีพระราม ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีามารศร ี
  เหลอืแลเหน็องคพ์ระจกัร ี   ภูมทีรงโศกโศกา 
  จึง่ยอกรถวายอภวิาทน์   พระตรภีูวนารถนาถา 
  ชลเนตรคลอดวงนยันา   กลัยาอดัอัน้ตนัใจ 
  ความแคน้เป็นแสนสดุจติ   ดัง่เพลงิพษิตดิทรวงลามไหม ้
  ผนัผนิพกัตรเ์สยีไม่แลไป   อรไทมไิดพ้าท ีฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 437) 
 

 การถอืตวัและหยิง่ในศกัดิศ์รขีองนางสดีานัน้ ยงัปรากฏใหเ้หน็ในตอนเหตุการณ์ธรณี
แหวก กล่าวคอื หลงัจากที่นางสดีาทราบความจรงิว่าพระรามหลอกตน ถงึแมว้่าพระรามจะอยู่
ในฐานะคนรกัและสามขีองนางสดีาก็ตาม แต่ดว้ยความถอืมัน่และหยิง่ในศกัดิศ์รขีองตน จงึไม่
อาจยอมรบักบัพฤตกิรรมของพระรามทีห่ลอกตนเองได ้ประกอบกบัทัง้สามอนุชาของพระราม
และหนุมานต่างวิง่ไล่จบันาง จงึท าใหน้างสดีาเกดิความคบัแคน้ใจแลว้ตัง้จติอธษิฐานขอใหธ้รณี
แหวกไปยงัเมอืงบาดาล (เมอืงนาค) เพื่อหนีพระราม เหตุการณ์เรื่อง “ธรณีแหวก” เป็นสิง่ทีเ่น้น
ย า้ใหเ้หน็ถงึความรกัศกัดิศ์รขีองตนทีม่ยิอมใหผู้อ้ื่นท าลาย แมว้่านางสดีาจะเป็นเพศหญงิกต็าม 
นางสดีากย็งัถอืตวัและศกัดิศ์รขีองตนไวอ้ย่างแนบแน่น แมว้่าพระรามจะใชค้ าหว่านลอ้มและใช้
อ านาจให้ทัง้สามอนุชาและหนุมานช่วยกนัจบันางสดีาไว้ แต่นางสดีามสิยบยอมต่ออ านาจของ
พระราม โดยใชก้ารตัง้จติอธษิฐานเพื่อเป็นหนทางช่วยเหลอืใหห้นีพน้จากพระราม 
 จากเหตุการณ์ธรณีแหวกขา้งต้น ส่งผลสบืเนื่องไปยงัเหตุการณ์พระรามมาขอคนืดกีบั
นางสดีาแต่นางสดีาไมย่นิยอม จงึท าใหพ้ระอศิวรตอ้งลงมาไกล่เกลีย่และอ้อนวอนใหน้างสดีาคืน
ดกีบัพระราม ดงัปรากฏให้เหน็ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 
กล่าวไดว้่า ฐานะของพระอศิวรถอืเป็นเทพเจา้ทีสู่งทีสุ่ดพระองคห์นึ่งตามคตคิวามเชื่อในศาสนา



193 

ฮนิดู ทีต่้องยอมลงมาไกล่เกลีย่ใหน้างสดีายอมคนืดกีบัพระราม การใชต้วัละคร “พระอศิวร” ลง
มาเป็นตวัแก้ไขปัญหาระหว่างพระรามกบันางสดีานัน้ ย่อมเป็นการชี้ให้เหน็ถงึความถอืตวัและ
ศกัดิศ์รขีองนางสดีาได้อย่างชดัเจนมากที่สุด เพราะพระอศิวรเป็นเทพเจา้สูงสุดต้องยอมลงมา
ช่วยแกไ้ขปัญหาครัง้นี้ จงึท าใหน้างสดีาละทิง้ความถอืตวัและศกัดิศ์รขีองนาง ในทีสุ่ดนางสดีาก็
ยนิยอมคนืดกีบัพระราม ดงัความทีว่่า 
 
   ๏ เมื่อนัน้   พระอศิวรบรมเรอืงศร ี
  ฟังนางร ่าว่าพาท ี    จึง่มบีญัชาปล่อยไป 
  เจา้ผูม้ารดาแก่สามโลก   อย่าแสนโศกนกัเลยหาควรไม่ 
  อนัเกดิมาในพืน้ภพไตร   ย่อมไดทุ้กขส์ขุเหมอืนกนั 
  ฝ่ายขา้งพระรามกร็บัผดิ   ต่อหน้าสรุาฤทธิท์ ัง้สรวงสวรรค ์
  นานไปแมน้ท าโทษทณัฑ ์   ขอ้นัน้อย่าคดิอาวรณ์ 
  จงไปภริมยส์มสวาท   ดว้ยสามธีริาชเหมอืนปางก่อน 
  ในศรอียุธยาพระนคร   ใหถ้าวรเป็นสขุสวสัด ีฯ 
   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีามารศร ี
  ไดฟั้งดัง่ทพิยว์าร ี    เทวนีบนิ้วแลว้ทลูไป 
  ตวัขา้ก าพรา้แลว้ไรว้งศ ์   บตุิราชมาตุรงคก์ห็าไม่ 
  ขอเอาพระเดชปกเกศไว ้   ไปกว่าจะสิน้ชวีา 
  ซึง่พระองคป์รานีใหโ้อวาท   ขา้บาทกจ็ะรบัใสเ่กศา 
  ตามในพระราชบญัชา   มใิหเ้คอืงบาทาพระทรงญาณ ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549 : 559) 
 
   ๏ เมื่อนัน้   พระศุลมีรีาชบรรหาร 
  ดกู่อนสดีายุพาพาล   พระอวตารกใ็หท้านบน 
  เจา้จงเคลื่อนคลายหายโกรธ   ยกโทษผวัรกัไวส้กัหน 
  เหมอืนเหน็แก่เทวดาทัง้สากล  จะไดพ้น้ทุกขร์อ้นร าคาญใจ 
  ไดพ้รากพลดัภสัดามาชา้นาน  จะแต่งการอภเิษกเสยีใหม่ 
  ใหน้กัสทิธิเ์ทวาสรุาลยั   รูท้ ัว่ทัง้ไตรโลกา 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 688) 
 

 นอกจากน้ีในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 6 และค าพากย์รามเกียรติส์มยัอยุธยา ยงั
ปรากฏให้เห็นถึงการถือตวัและหยิง่ในศักดิศ์รขีองนางสดีาอย่างชดัเจน ดงัที่ปรากฏในตอน
ทศกณัฐแ์ปลงเป็นพระฤษมีาพูดเกี้ยวใหน้างสดีานิยมชมชอบในตวัทศกณัฐ ์แต่นางสดีาปฏเิสธ 
อนัแสดงออกให้เหน็ว่า นางสดีาพยายามรกัษาศกัดิศ์รขีองตนและรวมไปถงึการรกัษาศกัดิศ์รี
ของพระรามในฐานะสามโีดยมยิอมใหใ้ครมาดูหมิน่เหยยีดหยามอย่างชดัเจน ความในตอนนี้ยงั
ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 แต่ทัง้นี้ผู้ศกึษาขอยก
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เน้ือความที่ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 6 และค าพากยร์ามเกยีรติส์มยัอยุธยาเท่านัน้ 
เพราะเนื้อความจะคลา้ยคลงึกนั ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ ทศเศยีรฤาษเีฉลยไข  ว่ารปูเทีย่วใน 
  อรญัญาจารกิมา     
   ๏ เบือ้งอาศรมบทคฤหา  อยู่เกาะลงกา 
  พภิพทา้วทศกณัฐ ์

   ๏ ท่านนัน้สรุภาพเขม้ขนั  พระเวททัง้พนั 
  กอ็ยู่ในใจช านาญ 
   ๏ ครุฑาเทวาสถาน  สากลจกัรวาฬ 
  กพ็รอ้มพ านกัเนืองนอง 
   ๏ เพยีบโภไคสวรรยก์่ายกอง แต่ไรคู้่ครอง 
  เปนป่ินอนงคก์ านลั 
   ๏ ทา้วทัง้สามภพเสกสรร  สง่โฉมนางอนั 
  วลิาสเลอืกนานา 
   ๏ กบ็ไดส้บสมจนิดา  บดัน้ียงัหา 
  ทีพ่ึง่พระทยักบ็ม ี
   ๏ สดีาสนองวจันฤๅษ ี  ใดท่านเปนช ี
  จึง่กล่าวใหผ้ดิกจิการ 
   ๏ เสพสมาคมดว้ยมารพาล  ประพฤตเิจอืจาน 
  กุศลระคนอาธรรม ์
   ๏ รากษสเหล่านัน้เดยีดฉนัท ์ เบยีดเบยีนพรตกรรม ์
  ฤษมีุนีเกลยีดกลาย  
   ๏ เจา้กพูระราฦาสาย  เปนหน่อนารายณ์ 
  พระเกยีรตเิลื่องฦาขจร 
   ๏ มาทรงพรตในสงิขร  เทวาอวยพร 
  ฤาษมีุนีสมญา 
   ๏ ทศกณัฐค์รัน้ฟังโกรธา  จึง่เฉลยวจันา 
  จงนางสดบัค าแสดง 
      (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 112 - 113) 
 
   ๏ เมื่อนัน้   ฤาษจี าแลงแสรง้ว่า 
  นวลนางเกลีย้งเกลาเสาวภา   ไม่ควรอยู่กลางป่าพนาดร 
  ควรแต่อยู่ปราสาทราชฐาน   ท่ามกลางบรวิารสโมสร 
  เปนขวญัตาพญายีส่บิกร   เธอคงยกย่องหล่อนล ้านงคราญ 
  ทศศยีรสรุวงศท์รงยศ   งามงดอย่างชายชาตทิหาร 
  อนัฤาษสีามเียาวมาลย ์   ไม่ทนัเทยีบเปรยีบปานพญายกัษ์ ฯ 
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   ๏ เมื่อนัน้   สดีาพโิรธโกรธหนกั 
  ควรหรอืพระสทิธามาชวนชกั   ใหท้ิง้พระหรริกัษ์จกัร ี
  เป็นนกัธรรมค์วรทีจ่ะสอนธรรม ์  มาเปนสือ่กุมภณัฑน่์าบดัส ี
  ยงัมไิดเ้คยเหน็เลยเช่นน้ี   พระมุนีเหน็ผดิเปนชอบไป ฯ 
   ๏ เมื่อนัน้   ทศกรรฐจ์ึง่แจง้แถลงไข 
  เรามใิช่ฤษชีไีพร    จะบอกอรไทยตามตรง 
  เรานี้คอืว่าพญาราพณ์   บ าราพไตรโลกดงัประสงค ์
  เปนใหญ่ในบรมพรหมพงศ ์   เพราะความรกัโฉมยงจึง่แปลงมา ฯ 
    ............................................... 
   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาตอบถอ้ยยกัษา 
  ตวัท่านโง่เขลาเบาปัญญา   จึง่กลา้มาพดูเหมอืนเช่นน้ี 
  อนัองคส์มเดจ็พระราเมศร ์   ฦาเดชเกรกิทัว่ทุกราศ ี
  เทวามนุษสดุธาตร ี   ไม่สูพ้ระจกัรอีวตาร 
  ชรอยท่านถงึพรหมลขิติ   จึง่คดิวปิรติเหมิหาญ 
  ถงึทีช่วีจีะวายปราณ   จึง่ก่อการทจุรติผดิทางธรรม ์
  จะถอนเขีย้วพญาราชสหี ์   จะถอนเลบ็สกุณีแขง็ขนั 
  จะจบัตวันาคามาถอนฟัน   จะเดด็ดวงสรูยจ์นัทรจ์ากอมัพร 
  จะท าการเหล่าน้ีเสยีดกีว่า   ทีจ่ะลกัชายาพระทรงศร 
  พระจะตามสงัหารราญรอญ   ใหม้ว้ยมรดงัไฟบรรลยักลัป์ ฯ  
                (รามเกยีรติ ์ร.6, 2554 : 35 - 36) 
 

 จากทัง้หมดข้างต้นจะท าให้เห็นว่า นางสีดามคีวามถือตวัและหยิง่ในศกัดิศ์รขีองตน
อยา่งยิง่ โดยเฉพาะตอนทีพ่ระรามมาขอคนืดกีบันางสดีา แต่ดว้ยความใจเดด็เดีย่วของนางสดีา
จงึมยิอมคนืดกีบัพระราม ความถือศกัดิศ์รใีนตวัของนางสดีาที่มต่ีอพระรามเกิดจากความคบั
แคน้ใจทีถู่กพระรามตดัสนิโทษดว้ยการประหารชวีติ แต่ดว้ยทีพ่ระอศิวรยอมมาไกล่เกลีย่ใหน้าง
สดีาคนืดกีบัพระราม ท าใหน้างสดีายอมคนืดตีามค าออ้นวอนของพระอศิวร ท าใหเ้หน็ว่า สาเหตุ
ทีน่างต้องยอมคนืดเีพราะอศิวร หาใช่เป็นพระราม อนัเป็นการยนืยนัใหเ้หน็ถงึความถอืศกัดิศ์รี
ของนางสดีาอยา่งเตม็เป่ียม อกีทัง้การถอืตวัของนางสดีานัน้ยงัพจิารณาไดจ้ากตวัละครหนุมาน
ซึง่นางสดีามยิอมใหถู้กตวั และรวมไปถงึทศกณัฐ ์นางสดีาได้เลอืกความตายมากกว่าที่จะยอม
ใหท้ศกณัฐล์่วงละเมดิทางเพศตน ตลอดจนการถอืตวัและศกัดิศ์รขีองนางสดีายงัปรากฏชดัเจน
ในเหตุการณ์ทศกณัฐ์แปลงเป็นฤษีซึ่งนางสดีาไม่ยนิยอมและคล้อยไปตามค าพูดของฤษีแปลง 
และยงัเน้นย ้าถงึฐานะของพระรามและการทีต่นเป็นพระมเหสขีองพระราม อนัเป็นสิง่ทีแ่สดงว่า
นางสดีาพยายามรกัษาศกัดิศ์รขีองตนเองและของสามโีดยมใิหผู้อ้ ื่นมาท าลาย ท าใหเ้หน็ถงึความ
เขม้แขง็ของนางสดีาและการถอืศกัดิศ์รขีองนางสดีาทีถ่อืครองไวเ้พื่อตนเองและเพื่อสามไีวอ้ย่าง
เตม็ภาคภมู ิ 
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 4.6.7 การวางตวัเหมาะสม 
 การวางตวัเหมาะสมของนางสดีานัน้ จะพจิารณาจากความสมัพนัธร์ะหว่างนางสดีาใน
ฐานะการเป็นน้องสาวกับนางตรีชาดา (พระมเหสีของพิเภก) ซึ่งนางตรชีาดารบัค าสัง่จาก
ทศกณัฐ์ให้ดูแลนางสดีาไว้ แม้ว่านางสดีาจะไม่เป็นพี่น้องก็ตามกบันางตรชีาดา เมื่อนางสดีา
ทราบว่านางตรชีาดาคอยดูแลรบัใชต้น จงึท าให้เกดิความสมัพนัธ์ในฐานะพี่สาว (ตรชีาดา) กบั
น้องสาว (สดีา) อนัเป็นการแสดงออกถงึการวางตวัทีเ่หมาะสมของนางสดีา  
 ความสมัพนัธด์งักล่าวเหน็ไดจ้ากตอนเสีย่งบุษบกแก้ว กล่าวคอื เมื่อพระลกัษมณ์ออก
รบกบัอนิทรชติโดยพระลกัษมณ์ต้องศรพรหมาสตรจ์นสิน้สต ิท าใหพ้ระรามสิน้สตอิยู่กบัร่างของ
พระลกัษมณ์ ทศกณัฐ์จงึได้สัง่ให้นางตรชีาดาไปทูลต่อนางสดีาว่า พระลกัษมณ์และพระราม
สิน้พระชนมแ์ลว้ จงึท าใหน้างสดีาออกไปดูพระศพ อกีทัง้ระยะห่างทางสงัคม คอื การทีไ่ม่ไดอ้ยู่
ในสงัคมเดยีวกนัแต่จ าเป็นที่จะต้องสื่อสารกนั เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้นางสดีาต้องใช้ภาษาที่
สุภาพ แมว้่านางจะเป็นพระมเหสขีองพระรามกต็าม ประกอบกบัอายุของนางตรชีาดาทีม่ากกว่า 
ท าใหน้างสดีาใชส้รรพนามแทนตวัผูพ้ดูทีสุ่ภาพโดยเรยีกนางตรชีาดาว่า “พี”่ ดงัความทีว่่า 
 
   ๏ บดันัน้    นางตรชีาดายกัษ ี
  กราบลงแทบบาทเทว ี   อสรุจีึง่ทลูดว้ยปรชีา 
  พระองคจ์งระงบักนัแสงศลัย ์  กลัน้ความเศรา้โทมนสัสา 
  เหตุนี้ยงัไม่ประจกัษ์ตา   ขอเชญิกลัยาเสดจ็ไป 
  ทัง้สองกษตัรยิส์รุยิว์งศ ์   ว่าพระองคต์ายจรงิหรอืไฉน 
  ฟังขา้น้อยเถดินางอรไท   จะตตีวัก่อนไขน้ัน้ไม่ด ีฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 2, 2549: 560) 
 
   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีามารศร ี
  ฟังตรชีาดาพาท ี    จึง่มเีสาวนียถ์ามไป 
  ซึง่พระองคไ์ม่สิน้พระชนม ์   พีรู่เ้หตุผลเป็นไฉน 
  หรอืว่าแต่พอใหค้ลายใจ   ขา้ยงัไม่เชื่อวาจา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 2, 2549: 564) 
 

 นางสดีาในฐานะน้องสาว จะปรากฏเด่นชดัในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เท่านัน้ ส่วน
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 นางสดีามไิด้เรยีกนางตรชีาดาว่า “พี่” แต่ความสมัพนัธจ์ะเป็นใน
ลกัษณะของเจา้นายกบัขา้รบัใชม้ากกว่า จงึมคีวามแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 แม้
นางตรชีาดาจะอยู่ในฐานะขา้รบัใช้ แต่นางสดีายงัคงถอืว่าตนเป็นน้องสาวของนางตรชีาดาโดย
เรยีกนางตรชีาดาว่า “พี”่ นัน่เอง ทัง้น้ีตวัละครนางตรชีาดาจะปรากฏเฉพาะรามเกยีรติฉ์บบัภาค
กลางเท่านัน้ จงึไมพ่บตวัละครตวันี้ทัง้ในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีาน สบื
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เนื่องมาจากตวัละครตวันี้ถอืเป็นตวัละครรอง ท าใหก้วีผูแ้ต่งตดัตวัละครตวันี้ทิง้ไป เพื่อลดความ
ซบัซอ้นของตวัละคร 
 หากพจิารณาในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานนัน้ จะพบว่า ฐานะ
น้องสาวของนางสดีายงัปรากฏใหเ้หน็ตอนพระรามสัง่ประหารชวีตินางสดีา ซึ่งจะปรากฏในเรื่อง
ปรมัมเหยีร หอรมานและควายทวัระพ ีกล่าวคอื หลงัจากที่พระรามสัง่ให้ประหารชวีตินางสดีา
นัน้ พระลกัษมณ์ไม่อาจสงัหารนางสดีา จงึท าให้นางสดีาเดนิเข้าป่าไปพบกับฤษีที่มนีามว่า 
“ทพิพจกัขุ” (ในควายทวัระพเีรยีกว่า “ทปิพะจกัขุ / ทบิทะจกัขุ”) ตอนทีน่างสดีามาอาศยัอยู่กบั
พระฤษนีัน้ เน้ือความในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 หรอืฉบบัรชักาลที ่2 จะบ่งบอกว่านางสดีามี
ฐานะเป็นผูอ้าศยัและเป็นผูร้บัใชพ้ระฤษอีย่างชดัเจน (พฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความกตญัญู
กตเวทต่ีอผู้มพีระคุณ) แต่ในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิ่นดงัที่กล่าวข้างต้น ฐานะของนางสดีามไิด้
เป็นผูอ้าศยัและผูร้บัใช ้แต่จะด ารงฐานะ “น้องสาว” ของทพิพจกัขุฤษ ีซึง่เป็นการแสดงออกถงึ
การวางตวัทีเ่หมาะสม ดงัความทีว่่า 
 

 “....เจา้รสัสตีนนัน้กม็คีวามกงัวนอนิดูกูนายงันาง เจา้รสัสกีฮ็กัสายงันางนัน้เป็นดงั
น้องญงิแห่งตนนัน้แล....” 

        (ควายทวัระพ,ี 2528: 396) 
 

 “เมื่อนัน้เจ้ารสัสกีม็อีนิดูกรุณายงันางนัน้ แลว้เจ้ารสัสกีฮ็รีกัษานางไว้เป็นดัง่น้อง
หญงิแห่งแห่งตนนัน้หัน้แล....” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527 : 38) 
 

  “เจา้รสคีนนัน้กม็คี าอนิดกูรุณณาแลว้กร็กัษานางไวเ้สมอดัง่น้องยงิแหง่ตน....” 
           (หอรมาน, 2527: 82) 
 

 จากข้างต้นจะท าให้เห็นว่า นางสีดานับถือและเคารพนางตรชีาดาในฐานะการเป็น 
“พีส่าว” ของตน เช่นเดยีวกบัการเป็นน้องสาวของนางสดีาทีม่ต่ีอพระฤษ ีแมว้่านางตรชีาดาจะ
ถอืว่าเป็นขา้รบัใช้ของนางสดีาก็ตาม สามารถสงัเกตอากปักริยิาของนางตรชีาดาที่ต้องหมอบ
คลานมาหานางสดีา แต่นางสดีาไดใ้ชส้รรพนามเรยีกนางตรชีาดาว่า “พี”่ นัน่เอง อกีทัง้ตวัละคร
นางตรชีาดาจะไม่พบในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ เพราะถอืว่าเป็นตวัละครรองจงึท าให้กวผีู้แต่ง
ตดัทิง้ไป สิง่ทีน่่าสนใจในฐานะน้องสาวของนางสดีาจะปรากฏใหเ้หน็ตอนทีน่างสดีามาอาศยัอยู่
กบัพระฤษโีดยนางสดีามฐีานะเป็นน้องของพระฤษซีึง่จะแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 
ทีน่างสดีามฐีานะเป็นผูร้บัใชแ้ละคอยดแูลพระฤษอียา่งชดัเจน กล่าวไดว้่า ความสมัพนัธด์งักล่าว
เป็นสิง่สะทอ้นถงึการวางตวัทีเ่หมะสมของนางสดีาอย่างเด่นชดั 
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 4.6.8 การใช้วาจารนุแรงและตรงไปตรงมา 
 การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมาของนางสดีาจะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ 
ของไทยโดยเฉพาะในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง รวมไปถงึรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือ
และภาคอสีานบางฉบบั กล่าวได้ว่า นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางจะใชว้าจารุนแรงและ
ตรงไปตรงมากอยา่งเด่นชดั นับเป็นสิง่ทีท่ าใหเ้หน็ว่า พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีา
ในประเดน็ดงักล่าวจะสมัพนัธก์บัจุดมุ่งหมายของการแต่งของรามเกยีรติท์ีแ่ต่งขึน้เพื่อใช้ในการ
แสดงละครใน ท าใหต้วัละครนางสดีามกีารแสดงออกทางอารมณ์อยา่งเด่นชดั 
 พฤติกรรมของนางสีดาที่แสดงออกให้เห็นถึงการใช้วาจาที่รุนแรงของนางสดีา จะ
ปรากฏเด่นชดัในตอนทีท่ศกณัฐม์าเกี้ยวนางสดีาหลงัจากทีน่างสดีาถูกจบัมาไวท้ีเ่มอืงลงกาแลว้ 
นางสดีาใช้วาจารุนแรงและเชอืดเฉือนทศกณัฐ์โดยใช้สรรพนามแทนตัวผู้พูดว่า “กู” และสรรพ
นามแทนตวัผูฟั้งว่า “มงึ” ประกอบกบัปฏกิริยิาทีแ่สดงออกมาโดยใช ้“ไมปั้กบนดนิ” ไม่ยอมมอง
หน้าทศกัณฐ์เพื่อใช้วาจาในการบรภิาษทัง้การกระท าและรูปลักษณ์ของทศกัณฐ์ ตลอดจน
สาปแช่งทศกณัฐ์ให้สิน้วงศ์ นอกจากนี้นางสดีายงัแสดงปฏกิริยิาทางอารมณ์โดยการถ่มน ้าลาย
ลงดนิอกีดว้ย ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   โฉมนางสดีาเสน่หา 
  ฟังทศเศยีรอสรุา    กลัยากลุม้กดัขดัใจ 
  ดัง่ศรแสลงมาแทงกรรณ   จะกลัน้ความแคน้กไ็ม่ได ้
  ปักไมล้งแลว้กด็่าไป   ไอไ้มจ้งัไรอปัรยี ์
  ไฉนมงึจึง่มาดหูมิน่   พระทรงศลิป์ป่ินภพเรอืงศร ี
  คอืพระองคท์รงอาสน์วาสกุร ี  ภูมอีวตารมาผลาญยกัษ์ 
  ใหส้ิน้โคตรวงศไ์อพ้าลา   ซึง่เบยีดเบยีนโลกาอาณาจกัร 
  อนัตวัของมงึนี้ทรลกัษณ์   สบิเศยีรสบิพกัตรจ์ะปลวิไป 
    .................................................. 
   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีาดวงสมร 
  เจบ็ช ้าค าทา้วยีส่บิกร   บงัอรผนิพกัตรไ์ม่แลมา 
  แลว้ถ่มเขฬะลงไป    ว่าเหวยไอไ้มม้ารษา 
  ตวัมงึอย่าพกัเจรจา   ไหวว้อนแต่งว่าพาท ี
  กคูอืมารดาสรุารกัษ์   ไตรจกัรประณตบทศร ี
  มใิช่หญงิรา้ยอปัรยี ์   จะยนิดดีว้ยไอส้าธารณ์ 
  มาตรแมน้ถงึตายจะไวย้ศ   ใหป้รากฏไปทัว่ทศิาล 
  มงึอย่าดหูมิน่พระอวตาร   ไม่นานจะมว้ยชวี ีฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 2, 2549 : 130 -131)
    

   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีานารศีรใีส 
  ไดฟั้งค าแคน้นกัจึง่ชกัไม ้   มาปักไมต้รงหน้าด่าเปรยีบปราย 
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  เหวยเหวยไอไ้มใ้จฉกรรจ ์   มงึอย่าคดิส าคญัมัน่หมาย 
  อนัใจกสููส้ ิน้ชวีาวาย   ไม่ขอเหน็เช่นชายชาตนิี้ 
  หากว่าอยู่ผูเ้ดยีวทีศ่าลา   มงึจึง่หาญอหงัการพ์าหนี 
  แมน้พบพระหรริกัษ์จกัร ี   ชวีมีงึจะมว้ยมรณา 
  อย่าพกัพดูเกีย้วพานป่วยการปาก  กไูม่อยากเชื่อฟังชงัน ้าหน้า 
  ว่าพลางนางเมนิพกัตรา   ฟูมฟายชลนาไม่พาท ีฯ 
    .................................................. 
   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีามารศร ี
  ยิง่เดอืดด่าว่าเหวยไอไ้มน้ี้   มงึไม่มอีายเจบ็เท่าเลบ็มอื 
  ยงัแค่นขนืฝืนหน้ามาหวัเราะ  พดูออกไปใหเ้พราะเสยีเถดิหรอื 
  ตายไหนตายไปใหเ้ขาลอื   สมทีด่ือ้ดา้นดไีม่มอีาย 
  เพีย้งเอ๋ยใหพ้ระรามตามมาโปรด  พฆิาตโคตรไอไ้มใ้หฉ้ิบหาย 
  นางปนแช่งแกลง้ประเทยีบเปรยีบปราย หยาบคายด่าว่าไม่ปรานี ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 30 - 32) 
 

 อกีทัง้พฤตกิรรมของนางสดีาที่แสดงให้เห็นถึงการใช้วาจาที่รุนแรง ดงัจะปรากฏใน
ตอนหนุมานถวายแหวนแก่นางสดีา กล่าวคอื หลงัจากทีน่างสดีาได้ผูกคอตาย เมื่อนางสดีาตื่น
ขึน้มาพบวานรที่ช่วยเหลอืตน นางสดีากไ็ดใ้ช้วาจาทีรุ่นแรงในลกัษณะบรภิาษกบัหนุมาน โดย
ใชส้รรพนามแทนตวัผูพู้ดว่า “กู” และใชส้รรพนามแทนตวัผูฟั้งว่า “มงึ” อกีทัง้ในฉบบัรชักาลที ่1 
นางสดีายงัเรยีกหนุมานว่า “ไอ้ลงิแสนรา้ย” ส่วนฉบบัรชักาลที ่2 เรยีกหนุมานว่า “จณัฑาล” ดงั
ความทีว่่า 
  

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีาดวงสมร 
  เหน็กระบีม่าถวายชุลกีร   บงัอรกริว้โกรธดัง่เพลงิกาล 
  จงึมเีสาวนียต์รสัไป   เหวยไอล้งิไรเดยีรจัฉาน 
  เหตุใดมงึท าสาธารณ์   กผููท้รมานเวทนา 
  ทศพกัตรม์นัลกัเราหนี   จากพระจกัรนีาถา 
  เจบ็ช ้าระก าอุรา    กนิแต่น ้าตาไม่วายวนั 
  สดุทนจึง่ผกูคอตาย   ไอล้งิแสนรา้ยโมหนัธ ์
  เป็นไฉนจึง่มากางกัน้   มใิหม้ว้ยชวีนัดว้ยอนัใด ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 2, 2549 : 134) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีานารมีศีกัดิ ์
  แลเหน็ลงิไพรสงสยันกั   ไม่รูจ้กัจงึถามเน้ือความไป 
  เหวยไอส้วาวานร    เทีย่วดน้ดัน้สญัจรมาแต่ไหน 
  กจูะมว้ยชวีนับรรลยั   การอะไรของมงึจึง่จณัฑาล ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 35) 
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 พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการใชว้าจาทีรุ่นแรงของนางสดีายงัปรากฏในตอนหนุมานมาสบื
ขา่วนางสดีาทีเ่มอืงบาดาลตามค าพระบญัชาของพระรามหลงัจากทีน่างสดีาตัง้จติอธษิฐานขอให้
ธรณีแหวกเพื่อหนีพระราม ท าใหน้างสดีาคบัแค้นใจและแสดงออกดว้ยค าพูดเชงิบรภิาษด่าทอ 
อนัเป็นการเน้นย า้ใหเ้หน็ถงึความรุนแรงจากค าพดูของนางสดีาไดอ้ย่างชดัเจน ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาเยาวยอดพสิมยั 
  เสดจ็อยู่กลางหมู่อนงคใ์น   อรไทเหลอืบเหน็หนุมาน 
  ใหข้ดัแคน้แน่นทรวงดวงจติ   ดัง่เพลงิพษิรอ้นเร่าเผาผลาญ 
  จึง่มวีาจาด่าประจาน   เหวยไอเ้ดยีรฉานใจฉกรรจ ์
  มงึแกลง้แต่งกลไปโศกา   ว่าพระจกัราอาสญั 
  มริูเ้จา้ขา้กบัน้องนัน้   ร่วมคดิดว้ยกนัไม่อายคน 
  เหน็กผููเ้ดยีวเป็นหญงิ   ต่างวิง่ไล่จบัสบัสน 
  หากว่าแผ่นพืน้สธุาดล   ใหช้่องจึง่พน้มอืมา 
  มงึนี้ไม่มคีวามสตัย ์   สารพดัโกหกมุสา 
  กไูม่ทนัพจิารณา    พาซื่อส าคญัว่าจรงิ 
  อนัความคดิของมงึพอหยัง่รู ้  จะซ ้าลวงกอูกีสกัสิง่ 
  กม้หน้าอยู่ไยไอล้งิ    อย่านิ่งจงเร่งว่าไป 
  อนัตวัของเอง็ลงมา   เคอืงตากมูดิใูคร่ได ้
  เหวยไอแ้สนรา้ยจงัไร   ไสคอมงึไปเสยีบดัน้ี ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549 : 486) 
 

 การใชว้าจาทีต่รงไปตรงมาของนางสดีายงัปรากฏใหเ้หน็ตอนทศกณัฐจ์ าแลงแปลงกาย
เป็นพระฤษเีพื่อชวนใหน้างสดีานิยมในตวัทศกณัฐ ์แต่นางสดีามไิหวเอนเอยีงไปตามค าพูดของ
ฤษีทศกณัฐ์ หากพจิารณาในตอนที่นางสดีาพบกบัฤษีทศกณัฐ์ครัง้แรก นางสดีายงัคงต้อนรบั
ดว้ยจติเคารพต่อผูท้รงศลี แต่เมื่อนางสดีาเหน็ว่าฤษมีจีติใจทีไ่ม่ซื่อตรง ท าใหน้างสดีาเกิดความ
โกรธซึง่ท าใหน้างสดีาบรภิาษและขบัไล่ฤษทีศกณัฐ ์ดงัความทีว่่า 
 

  ไดฟั้งถอ้ยค าโยค ี    ดัง่คมตรเีสยีบกรรณกลัยา 
  จึง่ว่าฤษนีี้ทุจรติ    ไม่อยู่โดยกจิชป่ีา 
  มาดหูมิน่องคพ์ระจกัรา   ไม่มฤีทธาหรอืว่าไร 
  อนัทษูณ์ขรตรเีศยีรสามนาย   น้องชายทศกณัฐน์ัน้ไปไหน 
  กบัพลสีส่บิสมุทรไท   คอืใครสงัหารชวีนั 
  ถงึขนุยกัษ์สบิพกัตรย์ีส่บิกร   ไม่ครัน่ศรพระนารายณ์รงัสรรค ์
  สิน้ทัง้โคตรวงศพ์งศพ์นัธุ ์   อย่าส าคญัว่าจะรอดชวี ี
  เรานี้มไิดส้มาคม    ฟังลมโกหกฤษ ี
  เร่งไปเสยีจากกุฎ ี    อย่ามาเซา้ซีเ้จรจา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 2, 2549 : 587)  
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   ๏ เมื่อนัน้   สดีาพโิรธโกรธหนกั 
  ควรหรอืพระสทิธามาชวนชกั  ใหท้ิง้พระหรริกัษ์จกัร ี
  เป็นนกัธรรมค์วรทีจ่ะสอนธรรม ์  มาเปนสือ่กุมภณัฑน่์าบดัส ี
  ยงัมไิดเ้คยเหน็เลยเช่นน้ี   พระมุนีเหน็ผดิเปนชอบไป ฯ 
             (รามเกยีรติ ์ร.6, 2555 : 35) 
 

   ๏ สดีาสนองวจันฤๅษ ี  ใดท่านเปนช ี
  จึง่กล่าวใหผ้ดิกจิการ 
   ๏ เสพสมาคมดว้ยมารพาล  ประพฤตเิจอืจาน 
  กุศลระคนอาธรรม ์
   ๏ รากษสเหล่านัน้เดยีดฉนัท ์ เบยีดเบยีนพรตกรรม ์
  ฤษมีุนีเกลยีดกลาย  
       (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 113)
  

 หากพจิารณาในบทละครดกึด าบรรพ์เรื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ 
เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ จะพบว่า พระองคท์รงสรา้งสรรคใ์ห้พฤตกิรรมของนางสดีา
ใชค้ าพดูใกลเ้คยีงกบัสามญัชนซึง่พออนุมานไดว้่า นางสดีามบีุคลกิลกัษณะแบบตรงไปตรงมาซึง่
รวมไปถงึค าพดูของนางสดีาอกีดว้ย ดงัความทีว่่า 
 

  อาดรู  สวนทีไ่หนทีไ่หน ตน้ไมเ้หน็จะไม่มมีากอย่างเหมอืนยงัสวนเรานี่ละ หนายะ 
 สดีา  นางพวกนี้โง่อย่างทีเ่ขาว่าคางคกในกะลาทัง้นัน้เทยีว 
  วลิา        พุโธ่ บา้จรงิจริง๊ละ มนัไม่เป็นสิง่ทีค่วรจะสงสยั ใครทีไ่หนจะมบีุญกว่า 
          เจา้ของเราล่า ทีจ่ะท าสวนเล่นใหม้นัหรหูรายิง่ขึน้ไปกว่านี้ 
     (รามเกยีรติ ์สมเดจ็ฯ กรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ,์ 2534: 23) 
 

  อาดรู       ตายจรงิ มนึฉนันึกว่าเมอืงยกัษ์เมอืงมารมนักเ็ป็นแต่เมอืงป่า ป่ามนัจะมี
         สวนงามอะไรนกัหนา 
  สดีา       ออื ทศกรรฐเ์ขาไม่ใช่ยกัษ์ป่านี่วะ เขาเป็นเจา้ของพวกรากษสทัง้หมด 
         เป็นบรวิารหลายลา้นหลายโกฏ ิ
  อาดรู       มนึฉันทราบแล้วเพคะ ตะเขาเล่าว่าพวกรากษสน่ะมนัเที่ยวจบัเสอืจบัหมี
         แลอะไรต่ออะไรกนิอยู่ในป่า ถงึไดน้ึกว่ามนัไม่รูจ้กัตบแต่งทีอ่ยู่ทีเ่ล่นให้ 
         งดงามอย่างมนุษยเ์รานี่ละ เพคะ 
  สดีา       เอง็โง่มากทเีดยีว เอาเป็นต่างว่าพวกรากษสบรวิารไม่ฉลาดทีจ่ะตบแต่งบา้น 
         เมอืงทีอ่ยู่ทีเ่ล่นถูกอย่างเอง็คดิเหน็ ทศกรรฐเ์ขาจะเรยีกพระวศิวกรรมท์ีเ่ป็น 
         นายช่างเทวดาบนสวรรค ์ลงมาใชใ้หท้ าเมอืงกไ็ดว้ะ  
       (รามเกยีรติ ์สมเดจ็ฯ กรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ,์ 2534 : 24 - 25) 
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 ในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ เรือ่งปรมัมเหยีรและหอรมาน พฤตกิรรมของนางสดีา
แมจ้ะไม่ปรากฏใหเ้หน็ชดัว่านางใชว้าจาทีรุ่นแรง แต่จะปรากฏในตอนทีพ่ระฤษหีาคู่ให้นางสดีา 
กล่าวคอื ท้าวพระยาทัง้หลายได้มานัง่มองดูนางสดีาที่ปราสาททัง้สี่ด้าน ท้าวพระยาต่างคดิว่า
นางสดีาเกดิความพงึพอใจในตนซึง่ท าใหท้า้วพระยาบางคนแลบลิน้ปลิน้ตา ดดีเครื่องดนตร ีขบั
ฟ้อน ฯลฯ นางสดีาไดส้บถในลกัษณะการร าพงึร าพนัภายในใจถงึเจา้เมอืงทัง้หลายว่ากระท าตวั
เหมอืนสตัว์เดรจัฉาน ท าให้พออนุมานได้ว่า นางสีดามบีุคลิกลกัษณะที่ตรงไปตรงมาได้อีก
ลกัษณะหนึ่ง แมว้่านางสดีาจะคดิภายในใจก็ตาม ทัง้นี้เนื้อความในเรื่องปรมัมเหยีรจะมคีวาม
คลา้ยคลงึกบัเรือ่งหอรมาน ดงันัน้ผูศ้กึษาจะขอยกเนื้อความในปรมัมเหยีรเท่านัน้ ดงัความทีว่่า 
 

 “ทา้วพระยาทัง้หลายกเ็อาตนมาตัง้แปลงทีอ่ยู่แวดปราสาทแห่งนางสดีานัน้ทัง้ 4 
หน้าดา้นหัน้ พนันางสนีัน้กระท ามายาดว้ยอติถลีกัขณะ 32 มายาแห่งผูห้ญงิทัง้หลาย หือ้
ทา้วพระยาหนัหัน้แล คนัเขาหนันางสดีากระท าสนันัน้ เขาทัง้หลายกใ็สใ่จว่านางเพงิใจเขา
แทว้่าอัน้ เขากซ็ ้ามายา เหล่าทา้วพระยาทัง้หลายลางพรอ้งกม็าแมบลิน้ป้ินตาล่อกนั ลาง
พร่องกม็าก าละกุยยื่นใส ่ลางพร่องกม็าดดีตเีป่ายงัดุรยิดนตรทีัง้หลายต่างๆ ลางพร่องกม็า
ขบัฟ้อนสลาวสลดึป่อนตนีมอื ลางพร่องคานปนเล่นเป็นดัง่เดก็น้อย เป็นงวัเป็นควายเล่น
นัน้ 
 ......นางสดีาเลง็หนัยงัทา้วทัง้หลายฝงูนัน้ อนักระท าตนตวัมายาอยูส่นันัน้ นางกจ็ิง่
มคี าร าเพงิว่า ทา้วพระยาทัง้หลายฝงูนี้หาความเผดิละอายบ่ได ้พอ้ยมากระท าตนเป็นดัง่
สตัว์ดริจัฉานนัน้ชา บ่ควรดูผ่อเลง็ดูยงัท้าวพระยาทัง้หลายฝงูนี้แล ว่าอัน้แล้ว นางกห็บั
ประตูหน้าปล่องเบง็ซอรแห่งตนเสยี แลว้กอ็ยู่ตามสขุส าราญแห่งตนหัน้แล” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527: 5) 
 
 นอกจากนี้ในเรื่องลงักาสบิโหยงัปรากฏการใช้ถ้อยค าแบบรุนแรงและตรงไปตรงมา 
ดงัทีป่รากฏในตอน อนู้มอม (หนุมาน) ถวายแหวนแด่นางสดีา เมื่อนางสดีาเหน็อนู้มอมกไ็ม่เชื่อ
ใจโดยใชถ้อ้ยค า “มงึ / กู” เพราะคดิว่าเป็นพวกยกัษ์แปลงกายมาหลอกตน ดงัความทีว่่า 
 

 “นางสดิากล่าวว่า “กูไม่เชื่อว่าเป็นความจรงิ มงึเป็นพวกผยีกัษ์มาหลอกลวงกู มงึ
อย่างมาหลอกกเูสยีใหย้ากเลย”” 

        (ลงักาสบิโห, 2534: 42) 
 

 จากพฤตกิรรมของนางสดีาทัง้หมดข้างต้นนัน้ ท าให้เหน็ว่า นางสดีามบีุคลกิลกัษณะ
แบบตรงไปตรงมาในการใชถ้อ้ยค าเจรจา ซึง่บางครัง้กม็กีารใชว้าจาทีรุ่นแรงในลกัษณะการใชค้ า
สรรพนามแทนตวัผูพ้ดูว่า “กู” และค าสรรพนามแทนตวัผูฟั้งว่า “มงึ” นับเป็นการแสดงออกทีค่วร
น ามาพจิารณาถึงความเป็นตวัตนของนางสดีาอย่างยิง่ ความตรงไปตรงมาและการใช้วาจาที่
รุนแรงของนางสดีาเป็นสิง่ที่ขบัเน้นอารมณ์ของนางสดีาให้มคีวามโดดเด่นมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงั
เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึการแสดงออกทางอารมณ์และความรูส้กึของนางสดีาไดอ้ย่างเด่นชดั 
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 4.6.9 การแสดงออกทางอารมณ์เศร้าโศกรนุแรง 
 การแสดงออกทางอารมณ์เศร้าโศกรุนแรงของนางสีดาเป็นสภาวะของนางสีดาอีก
ลกัษณะหนึ่ง แสดงใหเ้หน็ถงึภาวะจติใจทีไ่ม่คงทีข่องนางสดีา ในหวัขอ้นี้ผู้ศกึษาจะขอกล่าวถงึ
เหตุการณ์ทัง้หมด 4 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ ตอนนางสดีาถูกทศกณัฐล์กัพาตวัมาไวท้ีเ่มอืงลงกา ตอน
นางสดีาผูกคอตาย ตอนนางสดีาคร ่าครวญถงึพระรามเมื่อตอนศกึอนิทรชติ (ตอนนางสดีามา
สนามรบ) และรวมไปถงึตอนทีน่างสดีาเล่าความหลงัใหพ้ระมงกุฎฟัง 
 ประการแรก ตอนนางสดีาถูกทศกณัฐล์กัพาตวัมาไวท้ีเ่มอืงลงกา เกดิขึน้หลงัจากตอน
ที่พระรามออกติดตามกวางทอง จงึเปิดโอกาสให้ทศกณัฐ์สามารถลกัพาตวันางสดีาได้ส าเรจ็ 
กล่าวคอื นางสดีาตดัพอ้และรบเรา้ใหพ้ระรามออกไปจบักวางทองตามทีต่นต้องการ พระรามได้
ฝากพระลกัษมณ์ให้ดูแลสดีา แต่เมื่อกวางทองแปลงเสยีงเป็นพระรามท าให้นางสดีาสัง่ให้พระ
ลกัษมณ์ไปช่วยพระราม ต่อมาทศกณัฐไ์ดแ้ปลงเป็นฤษจีนสามารถลกัพาตวันางสดีาไปไวท้ีเ่มือง
ลงกาได้ส าเร็จ เป็นเหตุท าให้นางสีดาส านึกถึงความผิดของตนและในที่สุดนางสีดาก็แสดง
อารมณ์เศรา้โศกเสยีใจทีต่อ้งมาประสบชะตากรรมตามทีต่นก่อไว ้ดงัความทีว่่า 
  

   ๏ วรราชสดีา   ครัน้ยกัษาพาหนี 
  ขอ้นทรวงเขา้โศก ี    พลิาปอาบสชุลนยัน์  
   ๏ เหลยีวซา้ยกเ็ปล่าตา  จะแลขวาบเหน็ใคร 
  ฤๅมทีีอ่าศยั    ส านกัใครจะรอดปาง 
   ๏ กผูดิกคูดิพลัง้   รอยกรรมหลงัจึง่หมองหมาง 
  ใชท้า้วไปตามกวาง   แลว้ซ ้าใชพ้ระอนุชา  
   ๏ ไปตามพระจกัร ี  ทนีี้สดุทีแ่ลหา 
  โอโ้อะอนิจจา    ฤๅห่อนพน้จากมอืมาร  
   ๏ คร ่าครวญรญัจวนจติ  กรรมโพน้ตดิจึง่ตามผลาญ 
  ไฉนเลยพระภูบาล    จะรูข้า่วมนัพาหนี 
   ๏ อารกัษ์อนัรกัษา   ทุกทางท่าพนาล ี
  ช่วยทลูว่ายกัษ ี    มนัลอบลกัเอาเมยีมา 
   ๏ ร ่าพลวงนางผนัแปร  ชะแงแ้ลทุกทศิา 
  ห่อนเหน็พระภรรดา   กโ็ศกสิน้สมประด ีฯ 
       (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 115) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาเยาวยอดเสน่หา 
  เหลยีวดพูระบรรณศาลา   กลัยาพ่างเพยีงจะขาดใจ 
  แลหาพระลกัษมณ์พระจกัรแกว้  จะเหน็แว่วตามมากห็าไม่ 
  ยิง่วโิยคโศกแสนอาลยั   อรไทครวญถงึพระภสัดา 
  โอว้่าพระจอมมงกุฎเกศ   กแ็จง้เหตุว่ากลยกัษา 
  ตวัขา้ไม่ฟังพระบญัชา   ใหผ้่านฟ้าไปตามมฤค ี
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  พระลกัษมณ์ทานทดักข็ดัใจ   ขนืขบัใหไ้ปช่วยพี ่
  อสรุามนัจึง่ไดท้ ี    ลกัเมยีหนีจากบทมาลย ์
  กลบัมาจะเหน็ศาลาเปล่า   จะโศกเศรา้ก าสรดดว้ยสงสาร 
  อกเอ๋ยใครเลยจะแจง้การ   แก่พระอวตารทัง้สีก่ร 
  ใหร้บีตามมาบดัเดีย๋วนี้   สงัหารอสรุดีว้ยแสงศร 
  สดุคดิเมยีแลว้พระภูธร   ร ่าพลางบงัอรกโ็ศกา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 589) 
 

 ส่วนในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 6 ปรากฏตอนนางสดีาถูกทศกณัฐ์ลกัพาตวัมาไว้ที่
เมอืงลงกาเช่นเดยีวกนั แต่พระองคท์รงพระราชนิพนธจ์บความเพยีง ทศกณัฐไ์ดอุ้้มนางสดีาแลว้
พาเหาะไปยงัเมอืงลงกาเท่านัน้ โดยมไิดท้รงเน้นใหน้างสดีาแสดงอารมณ์เศรา้โศกต่อเหตุการณ์
ทีเ่กดิขึน้อยา่งชดัเจน 
 ประการทีส่อง ตอนนางสดีาผูกคอตาย จะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางเท่านัน้ 
ไดแ้ก่ ค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา รามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา รามเกยีรติฉ์บบัรชักาล
ที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 กล่าวคอื ตอนนางสดีาผูกคอตายจะเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
หลงัจากที่นางสดีาถูกลกัพาตวัมาไว้ที่เมอืงลงกาแล้ว แต่นางสดีาไม่ได้ยนิยอมให้แก่ทศกณัฐ์
แมว้่าทศกณัฐจ์ะพดูจาหว่านลอ้มเพยีงใดกต็าม ทัง้นี้ทศกณัฐส์ัง่ใหน้างยกัษ์คอยเฝ้าดูแลและคอย
หว่านล้อมให้นางสดีายนิยอมอีกด้วย เหตุการณ์นี้ท าให้นางสดีาเกิดความคบัแค้นใจที่มอิาจ
หาทางออกใหแ้ก่ชวีติของตนได ้อกีทัง้พระรามกย็งัไม่ไดม้าช่วยเหลอืจงึท าใหน้างสดีาเศรา้โศก
เสยีใจอย่างรุนแรงจนน าไปสู่การผูกคอตาย กล่าวได้ว่า การผูกคอตายเป็นอารมณ์เศร้าโศก
เสยีใจอย่างรุนแรงถงึทีสุ่ดของผูห้ญงิทีม่คีวามซื่อสตัยเ์ฉกเช่นนางสดีาซึ่งยอมเลอืกหนทางการ
ฆา่ตวัตายดกีว่ายนิยอมใหแ้ก่ทศกณัฐ ์นบัเป็นการสรา้งอารมณ์สะเทอืนใจอยา่งยิง่ ดงัความทีว่่า 
 
   ๏ ขณะนัน้วรราชสดีา  เสวยแสนโศกา 
  กระทุ่มอุระรญัจวน 
   ๏ ค านึงภูวนาถคร ่าครวญ  เหลอืเจบ็จะทวน 
  เทวษอยู่ท่าทอ้ใจ 
   ๏ จึง่แกลง้บรรทมสนิทใน  ผูเ้ฝ้าหลบัใหล 
  กย็่องลงจากพลบัพลา 
   ๏ ตรงตน้โศกใหญ่ใบหนา  เสวยแสนโศกา 
  ร าพนัพระคุณจกัร ี
   ๏ กม้เกศกราบกบัธรณี  ฝากองคพ์ระศร ี
  อนุชพระภรรดา 
   ๏ แมน้ตามมาผลาญยกัษา  ใหพ้ระเดชา 
  นุภาพปราบทศกณัฐ ์
   ๏ นางขึน้ปลายโศกโศกศลัย ์ ถงึเจา้จอมธรรม ์
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  จึง่ผกูพระศออรไท 
   ๏ แลว้ตัง้พษิฐานขอไป  ท่าภูวไนย 
  แทบทีข่ษริธารา 
   ๏ ครัน้เสรจ็พษิฐานสตัยา  วรราชสดีา 
  กโ็จนลงยงัปฐพ ี  
      (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 219 - 220) 
 

   ๏ มาจะกล่าวบทไป  ถงึองคส์ดีามารศร ี
  แสนวติกอกรอ้นดัง่อคัค ี   อยู่ในสวนศรอีสรูา 
  นางมไิดน้ิทราในราตร ี   มารศรโีศกเศรา้ละหอ้ยหา 
  แต่ตัง้ใจคอยพระรามา   กน็านชา้มาไดก้ว่าปี 
  อยู่ไยใหท้นเวทนา    มาอยู่ในเงือ้มมอืยกัษ ี
  แมน้เสยีกายดว้ยอสรู ี   เทวญัจนัทรจีะไยไพ 
  แมน้ถงึซึง่พรหมลขิติ   จะมว้ยมดิกต็ามอชัฌาสยั 
  จะผกูศอเสยีใหม้ว้ยบรรลยัไป  กด็กีว่าทีไ่ดเ้วทนา 
  นวลนางเศรา้สรอ้ยโศก ี   มารศรรีญัจวนครวญหา 
  จนไก่ขนักระชัน้พระสรูยิา   แสงทองสอ่งฟ้าธาตร ี
  เสดจ็ออกจากทีไ่สยา   เอาลดัดาผกูศอมารศร ี
  พนักิง่พฤกษาเขา้ทนัท ี   เทวโีจนลงยงัสธุา ฯ 
       (รามเกยีรติอ์ยุธยา, 2541 : 39 - 40) 
 

   โอว้่าสมเดจ็พระพีเ่จา้  พระคุณปกเกลา้เกศ ี
  เมยีจะสดุสิน้ชวี ี    ภูมไีม่ไดเ้หน็ใจ 
  เสยีทคีรองตวัไวท้่า   จะไดบ้งัคมลากห็าไม่ 
  ตัง้แต่วนัน้ีจะลบัไป   มไิดฉ้ลองบทมาลย ์
  ร ่าพลางยอกรขึน้เหนือเกศ   ไหวฝ้งูเทเวศรท์ุกสถาน 
  กราบลงกบัพืน้สธุาธาร   นงคราญร ่าว่าดว้ยอาวรณ์ 
  ขอฝากสมเดจ็พระหรวิงศ ์   กบัองคพ์ระลกัษมณ์ทรงศร 
  อย่ามทีุกขโ์ศกโรครอ้น   แมน้พระสีก่รตามมา 
  ช่วยทลูว่าขา้นี้เจบ็ช ้า   ดว้ยค าพวกพาลยกัษา 
  บดัน้ีถวายบงัคมลา   ไปยงัฟากฟ้าดุษฎ ีฯ 
   ๏ ครัน้เสรจ็ฝากฝงูเทเวศร ์  เยาวเรศผูม้ิง่มารศร ี
  น้าวกิง่โศกหอ้ยอนิทรยี ์   เทวกีห็น่วงขึน้ไป ฯ 
   ๏ เอาภูษาผกูศอใหม้ัน่  แลว้พนักบักิง่โศกใหญ่ 
  หลบัเนตรด ารงปลงใจ   อรไทกโ็จนลงมา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 2, 2549: 133) 
 

   ๏ ถงึตน้โศกยิง่สลดก าสรดเศรา้ เขา้หยุดนัง่บงัเงาพฤกษา 
  จะผกูศอเสยีใหต้ายวายชวีา   แลว้คดิถงึภสัดาโศกาลยั ฯ 
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   ๏ โอพ้ระทลูกระหม่อมของเมยีแกว้ วนัน้ีแลว้น้องรกัจะตกัษยั 
  เสยีแรงเป็นเพื่อนล าบากยากไร ้  ไม่เหน็ใจเมยีแลว้พระจกัร ี
  สิง่ใดแต่หลงัไดพ้ลัง้พลาด   ใหข้ดัเคอืงเบือ้งบาทบทศร ี
  จะทลูลาอาสญัเสยีวนัน้ี   ขออย่ามเีวราแก่ขา้ไป 
  ร ่าพลางนางทางแสนเทวษ   ชลเนตรแถวถัง่หลัง่ไหล 
  โศกศลัยร์นัทดสลดใจ   สะอกึสะอืน้ไหไ้ปมา ฯ 
    ................................................ 
   ๏ เมื่อนัน้   นางสดีาเปลีย่วเปล่าเศรา้หมอง 
  เหน็เวลาจวนแจง้แสงทอง   กลวัก านลัมนัจะย่องตามมา 
  จึง่สะพกัสไบบางทีน่างทรง   จบีจดัรดัพระองคโ์จงภูษา 
  แขง็พระทยัไม่เสยีดายชวีา   อุตสา่หปี์นขึน้บนตน้ไม ้ฯ 
   ๏ จึง่เอาผา้ผกูพนักระสนัรดั  เกีย่วกระหวดัไวก้บักิง่โศกใหญ่ 
  ชายหนึ่งผกูศออรไท   แลว้ทอดองคล์งไปจะใหต้าย ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 34) 
 

 ประการทีส่าม หากพจิารณาการแสดงอารมณ์ทางอารมณ์เศรา้โศกรุนแรงของนางสดีา
ในเหตุการณ์ที่นางสดีามาสนามรบนัน้ จะพบว่า ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่2 จะเป็นตอนทีพ่ระลกัษมณ์ถูกศรพรหมาสตรจ์นสลบแลว้ท าใหพ้ระรามคดิว่าพระ
ลกัษมณ์เสยีชวีติจงึสลบอยู่ทีส่นามรบ กล่าวได้ว่า ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที่ 2 จะปรากฏตอนนางสีดาคร ่าครวญถึงพระรามเมื่อตอนศึกอินทรชิตแผลงศร
พรหมาสตรถ์ูกพระลกัษมณ์จนเกอืบเสยีชวีติ เมื่อพระรามมาสนามรบเหน็สิง่ทีเ่กดิขึน้กส็ิน้สตไิม่
สมประด ีเมือ่ทศกณัฐท์ราบขา่วกใ็หไ้ปแจง้นางสดีาว่าพระรามสิน้พระชนมแ์ลว้ ท าใหน้างสดีามา
สนามรบแล้วแสดงอารมณ์เศร้าโศกเสียใจที่ตนเป็นสาเหตุที่ท าให้พระรามและพระลกัษมณ์
เสยีชวีติ และนางสดีากส็ิน้สตสิลบไปอกีคน ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ โอว้่าพระหรวิงศท์รงครุฑ  ฤษเีทพบุตรทัง้สรวงสวรรค ์
  ประชุมเชญิมาลา้งอาธรรม ์   ทีม่นัเบยีดเบยีนธาตร ี
  ควรหรอืไม่ปราบยกัษ์ได ้   มาบรรลยัทัง้น้องทัง้พี ่
  กลิง้อยู่กบัพืน้ปัถพ ี   พระกายตดิธุลอีนาถนกั 
  ดัง่ใช่นารายณ์ไวกณูฐ ์   เสือ่มชาตปิระยรูพญาจกัร 
  เสือ่มเดชดดูัง่ทรลกัษณ์   เสือ่มศกัดิส์รุยิว์งศอ์ยุธยา 
  ทัง้นี้เพราะกรรมน าสนอง   ใหน้้องเผอญิเสน่หา 
  ในรปูสวุรรณมฤคา    วอนว่าพระองคใ์หต้ามไป 
  มหิน าซ ้าขบัพระลกัษมณ์   จนเสยีกลยกัษ์กเ็ป็นได ้
  พระจึง่ตอ้งตามมาชงิชยั   ภูวไนยล าบากแสนทว ี
  โอว้่าอนิจจาเจา้ลกัษมณ์เอ๋ย   ทรามเชยผูเ้พื่อนยากพี ่
  อานุภาพเลศิลบธาตร ี   ไฉนจึง่เสยีทแีก่พาลา 
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  เมื่อพระพีย่ากม็ามว้ย   คอืใครจะช่วยกนิษฐา 
  หรอืพ่อแกลง้หากนัสองรา   หนีไปเมอืงฟ้าสถาวร 
  โอว่าสมเดจ็พระจกัรแกว้   ขา้บาทมาแลว้พระทรงศร 
  จงลมืนยัน์เนตรภูธร   ดพูกัตรเ์มยีก่อนใหค้ลายใจ 
  เมื่อพระมาปลงชวีนั   น้องจะอยู่ไปนัน้กระไรได ้
  ร ่าพลางแสนโศกอาลยั   สลบไปกบับาทพระจกัร ีฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 2, 2549: 562 - 563) 
 

   ๏ แลเหน็ค าแหงหนุมาน  ทบัเศยีรคชสารสงัขาร ์
  นางรูจ้กัจ าไดใ้หเ้มตตา   ชลนาลงทรงโศก ี
  โอเ้อน็ดทูหารพระผ่านเกลา้   ไดไ้ปเผาลงกาฆา่ยกัษ ี
  ควรหรอืตายพ่ายแพแ้ก่ไพร ี  จนสิน้ชวีาวายเสยีดายนกั 
  ร ่าพลางนางฟายชลเนตร   แสนเทวษวติกเพยีงอกหกั 
  พอเหลอืบเหน็องคพ์ระหรริกัษ์  กอดพระลกัษมณ์วายวางกลางสธุา 
  นางวิง่เขา้เคารพอภวิาท   กราบกบัพระบาททัง้ซา้ยขวา 
  สองกรขอ้นทรวงเขา้โศกา   กลัยาคร ่าครวญร ่าไร ฯ 
   ๏ โอส้งสารพระองคท์รงศกัดิ ์ มาพ่ายแพแ้กย่กัษจ์นตกัษยั 
  ควรหรอืไม่ด ารติรไิตร   ช่างละใหอ้นุชามาสงคราม 
  จนเสยีทเีสยีทพัยบัย่อย   พระกพ็ลอยวายวางกลางสนาม 
  เสยีแรงเรอืงฤทธริงคท์รงนาม  มาไดค้วามอปัยศทศกณัฐ ์
  ทัง้นี้กช็ ัว่อยู่ตวัน้อง   ใหพ้ระตอ้งตามมาจนอาสญั 
  จะสูม้ว้ยดว้ยองคพ์ระทรงธรรม ์  ตามไปเมอืงสวรรคช์ัน้ฟ้า 
  ร ่าพลางนางสะอกึสะอืน้ไห ้   ชลนยัน์พรัง่พรายทัง้ซา้ยขวา 
  ซบลงตรงบาทพระภสัดา   กลัยาแน่นิ่งไมต่งิกาย ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 257) 
 

 ส่วนในรามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน จะปรากฏการแสดงอารมณ์เศรา้โศกอย่างรุนแรงของ
นางสดีา ดงัที่ปรากฏในชุดนาคบาศ กล่าวคอื เมื่อทศกณัฐ์ทราบข่าวจากอนิทรชติว่า พระราม
และพระลกัษมณ์สิน้พระชนมจ์ากศกึนาคบาศ ทศกณัฐจ์งึสัง่ไดใ้หไ้ปแจง้ขา่วแก่นางสดีา เมื่อนาง
สดีามาสนามรบพรอ้มกบันางตรชีฎา (ตรชีาดา) ก็ท าให้นางสีดาแสดงอารมณ์โศกเศรา้เสยีใจ
และร าพงึร าพนัถงึพระรามและพระลกัษมณ์ ดงัความทีว่่า 
 

   ครัน้ถงึจงึกม้กราบลง  แทบบาทบ่งสพ์ระภสัดา 
  ดาลโศกก าสรดอา-    ดรูร ่าร าพนัไป 
   โออ้งคพ์ระทรงนาค  พระแบ่งภาคมาลา้งภยั 
  รดิเสีย้นใหต้กัษยั    สงบสิน้ทัง้โลกา 
   ทัง้จกัรสงัขบ์ลัลงักน์าค  มาตามองคพ์ระจกัรา 
  หวงัรอนซึง่พารา    ใหแ้หลกล่มบรรลยัลาญ 
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   โอเ้หตุไฉนเล่า   พระป่ินเกลา้มาวายปราณ 
  ไม่ปราบใหส้ิน้พาล    หรอืมาแพแ้ก่ไพร ี
   เสยีแรงขา้ตามองค ์  พระภุชพงศน์ะรงัษ ี
  โดยเสดจ็ดว้ยภกัด ี   บ ารุงโลกใหเ้บกิบาน 
   แรกเริม่นิราศจาก   มาจ าพรากมหาสถาน 
  ทัง้องคพ์ระมิง่มาร-   ดรท่านสาปกโ็สก ี
   อกีองคพ์ระบตุิเรศ   ทรงเทวษเศรา้หมองศร ี
  สามเดนิพนาล ี    ล าบากเพยีงชวีาวาย 
   พระคุณเอ๋ยมกีรรม   สนองน าใหพ้ลดัพราย 
  ทศกณัฐม์นัหยาบคาย   มาพาขา้ไปจากองค ์
   พระองคก์บัน้องรกั   พระเยาวลกัษณ์โฉมยง 
  ยกพยุหจตุรงค ์    มารบรุกกบัไพร ี
   เพราะว่าสดีาเดยีว   ตอ้งเขน่เคีย่วกบัยกัษ ี
  อนิจจาเอ๋ยไม่ทนัที ่   ชนะพวกอรนิทรภ์ยั 
   โออ้งคพ์ระน้องนาถ  มานิราศตกัษยั 
  ผวัซ ้ามาจ าไกล    อุระขา้ไวเ้ออ้งค ์
   จะอยู่ไยเป็นหมา้ยผวั  เหมอืนกากลัว้กบัฝงูหงส ์
  ชายชัว่จะจ านง    ประมาทหมิน่ไม่ตอ้งการ 
       (รามเกยีรติว์ดัขนอน, 2520 : 82 - 83) 
 

 นอกจากนี้เหตุการณ์ที่นางสดีามายงัสนามรบยงัปรากฏในประชุมค าพากยร์ามเกียรติ ์
ภาค 1 เล่มที ่1 (2546) ตอนพากยน์างสดีามาสนามรบ ทัง้นี้ขอ้มูลในหนังสอืประชุมค าพากย์
รามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยาไม่ได้ระบุอย่างชดัเจนว่าเป็นค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา
หรือไม่ แต่ผู้ศึกษาจะขอน ามาศึกษาและอภิปรายผลการศึกษาร่วมด้วย เพราะถือว่าเป็น
รามเกียรติฉ์บบัภาษาไทยเช่นเดยีวกนั กล่าวได้ว่า บทพากย์นางสดีามาสนามรบนัน้เป็นบท
พากยท์ีแ่ต่งขึน้เฉพาะเหตุการณ์ซึง่เน้นที่นางสดีาแสดงอารมณ์เศรา้โศกเสยีใจต่อพระราม พระ
ลกัษมณ์ (รวมไปถงึหนุมานดว้ย) เพราะนางสดีาคดิว่าพระรามและพระลกัษมณ์เสยีชวีติในศกึ
สงคราม ทัง้นี้ส ันนิษฐานว่า กวีผู้แต่งได้สร้างสรรค์เป็นเหตุการณ์ตอนศึกอินทรชิตยิงศร
พรหมาสตร ์เพราะปรากฏความทีว่่า “พระรามเมศกม็ามว้ย ใครเลยจะช่วยขนิษฐา พรหมาสตร์
อสุรา มาตอ้งแน่นพระวรองค”์  (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 58) ประการส าคญั บทพากย์
นางสดีามาสนามรบนัน้ ได้เปิดโอกาสให้นางสดีาแสดงอารมณ์เศรา้โศกเสยีใจและร าพงึร าพนั
อยา่งยดืยาว (ตัง้แต่หน้าที ่56 - 62) ซึง่มคีวามยาวมากกว่ารามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 กล่าวได้
ว่า บทพากยน์ี้เป็นบทพากยท์ีข่บัเน้นอารมณ์ของผูห้ญงิทีต่้องสูญเสยีสามโีดยแสดงอารมณ์เศรา้
โศกอย่างรุนแรง เพราะกวผีูแ้ต่งไดส้รา้งสรรคใ์หน้างสดีาแสดงอาการร ่าไหจ้นถงึรุ่งเชา้ ดงันัน้ผู้
ศกึษาจะขอยกเนื้อความพอสงัเขป ดงัความทีว่่า 
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   ๏ เหลอืบเหน็หนุมานมรณา  เคยีงเศยีรไอยรา 
  พนิาศอยู่กลางปฐพ ี
   ๏ ตกพระทยัแทบสิน้สมประด ี ว่าโอก้ระบี ่
  เจา้แม่มาสิน้สดุปราณ 
   ๏ เจา้ซื่อสตัยต่์อพระภูบาล  ใจจงจะผลาญ 
  อรนิใหม้ว้ยบรรลยั 
   ๏ ครัน้น้ีเจา้มาปราชยั  ยิง่อเนจอนาถใจ 
  ใจแม่จะขาดอยู่รอนรอน ฯ 
   ................................................................ 
   ๏ โอพ้ระทลูกระหม่อมแกว้  เมยีมาแลว้พระโฉมศร ี
  ลมืเนตรขึน้มาพาท ี   ดว้ยเมยีบา้งใหส้ว่างใจ 
   ๏ ควรหรอืพระโฉมยง  มาปลงชพีตกัษยั 
  ตดัช่องน้อยเสดจ็ไป   พมิานมาศเมอืงสวรรค ์
   ๏ โอโ้อ๋พระน้องนุช  มาสญูสดุซึง่ชวีนั 
  อกพีด่ัง่เพลงิกลัป์    บรรลยัไหมใ้นวญิญา 
   ๏ จะอยู่ไยใหล้ าบาก  พ่อเพื่อนยากมามรณา 
  จะบัน่เกลา้เกศา    ใหม้อดมว้ยไปตามกนั 
   ๏ พ่อมาตอ้งซึง่พรหมาสตร ์ พระเยาวราชมาอาสญั 
  พระพกัตรผ์่องคอืดวงจนัทร ์  มาเศรา้สรอ้ยสลดลง 
   .................................................................. 
   ๏ พระรามเมศกม็ามว้ย  ใครเลยจะช่วยขนิษฐา 
  พรหมาสตรอ์สรุา    มาตอ้งแน่นพระวรองค ์  
   ๏ ยิง่ระทดสลดใจ   พระชลนยัน์กไ็หลลง 
  มอิาจทีจ่ะด ารง    พระวรกายนางกลัยา 
   ๏ ซบเศยีรลงกบับาท  ยุคลราชรามา 
  กนัแสงทลูซึง่กจิจา    พไิรร ่าระก าใจ 
   ๏ พระคุณเอ๋ยแต่เมยีห่าง  นิราศรา้งพระองคไ์ป 
  ตัง้แต่จะโหยไห ้    ไม่วายเวน้แต่สกัวนั 
   ๏ หวงัจะฟังคดขีา่ว  ทุกค ่าเชา้กนัแสงศลัย ์
  คอยองคพ์ระทรงธรรม ์   จะตามมาถงึเมอืงมาร 
   ....................................................................... 
   ๏ อนิจจาพระภูเบศร  พระราเมศมาบรรลยั 
  ละเสยีซึง่เวยีงไชย    ไอศวรรยพ์มิานทอง 
   ๏ พระบตุิเรศไม่เหน็ผ ี  พระชนนีไม่เหน็องค ์
  อกเอ๋ยใครจะปลง    พระศพสองกษตัรา 
   ๏ จะตอ้งละอองธุลลีม  จะเกรยีมกรมพระอุรา 
  ตอ้งแสงพระสรุยิา    จะรุ่มรอ้นระงมองค ์
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   ๏ จะผุพระมงัสา   พระกายาจะโทรมลง  
  จะสญูสิน้เป็นดนิผง   ทีก่ลางทอ้งสนามไชย 
   ....................................................................... 
   ๏ ไหร้ ่าแต่ย ่าฆอ้ง   ไก่ขนักอ้งอยู่ในดง 
  หมองไหมฤ้ทยัทรง   สลดช ้าระก าทรวง 
   ๏ สะอกึสะอืน้กนัแสงสัง่  วเิลกทัง้ไศลหลวง 
  เขตเขาคริปีวง    พระเมรุอ่อนระทวยลง 
   ๏ พระสรุเสยีงกผ็่าวแผ่ว  วะหวดีแว่วสลดลง 
  เกศเกา้เกยกบัชงฆ ์   พระพกัตรก์เ็ผอืดลงทนัใด ฯ 
      (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่มที ่1, 2546: 57 - 62) 
 

 ประการสุดทา้ย ตอนทีน่างสดีาเล่าความหลงัใหพ้ระมงกุฎฟัง ผูศ้กึษาขอยกเหตุการณ์
ในรามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรงุธนบุร ีกล่าวคอื พระมงกุฎถามถงึพระบดิา ท าใหน้างสดีาเศรา้โศก
เสยีใจพร้อมกบัเล่าความหลงัให้แก่พระมงกุฎฟัง เมื่อนางสดีาเล่าความหลงัเสรจ็ก็เกิดความ
สงสารโอรสของตนแลว้ร ่าไหร้ าพนั ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ สดีากรรแสงแถลงไข  พไิรบอกลกูเสน่หา 
  เดมิแม่อยู่เมอืงมถิลิา   พระอยักาเจา้เสีย่งศลิป์ชยั 
  เทพามนุษยเ์ขา้ยกศลิป์   เสรจ็สิน้มไิดห้วาดไหว 
  พ่อเจา้ยกไดว้่องไว   จงึเศกแม่ใหก้บับดิา 
  อน้บตุิเรศของเจา้    เผ่าพงศบ์รมนาถา 
  เรอืงรุดสดุอรรคอศิรา   ปรากฏยศยิง่โมล ี
  จึง่พาแม่มาเวยีงชยั   อยักาใหส้จัมเหษ ี
  ใหพ้่อเจา้ไปพนาล ี   แม่นี้ตดิตามจรจรรย ์
  กบัทัง้พระลกัษมณ์อนุชา   ออกไปอยู่ป่าพนาสณัฑ ์
   ........................................................................ 
  พระบดิาเจา้ชื่อราเมศ   หน่อนเรศทศรถนาถา 
  ครอบครองกรุงศรอียุธยา   ว่าแลว้กท็รงโศก ี
   ๏ ฝ่ายพระมงกุฎกราบเกลา้  พระแม่เจา้อย่าหม่นหมองศร ี
  ถงึพระบดิาไม่ดดู ี    เราอยู่พงพตีามเขญ็ใจ 
   ๏ สดีาสว้มสอดกอดจบู  ลบูหน้าหลงัพลางรอ้งไห ้
  แสนโศกวโิยคอาลย้   เสน่หใ์นกอดลกูนิทรา 
      (รามเกยีรติพ์ระเจา้กรุงธนบุร,ี 2532 : 10 - 11) 
 

 จากข้างต้นท าให้เห็นถึงความเป็นผู้หญิงของนางสีดาที่เมื่อประสบกับเหตุการณ์ที่
เลวร้ายมกัจะแสดงออกทางอารมณ์อย่างชดัเจนโดยเฉพาะอารมณ์โศกเศร้า กล่าวได้ว่า การ
แสดงออกทางอารมณ์โศกเศรา้ของนางสดีาช่วยเน้นย ้าใหเ้หน็ถงึความเป็นมนุษยห์รอืความเป็น
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ปุถุชนในตวัของนางสดีาซึ่งจะปรากฏเด่นชดัในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง แต่เมื่อพจิารณาถึง
นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่จะพบว่า กวผีูแ้ต่งมไิดใ้หค้วามส าคญัทางอารมณ์ของนางสดีา
เท่าใดนัก เพราะเป็นฉบบัที่ใช้ในการเทศน์สัง่สอน ซึ่งไม่เหมอืนกบัรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางที่
ใชใ้นการแสดง  
 
 4.6.10 การมีความรกัและห่วงใยบตุร 
 บุคลกิลกัษณะของนางสดีาที่เด่นชดัอีกประการหนึ่งที่แสดงพฤติกรรมออกมาอย่าง
เด่นชดัในฐานะของความเป็นแมน่ัน้ คอื มคีวามรกัและห่วงใยบุตร เป็นสิง่ทีช่ ีใ้หเ้หน็ถงึความเป็น
ตวัตนของนางสดีาได้อีกประการหนึ่ง เหตุการณ์ที่ท าให้เห็นถึงความเป็นแม่ของนางสดีาที่มี
ความรกัและห่วงใยต่อบุตร จะเหน็ได้จากตอนทีน่างสดีาทราบข่าวจากพระลบว่าพระมงกุฎถูก
จองจ า ท าใหน้างสดีาแทบสิน้สต ิดงัความทีว่่า 
 
   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีามารศร ี
  ไดฟั้งดัง่สิน้จะสมประด ี   เทวคี่อนทรวงเขา้ร ่าไร 
  โอว้่าลกูรกัของแม่เอ๋ย   กรรมสิง่ใดเลยมาซดัให ้
  จึง่บนัดาลดลจติไปเล่นไพร   แม่หา้มเท่าไรไม่ฟังความ 
    ............................................  
  โอพ้่อเพื่อนยากของแม่เอ๋ย   ทรามเชยยอดสดุเสน่หา 
  แม่ประคองอุม้ทอ้งสญัจรมา   พระอยักาปรานีเลีย้งไว ้
  ครัน้เจา้คลอดมาเป็นชาย   ค่อยคลายทุกขท์นหม่นไหม ้
  เชา้เยน็ชมเชยสบายใจ   เหมอืนนกปกไขท่ีใ่นรงั 
  นิจจาเอ๋ยแม่ลกูอยู่หลดัหลดั   เจา้มาพลดัจากอกไม่ทนัสัง่ 
  ร ่าพลางสิน้เสยีงสิน้ก าลงั   นิ่งไปดัง่จะมว้ยชวี ีฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 401) 
 

   ๏ เมื่อนัน้    โฉมนางมารศร ี
  ไดฟั้งดงัจะสิน้ชวี ี    กโ็ศกคีรวญคร ่าร ่าไร ฯ 
   ๏ โอว้่าลกูรกัผูเ้พื่อนยาก  เป็นวบิากมาวบิตัซิดัให ้
  เล่นอยู่ดดีกีม็ภียั    มาจากไปเปล่าเปล่าเจยีวเจา้กรรม 
  สงสารดว้ยเจา้ยงัเยาวอ์ยู่   ใครจะช่วยค ้าชอูุปถมัภ์ 
   ป่านน้ีจะอดอยากตรากตร า   เขาจะท าโทษทณัฑฉ์นัใด 
    ................................................... 
  จึง่แกลง้คดิอ่านพาลผดิ   เพราะจติพยาบาทมาดหมาย 
  นางครวญคร ่าร ่ารกัลกูชาย   ทอดกายเกลอืกกลิง้นิ่งไป ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 629 - 630) 
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 รามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรุงธนบุรยีงัปรากฏพฤตกิรรมของนางสดีาทีม่คีวามรกัใคร่ต่อ
บุตรอย่างชดัเจนเช่นกนั หลงัจากที่พระมงกุฎถามถึงพระบดิา ท าให้นางสดีาโศกเศร้าที่พระ
มงกุฎต้องก าพรา้พระบดิา นางสดีาก็เล่าความจรงิเกี่ยวกบัพระรามใหพ้ระมงกุฎฟัง พระมงกุฎ
ไดเ้ขา้สวมกอดนางสดีา ท าใหน้างสดีาสวมกอดจบูพระมงกุฎดว้ยความรกั ดงัความทีว่่า 
 
   ๏ ฝ่ายนางสดีาสว้มกอด  พลอดพลางทางกวดเกศา 
  จบูเกศเทวษโศกา    โอว้่าก าพรา้ยาใจ 
       (รามเกยีรติพ์ระเจา้กรุงธนบุร,ี 2532 : 10) 
    .............................................. 
   ๏ สดีาสว้มสอดกอดจบู  ลบูหน้าหลงัพลางรอ้งไห ้
  แสนโศกวโิยคอาลยั   เสน่หใ์นกอดลกูนิทรา ฯ 
       (รามเกยีรติพ์ระเจา้กรุงธนบุร,ี 2532 : 11) 
 

 ความรกัและความห่วงใยของนางสดีายงัปรากฏชดัเจนในตอนทีพ่ระมงกุฎและพระลบ
ตอ้งออกท าศกึสงครามท าใหน้างสดีาต้องฝากฝังใหพ้ระพรตและพระสตัรุดช่วยดูแลบุตรของตน
ช่วยดแูล ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อนัน้   พระลกัษมเียาวยอดเสน่หา 
  อาลยัในองคพ์ระลกูยา   จึง่มวีาจาตรสัไป 
  ดกู่อนพระพรตพระสตัรุด   เจา้ผูฤ้ทธริุทรแผ่นดนิไหว  
  อนัสองนดัดาดวงใจ   ไม่เคยชงิชยัดว้ยไพร ี
  ประการหนึ่งกย็งัเยาวเ์บาคดิ  ซึง่จะเขา้ต่อฤทธิย์กัษ ี
  พีข่อฝากไปใตธุ้ล ี    พ่อทัง้สองนี้จงเมตตา ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 595) 
 

 เหตุการณ์ในเรื่องรามเกียรติอ์ีกตอนหนึ่งที่ช่วยท าให้เห็นว่า นางสดีามคีวามรกัใคร่
บุตร เหน็ได้จากการท าขวญัให้แก่บุตรของตน แมว้่านางสดีาจะไม่มสีมบตัพิสัถานแต่ก็ยงัคงมี
แหวนประจ ากายของตน เมือ่นางสดีาคลอดบุตรกไ็ดใ้ชแ้หวนท าขวญัแก่บุตรของตน อนัเป็นการ
แสดงออกให้เห็นความรกัของแม่ที่มต่ีอบุตรอย่างชดัเจน เหตุการณ์ดงักล่าวจะปรากฏเฉพาะ
รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง ไดแ้ก่ รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 ดงั
ความทีว่่า 
 

  โออ้นิจจามาไดย้าก   แสนทุกขล์ าบากอนาถา 
  หากเดชะบญุของลกูยา   เทวามาช่วยครัง้นี้ 
  นิมติภษูาผา้ทรง    ไวใ้หร้ององคพ์ระโฉมศร ี
  ตวัแม่สิง่ไรกไ็ม่ม ี    ครัง้นี้ขดัสนจนใจ 
  แต่ธ ามรงคว์งเดยีวตดิมา   มารดาจะท าขวญัให ้
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  ว่าแลว้กถ็อดออกทนัใด   ผกูไวก้บัขอ้พระกร 
  พ่อจงมศีกัดาวราเดช   เหมอืนองคบ์ตุิเรศทรงศร 
  ตรสัพลางลางลงใหน้อน   เสรจ็แลว้บงัอรกอ็อกมา ฯ 

       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 4, 2549: 353) 
 

   ๏ โอว้่าลกูรกัของแม่เอ๋ย  ทรามเชยพ่ออย่ากนัแสงศลัย ์
  คดิว่ามว้ยดว้ยแมแ่ต่ในครรภ ์  จะไม่เหน็เดอืนตะวนัแลว้ลกูยา 
  เจา้เกดิในป่าดงพงไพร   ไดล้ าบากยากไรอ้นาถา 
  ลกูเอ๋ยเป็นก าพรา้พระบดิา   สรุยิว์งศพ์งศาไม่เหน็พกัตร ์
  แมน้เกดิในเวยีงชยัไอศรูย ์   จะสมบรูณ์พรอ้มหมดดว้ยยศศกัดิ ์
  นี่มารดายากจนเป็นพน้นกั   ลกูรอ้ยอย่าละหอ้ยน้อยใจ 
  ธ ามรงคว์งเดยีวตดิมอืมา   จะท าขวญัลกูยาอย่ารูไ้ข ้
  ถอดแหวนผกูกรกุมารไว ้   ทรามวยัพไิรร ่าโศกา ฯ 

        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 593) 
 

 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและภาคอสีานนัน้ พฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
ความรกัของนางสดีาที่มต่ีอบุตรนัน้ ซึ่งจะปรากฏทัง้ในรามเกียรติท์้องถิ่นภาคเหนือและภาค
อสีานทัง้ 7 ฉบบั ผูศ้กึษาขอยกเนื้อความบางฉบบั ดงัความทีว่่า 
 

 “สว่นว่านางสดีานัน้คนัไดห้นัยงัลูกทัง้ 2 แลว้ นางกแ็ล่นเขา้ไปเกาะกอดเอายงัลูก
ทัง้ 2 กไ็หส้ยบท่าวไป....” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527: 42) 
 

 “.....คราวหนึ่งทะยานไปแอ่วล่นในดอนน ้ามหาสมุทรตัง้แต่เชา้ถึงค ่ากย็งัไม่กลบั 
นางสดีาพดูกบัฤษวี่าลูกไปแอ่วเล่นนานๆ คดิถงึลูกนัก ฤษีจงึแต่งท่อนไมเ้ป็นรูปทา้วพระ
บุตรใหเ้หมอืนทุกอย่าง ใหน้างสดีาไดด้แูทนลกูเพื่อคลายความคดิถงึ ทา้วพระบุตรกลบัมา
เหน็รปูกอ็ยากใหเ้ป็นคนจรงิๆ จะไดเ้ป็นเพื่อนเล่นกนั นางสดีาไปขอใหฤ้ษีช่วยท าให ้ครัน้
รปูเป็นคนจรงิๆแลว้ ตัง้ชื่อว่าทา้วพระฮบูเป็นเพื่อนน้องคู่เล่นกนักบัทา้วพระบุตร และสอน
ศลิปศาสตรใ์หม้ฤีทธเิดชเหมอืนพี”่ 

                   (พระรามชาดก, 2507: 100) 
 

 “.....วนัหนึ่ง นางไดเ้หน็แม่ลงิมลีกูอ่อนเกาะ 2 ขา้ง นางกว็่าลงิว่าน่าจะทิง้ลูกไวบ้น
พืน้ ไม่ควรอุม้หอบไปดว้ย ลงิตอบนางว่า ลูกรดัสุดใจควรอยู่ใกลต้วั ถ้าตายกต็ายดว้ยกนั 
นางสดิาเหน็จรงิ หวนคดิถงึโอรส กลบัไปอุม้โอรสมาดว้ย......” 

        (ลงักาสบิโห, 2534: 88) 
 

 พฤติกรรมของนางสดีาที่แสดงให้เห็นถึงความรกัและความห่วงใยบุตรนัน้ เป็นสิง่ที่
แสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นแมข่องนางสดีาอยา่งชดัเจน และยงัเป็นสิง่ทีท่ าใหเ้หน็ถงึคุณสมบตัขิอง
ความเป็นนางสดีาไดอ้กีลกัษณะหนึ่งอกีดว้ย 
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 4.6.11 การบชูาสามี 

 พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาที่ปรากฏในบทละครดึกด าบรรพ์เรื่อง
รามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์นัน้ จะมคีวาม
แตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ กล่าวคอื นางสดีาจะมบีทบาทในลกัษณะเดนิเกบ็ดอกไมเ้พื่อ
ใชใ้นการรอ้ยพวงมาลยั โดยพวงมาลยันี้จะไวบู้ชากราบไหวพ้ระราม อาจกล่าวไดว้่า พฤตกิรรม
ของนางสดีาในการรอ้ยพวงมาลยัเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึหน้าทีท่ีจ่ะต้องดูแลรบัใชส้าม ีนางสดีา
ได้ร้อยพวงมาลยัเพื่อถวายบูชาแด่พระราม พฤติกรรมที่แสดงออกของนางสดีาท าให้พระราม
รูส้กึว่าเป็น “บุญ” ที่มนีางสดีามาคอยดูแลรบัใช้ ดงัทีป่รากฏให้เหน็อย่างชดัเจนในบทสนทนา
ของฉากที ่2 ในอาศรม ดงัความทีว่่า 
 

  สดีา  หม่อมฉันว่า ต้องพรากจากเมอืงมาอยู่เปลีย่ว เวลาเทีย่วพอจะลมืทุกข์
    ได ้เวลานอนทุกขท์บัคบัหวัใจ หม่อมฉันท าบุหงาว่าจะถวายเวลาทีเ่ขา้
    ทีพ่ระบรรทม จะไดช้มพอคลายพระทยัเพคะ 
  ราม  เออ สดีา ขอบใจเจา้รกัผวั เป็นบุญของพีท่ีไ่ดเ้จา้มาปฏบิตัเิมื่อคราวยาก
     (รามเกยีรติ ์สมเดจ็ฯ กรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ,์ 2534 : 7) 
 

 พฤตกิรรมและการแสดงของนางสดีาในการรอ้ยพวงมาลยัเพื่อบูชาสามนีัน้ เป็นสิง่ที่
แสดงออกเฉพาะในบทละครดกึด าบรรพเ์รื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้า
กรมพระยานรศิรานุวดัติวงศ์เท่านัน้ นับเป็นสิง่ที่ท าให้เห็นถึงความเป็นหญิงและความเป็น
ภรรยาของนางสดีาทีม่คีวามรกัและเทดิทูนสามจีนต้องมกีารรอ้ยพวงมาลยัเพื่อใชก้ราบไหวบู้ชา 
อกีทัง้ยงัเป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในรามเกยีรติฉ์บบัดงักล่าวเท่านัน้ 
 
 4.6.12 การส านึกผิด 
 พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีาประการสุดทา้ย คอื การส านึกผดิ พฤตกิรรม
และการแสดงออกดงักล่าวเป็นสิง่ที่แสดงให้เห็นว่านางสดีามคีวามตระหนักรูใ้นสิง่ที่ตนเองได้
กระท าผดิพลาด กล่าวไดว้่า ความผดิพลาดของนางสดีาอนัแสดงออกถงึความเอาแต่ใจตนเองที่
อยากได้กวางทอง จนเป็นเหตุที่ท าให้นางสดีาต้องถูกทศกณัฐ์ลกัพาตวัมาไว้ที่เมอืงลงกาและ
จ าต้องพลดัพรากจากพระราม นับว่าเป็นบทบาทของนางสดีาที่ส าคญัซึ่งเปรยีบเสมอืนการ
เรยีนรูข้องนางสดีาทีอ่าจมกีารท าผดิพลาดในชวีติไดเ้ช่นกนั 
 พฤติกรรมและการแสดงออกที่แสดงถงึการส านึกผดิของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบั
ต่างๆ ของไทยนัน้ จะสามารถพจิารณาจากทัง้หมด 5 ตอน ได้แก่ ตอนนางสดีาถูกทศกณัฐ์
ลกัพาตวั ตอนนางสดีาผกูคอตาย ตอนนางสดีามาสนามรบ ตอนนางสดีาลุยไฟ ตอนนางสดีาเล่า
ความหลงัใหพ้ระมงกุฎฟัง  
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 ความผดิพลาดของนางสดีาเกดิขึน้เมื่อนางสดีามคีวามต้องการอยากไดก้วางทอง จงึ
รอ้งขอใหพ้ระรามไปจบักวางทองมาให้ตนโดยไม่รูว้่าเป็นกลลวงของทศกณัฐ ์แมว้่าพระรามจะ
เตือนนางสดีาว่าอาจเป็นกลลวงแต่นางสดีาไม่เชื่อฟังและเอาแต่ใจตนเองโดยยงัแสดงความ
ต้องการอยากได้กวางทอง จงึท าใหพ้ระรามต้องไปจบักวางทองมาใหน้างสดีา ต่อมากวางทอง 
ไดจ้ าแลงแปลงเสยีงเป็นพระราม นางสดีาสัง่ใหพ้ระลกัษมณ์ออกไปช่วยเหลอืพระราม แมว้่าพระ
ลกัษมณ์จะเตอืนนางสดีาว่าไม่ใช่เสยีงพระราม แต่นางสดีาก็ยงัคงไม่เชื่อฟังและแสดงออกถึง
ความเอาแต่ใจของตนอย่างชดัเจน จงึท าให้พระลกัษมณ์ต้องออกไปตามค าสัง่ของนางสีดา 
นบัเป็นการเปิดโอกาสใหท้ศกณัฐส์ามารถลกัพาตวันางสดีาไดส้ าเรจ็ 
 จากความผดิพลาดของนางสดีานับเป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหน้างสดีาถูกทศกณัฐล์กัพา
ตวัมาไวท้ีเ่มอืงลงกา เมื่อเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวขึน้ ท าใหน้างสดีาตระหนักรูแ้ละส านึกถงึความ
ผดิพลาดของตน ดงัที่ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยั
อยธุยา ส่วนรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 พระองคม์ทิรงเน้นพฤตกิรรมและการแสดงออกดา้นการ
ส านึกผดิของนางสดีา อาจเป็นเพราะทรงมพีระราชประสงค์ให้ความกระชบั ดงันัน้พฤตกิรรม
และการแสดงออกด้านการส านึกผดิดงัตอนนางสดีาถูกทศกณัฐ์ลกัพาตวัมาไว้ที่เมอืงลงกาซึ่ง
ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยธุยา ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ วรราชสดีา   ครัน้ยกัษาพาหนี 
  ขอ้นทรวงเขา้โศก ี    พลิาปอาบสชุลนยัน์  
   ๏ เหลยีวซา้ยกเ็ปล่าตา  จะแลขวาบเหน็ใคร 
  ฤๅมทีีอ่าศยั    ส านกัใครจะรอดปาง 
   ๏ กผูดิกคูดิพลัง้   รอยกรรมหลงัจึง่หมองหมาง 
  ใชท้า้วไปตามกวาง   แลว้ซ ้าใชพ้ระอนุชา  
   ๏ ไปตามพระจกัร ี  ทนีี้สดุทีแ่ลหา 
  โอโ้อะอนิจจา    ฤๅห่อนพน้จากมอืมาร  
       (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 115) 
 

  โอว้่าพระจอมมงกุฎเกศ   กแ็จง้เหตุว่ากลยกัษา 
  ตวัขา้ไม่ฟังพระบญัชา   ใหผ้่านฟ้าไปตามมฤค ี
  พระลกัษมณ์ทานทดักข็ดัใจ   ขนืขบัใหไ้ปช่วยพี ่
  อสรุามนัจึง่ไดท้ ี    ลกัเมยีหนีจากบทมาลย ์
  กลบัมาจะเหน็ศาลาเปล่า   จะโศกเศรา้ก าสรดดว้ยสงสาร 
  อกเอ๋ยใครเลยจะแจง้การ   แก่พระอวตารทัง้สีก่ร 
  ใหร้บีตามมาบดัเดีย๋วนี้   สงัหารอสรุดีว้ยแสงศร 
  สดุคดิเมยีแลว้พระภูธร   ร ่าพลางบงัอรกโ็ศกา ฯ 
              (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 589) 
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 ส่วนในตอนนางสดีาผูกคอตายนัน้ นางสดีาไดแ้สดงพฤตกิรรมและการแสดงใหเ้หน็ว่า 
นางสดีาส านึกผดิต่อสิง่ทีต่นได้ก่อขึน้มาจากความเอาแต่ใจของตนเอง แมว้่าในรามเกยีรติฉ์บบั
ภาคกลางจะปรากฏเหตุการณ์ตอนทีน่างสดีาผูกคอตายหลายฉบบั ได้แก่ ค าพากยร์ามเกยีรติ ์
ฉบบัสมยัอยธุยา รามเกยีรติฉ์บบัอยุธยา รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาล
ที ่2 ส่วนรามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอนมตีอนหนุมานถวายแหวนแก่นางสดีา แต่ความด าเนินไม่ถงึ
เหตุการณ์ทีน่างสดีาผกูคอตาย หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัทีก่ล่าวขา้งต้นจะพบว่า รามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่2 เป็นเพยีงฉบบัเดยีวทีพ่ระองคท์รงพระราชนิพนธโ์ดยใหน้างสดีาแสดงการส านึก
ผดิและตระหนักรู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนค าพากย์รามเกียรติฉ์บบัสมยัอยุธยา รามเกียรติฉ์บบั
อยุธยาและฉบบัรชักาลที่ 1 กล่าวเพยีงว่านางสดีาเศรา้โศกและร าพงึร าพนัต่อพระรามว่ายงัไม่
มาช่วยเหลอืตน พร้อมกบัตัง้จติอธษิฐานต่อเทวดาด้วยการฝากให้ช่วยดูแลพระรามและพระ
ลกัษมณ์ จงึท าใหน้างสดีาผกูคอตาย ดงันัน้นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 จงึมกีารแสดง
พฤติกรรมและการแสดงออกให้เห็นถึงต่อการส านึกผิดต่อความเอาแต่ใจที่ดื้อรัน้อยากได้
กวางทองจนเป็นเหตุท าใหท้ศกณัฐล์กัพาตวัมาไวท้ีเ่มอืงลงกา ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ โอพ้ระทลูกระหม่อมของเมยีแกว้ วนัน้ีแลว้น้องรกัจะตกัษยั 
  เสยีแรงเป็นเพื่อนล าบากยากไร ้  ไม่เหน็ใจเมยีแลว้พระจกัร ี
  สิง่ใดแต่หลงัไดพ้ลัง้พลาด   ใหข้ดัเคอืงเบือ้งบาทบทศร ี
  จะทลูลาอาสญัเสยีวนัน้ี   ขออย่ามเีวราแก่ขา้ไป 
  ร ่าพลางนางทางแสนเทวษ   ชลเนตรแถวถัง่หลัง่ไหล 
  โศกศลัยร์นัทดสลดใจ   สะอกึสะอืน้ไหไ้ปมา ฯ 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 34) 
 

 แต่ทัง้น้ีหนังสอืประชุมค าพากยร์ามเกยีรติภ์าค 1 เล่มที่ 1 (2546) ไม่ได้ระบุอย่าง
ชดัเจนว่าเป็นค าพากย์รามเกียรติฉ์บบัสมยัอยุธยาหรอืไม่ แต่ก็จะถือว่าเป็นรามเกียรติฉ์บบั
ภาษาไทย กล่าวคอื นางสดีาในค าพากยร์ามเกยีรติจ์ะปรากฏตอนทีน่างสดีามาสนามรบ ซึง่นาง
สดีาไดแ้สดงการส านึกผดิต่อสิง่ทีเ่กดิขึน้ เพราะเกดิจากความเอาแต่ใจของตน ดงัความทีว่่า 
 

   ๏ เมื่อแรกจะก่อกรรม  เพราะอสี ามนกัขา 
  เกดิเหตุแต่นัน้มา    พีส่ดีาจงึจากจร 
   ๏ โทษนี้พีผ่ดินกั   นะพ่อลกัษณ์ผูส้ายสมร 
  มฟัิงค าพระภูธร    วอนใหต้ามมฤคา 
   ๏ ไม่รูว้่าอสรูแสรง้   มนัแกลง้รอ้งรษิยา 
  เหมอืนเสยีงพระรามา   อกพีป่ระหวัน่ขวญัหาย 
   ๏ ใชใ้หเ้จา้ออกไปตาม  พระโฉมงามไม่คลาดคลาย 
  เจา้บอกว่าอสรุกาย   มนัแกลง้รอ้งใหต้กใจ 
   ๏ มฟัิงค าเจา้ลกัษณ์เอย  พ่อทรามเชยผูพ้สิมยั 
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  ชะรอยกรรมเราสิง่ไร   จงึดลใจใหไ้กลกนั 
       (ค าพากยร์ามเกยีรติ ์เล่ม 1, 2546: 60) 
 

 ส่วนในรามเกียรติฉ์บับภาคกลางอื่นๆ จะปรากฏการส านึกผิดของนางสีดาดังใน
เหตุการณ์ตอนที่นางสดีามาดูศพพระรามหลงัจากทีอ่นิทรชติยงิศรพรหมาสตรถ์ูกพระลกัษมณ์
ซึ่งท าให้พระรามเข้าใจผดิคดิว่าพระลกัษมณ์เสยีชวีติ จงึสลบไปพร้อมข้างกายพระลกัษมณ์ 
กล่าวได้ว่า การส านึกผดิของนางสดีาจะเกิดขึ้นพร้อมกบัการร าพงึร าพันของนางสีดาที่มต่ีอ
พระรามและพระลกัษมณ์เช่นเดยีวกนั ดงัทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที่ 2 และรามเกียรติว์ดัขนอน (จะปรากฏในตอนชุดนาคบาศ กล่าวคอื อินทรชติยงิศร
นาคบาศถูกพระลกัษมณ์ มใิช่ศรพรหมาสตร)์ ดงัความทีว่่า 
 

  ทัง้นี้เพราะกรรมน าสนอง   ใหน้้องเผอญิเสน่หา 
  ในรปูสวุรรณมฤคา    วอนว่าพระองคใ์หต้ามไป 
  มหิน าซ ้าขบัพระลกัษมณ์   จนเสยีกลยกัษ์กเ็ป็นได ้
  พระจึง่ตอ้งตามมาชงิชยั   ภูวไนยล าบากแสนทว ี
  โอว้่าอนิจจาเจา้ลกัษมณ์เอ๋ย   ทรามเชยผูเ้พื่อนยากพี ่
  อานุภาพเลศิลบธาตร ี   ไฉนจึง่เสยีทแีก่พาลา 
  เมื่อพระพีย่ากม็ามว้ย   คอืใครจะช่วยกนิษฐา 
  หรอืพ่อแกลง้พากนัสองรา   หนีไปเมอืงฟ้าสถาวร 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 2, 2549: 562 - 563) 
 

   ๏ โอส้งสารพระองคท์รงศกัดิ ์ มาพ่ายแพแ้ก่ยกัษ์จนตกัษยั 
  ควรหรอืไม่ด ารติรไิตร   ช่างละใหอ้นุชามาสงคราม 
  จนเสยีทเีสยีทพัยบัย่อย   พระกพ็ลอยวายวางกลางสนาม 
  เสยีแรงเรอืงฤทธริงคท์รงนาม  มาไดค้วามอปัยศทศกณัฐ ์
  ทัง้นี้กช็ ัว่อยู่ตวัน้อง   ใหพ้ระตอ้งตามมาจนอาสญั 
  จะสูม้ว้ยดว้ยองคพ์ระทรงธรรม ์  ตามไปเมอืงสวรรคช์ัน้ฟ้า 
        (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 259) 
 

   พระคุณเอ๋ยมามกีรรม  สนองน าใหพ้ลดัพราย 
  ทศกณัฐม์นัหยาบคาย   มาพาขา้ไปจากองค ์
   พระองคก์บัน้องรกั   พระเยาวลกัษณ์โฉมยง 
  ยกพยหุจตุรงค ์    มารบรุกกบัไพร ี
   เพราะว่าสดีาเดยีว   ตอ้งเขน่เคีย่วกบัยกัษ ี
  อนิจจาเอ๋ยไม่ทนัที ่   ชนะพวกอรนิทรภ์ยั 
   โออ้งคพ์ระน้องนาถ  มานิราศตกัษยั 
  ผวัซ ้ามาจ าไกล    อุระขา้ไวเ้ออ้งค ์
        (รามเกยีรติว์ดัขนอน, 2520 : 83) 
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 อกีทัง้การส านึกผดิของนางสดีายงัคงปรากฏให้เหน็อย่างชดัเจนหลงัจากเหตุการณ์ที่
นางสดีาจ าต้องลุยไฟ กล่าวไดว้่า การส านึกผดิของนางสดีาเป็นสิง่แสดงใหเ้หน็ถงึการรบัผดิกบั
สิง่ทีต่นก่อไวแ้ละจ าต้องเผชญิกบัความผดิพลาดต่อสิง่ทีเ่กดิขึน้ในชวีติของตนเอง พรอ้มกบัขอ
ประทานโทษต่อพระราม ซึง่จะปรากฏเด่นชดัในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่2 ดงัความทีว่่า  
 

   ๏ เมื่อนัน้   พระลกัษมเียาวยอดเสน่หา 
  กราบลงแทบเทา้เบือ้งบาทา   องคพ์ระจกัราผูส้าม ี
  ทลูว่าซึง่ขา้บาทบงสุ ์   หลงดว้ยอุบายยกัษ ี
  ไม่ฟังพระราชวาท ี   อสรุจีึง่ไดล้กัมา 
  พระองคต์อ้งเสดจ็ตดิตาม   มาท าสงครามดว้ยกัษา 
  ไดย้ากล าบากพระกายา   โทษขา้นี้ใหญ่หลวงนกั 
  อนัชวีติของน้องผูเ้ป็นทาส   อยู่ใตเ้บือ้งบาทพระทรงจกัร 
  ขอประทานโทษาซึง่ทรลกัษณ์  พระหรริกัษ์จงไดโ้ปรดปราน ฯ 
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 3, 2549: 456 - 457) 
 

   ๏ เมื่อนัน้   นวลนางสดีาดวงสมร 
  ระทวยทบักบัตกัพระภูธร   บงัอรวอนว่าพาท ี
  เพราะน้องรกัรบใหไ้ปตามกวาง  จึง่ตอ้งรา้งแรมป่าพนาศร ี
  ตกไปอยู่ลงกาธานี    ทุกทวิาราตรตีรอมใจ 
  จะผกูศอเสยีใหต้ายวายปราณ  หากค าแหงหนุมานไปช่วยได ้
  ไม่มว้ยมอดชวีนับรรลยั   เพราะพระภูวไนยเมตตา 
             (รามเกยีรติ ์ร.2, 2553: 523 - 524) 
 

 นอกจากน้ีในรามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรุงธนบุร ีจะปรากฏลกัษณะการเล่าความหลงั
ของนางสดีาให้แก่พระมงกุฎฟัง แมว้่าจะเป็นการเล่าความหลงัแต่จะเป็นลกัษณะของการรบัผดิ
กบัความจรงิทีเ่กดิขึน้ เนื่องจากเกดิจากความเอาแต่ใจและดือ้ร ัน้ของตนเอง ดงันัน้ผูศ้กึษาขอจดั
ให้อยู่ในพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสดีาในด้านการส านึกผิด เพราะถือว่าเป็นการ
ตระหนกัรูถ้งึความผดิพลาดของตนทีเ่กดิขึน้ในอดตี ดงัความทีว่่า 
 

  อน้บตุิเรศของเจา้    เผ่าพงศบ์รมนาถา 
  เรอืงรุดสดุอรรคอศิรา   ปรากฏยศยิง่โมล ี
  จึง่พาแม่มาเวยีงชยั   อยักาใหส้จัมเหษ ี
  ใหพ้่อเจา้ไปพนาล ี   แม่นี้ตดิตามจรจรรย ์
  กบัทัง้พระลกัษมณ์อนุชา   ออกไปอยู่ป่าพนาสณัฑ ์
  วนัหนึ่งจงึยกัษ์ทศกณัฐ ์   มนัใชม้ารศีเป็นกวางมา 
  แม่ไม่รูเ้ลยเป็นรกัใคร่   ใหพ้่อเจา้ตามไปในป่า 
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  แลว้ไดย้นิเสยีงเหมอืนบดิา   คดิว่ายกัษามนัยาย ี
  จงึใหอ้นุชาไปด ู    มริูย้กัษ์ลกัพาแม่หน ี
  บดิาเจา้ตามไปต่อต ี   ฆา่อสรุตีายทัง้ลงกา 
      (รามเกยีรติพ์ระเจา้กรุงธนบุร,ี 2532 : 10 - 11) 
 

 หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานเกี่ยวกบัพฤตกิรรม
และการแสดงดา้น “การส านึกผดิ” กบัเหตุการณ์ทัง้สิน้ 6 ตอนขา้งต้นนัน้ สามารถพจิารณาจาก
เหตุการณ์ที่ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีาน ได้แก่ ตอนนางสดีา
ถูกทศกณัฐ์ลกัพาตวัเท่านัน้ เพราะในตอนเหตุการณ์อื่นๆ จะไม่ปรากฏอย่างเด่นชดั กล่าวคอื 
ตอนนางสดีาถูกทศกณัฐล์กัพาตวัทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ทัง้หมด 7 ฉบบั กวผีูแ้ต่ง
รามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัไม่ได้เปิดโอกาสให้นางสดีาได้แสดงการส านึกผดิอย่างชดัเจน อาจเป็น
เพราะรามเกียรติฉ์บับท้องถิ่นดังกล่าวเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในการเทศน์สัง่สอน
พุทธศาสนิกชนในลักษณะของการเล่าเรื่อง จึงท าให้กวีผู้แต่งมิได้เน้นพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนางสดีาอยา่งชดัเจนเช่นเดยีวกบัรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางทีส่รา้งสรรคข์ึน้มาเพื่อ
ใชใ้นการแสดงโดยจะเป็นการสื่อสารทางอารมณ์ของตวัละครเฉกเช่นเดยีวกบัมนุษย ์นอกจากนี้
ในเรือ่งพรหมจกัร นางสดีาไมอ่ยากไดก้วางทอง แต่กวผีูแ้ต่งไดป้รบับทบาทใหพ้ระยาพรหมจกัร
กระท าบทบาทอยากได้กวางทองแทน จงึเป็นเหตุผลที่ท าให้ไม่ปรากฏพฤติกรรมและการ
แสดงออกดา้นการส านึกผดิของนางสดีานัน่เอง 
 
 จากทัง้หมดข้างต้น ผู้ศึกษาขอสรุปพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาเป็น
ตารางโดยใชอ้กัษรยอ่ดงันี้ 
  1. ค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยธุยา – ค.อ. 
  2. รามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยธุยา – ร.อ. 
  3. รามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรงุธนบุร-ี ร.ธ. 
  4. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 – ร. 1 
  5. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 – ร. 2 
  6. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 - ร. 4 
  7. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 - ร. 6 
  8. รามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยา 
  นรศิรานุวดัตวิงศ ์– ร.น.ว. 
  9. รามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน – ร.ข. 
  10. ปรมัมเหยีร – ป.ห. 
  11. หอรมาน – ห.ม. 
  12. พรหมจกัร – พ.จ. 
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  13. ลงักาสบิโห – ล.ห. 
  14. ควายทวัระพ ี– ค.ท. 
  15. พระรามชาดก – ร.ช. 
  16. พระลกั – พระลาม – ล.ล. 
  17. รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง – ร.ก. 
  18. รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ – ร.น.  
  19. รามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน – ร.อ.ส. 
 
ตารางท่ี 9.1  พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
 

 

 
ตารางท่ี 9.2  พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
 

 

 
ตารางท่ี 9.3  พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
 

 

 

พฤติกรรมและการ
แสดงออกของนางสีดา 

ร.ก. ร.น. ร.อ.ส. 

1. การมีความซื่อสตัย์และ
ภกัดต่ีอสาม ี    

พฤติกรรมและการ
แสดงออกของนางสีดา 

ค.อ. ร.ธ. ร. 1 ร. 2 ร. 4 ร. 6 ร.น.ว. ป.ห. ห.ม. ค.ท. พ.จ. 

2. การดแูลปรนนิบตัสิาม ี            
3. การมคีวามกตญัญกูตเวท ี            
4. การมคีวามเคารพต่อ 
ผูท้รงศลี 

     
 

    
 

พฤติกรรมและการ
แสดงออกของนางสีดา 

ค.อ. ร.อ. ร.ธ. ร. 1 ร. 2 ร. 6 ป.ห. ห.ม. ค.ท. ร.น. ร.อ.ส. 

5. การมคีวามหลงใหลใน
ของแปลกตาและสวยงาม            

6. การถอืตวัและหยิง่ใน
ศกัดิศ์ร ี            
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ตารางท่ี 9.4  พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
 

 
 

ตารางท่ี 9.5  พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
 

 

 
4.7 การเป็นคู่บญุของบุรษุเพศของนางสีดา 
 ความเป็นนางสดีาที่ควรพจิารณาอีกประเด็นหน่ึงจะพบว่า กวผีู้แต่งรามเกียรติบ์าง
ฉบบัไดพ้ยายามสรา้งสรรค์นางสดีาใหม้ตีวัตนในลกัษณะของการเป็นคู่บุญของบุรุษเพศ ซึง่จะ
ปรากฏใน 2 ลกัษณะ กล่าวคอื 1) ผู้เป็นพระมเหสคีู่บุญของพระจกัรพรรดริาช และ 2) ผู้เป็น
ภรรยาทีคู่่บุญดขีองสาม ีดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
  
 4.7.1 นางสีดา: ผูเ้ป็นพระมเหสีคู่บญุของพระจกัรพรรดิราช 
 ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 กวผีู้แต่งไดก้ล่าวถงึพระรามไว้อย่างชดัเจนว่า พระราม
คอืพงศจ์กัรพรรดซิึง่เป็นผูท้ีส่บืเชือ้สายมาจากทา้วทศรถผูเ้ป็นพงศ์จกัรพรรด ิแมก้ระทัง่ทา้วชนก
ผู้เป็นพระบิดาบุญธรรมก็คอืพงศ์จกัรพรรดเิช่นเดียวกัน เป็นการแสดงให้เห็นว่า กษัตรยิ์ใน
วรรณกรรมเรือ่งรามเกยีรติเ์ป็นพระจกัรพรรดริาช โดยมไิดใ้หค้วามส าคญักบัการทีพ่ระจกัรพรรดิ
ราชจะต้องมหีนึ่งเดยีวในชมพูทวปีตามบรบิทคตคิวามคดิและความเชื่อในพระพุทธศาสนา ดงั
ความทีว่่า 

พฤติกรรมและการแสดงออก
ของนางสีดา 

ค.อ. ร. 1 ร. 2 ร.น.ว. ป.ห. ห.ม. ค.ท. ล.ห. 

7. การวางตวัเหมาะสม         
8. การใชว้าจารุนแรงและ
ตรงไปตรงมา         

พฤติกรรมและการ
แสดงออกของนางสีดา 

ค.อ. ร.อ. ร.ธ. ร. 1 ร. 2 ร.น.ว. ร.ข. ร.น. ร.อ.ส. 

9. การแสดงออกทางอารมณ์ 
เศรา้โศกรุนแรง          

10. การมคีวามรกัและ 
ห่วงใยบตุร 

  
       

11. การบชูาสาม ี          
12. การส านึกผดิ          
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   ๏ เมื่อนัน้   ทา้วชนกจกัรวรรดนิาถา 
  เหน็กษตัรยิย์กศลิป์ไม่เคลื่อนคลา   ผ่านฟ้าเกษมเปรมปรดีิ ์
  จึง่มพีระราชโองการ    ดกูรกุมารทัง้สองศร ี
  ผูว้งศจ์กัรพรรดธิบิด ี   บดัน้ีสิน้กษตัรยิท์ุกพารา 
  เชญิเจา้เขา้ยกศรทรง   ขององคพ์ระอศิวรนาถา 
  อย่าใหเ้สยีททีีไ่ดม้า   ดัน้ดดัลดัป่าพนาวนั ฯ 
         (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 278) 
 

 จากข้างต้นเป็นการเน้นย ้าให้เห็นว่า พระรามคอืผู้สบืเชื้อสายพระจกัรพรรด ิกล่าวคอื 
เมือ่นางสดีาไดอ้ภเิษกสมรสกบัพระรามยอ่มท าใหน้างสดีาเปรยีบเสมอืนนางแก้วผูเ้ป็นพระมเหสี
ของพระจกัรพรรดริาช แมว้่ากวผีู้แต่งรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 มไิด้กล่าวว่าอย่างชดัเจนว่า 
นางสดีาคอืนางแก้ว ซึ่งเป็นแก้ว 1 ใน 7 ประการ ของเครื่องประดบัฐานะแห่งความเป็นพระ
จกัรพรรดริาชกต็าม แต่นับเป็นสิง่ทีช่วนชีใ้หเ้หน็ว่า นางสดีาเปรยีบเสมอืนนางแก้วของพระราม 
ความเป็นนางแก้วของนางสดีาสะทอ้นใหเ้หน็ในเหตุการณ์ทีพ่ระฤษีชนกพบธดิาองค์น้อย พระ
ฤษคีดิว่าตนจะตอ้งบ าเพญ็เพยีรภาวนาจงึสัง่ใหน้ายโสมน าธดิาใส่ผอบดงัเดมิ จากนัน้พระฤษจีงึ
ไปตามแนวชายป่าเพื่อฝากพระราชธดิาบุญธรรมของตนไวใ้ต้ต้นพระไทรโดยไดต้ัง้จติอธษิฐาน
ว่า หากนางจะไดอ้ยู่ใต้ร่มเศวตฉัตรกบัองคจ์กัรพรรดขิอใหม้ดีอกบวัจากใต้ดนิมารองรบั ทนัใด
นัน้กม็บีวัทองขึน้มาทนูรองรบัผอบทีบ่รรจธุดิาองคน้์อยไว ้ดงัความทีว่่า 
 

  แมน้นางจะไดร้่วมเศวตฉตัร   กบัองคจ์กัรพรรดเิฉลมิศร ี
  จรรโลงโลกาประชาช ี   ธาตรเีป็นสขุสถาวร 
  จงบนัดาลดวงทพิยป์ทุมมาศ  อนัโอภาสดว้ยกลิน่เกสร 
  ผุดมาขึน้ในดนิดอน   รบัผอบบงัอรดว้ยบุญญา ฯ 
   ๏ เดชะความสตัยพ์ระมุนี  ทัง้บุญพระลกัษมเีสน่หา 
  กเ็กดิเป็นบวัทองโสภา   ขึน้มากลางหลุมดัง่ใจ 
  เบกิบานเกสรขจรรส   พระดาบสหยบิเอาผอบใส ่
  แลว้สัง่ศษิยร์่วมหฤทยั   จงกลบเกลีย่ดนิใหเ้สมอด ีฯ  
       (รามเกยีรติ ์ร.1 เล่ม 1, 2549: 282) 
 

 ความเป็นผูม้บีุญของนางสดีาท าใหน้างสดีากลายเป็นพระมเหสขีองพระราม กล่าวได้
ว่า ผู้มบีุญเท่านัน้ที่จะมฐีานะนางแก้วผู้เป็นพระมเหสคีู่บุญบารมขีองพระจกัรพรรดริาช นับเป็น
สิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็อยา่งเด่นชดัในเหตุการณ์การตัง้จติอธษิฐานของพระฤษชีนก เพราะการตัง้จติ
อธษิฐานเป็นพืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการแสดงออกถงึความเป็นผูม้บีุญของนางสดีาไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ความเป็นพระจกัรพรรดริาชยงัปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 6 โดยเฉพาะในชุด
ลงกาและชุดพเิภษณ์ถูกขบัซึง่รชักาลที ่6 ทรงแสดงฐานะของพระรามว่าเป็นพระจกัรพรรด ิย่อม
ท าใหเ้หน็ว่าคตเิรือ่งจกัรพรรดริาชไดฝั้งแน่นอยูใ่นวรรณกรรมเรือ่งรามเกยีรติ ์ดงัความทีว่่า 
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 ๏ ฝ่ายสุครพีราชาทูลสนองพระโองการ อนัพหลพลหาญกเ็ตรยีมอยู่เสรจ็ คอย
รบัสัง่สมเดจ็พระจกัรพรรดิ ์จะด ารสัใหย้กเมื่อใดกไ็ดบ้ดันัน้ นะพระเจา้ฃา้ ฯ 

               (รามเกยีรติ ์ร. 6, 2554: 52) 
 
  ๏............พเิภษณ์คดิถงึทรงศกัดิผ์ูจ้กัรพรรด ิมาขอพึง่พระจอมกษตัรยิส์วสัด ี
 สดุแทแ้ต่พระภูมจีะเมตตา เถดิพระเจา้ฃา้ ฯ 
             (รามเกยีรติ ์ร. 6, 2554: 67) 
 

 จากขา้งตน้พอท าใหเ้หน็ว่า การเป็นผูม้บีุญของนางสดีาเป็นปัจจยัทีใ่ชเ้ป็นเงื่อนไขในการ
ไดอ้ภเิษกสมรสกบัผูม้บีุญทีส่บืเนื่องมาจากการตัง้จติอธษิฐานของพระฤษชีนกซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า 
ผูม้บีุญเท่านัน้ทีค่วรคู่กบันางสดีา และนางสดีาเป็นผูม้บีุญที่ควรคู่กบัการเป็นพระมเหสขีองพระ
จกัรพรรดริาช แมว้่ากวผีูแ้ต่งมไิดก้ล่าวอย่างชดัเจนว่า นางสดีาคอืนางแก้วผูเ้ป็นพระมเหสคีู่ บุญ
บารมขีองพระจกัรพรรดริาช (พระราม) กต็าม แต่การสรา้งภาพพระรามใหเ้ป็นพระจกัรพรรดริาช
นัน้ ยอ่มสะทอ้นใหเ้หน็ว่า นางสดีากลายเป็นนางแก้วของพระรามไปโดยปรยิาย ซึง่แสดงออกให้
เหน็จากเหตุการณ์การตัง้จติอธษิฐานของพระฤษีในลกัษณะที่ว่า “แมน้นางจะไดร้่วมเศวตฉัตร
กบัองคจ์กัรพรรดเิฉลมิศร”ี ย่อมชวนชีใ้หเ้หน็ว่า นางสดีามฐีานะของการเป็นนางแก้วคู่บุญบารมี
ของพระจกัรพรรดิราช (พระราม) อันเป็นแสดงให้เห็นถึงการเป็นพระมเหสีคู่บุญของพระ
จกัรพรรดริาชไดอ้กีดว้ย 
 
 4.7.2 นางสีดา: ผูเ้ป็นภรรยาคู่บญุท่ีดีของสามี 
 การเป็นคู่บุญของบุรุษเพศทีแ่สดงผ่านนางสดีานัน้ กวผีูแ้ต่งรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ได้
สรา้งความหมายการเป็นนางแก้วให้นางสดีาเพื่อเป็นแสดงออกให้เหน็ถงึการเป็นภรรยาคู่บุญ
ของสาม ีกล่าวไดว้่า การสรา้งตัวตนของนางสดีาในประเดน็นี้ถอืว่ามกีารสรา้งทีม่คีวามแตกต่าง
ไปจากนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เพราะกวผีู้แต่งรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ไดส้รา้ง
นางสดีาให้มฐีานะพระมเหสีคู่บุญของพระจกัรพรรดริาชซึ่งมนีัยความหมายที่ซบัซ้อนมากกว่า
การเป็นภรรยาคู่บุญของสามมีากยิง่ขึ้น มใิช่เพียงความหมายของภรรยาคู่บุญที่ดีของสามทีี่
ปรากฏในรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นหรอืฉบบัชาวบ้านเท่านัน้ ดงันัน้นางสดีาในรามเกียรติฉ์บบั
ทอ้งถิน่ ความเป็นนางแก้วของนางสดีาจะแสดงให้เหน็ว่า การเป็นนางแก้วของนางสดีาจะเพื่อ
การเป็นภรรยาคู่บุญทีด่ขีองสาม ี(พระราม) นัน่เอง 
 กวผีูแ้ต่งรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ส่วนใหญ่ยงัคงสรา้งค าว่า “นางแก้ว” หรอื “แก้ว” อยู่ใน
ค าเรยีกนางสดีา ในประเดน็เรื่องนางแก้วนี้ถอืว่ามคีวามน่าสนใจเพราะจะกวผีูแ้ต่งจะบรรจุความ
เป็นนางแกว้ไวเ้ป็นคุณสมบตัปิระการหน่ึงของนางสดีา อนัจะช่วยท าใหเ้หน็ถงึความเป็นนางสดีา
ได้อีกประการหนึ่งเช่นเดยีวกัน อาจกล่าวได้ว่า การบรรจุความเป็นนางแก้วไว้ในนางสดีาจะ
ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่เท่านัน้โดยเฉพาะเรื่องปรมัมเหยีร หอรมานและควายทวัระพ ี
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กล่าวไดว้่า ความเป็นนางแกว้ของนางสดีาจะแสดงใหเ้หน็ถงึการเป็นภรรยาคู่บุญทีด่ขีองสามี อนั
จะแตกต่างจากความหมายของนางแก้วทีป่รากฏในตวัตนของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาล
ที ่1 ทัง้น้ีเน้ือความทีร่ะบุถงึความเป็นนางแกว้ของนางสดีาทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้
สามฉบบัจะมคีวามคล้ายคลงึกนั ดงันัน้ผู้ศกึษาจะขอยกเนื้อความที่ปรากฏในเรื่องปรมัมเหยีร
และหอรมานเท่านัน้ ดงัตอนทีพ่ระรามกล่าวถงึนางสดีากบัพระลกัษมณ์ ดงัความทีว่่า 
 

 “.....ภายลุนกจ็ากบัด้วยน้องแห่งตนว่า ดัง่นางสดีานี้จกัเป็นดัง่ผู้หญิงทัง้หลายใน
โลกบ่มีพอ 2 แล นางย่อมมอีาจารวตัรฏบิตัิแก่ผวัตนเป็นอนัดีนัก หากที่จกัเปรียบบ่ได ้
ยางย่อมมีวตัรแก่ผวัตน 5 ประการ อนั 1 คอืว่า บพัพถายนิีคอือัน้ลุกก่อนผวั อนั 1 
ปัจฉายนิิ คอือนันอนลนูผวั อนั 1 กนิรยนิิ คนัผวัหนักห็ือ้ผวับุญรกั คอืว่าผวัตนตนไปทีใ่ด
ทางใดมา เยยีะหน้าดตีางามรอผวัตน อนั 1 แมน้มคี าเคยีจเท่าใด กค็่อยอดเสยีไวใ้นใจตน
อยู่บ่หือ้ปรากฏ 
 ยงิผูใ้ดมวีตัรปฏบิตัแิก่ผวัสนันี้ อถิรีตัน ว่าเป็นนางแกว้ผูป้ระเสรฐิ คนัว่าจุตติายก็
ไดเ้มอืเกดิในสวรรคเ์ทวโลกดหีล ีเหตุดัง้อัน้โบราณกถาจรยิเจา้ทัง้หลายกล่าวไว้ว่า เป็น
ผูห้ญงินี้หือ้มคีองวตัรปฏบิตัแิก่ผวัตนเป็นดัง่นางสดีาปฏบิตัอิุปฐากพระยารามนัน้ เพื่ออัน้
แล.....” 

        (ปรมัมเหยีร, 2527: 11) 
 

 “.....พระยารามก็จากบัพระลกัขณะอนัเป็นน้องนัน้ว่า “นางผู้นี้จกัเป็นดัง่ผู้หญิง
ทัง้หลายในโลกบ่มีพอ 2 ได้แล ย่อมมีวตัตปฏบิตัิแก่ผวัตนเป็นอนัหาผู้ยิงจกัมาเปรียบ
เทยีมบ่ไดแ้ล มวีตัตปฏบิตัแิก่ผวัตน 5 ประการ อนั 1 คอืว่าปุพพฐายนิี ย่อมลุกก่อนผวัแล 
ปัจฉานิปาตนิี นอนกน็อนลุนผวั กปีารปฏสิสาวนิี อยู่ถา้รบัใชบ้่หนีไกล มหาปจารนิี คนัหนั
กบ็ุนดรีกั คอืว่า ผวัไปในทีใ่ดมาเยยีะหน้าตางามร่อ แม่นมคี าเคยีดเท่าใดกค็่อยอดใจอยู่บ่
หือ้ปรากฏ ปิยวาทนิี กล่าวค าอนัม่วนเพราะเป็นทีร่มัเมาเอาใจ ยงิผูใ้ดมวีตัตปฏบิตัแิก่ผวั
ฉนัน้ี อติถ ี รตนนงั เป็นยงิผูเ้ป็นแกว้ประเสฏิ คนัว่าจุตติายกเ็ทีย่งว่าจกัไดไ้ปเกดิในสวรัค
โลกพุน้แล เหตุดัง่อัน้โบราณาจารยก์ล่าวว่า  “เป็นผูย้งินี้หือ้มวีตัตปฏบิตัแิก่ผวัตนเป็นดัง่
นางสดีาอุปปัฏฏาฐกพระยารามนัน้เทอะ”  

        (หอรมาน, 2527: 57) 
 

 จากข้างต้นจะท าให้เห็นว่า กวผีู้แต่งสร้างสรรค์โดยบรรจุความเป็นนางแก้วไว้ให้แก่
นางสดีาซึ่งเป็นการสะท้อนความคดิและความเชื่อในพระพุทธศาสนาในลกัษณะทีว่่า “นางแก้ว
คอืผู้หญิงที่ดงีาม” แต่จะมไีม่มนีัยความหมายฐานะนางแก้วที่เป็นพระมเหสีคู่บุญของพระ
จกัรพรรดริาช ประกอบกบัเรื่องปรมัมเหยีรและหอรมานเป็นนิทานชาดกจงึมกีารบรรจุและสรา้ง
ตวัละครนางสดีาใหม้ฐีานะ “นางแก้ว” อาจสบืเนื่องมาการรบัรูจ้ากคตพิระพุทธศาสนาทีว่่า นาง
แก้วจะเป็นผูห้ญงิที่ดงีาม กวผีู้แต่งรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่จงึไดส้รา้งความหมายให้แก่นางสดีา
โดยบรรจุการเป็นนางแก้วในตวันางสดีา เพื่อเป็นการเน้นย ้าใหเ้หน็ว่านางสดีาเป็นหญงิทีด่งีาม 
ทัง้นี้หากพจิารณาความหมายของนางแก้วที่บรรจุในตวัละครนางสดีานัน้ จะชี้ความหมายของ
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นางแก้วในลกัษณะของ “ผูห้ญงิทีด่งีามเพื่อสาม”ี ในเรื่องการปรนนิบตัดิูแลรบัใชส้ามตีามกรอบ
จารตีสงัคมโบราณ 
 สิง่ทีน่่าสงัเกตในเรื่องปรมัมเหยีร หอรมานและรวมไปถงึควายทวัระพนีัน้ ยงัไม่มตีอน
เหตุการณ์ที่ปรากฏว่า นางสดีามพีฤตกิรรมและการแสดงออกในเรื่องการรบัใช้ปรนนิบตัสิามี
ของตน (พระราม) อย่างชดัเจนเท่าใดนัก แต่อาจเป็นที่รบัรูใ้นความเป็นนางสดีาที่ว่า นางสดีา
เป็นผู้หญิงที่ดีงามที่คอยปรนนิบตัิรบัใช้ดูแลสามี จึงท าให้กวีผู้แต่งรามเกียรติฉ์บับท้องถิ่น
ดงักล่าวบรรจุลงในตวันางสดีาของเรื่องปรมัมเหยีรและหอรมาน ประกอบกบัรามเกียรติฉ์บบั
ท้องถิ่นทัง้สามเรื่องเรื่องน้ีเป็นการเล่าเรื่องเพื่อการใช้เทศน์ที่ผู้เทศน์ใช้เรื่องรามเกียรติใ์นการ
เทศน์สัง่สอนพุทธศาสนิกชน จงึไม่จ าเป็นต้องแจกแจงรายละเอยีดปลกีย่อยทีจ่ะต้องยกตวัอย่าง
ของพฤตกิรรมของตวัละคร แต่จะมลีกัษณะของการสรา้งภาพในการเล่าเรื่องนางสดีาว่าเป็นนาง
แกว้ผูเ้ป็นหญงิทีร่บัใชป้รนนิบตัดิแูลสามเีท่านัน้ 
 ส่วนในเรือ่งพระลกั – พระลาม ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึคตเิรื่อง “นางแก้ว” เพราะเมื่อนาง
สุชาดามาเกิดในครรภ์ของพระมเหสพีญาฮาบมะนาสวน กวผีู้แต่งระบุชดัเจนว่า พระมเหสไีด้
ประสตูธิดิาองคน้์อยนางแกว้ออกมา ดงัความทีว่่า 
 

 “คอ้มว่า นางสัว่แลว้เฮว็ฮบีลาลง เถงิทีเ่มอืงลงกาทปีีคนภายใต้ แต่นัน้ นางกแ็ยง
ไปหอ้งเทวพีญาฮาบ เลยล่วงเขา้ในท้องเกดิมา ยามเมื่อเถงิระดูไดส้บิสองเดอืนครรภ์แก่
มานัน้ นางประสตูลิกูน้อยนางแกว้ออกมา ศรสีะอาดเนื้อนามหน่อกุมาร ีทงโสมงามกัง่ค า
เลยีงไว ้อนัจกัเทยีมฮปูเจา้โสมสะอาดกนิร ีดงันัน้ ญงิมใีนเมอืงคนบ่อาจทนัเทยีมได.้...” 

         (พระลกั – พระลาม, 2518: 4) 
 

 หากพจิารณาการใชค้ าที่สื่อความหมายถงึนางสดีาของกวผีูแ้ต่ง จะพบว่า กวผีูแ้ต่งทัง้
รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือยงัคงบ่งชีถ้งึค าว่า “แก้ว / นางแก้ว” ทีส่ื่อความหมายถงึความเป็นนาง
สดีาอย่างชดัเจน ดงัเช่น รตันสดีา / นางธดิาหน่อแก้ว ในพรหมจกัร (ค าว่า “รตัน” แปลว่า แก้ว) 
นอกจากนี้ในลงักาสบิโห ยงัปรากฏค าทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าว่า “แกว้” ดงัเช่น นางสดิาแกว้นาถ / สดิา
แก้วเลศิล ้ายอดหน่อเทว ี/ สดิาน้องแก้ว / จนัทราแก้วสดิา / ขาวใสแก้วสดิา ซึง่พออนุมานไดว้่า 
กวผีู้แต่งคงสร้างความหมายของนางแก้วบรรจุในตวัละครนางสดีาในฐานะผู้หญิงผู้เป็นภรรยา
คู่บุญทีด่ขีองสามนีัน่เอง 
 นอกจากนี้ในเรือ่งพระลกั – พระลาม ปรากฏการใชค้ าว่า “แก้ว” ทีเ่รยีกนางสดีา ดงัเช่น 
สดีาแกว้ เทวแีกว้สดีานางนาถ / แก้วสดีาจนัทะแจ่ม / แก้วสดีา / สดีาแก้วเมยีขวญัจอมพระลาม 
/ นางแก้ว / แก่นแก้ว / แก้วโสมงามทพิย ์/ แก้วกลัยานางนาถ ฯลฯ ท าใหเ้หน็ว่า กวผีูแ้ต่งเรื่อง
พระลกั – พระลามและลงักาสบิโกพยายามสรา้งสรรคค์ าขยายของค าเรยีกชื่อนางสดีา โดยใชค้ า
ว่า “แก้ว” น่าจะหมายถงึนางแก้ว จากการเลอืกสรรค าจะท าใหเ้หน็ว่า ค าว่า “แก้ว” และ “นาถ” จะ
ประกอบอยูใ่นค าทีเ่ลอืกสรรใชแ้ทนนางสดีาซึง่บ่งบอกถงึฐานะนางกษตัรยิแ์ละความเป็นนางแกว้  
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 จากทัง้หมดขา้งต้น จะท าให้เห็นว่า กวผีู้แต่งในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ทัง้ภาคเหนือ
และภาคอีสาน โดยเฉพาะเรื่องปรมัมเหยีร หอรมาน ควายทวัระพ ีพรหมจกัร ลงักาสบิโหและ
รวมไปถงึเรือ่งพระลกั – พระลาม กล่าวไดว้่า กวผีูแ้ต่งรามเกยีรติฉ์บบัดงักล่าวไดบ้รรจุความเป็น
นางแก้วไว้ที่ตวัละครหญงินางสดีาโดยสรา้งความหมายของค าว่านางแก้วในฐานะภรรยาคู่บุญ
ของสาม ีแม้ว่านางสีดาในรามเกียรติฉ์บบัดงักล่าวจะมไิด้กระท าบทบาทอย่างชดัเจน แต่จะ
ปรากฏในรูปแบบเรื่องเล่าของกวีผู้แต่งที่ว่า นางสดีามคีวามเป็นนางแก้วอย่างไร คอื เป็นนาง
แก้วในภาพของการปรนนิบตัิดูแลสามอีย่างด ีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวงัของสงัคมที่
ก าหนดกรอบพฤตกิรรมของ “ความเป็นหญงิทีด่งีาม” คอื เพื่อสามแีต่เพยีงผูเ้ดยีว ประการส าคญั 
การบรรจคุวามเป็นนางแกว้ใหน้างสดีาทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ขา้งต้น กเ็พื่อใชใ้นการ
สัง่สอนและชีน้ าใหผู้ห้ญงิมหีน้าทีท่ีจ่ าต้องคอยดูแลปรนนิบตัดิูแลสามขีองตนเพื่อจะไดก้ลายเป็น
ผูห้ญงิทีด่งีามเฉกเช่นนางสดีา อาจมองไดว้่า การสรา้งตวัตนนางสดีาใหเ้ป็นภรรยาคู่บุญของสามี
ซึง่มกีารแสดงออกใหเ้หน็ถงึภรรยาทีด่งีามในฐานะของนางแก้วนัน้ เปรยีบเสมอืนกุศโลบายทีใ่ช้
เป็นแนวทางในการสัง่สอนควบคุมผู้หญงิในสงัคมใหป้ฏบิตัตินตามกรอบจารตีและวถิปีฏบิตัใิน
สงัคมทอ้งถิน่ อกีทัง้ในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ยงัปรากฏการใช้ค าว่า “แก้ว” ซึง่เป็นการเน้นย ้าให้
เหน็ความเป็นนางแกว้ของนางสดีาไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

 จากทัง้หมดขา้งต้น ผู้ศกึษาขอสรุปการเป็นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสดีาเป็นตาราง
ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 10   การเป็นคู่บญุของบุรษุเพศของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
 

การเป็นคู่บญุของบุรษุเพศ 

ของนางสีดา 
ร. 1 

พระลกั – 
พระลาม 

ปรมัมเหียร หอรมาน 
ควาย      
ทวัระพี 

พรหม
จกัร 

ลงักา
สิบโห 

1. นางสดีา: ผู้เป็นพระมเหสี
คู่บุญของพระจกัรพรรดริาช 

     
  

2. นางสีดา: ผู้เป็นภรรยา
คู่บุญทีด่ขีองสาม ี
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 จากการศกึษาเกี่ยวกบั “ความเป็นนางสดีา” ในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยจาก
ทัง้หมดขา้งตน้นัน้ จะพบว่า ความเป็นนางสดีาสามารถพจิารณาจากคุณสมบตัทิีเ่ป็นตวัชีว้ดัจาก 
7 ประการ ไดแ้ก่ 1) ภูมหิลงัของนางสดีา 2) ชาตกิ าเนิดของนางสดีา 3) ลกัษณะภายนอกของ
นางสดีา 4) ลกัษณะพเิศษของนางสดีา 5) ช่วงชวีติของนางสดีา 6) พฤติกรรมและการ
แสดงออกของนางสดีา และ 7) การเป็นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสดีา อนัจะท าใหเ้ป็นการเผย
ความเป็นนางสดีาเพื่อหาคุณสมบตัิอนัเป็นกลางของนางสดีาที่ตวับทรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ มี
ปรากฏ รวมไปถึงคุณสมบตัิพิเศษของนางสีดาอันเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละตัวบทเรื่อง
รามเกยีรติใ์นทุกมติแิละทุกแง่มุม อนัจะสามารถช่วยก่อให้เกดิความเกดิความเขา้ใจในตวัละคร
นางสดีาทีม่อียูห่ลากหลายไดม้ากยิง่ขึน้ 
 ความเป็นนางสดีานัน้ จะเห็นได้ตัง้แต่จุตลิงมาเกิดจนถงึตอนบัน้ปลายชวีติของนาง
นางสดีาว่ามกีารเปลีย่นผ่านไปแต่ละช่วงของชวีติมหีลากหลายฐานะตัง้แต่ชนชัน้ระดบัสูงถึงชน
ชัน้ระดบัล่างขึ้นอยู่การสรา้งสรรค์ของกวผีู้แต่งรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัว่าจะเป็นไปในทศิทางใด 
อกีทัง้องคป์ระกอบต่างๆ ทีก่วผีูแ้ต่งเรือ่งรามเกยีรติพ์ยายามสรา้งความเป็นนางสดีาในแต่ละช่วง
ชวีติ ย่อมท าให้มองเห็นถึงคุณสมบตัิอนัประกอบขึ้นมาเป็นนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ 
ของไทยอยา่งเด่นชดั   
 จากขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวมจากการคน้หาความเป็นนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของ
ไทยในทุกบทบาทและทุกแง่มุมดงัที่ปรากฏทัง้หมดในบทที่ 4 นัน้ จะช่วยเป็นการเผยให้เห็น
ตวัตนของนางสดีาทีด่ ารงอยู่ในรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัของไทยไดอ้ย่างชดัเจน อนัสะทอ้นใหเ้หน็
ว่า กวผีูแ้ต่งรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัไดส้รา้งสรรคต์วัละครนางสดีาใหม้คีุณสมบตัทิีม่คีวามแตกต่าง
กนั มคีวามคลา้ยคลงึกนัและมคีวามเหมอืนกนั รวมไปถงึคุณสมบตัขิองนางสดีาทีม่มีากบา้งน้อย
บา้งไปตามรสนิยมกวผีูแ้ต่งรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบั อนัจะช่วยท าใหเ้หน็ถงึคุณสมบตัขิองนางสดีา
ซึง่สะทอ้นให้เหน็ถงึธรรมชาตขิองนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทีย่งัคงด ารงอยู่ใน
รามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัภายในบรบิทของสงัคมและวฒันธรรมไทย  
 กล่าวโดยสรปุไดว้่า ขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวมในบทที ่4 เรือ่งความเป็นนางสดีาในรามเกยีรติ ์
ฉบบัต่างๆ ของไทยทัง้หมดนัน้ จะท าให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ ปรบัเปลี่ยนและน ามาสร้างซ ้า
เกี่ยวกบัคุณสมบตัิของนางสดีาดงัที่ปรากฏในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลาง ฉบบัภาคเหนือและ
ฉบบัภาคอีสาน อันจะน าไปสู่การใช้เป็นข้อมูลเพื่อค้นหาอัตลกัษณ์ของนางสดีาที่ปรากฏใน
รามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัอยา่งหลากหลาย ไมว่่าจะเป็น “อตัลกัษณ์จ าเพาะ” ของนางสดีาแต่ละฉบบั 
และยงัรวมไปถึง “อัตลกัษณ์ร่วม” ของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย ซึ่งจะช่วย
ก่อให้เกิดการรบัรูแ้ละการได้ภาพของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยที่มาจากการ
พจิารณาความหมายของนางสดีาทุกแง่มุมที่ด ารงอยู่ในวรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ 
ของไทยอยา่งหลากหลาย  
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บทท่ี 5 

อตัลกัษณ์ของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 

 
 

 จากการศกึษาในบทที่ 4 ความเป็นนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยนัน้ ย่อม
ช่วยท าใหเ้หน็ว่า ความเป็นนางสดีาสามารถพจิารณาจากคุณสมบตัขิองตวัละครนางสดีาอย่าง
รอบทุกด้าน ทัง้นี้การพจิารณาความเป็นนางสดีาท าให้สามารถบ่งชี้ถงึตวัตนของนางสดีาผ่าน
ตวัชี้วดัทัง้หมด 7 ประการ กล่าวคอื 1) ภูมหิลงัของนางสดีา 2) ชาตกิ าเนิดของนางสดีา 3) 
ลกัษณะภายนอกของนางสดีา 4) ลกัษณะพเิศษของนางสดีา 5) ช่วงชวีติของนางสดีา 6) 
พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีา และ 7) การเป็นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสดีา กล่าว
ไดว้่า คุณสมบตัแิละคุณสมบตัพิเิศษของนางสดีาทัง้หมดขา้งต้น ย่อมเป็นปัจจยัส าคญัทีช่่วยท า
ใหเ้หน็ความเป็นนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยไดเ้ป็นอยา่งด ี
 ความเป็นนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย นับเป็นคุณสมบตัทิี่ช่วยท าให้เหน็
ถงึ “อตัลกัษณ์ของนางสดีา” ( the identities of Sita) ตัง้แต่ตน้เรือ่งจนถงึจบเรื่องไดอ้ย่างชดัเจน 
ทัง้นี้การน าแนวคิดเรื่องอัตลกัษณ์ (identity) มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและ
วเิคราะห์นางสดีาทุกบทบาทและทุกแง่มุมจะพจิารณาร่วมกบัการวคิราะห์ตวับทวรรณกรรม 
อาจจะช่วยท าให้มองเหน็ตวัตนของนางสดีาที่เปลี่ยนผ่านไปแต่ละช่วงชวีติจากการสรา้งสรรค์
ของกวผีูแ้ต่งรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัของไทย  
 การพจิารณาเกี่ยวกบัอตัลกัษณ์ในงานเขยีนหรอืงานวรรณกรรมย่อมจ าเป็นต้องศกึษา
ผ่านภาษาที่กวผีู้แต่งพยายามน าเสนอหรอืสร้างความหมายบางประการลงในงานเขยีนหรอื
วรรณกรรม เพราะการสร้างอัตลักษณ์หรือตัวตนให้แก่ตัวละครหนึ่งๆ ในงานเขียนหรือ
วรรณกรรมไม่ได้เป็นกระบวนการที่โปร่งใสโดยตรง หากทว่าเป็นกระบวนการที่แอบแฝงการ
สรา้งความหมายโดยมนีักเขยีนหรอืกวผีูแ้ต่งไดพ้ยายามสรา้ง “ความหมาย” บางประการลงไป
ในกระบวนการน าเสนอทีอ่าจบดิเบอืนดว้ยกลวธิทีางภาษาทีม่วีรรณศลิป์ ดงันัน้กวผีูแ้ต่งนับว่ามี
บทบาทส าคญัอยา่งยิง่ เพราะเป็นผูท้ีม่อี านาจในการก าหนดกรอบ ทศิทางและสรา้งความหมาย
ใหแ้ก่ตวัละครหรอืสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในงานเขยีนหรอืวรรณกรรม 
 การวเิคราะหอ์ตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย จะเป็นการน าผล
การศกึษาจากบทที ่4 มาอภปิรายและชีใ้หถ้งึอตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบั ทัง้ 
“อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีา” และ “อตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีา” โดยจะแจกแจงผลการศกึษา
ตามหวัข้อของความเป็นนางสีดาทัง้ 7 ประการ ดงัที่ปรากฏผลการศึกษาในบทที่ 4 โดยจะ
ชีใ้หเ้หน็ว่า อตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาจะปรากฏร่วมกบัอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีา เพื่อจะ
ช่วยท าใหเ้หน็อตัลกัษณ์ของนางสดีาทีก่วผีูแ้ต่งพยายามสรา้งความเป็นตวัตนของนางสดีาผ่าน
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ถอ้ยค าภาษาเชงิวรรณศลิป์ จนน าไปสู่ความเขา้ใจต่อตวัละครนางสดีาไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้นี้ในการ
ค้นหาอตัลกัษณ์ของนางสดีานัน้ จะเน้นบทบาทและพฤตกิรรมของนางสดีาในเรื่องรามเกยีรติ ์
เพื่อท าใหไ้ดอ้ตัลกัษณ์ของนางสดีาอยา่งรอบดา้น 
 การคน้หาอตัลกัษณ์ของนางสดีานัน้ จะปรากฏอตัลกัษณ์ทัง้หมด 2 ลกัษณะ กล่าวคอื 
1) อตัลกัษณ์ร่วม และ 2) อตัลกัษณ์จ าเพาะ โดยจะเน้นการปรากฏบทบาทและพฤตกิรรมของ
นางสดีาในตวับทรามเกยีรติฉ์บบัใดฉบบัหน่ึงของไทยอย่างชดัเจน ทัง้นี้คุณสมบตัขิองนางสดีา
บางประการซึง่มลีกัษณะที่เป็นทีร่บัรูใ้นสงัคมว่านางสีดามลีกัษณะหรอืพฤตกิรรมอย่างไร แมจ้ะ
ไม่ปรากฏบทบาทหรอืพฤตกิรรมของนางสดีาในตวับทรามเกยีรติ ์(เน้นตวับทวรรณกรรม) อาจ
ถอืไดว้่า คุณสมบตัปิระการใดประการหนึ่งจะถอืว่าเป็นอตัลกัษณ์ของนางสดีา ดงัเช่น “การเป็น
พระมเหสขีองพระราม”  แมว้่ารามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางส่วนใหญ่จะไม่มเีหตุการณ์ตอนอภเิษก
สมรสกบัพระรามแต่ก็ถอืได้ว่า นางสดีาด ารงฐานะการเป็นพระมเหสขีองพระราม นับเป็นการ
แสดงว่าอตัลกัษณ์ดงักล่าวเป็นอตัลกัษณ์ร่วมกนัของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบั หรอืในดา้น 
“การเป็นนางกษตัรยิแ์ละเจา้นาย” จะเป็นทีร่บัรูว้่านางสดีาเป็นธดิาของทศกณัฐซ์ึง่ด ารงฐานะนาง
กษตัรยิแ์ละเจา้นาย กล่าวคอื นางสดีาเป็นนางกษตัรยิ์ทีม่ฐีานะเป็นธดิาของทศกณัฐด์งัทีป่รากฏ
ตอนก าเนิดนางสีดาในต้นเรื่อง โดยเฉพาะรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และรามเกียรติฉ์บับ
ท้องถิ่นทัง้ภาคเหนือและภาคอีสาน แม้ว่าจะไม่ปรากฏตอนก าเนิดนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบั
ภาคกลางอื่นๆ กต็าม แต่ทัง้นี้ผูศ้กึษาไดจ้ดัฐานะนางกษตัรยิแ์ละเจา้นายไว้เขา้ดว้ยกนั บทบาท
การเป็นเจา้นายจะปรากฏใหเ้หน็ในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางต่างๆ โดยเฉพาะความสมัพนัธก์บั
หนุมานและพระลกัษมณ์ดว้ย ซึ่งถอืได้ว่าเป็นอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบั
เช่นเดยีวกนั  
 ดงันัน้ในบทที ่5 นี้ จะเป็นการศกึษาอตัลกัษณ์ของนางสดีาทัง้ในลกัษณะอตัลกัษณ์ร่วม
และอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย ย่อมจะช่วยให้เกดิ
ความเข้าใจและมองเหน็ตวัตนของนางสดีาที่กวผีู้แต่งได้น าเสนอภาพนางสดีาอย่างรอบด้าน
อยา่งไร โดยมไิดค้ านึงและพจิารณาเพยีงนางสดีาในรามเกยีรติเ์พยีงฉบบัใดฉบบัหนึ่งเพยีงฉบบั
เดยีว และผลการศกึษาดงักล่าวยงัช่วยสามารถน าไปใช้เปรยีบเทยีบกบันางสดีาที่อยู่ในบรบิท
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตไ้ดอ้กีดว้ย ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
5.1 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดา 
  อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดา หมายถึง คุณสมบตัิบางประการของนางสีดาที่ปรากฏ
รว่มกนัในรามเกยีรติบ์างฉบบัของไทยตัง้แต่ 2 ฉบบัขึน้ไป 
  หากพจิารณาเกีย่วกบัอตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยนัน้ ผู้
ศกึษาแบ่งการจ าแนกโดยใช้เกณฑ์ด้านภูมศิาสตร์ของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ 
ของไทยซึง่จะพบว่า อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาจะม ี3 ลกัษณะ ดงันี้ 
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    1. อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบั  
   2. อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติเ์ฉพาะถิน่ จะปรากฏ 2 ลกัษณะดงันี้ 
     2.1 อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง 
    2.2 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอืภาค
    อสีาน 
    3. อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติข์า้มถิน่ 
  ดงัรายละเอยีดผลการศกึษาต่อไปนี้ 
 
  5.1.1 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรต์ิทุกฉบบั 
  หากพจิารณานางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบัของไทยนัน้จะพบว่า อตัลกัษณ์ร่วมของนาง
สดีาในรามเกียรติทุ์กฉบบัจะปรากฏทัง้หมด 5 ประการ กล่าวคอื 1) การเป็นพระมเหสีของ
พระราม 2) การมรีปูลกัษณ์ทีส่วยงาม 3) การมคีวามซื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอสาม ี4) การเป็นมลูเหตุ
แห่งความขดัแยง้ และ 5) การเป็นนางกษตัรยิแ์ละเจา้นาย  ทัง้นี้การพจิารณาอตัลกัษณ์ร่วมของ
นางสดีาในรามเกียรติทุ์กฉบบันอกเหนือจากบทบาทและพฤติกรรมของนางสดีาที่ปรากฏใน
เหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ่งแลว้ ผูศ้กึษาจะพจิารณาจากการรบัรูแ้ละรวมไปถงึการด ารงบทบาท
ของนางสดีาแบบภาพรวมตัง้แต่ต้นเรื่องจนถงึจนเรื่องโดยจะเน้นความสมัพนัธร์ะหว่างนางสดีา
กบัพระรามเป็นเคา้โครงหลกั ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
   5.1.1.1 การเป็นพระมเหสีของพระราม  
   ลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบัประการแรก นัน่คอื “การเป็นพระ
มเหสขีองพระราม” เพราะวรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยยงัคงตวัละครนางสดีา
ไวทุ้กฉบบัเพื่อให้นางสดีาด ารงฐานะพระมเหสขีองพระรามไว ้อกีทัง้นางสดีายงัด ารงฐานะเป็น
พระมเหสขีองพระรามซึ่งจะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอีสานของ
ไทยอีกด้วย ถึงแม้ว่ารามเกียรติฉ์บบัภาคกลางส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏเหตุการณ์ตอนอภเิษก
สมรสกบัพระรามแต่ก็อาจถอืได้ว่า นางสดีาด ารงฐานะเป็นพระมเหสขีองพระราม ไม่ว่าจะเป็น
รามเกียรติฉ์บบัวดัขนอนก็มกีารท าสงครามระหว่างพระรามกบัทศกัณฐ์เพื่อแย่งชิงนางสีดา 
รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 4 ปรากฏตอนพระรามเดินดงซึ่งนางสีดาขอบวชเพื่อออกติดตาม
พระรามด้วย หรอืรามเกียรติฉ์บบัสมยัอยุธยาปรากฏตอนหนุมานถวายแหวนตามค าสัง่ของ
พระราม ฯลฯ ดงันัน้การด ารงฐานะพระมเหสขีองพระรามซึง่นางสดีาถอืครอง เป็นการเน้นย ้าให้
เหน็ถงึบทบาทของนางสดีาในฐานะดงักล่าวทีป่รากฏรว่มกนัในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย 
   การเป็นพระมเหสขีองพระรามทีน่างสดีาถอืครองนัน้ เป็นบ่งชีถ้งึการเป็นนางเอก
ของนางสดีาอกีดว้ย กล่าวไดว้่า ฐานะพระมเหสขีองพระรามไดห้ลงัมาจากการอภเิษกสมรสกบั
พระราม โดยรามเกยีรติทุ์กฉบบัของไทยยงัคงเหตุการณ์เรื่องการอภเิษกสมรสระหว่างพระราม
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กับนางสีดา อีกทัง้ยงัปรากฏเหตุการณ์ร่วมกันคือ การตัง้เงื่อนไขของพระฤษีที่ว่าหากผู้ใด
สามารถยกศรได้ส าเรจ็ จะได้เป็นผู้อภเิษกสมรสกับนางสดีา การตัง้เงื่อนไขดงักล่าวเป็นการ
แสดงใหเ้หน็ถงึการหาผูม้บีุญบารมทีีจ่ะไดอ้ภเิษกสมรสกบันางสดีาซึง่ยงัแสดงใหเ้หน็อกีว่า นาง
สดีาเป็นผูม้บีุญบารมเีช่นเดยีวกนั อกีทัง้การตัง้เงื่อนไขดงักล่าวเปรยีบเสมอืนว่า นางสดีาเป็น 
“รางวลั” ทีจ่ะมอบใหแ้ก่ผูม้บีุญบารมเีท่านัน้ 
   หลงัจากทีน่างสดีาไดอ้ภเิษกสมรสกบัพระรามแลว้ ท าใหน้างสดีาเลื่อนชนชัน้จาก
การเป็นพระธดิาบุญธรรมของพระฤษีสู่ฐานะการเป็นพระมเหสขีองพระราม ซึ่งท าใหน้างสดีามี
ฐานะเป็นนางกษตัรยิห์รอืเจา้นายไปในคราวเดยีวกนั อกีทัง้หลงัจากการอภเิษกสมรสของทัง้คู่ 
ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เป็นเพยีงฉบบัเดยีวทีพ่ระรามพานางสดีากลบัเมอืงอยุธยา ส่วนใน
รามเกียรติฉ์บับภาคกลางอื่นๆ ไม่ปรากฏตอนน้ีจึงไม่ปรากฏเหตุการณ์ดังกล่าว และใน
รามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีาน ไม่ปรากฏตอนที่พระรามพานางสดีากลบั
เมอืง แต่เดนิทางต่อไปทนัทหีลงัจากพธิอีภเิษกสมรสเสรจ็สิ้น จนน าไปสู่เหตุการณ์ที่ทศกณัฐ์
ลกัพาตวันางสดีามาไวท้ีเ่มอืงลงกา และท าใหพ้ระรามออกตดิตามมาช่วยเหลอืนางสดีาและเกดิ
สงครามแย่งชงินางสดีาระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ์ และในทีสุ่ดแล้ว พระรามกส็ามารถสงัหาร
ทศกณัฐแ์ละพานางสดีากลบัมาไดส้ าเรจ็ 
   ฐานะการเป็นพระมเหสพีระรามของนางสดีานัน้ จ าต้องประสบชะตากรรมชวีติทัง้
ทีต่นเองเป็นผูก่้อเหตุและไม่ไดเ้ป็นผูก่้อเหตุ สามารถเหน็ไดจ้ากการอยากไดก้วางทองจนท าให้
ถูกทศกณัฐล์กัพาตวัมาไวท้ีเ่มอืงลงกาดงัทีก่ล่าวขา้งต้น และหลงัจากพระรามช่วยเหลอืนางสดีา 
พระรามไดแ้สดงความไมเ่ชื่อใจนางสดีาดว้ยการตัง้ค าถามว่า ไดส้มบตัพิสัถานจากทศกณัฐอ์ะไร
มาบ้าง ท าให้นางสดีาเกิดความคบัแค้นใจจงึขอพสิูจน์ลุยไฟเพื่อขจดัค าครหานินทาและรกัษา
เกยีรตขิองตนกบัพระรามไวโ้ดยมใิหผู้อ้ื่นมาท าลาย ซึง่การลุยไฟนัน้จะปรากฏเฉพาะรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 และลงักาสบิโห 
   ต่อมานางสดีาจ าต้องถูกโทษประหารชวีติทีเ่กดิจากความเขา้ใจผดิของพระรามที่
มต่ีอนางสดีาในเหตุการณ์ปีศาจนางอดูลสงิรูปวาดทศกณัฐ์ พระรามคดิว่านางสดีายงัมคีวาม
อาลยัต่อทศกณัฐ์ จงึท าให้พระรามสัง่ให้พระลกัษมณ์น านางสดีาไปประหารชวีติ ยกเว้นเพยีง
พรหมจกัรเพยีงฉบบัเดยีวที่พระรามสัง่เนรเทศนางสดีาออกจากเมอืง ต่อมาเมื่อพระรามทราบ
ความจรงิว่า นางสดีายงัไมเ่สยีชวีติ พระรามจงึมาขอคนืดกีบันางสดีา โดยนางสดีาในรามเกยีรติ ์
ฉบับท้องถิ่นไม่มีความซับซ้อนหรือมีทิฐิมานะเหมือนกับรามเกียรติฉ์บับรชักาลที่ 1 และ
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 กล่าวคอื ในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ เมื่อพระรามมาขอคนืดกีบันางสี
ดา แม้ว่านางสีดาจะเสียใจแต่ก็ยอมกลบัไปพร้อมพระรามเพื่อครองต าแหน่งพระมเหสีของ
พระรามดงัเดมิ ส่วนนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 จะมี
ทฐิมิานะ และไม่ยนิยอมกลบัไปพรอ้มพระราม จนท าให้พระรามออกอุบายว่าตนสิ้นพระชนม ์
นางสดีาจงึเดนิทางมาเมอืงอยธุยาเพื่อเคารพพระศพดว้ยความเศรา้โศก เมื่อนางสดีารูค้วามจรงิ



232 
 

ว่าพระรามโกหกจงึตัง้จติอธษิฐานขอใหพ้ระธรณีแหวกไปยงัเมอืงนาค เป็นเหตุท าใหพ้ระอศิวร
ตอ้งมาไกล่เกลีย่ใหน้างสดีายอมคนืดกีบัพระราม ในทีสุ่ดนางสดีาจงึยอมคนืดกีบัพระรามตามค า
ขอรอ้งของพระอศิวร 
   จากทัง้หมดขา้งต้นจะเห็นว่า อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาที่ปรากฏในรามเกยีรติ ์
ทุกฉบบั กค็อื “การเป็นพระเมหสขีองพระราม” ซึง่กวผีูแ้ต่งรามเกยีรติทุ์กฉบบัยงัคงใหน้างสดีา
ด ารงฐานะนางเอกซึง่เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึการเป็นพระมเหสขีองพระรามอกีดว้ย การเป็นพระ
มเหสขีองพระรามย่อมท าให้นางสดีามฐีานะเป็นเจ้านายที่ด ารงฐานะนางกษัตรยิ์ กล่าวได้ว่า 
ความเข้มข้นในฐานะการเป็นพระมเหสขีองพระราม ซึ่งท าให้ชะตาชวีิตของนางสดีาจ าต้อง
ประสบการณ์กบัเหตุการณ์ต่างๆ ทัง้ในเรือ่งทีด่แีละเลวรา้ย ซึง่นับเป็นปัจจยัทีช่่วยท าใหบ้ทบาท
และพฤตกิรรมของนางสดีามหีลากหลายและโดดเด่นมากยิง่ขึน้ 
 
   5.1.1.2 การมีรปูลกัษณ์ท่ีสวยงาม 
   ภาพของนางสดีาทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยนัน้ จะเป็นนางเอกที่
มรีปูลกัษณ์ทีส่วยงามซึง่อยูใ่นอุดมคตขิองนางเอกวรรณกรรมไทย กล่าวไดว้่า การมรีปูลกัษณ์ที่
สวยงามถอืเป็นอตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบั 
   การมรีูปลกัษณ์ทีส่วยงามนับว่าเป็นลกัษณะทัว่ไปของนางเอกตามขนบการแต่ง
วรรณกรรมไทย ดงัทีบุ่ญยงค ์เกศเทศ (2532 : 62) ไดก้ล่าวไวว้่า สงัคมไทยตัง้แต่อดตีเป็นต้น
มาได้สรา้งภาพรปูร่างลกัษณะของสตรใีห้มคีวามงดงามบอบบางอนัควรแก่การทะนุถนอมของ
บุรษุโดยเฉพาะในวรรณคด ีกวจีะพรรณนารปูลกัษณ์ของสตรใีนเกอืบทุกส่วนของร่างกาย มกีาร
เปรยีบเทยีบกบัสิง่ต่างๆ ทีเ่หน็ไดป้ระจกัษ์และเป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายของคนทัว่ไป ทัง้นี้เพื่อแสดง
ถึงความงามในอุดมคติอนัถือว่าเป็นความงามเลศิสมบูรณ์ และยงัประสงค์ให้ภาพของสตรทีี่
กล่าวถงึนัน้ๆ เป็นภาพทีม่ชีวีติจติใจและเด่นขึน้ 
   ถงึแมว้่ากวผีูแ้ต่งรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยยงัคงเน้นใหน้างสดีาเป็นนางเอก
ทีม่คีวามงดงามเหมอืนกนันัน้ หากพจิารณาใหล้ะเอยีดถี่ถ้วนจะพบว่า ความเขม้ขน้เรื่องความ
งามของนางสดีาจะปรากฏชดัเจนในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 ค าพากยร์ามเกียรติฉ์บบัสมยั
อยธุยาและรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 เพราะปรากฏการสรา้งคู่เปรยีบเทยีบตวัละครกับนางสดีา 
ไม่ว่าจะเป็นนางมณโฑ พระตรศีักติและพระชายาทัง้สี่ของพระอินทร์ แต่ในรามเกียรติฉ์บบั
ท้องถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอีสานจะกล่าวว่านางสดีามคีวามงดงามเพยีงใดและมคีวามงาม
มากกว่านางสวรรค ์(ยกเวน้เรือ่งพระลกั – พระลาม) กล่าวไดว้่า กวผีูแ้ต่งรามเกยีรติฉ์บบัรชักาล
ที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 ใหค้วามส าคญัในการสรา้งคู่เปรยีบเทยีบดา้นความงามของ
นางสดีากบัตวัละครอื่นๆ เป็นการชี้ให้เห็นถึงการขบัเน้นภาพความงามของนางสดีาให้เป็นที่
ประจกัษ์อยา่งเด่นชดัมากยิง่ขึน้ แต่อย่างไรกต็าม การมรีปูลกัษณ์ทีส่วยงามของนางสดีากถ็อืว่า
เป็นอตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบันัน่เอง 
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   ความงดงามของนางสีดาถือว่ามคีวามส าคญัต่อความขดัแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่อง
รามเกยีรติ ์เพราะว่าความงดงามของนางสดีาเป็นต้นเหตุและชนวนแห่งสงครามของการแย่งชงิ
นางสีดาระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ กล่าวคือ นางสีดาเป็นพระมเหสีของพระรามแต่เมื่อ
ทศกณัฐไ์ด้ยนิค าบอกเล่าจากนางส ามนักขาก็มจีติรกัใคร่ ทศกณัฐจ์งึท ากลอุบายลกัตวันางสดีา 
ดว้ยสาเหตุนี้จงึท าให้พระรามต้องตดิตามมาช่วยเหลอืนางสดีากลบัไป ก่อให้เกดิความขดัแยง้
ระหว่างพระรามกบัทศกณัฐจ์นน าไปสู่การท าสงครามของทัง้สองฝ่าย อกีทัง้จากการด าเนินเรื่อง
ของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติจ์ะท าให้เห็นว่า การด าเนินเรื่องส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้าน
สงคราม และในทีสุ่ดพระราม พระลกัษมณ์และพลวานรกส็ามารถสงัหารฝ่ายทศกณัฐไ์ดส้ าเรจ็ 
   จากทัง้หมดขา้งต้นจะเห็นว่า อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาที่ปรากฏในรามเกยีรติ ์
ทุกฉบบัอกีประการหนึ่ง ก็คอื การมรีูปลกัษณ์ที่สวยงาม ซึ่งเป็นการสะท้อนใหเ้หน็ถงึขนบการ
สรา้งนางเอกในวรรณกรรมไทยที่ยงัคงใหค้วามส าคญัในเรื่องความงดงามของรปูลกัษณ์ อกีทัง้
รูปลกัษณ์ที่งดงามของนางสดีากลายเป็นต้นเหตุแห่งการแย่งชงิของผู้ชายระหว่างทศกณัฐ์กบั
พระราม จนน าไปสู่ความขดัแยง้ที่เกดิขึน้ในเรื่องรามเกียรติแ์ละถือเป็นความขดัแยง้ของโครง
เรือ่งหลกัทีน่ าไปสู่เหตุการณ์สงครามระหว่างฝ่ายพระรามกบัทศกณัฐ์ 
 
   5.1.1.3 การมีความซ่ือสตัยแ์ละภกัดีต่อสามี 
   ความซื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอสาม ีถอืเป็นพฤตกิรรมของนางสดีาอนัเป็นที่รบัรูม้าก
ที่สุด และยงัเป็นแบบอย่างของความดงีามตามคติของผู้หญิงในสงัคมไทย ภาพความซื่อสตัย์
และภกัดขีองนางสดีาที่มต่ีอสามนีัน้จะปรากฏเด่นชดัในตอนที่นางสดีาไม่ยอมทศกณัฐ์ แม้ว่า
ทศกัณฐ์จะพูดจาหว่านล้อมอย่างใดก็ตาม ภาพของนางสีดาดังกล่าวจะขับเน้นให้เห็นถึง
พฤติกรรมในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลาง แต่จะไม่ปรากฏเด่นชดัในรามเกียรติฉ์บับท้องถิ่น 
กล่าวคอื เมื่อนางสดีาถูกลกัพาตวัมาไว้ที่เมอืงลงกา กวผีู้แต่งก็ไม่ได้บรรยายภาพการเขา้พระ
เขา้นางของทศกณัฐก์บันางสดีา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหน้างสดีาแสดงพฤตกิรรมในดา้นความ
ซื่อสตัย์และภกัดต่ีอสาม ีอาจเป็นเพราะรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นเป็นนิทานชาดกที่ใช้เล่าเรื่อง
ใหแ้ก่พุทธศาสนิกชน จงึเป็นการรวบรดัความในลกัษณะของการเล่าเรื่องมากกว่าทีจ่ะพรรณนา
อารมณ์และความรูส้กึของนางสดีา แต่อยา่งไรกต็าม ภาพของนางสดีาทีม่คีวามซื่อสตัยแ์ละภกัดี
ต่อสามีในรามเกียรติฉ์บับท้องถิ่นจึงน่าจะอยู่ในอุดมคติของผู้หญิงไทยที่มลี ักษณะที่ว่า “ผู้
หญงิไทยต้องรกัและซื่อสตัยต่์อสามี” เพราะกวผีู้แต่งมไิด้แสดงพฤตกิรรมการนอกใจสามขีอง
นางสดีา จงึขอจดัใหน้างสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่มอีตัลกัษณ์ร่วมในดา้นความซื่อสตัยแ์ละ
ภกัดต่ีอสามแีต่เพยีงผูเ้ดยีว 
   กล่าวไดว้่า พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีาในเรื่องการมคีวามซื่อสตัย์
และภกัดต่ีอสาม ีถอืเป็นอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกียรติทุ์กฉบบั พฤตกิรรมและการ
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แสดงออกดงักล่าวเป็นคุณธรรมทีป่ระจกัษ์ชดัเจนซึง่บ่งบอกถงึความเป็นนางสดีาไดอ้ย่างเด่นชดั 
เพราะคุณธรรมดงักล่าวเป็นลกัษณะของความเป็นผูห้ญงิทีด่งีามตามกรอบจารตีของสงัคมไทย 
อกีทัง้ยงัเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความคาดหวงัของสงัคมทีจ่ะปรากฏอย่างเด่นชดัในวรรณกรรม
ค าสอนของไทยทีผู่ห้ญงิจะตอ้งมคีวามซื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอสามเีพยีงผูเ้ดยีว  
 
   5.1.1.4 การเป็นมลูเหตแุห่งความขดัแย้งของการแย่งชิง 
   การเป็นมูลเหตุแห่งความขดัแย้งของการแย่งชงินัน้ ถือเป็นอตัลกัษณ์ร่วมของ
นางสดีาทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย ไม่ว่าจะเป็นรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง ฉบบั
ภาคเหนือและฉบับภาคอีสาน เพราะนางสีดาเป็นตัวละครหญิงที่ตัวละครฝ่ายชาย ได้แก่ 
พระรามกบัทศกณัฐต่์างมุง่หมายปรารถนาทีจ่ะครอบครองนางสดีา 
   นางสดีาเป็นตวัละครหญงิทีม่รีปูลกัษณ์ทีง่ดงาม ความงดงามของนางสดีาถอืเป็น
มูลเหตุที่ก่อให้เกดิความขดัแยง้ขึน้มาจนก่อให้เกดิสงครามแย่งชงินางสดีาในวรรณกรรมเรื่อง
รามเกยีรติ ์กล่าวคอื นางส ามนักขาไดม้าทูลฟ้องทศกณัฐว์่าตนเหน็ผูห้ญงิทีม่คีวามงดงามอย่าง
ยิง่ยวด ซึง่มคีวามงามกว่าพระตรศีกัต ิ(พระอุมา พระลกัษมแีละพระสุรสัวด)ี และรวมไปถงึนาง
มณโฑ ท าใหท้ศกณัฐเ์กดิพศิวาสและอยากครอบครองนางสดีา จงึท ากลอุบายลกัพาตวันางสดีา
มาไว้ที่เมอืงลงกา เมื่อพระรามทราบความจรงิจงึต้องเดินทางมาช่วยเหลือนางสีดากลบัไป 
ประการส าคญั พระรามใหห้นุมานมาสบืข่าวนางสดีา เมื่อนางสดีาทราบว่าหนุมานคอืทหารของ
พระราม จงึสัง่ให้หนุมานไปทูลต่อพระรามว่าตนจะรออยู่ที่เมอืงลงกาโดยจะรอให้พระรามมา
ช่วยเหลอืตนและสงัหารเหล่าวงศ์ยกัษ์พาลให้หมดสิ้น การตดัสนิใจทีแ่น่วแน่และเดด็เดีย่วของ
นางสดีาจงึเป็นสญัญาณแห่งการศกึสงครามทีท่ าใหพ้ระรามกบัทศกณัฐต์้องประหตัประหารกนั 
และในทีสุ่ดพระราม พระลกัษมณ์และพลวานรกส็ามารถสงัหารเหล่าวงศ์ทศกณัฐห์มดสิ้น ย่อม
เป็นการชี้ชดัให้เหน็ว่า นางสดีาเป็นมูลเหตุแห่งความขดัแยง้หลกัที่เกดิขึน้ในวรรณกรรมเรื่อง
รามเกยีรติอ์ยา่งชดัเจน 
   แต่อย่างไรกต็าม รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 จะไม่ปรากฏเด่นชดัที่ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า 
นางสดีาเป็นมลูเหตุแห่งความขดัแยง้ทีป่รากฏในเรื่องรามเกยีรติก์ต็าม แต่ผูศ้กึษาถอืว่าการรบัรู้
นางสดีาว่าเป็นตวัละครหญงิที่เป็นมูลเหตุแห่งความขดัแยง้ในเรื่อง จนเป็นเหตุที่ท าให้ทศกณัฐ์
กบัพระรามจ าต้องท าสงครามแย่งชงินางสดีา ประกอบกบัรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 พระองค์
ทรงพระราชนิพนธ์ตามรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 จงึขอจดัให้นางสดีาถอืเป็นตวัละครที่เป็น
มูลเหตุแห่งความขดัแย้งของการแย่งชิงจนน าไปสู่การเป็นอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาใน
รามเกยีรติทุ์กฉบบัดว้ย 
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   5.1.1.5 การเป็นนางกษตัริยแ์ละเจ้านาย 
   การเป็นนางกษตัรยิแ์ละเจา้นายของนางสดีานัน้ จะเป็นทีร่บัรูว้่านางสดีาเป็นธดิา
ของทศกณัฐ์ซึ่งด ารงฐานะนางกษตัรยิแ์ละเจา้นาย กล่าวคอื นางสดีาเป็นนางกษตัรยิท์ี่มฐีานะ
เป็นธดิาของทศกณัฐ์ดงัที่ปรากฏตอนก าเนิดนางสดีาในต้นเรื่อง โดยเฉพาะรามเกียรติฉ์บบั
รชักาลที่ 1 และรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นทัง้ภาคเหนือและภาคอีสาน แมว้่าจะไม่ปรากฏตอน
ก าเนิดนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลางอื่นๆ ก็ตาม แต่ทัง้น้ีผูศ้กึษาได้จดัฐานะนางกษตัรยิ์
และเจา้นายไว้ด้วยกนั บทบาทการเป็นเจ้านายจะปรากฏให้เห็นในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง
ต่างๆ ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะความสมัพนัธก์บัหนุมานและรวมไปถงึพระลกัษมณ์ที่สามารถออก
ค าสัง่ได ้และยงัรวมไปถงึฐานะนางกษตัรยิผ์ูเ้ป็นพระมเหสขีองพระราม ทีท่ าใหเ้กดิสงครามของ
ทัง้สองฝ่าย จนท าใหเ้กดิการสูร้บแยง่ชงินางสดีาระหว่างพระรามกบัทศกณัฐโ์ดยพระรามไดอ้อก
ตดิตามมาช่วยเหลอืนางสดีาจากการลกัพาตวันางสดีาของทศกณัฐ์ 
   กล่าวไดว้่า การด ารงฐานะนางกษตัรยิแ์ละเจา้นายของนางสดีาเป็นปัจจยัทีช่่วย
แสดงให้เหน็ถงึชาตกิ าเนิดทีสู่งส่งของนางสดีา แมว้่านางสดีาจะถูกลอยแพโดยท าใหค้วามเป็น
พระธดิาของกษตัรยิห์รอืนางกษตัรยิต์อ้งสิน้สุดแลว้ แต่ดว้ยความเป็นผูม้ ี“บุญ” ของนางสดีา ท า
ใหน้างสดีาหวนคนืสู่ฐานะนางกษตัรยิอ์กีครัง้ดว้ยการอภเิษกสมรสกบัพระราม จนท าใหน้างสดีา
กลายเป็นชนชัน้เจา้นายที่มอี านาจซึ่งสามารถออกค าสัง่กบับรวิารของพระรามได้เช่นเดยีวกนั 
นับเป็นสิ่งที่ช่วยท าให้เห็นว่า อ านาจของผู้หญิงอาจได้มาด้วยการอภิเษกสมรสกบัผู้ชายที่มี
อ านาจนัน่เอง 
 

   ทัง้นี้ “การดูแลปรนนิบตัสิาม”ี อาจเป็นลกัษณะและพฤตกิรรมของนางสดีาที่สบื
เนื่องมาจากความซื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอพระรามผูเ้ป็นสามี ท าใหน้างสดีาแสดงพฤตกิรรมในฐานะ
ผู้รบัใช้สามโีดยจะติดตามปรนนิบตัิสามขีองตน เห็นได้จากการขอออกบวชเพื่อออกติดตาม
พระราม แต่ทัง้น้ีพฤติกรรมด้านการดูแลปรนนิบตัิสามจีะไม่ปรากฏเด่นชดัในรามเกยีรติฉ์บบั
ภาคกลางบางฉบบั เช่น รามเกยีรติฉ์บบัอยธุยา รามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน ฯลฯ กล่าวไดว้่า กวผีู้
แต่งไม่ได้เน้นบทบาทส าคัญในด้านนี้  อาจเป็นเพราะเป็นฉบับตัดตอนจึงท าให้ไม่ปรากฏ
พฤตกิรรมเรือ่งการดแูลปรนนิบตัสิามขีองนางสดีาทีม่ต่ีอพระราม ท าใหผู้ศ้กึษาไม่จ าแนกเขา้อยู่
ในอตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบั 
 

  ดงันัน้อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบันัน้ จะปรากฏทัง้หมด 5 ประการ 
ได้แก่ 1) การเป็นพระมเหสขีองพระราม 2) การมรีปูลกัษณ์ทีส่วยงาม 3) การมคีวามซื่อสตัย์
และภกัดต่ีอสาม ี4) การเป็นมูลเหตุแห่งความขดัแย้งของการแย่งชงิ และ 5) การเป็นนาง
กษตัรยิแ์ละเจา้นาย อาจกล่าวไดว้่า อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบันัน้จะเป็น
การรบัรูแ้ละเขา้ใจตรงกนั โดยจะถอืว่าอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบัจะเป็น
พื้นที่หลักซึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่รองรับอัตลักษณ์ของนางสีดาในลักษณะอื่นๆ ที่ปรากฏ 
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ดงันัน้อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบัจงึได้กลายเป็น “โครงสร้างหลกั” ที่จะ
สถาปนาอตัลกัษณ์ของนางสดีาเป็นพืน้ฐานในการรองรบัอตัลกัษณ์ของนางสดีาในลกัษณะอื่นๆ 
โดยจะยดึโยงอตัลกัษณ์ของนางสดีาในลกัษณะอื่นๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งประสานกลมกลนื  

 
 5.1.2 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรต์ิเฉพาะถ่ิน 
 การพจิารณาอตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติเ์ฉพาะถิน่ ผูศ้กึษาจะพจิารณาจาก
ขอ้มูลในบทที่ 4 เรื่องความเป็นนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย และสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ กล่าวคอื 1) อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง และ 2) 
อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอสีาน ดงัรายละเอยีดผล
การศกึษาต่อไปนี้ 
 
 5.1.2.1 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 
 อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง จะเป็นลกัษณะอตัลกัษณ์
ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางปรากฏรว่มกนั ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
  5.1.2.1.1 ลกัษณะภายภายนอกของนางสีดาด้านการแต่งกาย 
  ลกัษณะภายภายนอกของนางสดีาด้านการแต่งกายถือว่าเป็นอตัลกัษณ์
ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง ซึ่งจะปรากฏ 2 ลกัษณะ กล่าวคอื การแต่งกาย
นางแบบละครใน และการแต่งกายแบบดาบสนิ ีดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
  1) การแต่งกายนางแบบละครใน 
    การพรรณนาภาพการแต่งกายของนางสดีาแบบละครใน จะปรากฏ
ชดัเจนในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 การแต่งกายของนางสดีาใน
ลกัษณะดงักล่าวจะมคีวามสมัพนัธก์บัจุดมุ่งหมายการแต่งรามเกยีรติเ์พื่อใชใ้นการแสดงละครใน 
อันถือว่าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของนางสีดาด้านการแต่งกายนางแบบละครในที่ปรากฏใน
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 เท่านัน้ กล่าวได้ว่า การแต่งกาย
นางแบบละครในจะถือเป็นอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาที่ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 
และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 
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ตารางท่ี 11    อตัลกัษณ์รว่มดา้นลกัษณะภายนอก : การแต่งกายนางแบบละครในของนางสีดา 
   ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 

 
อตัลกัษณ์รว่ม 

ด้านลกัษณะภายนอกของนางสีดา 
รามเกียรต์ิ ร.1 รามเกียรต์ิ ร.2 

การแต่งกายนางแบบละครใน   

 
  2) การแต่งกายแบบดาบสินี 
  การพรรณนาภาพการแต่งกายของนางสีดาแบบดาบสินีนัน้ จะ
ปรากฏชดัเจนในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 4 และรามเกียรติฉ์บบั
รชักาลที ่6 กล่าวคอื ในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางทัง้สามฉบบัขา้งต้น จะปรากฏตอนเดนิดงของ
นางสดีาที่นางสดีาได้ทูลขอพระรามออกบวชเพื่อตดิตามไปรบัใช้พระรามในป่า หลงัจากที่นาง
ไกยเกษีได้ทูลขอราชสมบตัใิห้แก่พระพรต จงึท าให้พระรามต้องออกเดนิป่าเป็นเวลา 14 ปี 
กล่าวได้ว่า เมื่อนางสดีาได้ขอออกบวชโดยด ารงเพศเป็นดาบสเช่นเดยีวกบัพระราม จงึท าให้
นางสดีาจ าตอ้งแต่งกายเป็นดาบสนิี ซึง่ช่วยท าใหเ้หน็ถงึการแต่งกายของนางสดีาทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปจากเดมิ  
 
ตารางท่ี 12    อตัลกัษณ์รว่มดา้นลกัษณะภายนอก : การแต่งกายแบบดาบสินีของนางสีดา 
  ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 

 
อตัลกัษณ์รว่ม 

ด้านลกัษณะภายนอกของนางสีดา 
รามเกียรต์ิ ร.1 รามเกียรต์ิ ร.4 รามเกียรต์ิ ร.6 

การแต่งกายแบบดาบสนิ ี    
 
 
 5.1.2.1.2 ลกัษณะพิเศษของนางสีดา 
  อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาดา้นลกัษณะพเิศษในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง
บางฉบบั ไดแ้ก่ 1) การมกีายรอ้น 2) การเสีย่งทายบุษบกแก้ว 3) การลุยไฟ และ 4) ธรณีแหวก 
จะปรากฏให้เห็นเฉพาะรามเกียรติฉ์บับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติฉ์บับรัชกาลที่ 2 และ
รามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน  
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ตารางท่ี 13   อตัลกัษณ์รว่มด้านลกัษณะพิเศษของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 

 
อตัลกัษณ์รว่มดา้นลกัษณะ

พิเศษของนางสีดา 
รามเกียรต์ิ ร.1 รามเกียรต์ิ ร.2 รามเกียรต์ิวดัขนอน 

การมกีายรอ้น    
การเสีย่งทายบษุบกแกว้    

การลุยไฟ    
ธรณีแหวก    

 
 

  ด้านการมีกายร้อน จะถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของนางสีดาที่ปรากฏใน
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 ลกัษณะพเิศษเรือ่งการมกีายรอ้นเป็น
สิง่ที่กวผีู้แต่งสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเกราะป้องกนัให้แก่นางสดีาโดยมใิห้ถูกทศกณัฐ์ล่วง
ละเมดิทางเพศ 
  ดา้นการเสีย่งทายบุษบกแก้ว จะถอืว่าเป็นอตัลกัษณ์ของนางสดีาทีป่รากฏ
ในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางเช่นเดยีวกนั ซึง่จะปรากฏอยา่งเด่นชดัในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 และรามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน กล่าวไดว้่า ลกัษณะพเิศษด้านนี้จะ
สมัพนัธก์บัการตัง้จติอธษิฐานของนางสดีาซึง่จะช่วยท าใหน้างสดีาสามารถกระท าบางสิง่เพื่อท า
ใหต้นเองรบัรูค้วามจรงิ 
  ดา้นการลุยไฟ จะถอืว่าเป็นอตัลกัษณ์ของนางสดีาที่ปรากฏในรามเกยีรติ ์
ฉบบัภาคกลางและฉบบัภาคเหนือ ไดแ้ก่ รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 
และลงักาสบิโห อกีทัง้การลุยไฟที่ปรากฏในเรื่องรามเกยีรติจ์ะเป็นการสบืขนบความคดิของรา
มายณะอนิเดยี ซึง่การลุยไฟจะเป็นการพสิูจน์ความบรสิุทธิข์องผูห้ญงิ นอกจากนี้ลกัษณะพเิศษ
ดา้นการลุยไฟยงัปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ นัน่คอื เรื่องลงักาสบิโห ซึง่อาจรบัลกัษณะ
พเิศษดงักล่าวไปจากรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง 
  ดา้นธรณีแหวก จะถอืว่าเป็นอตัลกัษณ์ของนางสดีาที่ปรากฏในรามเกยีรติ ์
ฉบบัภาคกลางเท่านัน้ ไดแ้ก่ รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 ถอืว่า
เป็นอตัลกัษณ์ร่วมของรามเกียรติฉ์บบัภาคกลางบางฉบบัเช่นเดยีวกนั เพราะรามเกยีรติฉ์บบั
ทอ้งถิน่มไิดป้รากฏลกัษณะพเิศษดา้นน้ี 
 
   5.1.2.1.3 ช่วงชีวิตของนางสีดา 
    อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางในดา้นช่วงชวีติของ
นางสดีานัน้ จะปรากฏเด่นชดัในช่วงชวีติหลงัการอภเิษกสมรสและช่วงชวีติแห่งการพสิูจน์ความ
ดงีาม ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
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     1) ช่วงชีวิตหลงัการอภิเษกสมรส 
 
      1.1) การมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเครือญาติของสามี 
      นางสีดาได้ก่อเกิดความสัมพนัธ์ที่ดีกับเครือญาติของสามี
หลงัจากทีอ่ภเิษกสมรสกบัพระราม ทัง้ในฐานะ “ลกูสะใภ”้ และ “พีส่ะใภ”้ จะปรากฏในรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที่ 1 และจะปรากฏเด่นชดัในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น
รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 ค าพากย์รามเกียรติ ์รามเกียรติฉ์บบั
รชักาลที ่4 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 และบทละครดกึด าบรรพเ์รื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระ
เจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ ย่อมชีใ้หเ้หน็ถงึอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีา
ในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางบางฉบบั 
 
ตารางท่ี 14    อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเครอืญาติของสามี 
  ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 
 

อตัลกัษณ์รว่ม 
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา 

ค าพากย์
รามเกียรต์ิ 

ร.1 ร.2 ร.4 ร.6 
รามเกียรต์ิฉบบั สมเดจ็ฯ 
กรมพระยานริศราฯ 

การมคีวามสมัพนัธท์ีด่ ี
กบัเครอืญาตขิองสาม ี       

  
  2) ช่วงชีวิตแห่งการพิสจูน์ความดีงาม 
 
   2.1) การลยุไฟเพ่ือพิสจูน์ความบริสทุธ์ิ 
   การลุยไฟเพื่อพสิจูน์ความบรสิุทธิน์ัน้ จะเป็นช่วงชวีติของนาง
สดีาทีจ่ าตอ้งพสิจูน์ความดงีามของตนทีถ่อืครองไว้ดว้ยการรกัษากายและใจเพื่อพระรามเพยีงผู้
เดยีว ซึ่งจะปรากฏอย่างชดัเจนในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 
การลุยไฟนัน้น่าจะรบัคติมาจากจากรามายณะของอนิเดยี ท าให้ไม่ปรากฏในรามเกียรติฉ์บบั
ทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานเพราะขดักบัความเชื่อในพระพุทธศาสนา (ยกเวน้เรื่องลงักา
สบิโห) กล่าวไดว้่า การลุยไฟเพื่อพสิจูน์ความบรสิุทธิข์องนางสดีาจงึถอืว่าเป็นอตัลกัษณ์ร่วมของ
นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง 2 ฉบบัขา้งตน้ 
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ตารางท่ี 15    อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การลยุไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ิ 
   ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 
 

อตัลกัษณ์รว่ม 
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา 

รามเกียรต์ิ ร.1 รามเกียรต์ิ ร.2 

 การลุยไฟเพื่อพสิจูน์ความบรสิทุธิ ์   
 

 
   2.2) การเป็นผูท่ี้ถกูลงทณัฑจ์ากสามี 
   อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลาง จะ
ปรากฏในตอนเหตุการณ์นางสดีาเป็นผูท้ีถู่กลงทณัฑจ์ากสาม ีกล่าวคอื เหตุการณ์ทีเ่กดิจากนาง
สดีาถูกนางอดูลใส่รา้ยด้วยการสงิรูปทศกณัฐ์ ท าให้พระรามเขา้ใจผดิคดิว่านางสดีายงัอาลยัใน
ตวัทศกณัฐ ์จงึท าใหพ้ระรามตดัสนิโทษสูงสุดโดยการสัง่ให้พระลกัษณ์น านางสดีาไป “ประหาร
ชวีติ” ซึง่จะปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 และบทละครดกึด า
บรรพเ์รื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดั-ตวิงศ์ รวม
ไปถงึรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนือและภาคอสีานอกีดว้ย 
 
ตารางท่ี 16    อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การเป็นผูท่ี้ถกูลงทณัฑจ์ากสามี 
   ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 
 

อตัลกัษณ์รว่ม 
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา 

รามเกียรต์ิ 
ร.1 

รามเกียรต์ิ 
ร.2 

รามเกียรต์ิฉบบัสมเดจ็พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานุวดัติวงศ ์
การเป็นผูท้ีถู่กลงทณัฑ ์

จากสาม ี    

 
  2.3) การมาอาศยัอยู่กบัพระฤษี 
  อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลางบาง
ฉบบั เหน็ไดจ้ากหลงัเหตุการณ์ทีน่างสดีาถูกตดัสนิโทษประหารชวีติ เพราะพระรามเขา้ใจผดิคดิ
ว่านางสดีายงัมใีจใหแ้ก่ทศกณัฐ์ เนื่องจากนางอดูลปีศาจล่อลวงให้วาดรปูทศกณัฐ ์และจากนัน้
นางอดูลปีศาจได้สงิภาพจงึท าให้ลบรูปไม่ออก เป็นสาเหตุท าให้พระรามลงทณัฑน์างสดีาด้วย
การประหารชวีติ แต่พระลกัษมณ์ไม่อาจประหารชวีตินางสดีาได ้นางสดีาจงึได้เดนิทางมาอาศยั
กบัพระฤษวีชัมฤค 
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ตารางท่ี 17    อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การมาอาศยัอยูก่บัพระฤษี 
   ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 

 
อตัลกัษณ์รว่ม 

ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา 
รามเกียรต์ิ ร.1 รามเกียรต์ิ ร.2 

รามเกียรต์ิ 
พระเจ้ากรงุธนบุรี 

การมาอาศยัอยู่กบัพระฤษ ี    
 

 

   2.4) การเป็นแม่เล้ียงเด่ียว (single mom) 
   การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของนางสดีา (single mom) จะถอืว่า
เป็นอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 และ
รามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรงุธนบุร ีซึง่เป็นเหตุการณ์ทีส่บืเนื่องจากนางสดีาออกจากเมอืงในฐานะ
นกัโทษจนตอ้งมาอาศยัอยูก่บัพระฤษ ีในขณะนัน้นางสดีาตัง้ครรภแ์ละไดค้ลอดบุตรออกมาเพยีง
ล าพงั ซึง่ท าให้นางสดีาจ าต้องด าเนินชวีติด้วยการเลีย้งบุตรของตนเองในฐานะแม่เลี้ยงเดีย่วที่
ปราศจากการเหลยีวแลจากสาม ี
 
ตารางท่ี 18    อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การเป็นแม่เลี้ยงเด่ียว (single mom) 
   ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 
 

อตัลกัษณ์รว่ม 
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา 

รามเกียรต์ิ ร.1 รามเกียรต์ิ ร.2 
รามเกียรต์ิ 

พระเจ้ากรงุธนบุรี 
การเป็นแม่เลีย้งเดีย่ว 

(single mom)    

 

 
  2.5) การเป็นผูเ้สียสละ 
   การเป็นผูเ้สยีสละเพื่อส่วนรวมของนางสดีา จะปรากฏใหเ้หน็
ตอนท้ายเรื่อง ดงัเหตุการณ์ที่พระอิศวรมาช่วยไกล่เกลี่ยนางสดีาให้คนืดกีบัพระรามโดยอ้าง
ความสุขสงบของโลกสวรรคแ์ละมนุษย ์เพราะหากนางสดีาไมย่อมคนืดกีบัพระรามกจ็ะท าใหเ้กดิ
ปัญหา เพราะทัง้พระรามกบันางสดีาคอื พระนารายณ์อวตารและพระลกัษมอีวตารทีม่าปราบยุค
เขญ็เพื่อช่วยเหลอืทัง้เหล่าเทวดาและมนุษย ์จงึท าใหพ้ระอศิวรต้องอ้อนวอนนางสดีาใหย้อมคนื
ดกีบัพระราม โดยจะปรากฏเฉพาะรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 
ซึง่จะไม่ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีาน อาจเป็นเพราะมบีทบาท
ของพระอศิวรซึง่เป็นคตคิวามเชื่อในศาสนาฮนิด ูโดยขดัแยง้กบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรมที่
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อยู่ในภายใต้คตคิวามเชื่อทางพระพุทธศาสนาของสงัคมภาคเหนือและภาคอสีาน อาจกล่าวได้
ว่า การเป็นผู้เสยีสละเพื่อส่วนรวมของนางสดีานัน้ ถือเป็นอตัลกัษณ์ร่วมของรามเกียรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 เท่านัน้  
 
ตารางท่ี 19    อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การเป็นผูเ้สียสละ 
 ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 
 

  
 

 

   5.1.2.1.4 พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา 
  อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติฉ์บับภาคกลางบางฉบับด้าน
พฤตกิรรมและการแสดงออก มดีงันี้ 
 
  1) การดแูลปรนนิบติัสามี 
      พฤติกรรมของสีดาในเรื่องการดูแลปรนนิบัติสามีนัน้ จะปรากฏ
เด่นชดัในค าพากย์รามเกียรติส์มยัอยุธยา รามเกียรติฉ์บบัพระเจา้กรุงธนบุร ีรามเกียรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 และบทละครดกึด าบรรพเ์รื่อง
รามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ กล่าวไดว้่า กวผีู้
แต่งไดพ้รรณนาหน้าทีข่องนางสดีาในฐานะภรรยาทีต่้องดูแลปรนนิบตัสิามไีวอ้ย่างเด่นชดั จงึท า
ใหอ้ตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในดา้นการมคีวามรบัผดิชอบในการดูแลปรนนิบตัสิามี จะปรากฏ
ในรามเกยีรติฉ์บบัดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ 
 
ตารางท่ี 20    อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การดแูลปรนนิบติั
   สามี ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 

 

อตัลกัษณ์ร่วม 
ด้านพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนางสีดา 

ค าพากย์
รามเกียรต์ิ  

รามเกียรต์ิ 
พระเจ้ากรงุ

ธนบรีุ 

รามเกียรต์ิ 
ร.1 

รามเกียรต์ิ 
ร.2 

รามเกียรต์ิ 
ร.4 

รามเกียรต์ิ
ฉบบัสมเดจ็ฯ 
กรมพระยา
นริศราฯ 

การดแูลปรนนิบตัสิาม ี       
 

อตัลกัษณ์รว่ม 
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา 

รามเกียรต์ิ 
ร.1 

รามเกียรต์ิ 
ร.2 

การเป็นผูเ้สยีสละ   
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     2) การมีความกตญัญกูตเวที 
      ความกตญัญูกตเวทต่ีอผู้มพีระคุณของนางสดีานัน้ จะท าให้เหน็ว่า 
แมว้่านางสดีาจะมชีาตกิ าเนิดที่สูงส่ง แต่เมื่อผูใ้จบุญมบีุญคุณคอยช่วยเหลอืนางในยามตกทุกข์
ท าใหน้างตอบแทนดว้ยการอยูร่บัใชพ้ระฤษ ีเป็นการแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นการมคีวาม
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอย่างชัดเจน ทัง้นี้จะปรากฏในรามเกียรติฉ์บับรัชกาลที่ 1 
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 ส่วนในรามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรงุธนบุร ีนางสดีามาอาศยัอยู่กบัพระ
ฤษี แต่ไม่ปรากฏบทบาทและพฤตกิรรมด้านการมคีวามกตญัญูกตเวทอีย่างเด่นชดั จงึถอืว่า
เป็นอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางที่ปรากฏชดัเจนในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 เท่านัน้ 
 
ตารางท่ี 21    อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การมีความกตญัญู
   กตเวที ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 

 
 

     
   3) การมีความเคารพต่อผูท้รงศีล 
     การมคีวามเคารพต่อผูท้รงศลี จะพจิารณาจากเหตุการณ์ที่ทศกณัฐ์
แปลงเป็นพระฤษีเพื่อมาล่อลวงนางสีดาให้นิยมชมชอบในตวัทศกณัฐ์ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นก่อนการแปลงเป็นกวางทองของมารศี (ฉบบัท้องถิ่น จะเป็นพระอินทร์และทศกณัฐ์ที่
แปลงเป็นกวางทอง) ซึง่จะปรากฏเด่นชดัในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่
6 และค าพากย์รามเกียรติเ์น่ืองจากปรากฏตอนดงักล่าว กล่าวได้ว่า นางสีดามพีฤติกรรมที่
แสดงออกใหเ้หน็ถงึความเคารพย าเกรงทีม่ต่ีอผู้ทรงศลี (พระฤษ)ี ย่อมชีใ้หเ้หน็ถงึอตัลกัษณ์ร่วม
ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง 
 
ตารางท่ี 22    อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การมีความเคารพ 
   ต่อผูท้รงศีล ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 

 

อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนางสีดา 

รามเกียรต์ิ ร.1 รามเกียรต์ิ ร.2 

การมคีวามกตญัญกูตเวท ี   

อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรม
และการแสดงออกของนางสีดา 

ค าพากยร์ามเกียรต์ิ รามเกียรต์ิ ร.1 รามเกียรต์ิ ร.6 

การมคีวามเคารพต่อผูท้รงศลี    
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  4) การมีความหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม 
      หากการพจิารณาพฤตกิรรมในเรือ่งการมคีวามหลงใหลในของแปลก
ตาและสวยงามของนางสดีา จะพจิารณาจากเหตุการณ์เรื่อง “กวางทอง” อนัเป็นการแสดงออก
ใหเ้หน็ถงึจติใจของนางสดีาในลกัษณะของมนุษยป์ถุุชน พฤตกิรรมดงักล่าวปรากฏในรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที่ 1 รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 6 และค าพากย์รามเกียรติเ์น่ืองจากปรากฏตอน
ดงักล่าว กล่าวไดว้่า เหตุการณ์เรือ่ง “กวางทอง” ถอืว่าเป็นจดุเปลีย่นชะตาชวีติของนางสดีาทีท่ า
ใหน้างสดีาถูกทศกณัฐจ์บัตวัไปที่เมอืงลงกา นอกจากน้ีในรามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรุงธนบุร ีแม้
จะไม่ปรากฏเหตุการณ์เรื่องกวางทองแต่ก็นับได้ว่าปรากฏพฤติกรรมของนางสีดาในด้าน
ดงักล่าว เพราะปรากฏการเล่าความหลงัของนางสดีาและพระรามทีเ่ล่าถงึเรื่องนางสดีาอยากได้
กวางทองดงัในตอนทา้วมาลวีราชไต่สวนความพระรามกบันางสดีา นับว่าเป็นอตัลกัษณ์ร่วมของ
นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางบางฉบบัดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ 
 
ตารางท่ี 23    อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การมีความหลงใหล
   ในของแปลกตาและสวยงาม ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 

 

 
 
  5) การถือตวัและหย่ิงในศกัด์ิศรี 
     การถือตวัและหยิง่ในศกัดิศ์รขีองนางสดีานัน้ จะช่วยท าให้เห็นถึง
พฤตกิรรมของความเป็นหญงิของนางสดีาไดอ้ย่างเด่นชดัอกีประการหนึ่ง นับเป็นสิง่ที่นางสดีา
หวงแหนและมยิอมใหผู้ใ้ดมาล่วงละเมดิศกัดิศ์รแีห่งความเป็นหญงิของตน ดงัจะเหน็ไดจ้ากตอน
หนุมานจะพานางสดีากลบัไปหาพระราม นางสดีามยินิยอมเพราะมอิยากให้ชายใดถูกตวันาง
เวน้แต่เพยีงสามเีท่านัน้ อกีทัง้การถอืตวัและหยิง่ในศกัดิศ์รขีองนางสดีายงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการ
ผูกคอตายทีท่ าใหเ้หน็ว่า “ยอมตายดกีว่ายอมเสยีตวั” ใหแ้ก่ทศกณัฐ ์นอกจากนี้กวผีู้แต่งยงัขบั
เน้นให้นางสดีามคีวามเด่นชดัเรื่องการถอืตวัและถอืศกัดิศ์ร ีไม่ว่าจะเป็นตอนลุยไฟ หรอืธรณี
แหวก ซึ่งจะปรากฏเด่นชดัเฉพาะรามเกียรติฉ์บบัภาคกลาง ตลอดจนการถือตัวและหยิง่ใน
ศกัดิศ์รเีพื่อพระราม อนัเป็นการเน้นย ้าว่า พฤตกิรรมของนางสดีาดงักล่าวเป็นอตัลกัษณ์ร่วม
ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางบางฉบบั 
 

อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรม
และการแสดงออกของนางสีดา 

ค าพากย์
รามเกียรต์ิ 

รามเกียรต์ิ 
พระเจ้ากรงุธนบุรี 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบั ร.1 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบั ร.6 

การมคีวามหลงใหลใน 
ของแปลกตาและสวยงาม     
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ตารางท่ี 24    อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การถือตวัและ 
   หย่ิงในศกัด์ิศรี ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 

 
  6) การใช้วาจารนุแรงและตรงไปตรงมา 
     การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมาของนางสดีานัน้ ถอืว่าเป็นการ
แสดงออกอย่างเด่นชัดในรามเกียรติฉ์บับภาคกลาง ได้แก่ รามเกียรติฉ์บับรัชกาลที่ 1 
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 ค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา และ
บทละครดกึด าบรรพเ์รื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุ
วดัติวงศ์ ซึ่งนางสดีาจะแสดงวาจาตามความคดิของตนเองอย่างตรงไปตรงมา เหน็ได้เด่นชดั
จากตอนนางสดีาบรภิาษทศกณัฐแ์ละรวมไปถงึตอนสนทนากบัหนุมาน บางฉบบัมกีารใช ้ “มงึ / 
กู” นบัเป็นสิง่ทีช่ ีใ้หเ้หน็ถงึอตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

 

ตารางท่ี 25    อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การใช้วาจารนุแรง 
   และตรงไปตรงมา ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 
 

  
 
  7) การแสดงออกทางอารมณ์เศร้าโศกรนุแรง 
     การแสดงออกทางอารมณ์เศรา้โศกรุนแรงของนางสดีา จะพจิารณา
จากเหตุการณ์ในเรือ่งทัง้หมด 4 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ ตอนนางสดีาถูกทศกณัฐล์กัพาตวัมาไวท้ีเ่มอืง
ลงกา ตอนนางสดีาผกูคอตาย ตอนนางสดีาคร ่าครวญถงึพระรามเมือ่ตอนศกึอนิทรชติ (ตอนนาง
สดีามาสนามรบ) และรวมไปถงึตอนทีน่างสดีาเล่าความหลงัใหพ้ระมงกุฎฟัง  

อตัลกัษณ์รว่มดา้น
พฤติกรรมและการ

แสดงออกของนางสีดา 

ค าพากย์
รามเกียรต์ิ 

รามเกียรต์ิ 
อยุธยา 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบั ร.1 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบั ร.2 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบั ร.6 

การถอืตวัและ 
หยิง่ในศกัดิศ์ร ี      

อตัลกัษณ์รว่มดา้น
พฤติกรรมและการ

แสดงออกของนางสีดา 

ค าพากย์
รามเกียรต์ิ 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบั ร. 1 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบั ร. 2 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบั ร. 6 

รามเกียรต์ิฉบบั
สมเดจ็ฯ พระยา 

นริศราฯ 
การใชว้าจารุนแรง 
และตรงไปตรงมา      
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     การแสดงอารมณ์โศกเศรา้รุนแรงของนางสดีาเป็นสิง่ที่ช่วยขบัเน้น
ใหเ้หน็ถงึความเป็นปถุุชนของนางสดีา โดยจะปรากฏเด่นชดัในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง ไดแ้ก่ 
ค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา บทละครรามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา รามเกยีรติฉ์บบัพระ
เจา้กรุงธนบุร ีรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 และรวมไปถงึรามเกยีรติ ์
ฉบบัวดัขนอนอกีดว้ย อาจเป็นเพราะสมัพนัธก์บัจุดมุ่งหมายของการแต่งเพื่อใชใ้นการแสดง ไม่
ว่าจะเป็นการแสดงหนงัใหญ่ (ค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยธุยาและรามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน) 
การแสดงละครในและละครของชาวบ้าน (รามเกียรติฉ์บบัพระเจ้ากรุงธนบุร ีรามเกียรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 และรามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา) จงึนับเป็นสาเหตุส าคญั
ทีท่ าให้กวผีู้แต่งรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัได้เปิดโอกาสให้ตวัละครนางสดีาสามารถแสดงออกทาง
อารมณ์เศรา้โศกเสยีใจเพื่อสื่ออารมณ์ของตวัละครไปยงัผูอ่้านและผูฟั้งไดอ้ย่างชดัเจน แสดงให้
เหน็ถงึมติคิวามเป็นมนุษยป์ุถุชนทัว่ไปทีม่ที ัง้รกั โลภ โกรธ หลง อาจกล่าวไดว้่า การแสดงออก
ทางอารมณ์โศกที่รุนแรงของนางสดีาเป็นอตัลกัษณ์ร่วมในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางดงัที่กล่าว
ขา้งตน้  
 
ตารางท่ี 26    อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การแสดงออก 
   ทางอารมณ์เศรา้โศกรนุแรง ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 
 

 

 
  8) การมีความรกัและห่วงใยบตุร 
     พฤตกิรรมของนางสดีาในเรื่อง “การมคีวามรกัและห่วงใยบุตร” เป็น
พฤติกรรมที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแม่ที่มคีวามรกัและห่วงใยลูกของตนอย่างชดัเจน 
โดยจะปรากฏเด่นชดัในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 รามเกยีรติ ์
ฉบบัพระเจา้กรงุธนบุร ีจงึนับว่าเป็นอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางบาง
ฉบบัดงัทีป่รากฏขา้งตน้ 
 

อตัลกัษณ์ร่วมด้าน
พฤติกรรม 

และการแสดงออก
ของนางสีดา 

ค าพากย์
รามเกียรต์ิ 

รามเกียรต์ิ 
อยธุยา 

รามเกียรต์ิ 
พระเจ้า 
กรงุธนบรีุ 

รามเกียรต์ิ 
ร. 1 

รามเกียรต์ิ 
ร. 2 

รามเกียรต์ิ 
วดัขนอน 

การแสดงออก 
ทางอารมณ์ 

เศรา้โศกรุนแรง 
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ตารางท่ี 27    อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การมีความรกัและ
   ห่วงใยบุตร ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 
 

 
  9) การส านึกผิด 
     การส านึกผิดของนางสีดาจะปรากฏในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลาง
เท่านัน้ ได้แก่ ค าพากย์รามเกียรติฉ์บับสมยัอยุธยา รามเกียรติฉ์บับพระเจ้ากรุงธนบุร ี
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 และรามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน อาจกล่าว
ไดว้่า การส านึกผดิของนางสดีาแสดงใหเ้หน็ถงึการตระหนักรูต่้อสิง่ทีต่นเป็นต้นเหตุของการเกดิ
สงคราม เพราะความเอาแต่ใจและดื้อรัน้ของตนเองที่อยากไดก้วางทอง จนท าให้พระรามต้อง
ล าบากเดินทางมาท าศึกสงครามกบัฝ่ายทศกณัฐ์ ถือได้ว่าเป็นอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาใน
รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางบางฉบบัดงัทีป่รากฏขา้งตน้ 
 
ตารางท่ี 28    อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การส านึกผิด 
   ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง 
 

 

 
 จากการพจิารณาเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง
ทัง้หมดข้างต้นจะท าให้เห็นว่า อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลาง จะ
ปรากฏอตัลกัษณ์รว่มของนางสดีามากมายหลายลกัษณะ กล่าวคอื 1) ลกัษณะภายภายนอกของ
นางสดีาดา้นการแต่งกาย ไดแ้ก่ การแต่งกายนางแบบละครใน และการแต่งกายนางแบบดาบสนิี 
2) ลกัษณะพเิศษของนางสดีา 3) ช่วงชวีติของนางสดีา จะเป็นช่วงชวีติหลงัการอภเิษกสมรส
ของนางสดีา ได้แก่ การมคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัเครอืญาตขิองสาม ีการเป็นผู้ที่ถูกลงทณัฑ์จาก
สาม ีการมาอาศยัอยูก่บัพระฤษ ีการเป็นแมเ่ลีย้งเดีย่ว และการเป็นผูเ้สยีสละ และ 4) พฤตกิรรม
และการแสดงออกของนางสดีา ได้แก่ การดูแลปรนนิบตัสิาม ีการมคีวามกตญัญูกตเวท ีการมี
ความเคารพต่อผูท้รงศลี การมคีวามหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม การถอืตวัและหยิง่ใน

อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนางสีดา 

รามเกียรต์ิฉบบั
พระเจ้ากรงุธนบุรี 

รามเกียรต์ิ 
ร.1 

รามเกียรต์ิ 
ร.2 

การมคีวามรกัและหว่งใยบตุร    

อตัลกัษณ์ร่วมด้านพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนางสีดา 

ค าพากย์
รามเกียรต์ิ 

รามเกียรต์ิ 
พระเจ้ากรงุธนบุรี 

รามเกียรต์ิ 
ร.1 

รามเกียรต์ิ 
ร.2 

รามเกียรต์ิ
วดัขนอน 

การส านึกผดิของนางสดีา      
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ศกัดิศ์ร ีการใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมา การแสดงออกทางอารมณ์เศรา้โศกรุนแรง การมี
ความรกัและห่วงใยบุตร และการส านึกผดิ กล่าวไดว้่า การพจิารณาเกี่ยวกบัความเป็นนางสดีา
ในรามเกียรติส์ามารถใช้เป็นขอ้มูลในการค้นหาอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบั
ภาคกลางไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 
 5.1.1.2 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรือ
 ภาคอีสาน 
 การพจิารณาอัตลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอื
ภาคอสีาน จะศกึษาจากรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือทัง้หมด 4 ฉบบั ไดแ้ก่ ปรมัมเหยีร หอรมาน 
ลงัหาสบิโหและพรหมจกัร และรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน ทัง้หมด 3 ฉบบั ได้แก่ ควยทวัระพ ี
พระรามชาดกและพระลกั - พระลาม โดยจะพจิารณาจากผลขอ้มลูในบทที ่4 เรื่องความเป็นนาง
สดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย  
 ทัง้นี้ลกัษณะอัตลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอื
ภาคอสีาน จะเป็นลกัษณะที่อตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือปรากฏร่วมกนั 
อตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีานปรากฏร่วมกนั และ/หรอื อตัลกัษณ์ของนาง
สดีาในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานปรากฏรว่มกนั  
 ดงันัน้การจ าแนกและการอภปิรายอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบั
ภาคเหนือและภาคอสีานรวมกนันัน้ อาจเป็นเพราะผูศ้กึษามองว่า รามเกยีรติท์ ัง้สองถิน่ไม่ว่าจะ
เป็นรามเกียรติฉ์บับภาคเหนือและรามเกียรติฉ์บับภาคอีสานต่างอยู่ภายใต้คติความเชื่อ
พระพุทธศาสนาและมคีวามเป็นทอ้งถิน่เหมอืนกนั ซึง่เป็นเหตุท าใหม้กีารสรา้งสรรคท์ีค่ลา้ยคลงึ
กนั จงึจะขอพจิารณาอตัลกัษณ์รว่มของนางสดีารว่มกนั ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
  5.1.1.2.1 ภมิูหลงัของนางสีดา  
   อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในด้านภูมหิลงั เป็นอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีา
ในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและภาคอีสาน กล่าวได้ว่า นางสดีาจะมทีี่มาจาก “นางสุชาดา” ผู้
เป็นชายา 1 ใน 4 ของพระอนิทรต์ามคตคิวามเชื่อในพระพุทธศาสนาอย่างชดัเจน โดยกวผีูแ้ต่ง
รามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นได้ปรบัเปลี่ยนจากพระลกัษมตีามคติความเชื่อในศาสนาฮินดูมาเป็น 
“นางสุชาดา” เพราะสงัคมภาคเหนือและภาคอสีานจะไดร้บัอทิธพิลความคดิและคตคิวามเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา กล่าวไดว้่า อตัลกัษณ์ร่วมในดา้นภูมหิลงัของนางสดีาจะถอืเป็นอตัลกัษณ์ร่วม
ดา้นภูมหิลงัของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและภาคอสีานเท่านัน้ ซึ่งมคีวามแตกต่าง
จากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 อยา่งชดัเจน กล่าวไดว้่า กวผีูแ้ต่งสรา้งสรรคใ์หน้างสดีามภีูมิหลงั
มาจากนางสุชาดา ผูเ้ป็นชายา 1 ใน 4 ของพระอนิทรต์ามคตคิวามเชื่อในพระพุทธศาสนา 
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ตารางท่ี 29   อตัลกัษณ์รว่มด้านภมิูหลงัของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอื 
   ภาคอีสาน 
 

อตัลกัษณ์รว่ม 
ด้านภมิูหลงั 
ของนางสีดา 

ปรมัมเหียร หอรมาน 
พระลกั – 
พระลาม 

พระราม
ชาดก 

ควาย 
ทวัระพี 

นางสดีาคอื 
นางสชุาดา      

   
 

  5.1.1.2.2 ชาติก าเนิดของนางสีดา  
  ชาตกิ าเนิดของนางสดีาทีเ่กดิในวงศ์กษตัรยิม์นุษย ์จะปรากฏเฉพาะเรื่อง
พรหมจกัร พระรามชาดก และพระลกั – พระลาม จะช่วยท าใหเ้หน็ว่า ในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่
ดงักล่าวมกีารปรบัเปลีย่นรปูลกัษณ์เผ่าพนัธุข์องตวัละครทศกณัฐจ์าก “ยกัษ์” กลายเป็น “มนุษย”์ 
ซึง่จะมคีวามแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 อย่างชดัเจน ท าให้นางสดีาด ารงเผ่าพนัธุ์
มนุษย์และถือว่าเป็นอตัลกัษณ์ร่วมในด้านชาติก าเนิดของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่น
ภาคเหนือและภาคอสีานบางฉบบั  
  ส่วนชาติก าเนิดของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นทัง้ภาคเหนือและ
ภาคอสีานอื่นๆ ไดแ้ก่ หอรมาน ปรมัมเหยีร และควายทวัระพ ีนางสดีาจะมาจุตเิหนือตกัทศกณัฐ์
โดยมไิดม้าเกดิในครรภพ์ระมเหสขีองทศกณัฐซ์ึง่เป็นลกัษณะโอปปาตกิะเหนือตกัทศกณัฐ์ โดย
ถอืว่านางสดีาไม่ได้เป็นพระราชธดิาของกษตัรยิ ์(ทศกณัฐ์) ดงันัน้ผู้ศกึษาขอจดัไว้ในลกัษณะ
พเิศษของนางสดีา ส่วนเรื่องลงักาสบิโห นางสดีาไม่มฐีานะการเป็นธดิาของทศกณัฐ์ เนื่องจาก
เทพธดิามคีวามแคน้ต่อพญาภุมมจกั จงึได้กลบัมาเกดิดว้ยพลงัของตนเองเพื่อมาแก้แค้นพญา
ภุมมจกั  
 
ตารางท่ี 30    อตัลกัษณ์รว่มดา้นชาติก าเนิดของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอื 
   ภาคอีสาน 
 

อตัลกัษณ์รว่มด้านชาติ
ก าเนิดของนางสีดา 

พรหม
จกัร 

พระลกั – 
พระลาม 

พระราม
ชาดก 

ลงักา 
สิบโห 

ปรมัม-
เหียร 

หอร
มาน 

ควาย 
ทวัระพี 

การเป็นพระราชธดิาใน 
วงศก์ษตัรยิม์นุษย ์        

การไม่ไดเ้ป็นพระราชธดิา 
ในวงศก์ษตัรยิม์นุษย ์
(การก าเนิดดว้ยตนเอง)  
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  5.1.1.2.3 ลกัษณะภายภายนอกของนางสีดาด้านการแต่งกาย 
    ลกัษณะภายภายนอกของนางสีดาด้านการแต่งกายนัน้ จะถือว่าเป็นอัต
ลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอสีานซึ่งจะมคีวามแตกต่าง
จากนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง กล่าวคอื จะปรากฏการแต่งกายผา้ทพิยจ์ากเทวดา ดงั
รายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
     1) การแต่งกายผ้าทิพยจ์ากเทวดา 
  กวผีูแ้ต่งรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ฉบบัภาคเหนือและภาคอสีานได้
มกีารสรา้งสรรคก์ารแต่งกายของนางสดีาทีม่คีวามแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 อย่าง
ชดัเจน กล่าวคอื เทวดานิรมติผา้ทพิยใ์หแ้ก่นางสดีาปกคลุมร่างกาย ไดแ้ก่ พรหมจกัร หอรมาน 
ปรมัมเหยีร และควายทวัระพ ีการแต่งกายดงักล่าวอาจมคีวามสมัพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายของการ
แต่งนิทานชาดกพระพุทธศาสนาที่จะเน้นเรื่องราวทีม่คีวามมหศัจรรยแ์ละความสนุกสนาน กวผีู้
แต่งจงึปรบัเปลี่ยนให้เทวดามานิรมติผ้าทพิยใ์หแ้ก่นางสดีา อกีทัง้ยงัถอืเป็นลกัษณะพเิศษของ
นางสดีาอกีดว้ย 
 
ตารางท่ี 31    อตัลกัษณ์รว่มด้านการแต่งกายผา้ทิพยจ์ากเทวดาของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบั
   ภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 

 
อตัลกัษณ์รว่มดา้นลกัษณะ

ภายนอกของนางสีดา 
พรหมจกัร ปรมัมเหียร หอรมาน ควายทวัระพี 

การแต่งกายผา้ทพิย ์
จากเทวดา     

 

 
    5.1.1.2.4 ลกัษณะพิเศษของนางสีดา 
    อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาด้านลกัษณะพเิศษของนางสดีาในรามเกียรติ ์
ฉบบัภาคเหนือและ/หรือภาคอีสานจะปรากฏลักษณะพิเศษที่มลีกัษณะร่วมกันหลากหลาย
ลกัษณะและหลากหลายฉบบั มดีงันี้ 
 
 
 
 



251 
 

ตารางท่ี 32    อตัลกัษณ์รว่มด้านลกัษณะพิเศษของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือ 
   และ/หรอืภาคอีสาน 
 

อตัลกัษณ์รว่มด้าน
ลกัษณะพิเศษของ 

นางสีดา 

พรหม
จกัร 

พระลกั- 
พระลาม 

พระราม 
ชาดก 

ปรมัมเหียร หอรมาน 
ควาย 
ทวัระพี 

การจุตมิาเกดิ 
เหนือตกัทศกณัฐ ์

      

การเจรญิเตบิโตดว้ย
น ้านมพระฤษ ี       

เทวดานิรมติทีอ่ยู่อาศยั
และผา้ทพิยป์กคลุมกาย       

การมกีายรอ้น       
 

 
    ด้านการจุติมาเกิดเหนือตกัทศกณัฐ์ ลกัษณะพเิศษนี้ จะปรากฏเด่นชดัใน
เรือ่งหอรมาน ปรมัมเหยีรและควายทวัระพ ีซึง่จะเป็นการเกดิแบบลกัษณะโอปปาตกิะ (การเกดิ
ดว้ยตวัเองของเทวดาในลกัษณะกายทพิย)์ ท าใหเ้หน็ว่าเป็นอตัลกัษณ์ร่วมทีก่วผีูแ้ต่งสรา้งสรรค์
ขึ้นมา ท าให้นางสีดามีตัวตนที่มีความแตกต่างจากรามเกียรติฉ์บับภาคกลาง รวมไปถึง
รามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่บางฉบบัอกีดว้ย 
    ด้านการเจริญเติบโตด้วยน ้ านมพระฤษี ลักษณะพิเศษนี้จะปรากฏใน
รามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ หอรมาน พรหมจกัรและพระลกั – พระลาม ผูศ้กึษาเหน็ว่าน่าจะ
รบัลกัษณะพเิศษดา้นน้ีไปจากรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 
    ด้านเทวดานิรมติที่อยู่อาศยัและผ้าทพิย์ปกคลุมกาย ลกัษณะพเิศษนี้จะ
ปรากฏในเรื่องพรหมจกัร ปรมัมเหียร หอรมานและควายทวัระพี อาจจะกล่าวได้ว่า ในเรื่อง
พรหมจกัร จะปรากฏเฉพาะเทวดานิรมติผ้าทพิยป์กคลุมกายเท่านัน้ ซึ่งจะมคีวามสมัพนัธ์กบั
การตัง้จติอธษิฐานของพระฤษีที่ว่า หากธดิา (สดีา) เป็นผู้มบีุญจรงิ ขอให้นิ้วตนมนี ้านมไหล
ออกมา ส่วนในเรื่องปรมัมเหยีร หอรมานและควายทวัระพ ีเทวดา (พระอินทร)์ มานิรมติที่อยู่
อาศยัและผา้ทพิยป์กคลุมกายอนัสะทอ้นว่านางเป็นผูม้บีุญเช่นเดยีวกนั 
    ด้านการมกีายร้อน ลกัษณะพเิศษนี้จะปรากฏในพรหมจกัรและพระราม
ชาดก ลกัษณะพเิศษเรื่องการมกีายร้อนเป็นสิ่งที่กวผีู้แต่งสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเกราะ
ป้องกนัใหแ้ก่นางสดีาโดยมใิหถู้กทศกณัฐล์่วงละเมดิทางเพศ  
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    5.1.1.2.5 ช่วงชีวิตของนางสีดา 

    หากพจิารณาถึงช่วงชวีติของนางสดีาจะพบว่าช่วงชวีติของนางสดีาจะมี
ทัง้หมด 3 ช่วงชวีติได้แก่ ช่วงชวีติวยัเยาว์ถงึการอภเิษกสมรส ช่วงชวีติหลงัการอภเิษกสมรส 
และช่วงชวีติแห่งการพสิูจน์ความดงีาม หากพจิารณาให้ละเอยีดถี่ถ้วนจะพบว่า ช่วงชวีติของ
นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอสีานนัน้ กวผีูแ้ต่งรามเกยีรติจ์ะมกีารน ามา
สรา้งซ ้าจนมคีวามเหมอืนกนัและคลา้ยคลงึกนั 
 
     1) ช่วงชีวิตวยัเยาวถึ์งการอภิเษกสมรส  
 
      1.1) การเป็นผูท่ี้ถกูทอดท้ิง 
      ช่วงชวีติวยัเยาว์ของนางสดีาตัง้แต่แรกเกดินัน้ เมื่อนางสดีา
ถอืก าเนิดขึน้ ทศกณัฐใ์หโ้หรท านายดวงชะตานางสดีา จงึท าใหท้ราบว่านางสดีาเป็นกาลกณิีแก่
บา้นเมอืง จงึท าใหน้างสดีาถูกทอดทิง้ดว้ยการลอยแพ (ส่วนในเรื่องพระลกั – พระลาม นางสดีา
ถูกทอดทิง้ไวใ้นป่าหมิพานต)์ ซึง่จะกล่าวตรงกนัในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาค
อสีาน (ผู้ศกึษาขอใช้ค าว่า รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน เน่ืองจาก
ปรากฏรว่มกนัทุกฉบบั) 
 
ตารางท่ี 33    อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การเป็นผูท่ี้ถกูทอดท้ิง ในรามเกียรต์ิฉบบั
   ภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 

 
อตัลกัษณ์รว่ม 

ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา 
รามเกียรต์ิฉบบั

ภาคเหนือ 
รามเกียรต์ิฉบบั 

ภาคอีสาน 
การเป็นผูท้ีถู่กทอดทิง้   

 
 
     1.2)  การเป็นธิดาบญุธรรมของพระฤษี 
     หลงัจากที่นางสดีาถูกทอดทิ้ง ซึ่งท าให้นางสดีาถูกรบัเลี้ยงดู
โดยพระฤษผีูใ้จบุญ ท าใหฐ้านะของนางสดีากลายเป็นคนสามญัชน ซึง่ปรากฏในเรื่องพรหมจกัร 
ปรมัมเหยีร หอรมาน ควายทวัระพ ีพระรามชาดกและพระลกั – พระลาม ถอืว่าเป็นอตัลกัษณ์
ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติฉ์บับท้องถิ่นภาคเหนือและ/หรือบางฉบับดังที่กล่าวข้างต้น 
(ยกเวน้เพยีงเรื่องลงักาสบิโห นางสดิาเป็นธดิาบุญธรรมของทา้วกนันกา มใิช่พระธดิาบุญธรรม
ของพระฤษ)ี 
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ตารางท่ี 34    อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การเป็นธิดาบญุธรรมของพระฤษี 
   ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 
 

อตัลกัษณ์รว่ม 
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา 

ปรมัม 
เหียร 

หอรมาน 
พรหม
จกัร 

พระราม
ชาดก 

พระลกั-
พระลาม 

ควาย 
ทวัระพี 

การเป็นธดิาบุญธรรม 
ของพระฤษ ี       

 
 

      1.3) การได้อภิเษกสมรสกบัผู้มีบญุ 
      ในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยนัน้ จะกล่าวตรงกนัว่า นาง
สดีามคีวามสวยงามจนท าให้เป็นที่หมายปองของผู้ชาย โดยเฉพาะทศกณัฐ์ที่พยายามแย่งชงิ
นางสดีา อกีทัง้ในรามเกยีรติทุ์กฉบบัจะมกีารยกศรเพื่อเป็นเงื่อนไขของผูท้ีม่ ี“บุญบารม”ี เท่านัน้
ทีจ่ะสามารถอภเิษกสมรสกบันางสดีาได ้ซึง่ในทีสุ่ดนางสดีากไ็ด้อภเิษกสมรสกบัพระรามผูม้บีุญ
บารม ีจงึนับว่าเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นอตัลกัษณ์ร่วมกนัของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่
ภาคเหนือและ/หรอืภาคอสีาน 
 
ตารางท่ี 35    อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การได้อภิเษกสมรสกบัผูมี้บุญ 
   ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 
 

อตัลกัษณ์รว่ม 
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา 

รามเกียรต์ิฉบบั
ภาคเหนือ 

รามเกียรต์ิฉบบั 
ภาคอีสาน 

การไดอ้ภเิษกสมรสกบัผูม้บีุญ   
 
 
    2)  ช่วงชีวิตหลงัการอภิเษกสมรส 
    
     2.1) การมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเครือญาติของสามี 
     นางสดีาได้ก่อเกดิความสมัพนัธ์ที่ดกีบัเครอืญาตขิองสามทีัง้
ในฐานะ “ลกูสะใภ”้ และ “พีส่ะใภ”้ จะปรากฏในเรือ่งลงักาสบิโห (ปรากฏในฐานะพีส่ะใภ)้ พระลกั 
- พระลาม และพระรามชาดก (ปรากฏในฐานะพีส่ะใภ)้ กล่าวไดว้่า ความสมัพนัธท์างเครอืญาติ
โดยเฉพาะฐานะลูกสะใภ้จะปรากฏเฉพาะรามเกียรติฉ์บบัภาคกลาง เพราะรามเกียรติฉ์บบั
ทอ้งถิน่ส่วนใหญ่จะตดัตวัละครรองทิง้ไป เช่น ทา้วทศรถ พระมเหสทีัง้สามของท้าวทศรถ พระ
พรต พระสตัรุด ฯลฯ เพราะกวผีู้แต่งต้องการลดความซบัซ้อนของตวัละคร ย่อมชี้ให้เห็นถึง
ความเป็นอตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติภ์าคเหนือและ/หรอืภาคอสีานบางฉบบั 
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ตารางท่ี 36    อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเครอืญาติของ
   สามี ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 

 
อตัลกัษณ์รว่ม 

ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา 
ลงักาสิบโห พระรามชาดก พระลกั - พระลาม 

การมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบั 
เครอืญาตขิองสาม ี    

   
 

 3) ช่วงชีวิตแห่งการพิสูจน์ความดีงาม 
 

  3.1) การเป็นผูท่ี้ถกูลงทณัฑจ์ากสามี 
  อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาค เหนือและ/
หรอืภาคอสีานในด้านการเป็นผู้ที่ถูกลงทณัฑจ์ากสามี จะเป็นเหตุการณ์ที่นางสดีาถูกลงทณัฑ์
จากสาม ีกล่าวคอื เหตุการณ์ครัง้นี้เกดิขึ้นจากนางสดีาถูกนางอดูลปีศาจใส่รา้ยด้วยการสงิรูป
ทศกณัฐ์หลงัจากทีน่างสดีาวาดรูปทศกณัฐ์เสรจ็ ซึ่งได้ท าให้พระรามเขา้ใจผดิคดิว่านางสดีายงั
อาลยัในตวัทศกณัฐ์ จงึท าให้พระรามตดัสนิโทษสูงสุดโดยการสัง่ให้พระลกัษณ์น านางสดีาไป 
“ประหารชวีติ” ซึ่งจะปรากฏในรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสาน ยกเว้นเรื่อง
พรหมจกัรเพยีงเรื่องเดยีว (นางสดีามไิด้ถูกตดัสนิโทษประหารชวีติเช่นเดยีวกบัฉบบัท้องถิ่น
ภาคเหนือและภาคอสีาน แต่นางสดีาถูกตดัสนิโทษด้วยการเนรเทศออกจากเมอืง)  ซึง่เป็นการ
ลดความรุนแรงจากการกระท าของพระยาพรหมจกัรในฐานะพระโพธิสตัว์  ดงันัน้ผู้ศึกษาได้
จดัเป็นอัตลักษณ์จ าเพาะของนางสีดา นับเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาใน
รามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนือและภาคอสีานบางฉบบัดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ 
 
ตารางท่ี 37    อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การเป็นผูท่ี้ถกูลงทณัฑจ์ากสามี 
   ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 

 
อตัลกัษณ์รว่ม 

ด้านช่วงชีวิตของนาง
สีดา 

ปรมัมเหียร หอรมาน ลงักาสิบโห 
ควาย 
ทวัระพี 

พระราม
ชาดก 

พระลกั -
พระลาม 

การเป็นผูท้ีถู่ก 
ลงทณัฑจ์ากสาม ี       
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  3.2) การมาอาศยัอยู่กบัพระฤษี 
  การมาอาศยัอยูก่บัพระฤษขีองนางสดีานัน้ จะเกดิขึน้หลงัจาก
เหตุการณ์ทีน่างอดลูปีศาจสงิรปูทศกณัฐ์โดยนางอดูลหลอกล่อใหน้างสดีาวาดรปูทศกณัฐ์ ซึง่ท า
ให้พระรามเขา้ใจผดิและได้ตดัสนิลงทณัฑน์างสดีาด้วยการประหารชวีติ (ในพรหมจกัร พระยา
พรหมจกัรสัง่เนรเทศนางสดีาออกจากเมอืง) กล่าวคอื ในปรมัมเหยีร หอรมานและควายทวัระพ ี
นางสดีาไปอยู่กบัพระฤษีทพิพจกัขุ ส่วนเรื่องพรหมจกัร นางสดีาไปอยู่กบัพระฤษีฤษีตนหนึ่ง 
ส่วนในเรือ่งพระรามชาดกและพระลกั – พระลาม นางสดีากลบัไปอยู่กบัพระฤษตีนเดมิทีเ่คยรบั
เลี้ยงนางตัง้แต่วยัเยาว์ (ในเรื่องพระรามชาดกและพระลกั – พระลามนัน้ ผู้ศกึษาจะจดัอยู่ใน
หวัขอ้ “การกลบัสู่ฐานะธดิาบุญธรรมของพระฤษ”ี)  
 
ตารางท่ี 38    อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การมาอาศยัอยูก่บัพระฤษี 
   ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 
 

 
 
  3.3) การกลบัสู่ฐานะธิดาบญุธรรมของพระฤษี 
  การกลับสู่ฐานะธิดาบุญธรรมของพระฤษี จะเกิดหลังจาก
เหตุการณ์ทีน่างอดูลปีศาจสงิรปูทศกณัฐ ์ซึง่ท าใหพ้ระรามเขา้ใจผดิและไดล้งทณัฑน์างสดีาดว้ย
การประหารชวีติ (ในพรหมจกัร พระยาพรหมจกัรสัง่เนรเทศนางสดีาออกจากเมอืง) กล่าวไดว้่า 
ในเรือ่งพระรามชาดกและพระลกั – พระลาม นางสดีากลบัไปอยู่กบัพระฤษตีนเดมิทีเ่คยรบัเลีย้ง
นางตัง้แต่วยัเยาว ์จะท าใหเ้หน็ว่า ช่วงชวีติของนางสดีาต้องกลบัมาอยู่สถานะเดมิหลงัถูกตดัสนิ
โทษจากพระราม ซึ่งได้ท าให้นางสดีากลายเป็นสามญัชน และมไิด้ด ารงต าแหน่งเจา้นายหรอื
นางกษตัรยิ ์ 
 
ตารางท่ี 39    อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การกลบัสู่ฐานะธิดาบญุธรรมของพระฤษี 
   ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 
 

 

อตัลกัษณ์รว่ม 
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา 

ปรมัมเหียร หอรมาน ควายทวัระพี พรหมจกัร 

การมาอาศยัอยู่กบัพระฤษ ี     

อตัลกัษณ์รว่ม 
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา 

พระรามชาดก พระลกั - พระลาม 

การกลบัสูฐ่านะธดิาบุญธรรมของพระฤษ ี   
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  3.4) การเป็นแม่เล้ียงเด่ียว (single mom) 
   การเป็นแม่เลีย้งเดีย่วของนางสดีา (single mom) นัน้ ถอืได้
ว่าเป็นอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีาน ซึง่เป็น
เหตุการณ์ทีส่บืเนื่องมาจากนางสดีาออกจากเมอืงพระรามในฐานะนักโทษจนต้องมาอาศยัอยู่กบั
พระฤษี ในขณะนัน้นางสดีาตัง้ครรภ์และได้คลอดบุตรออกมาเพยีงล าพงั และท าให้นางสดีา
จ าต้องด าเนินชวีติด้วยการเลี้ยงบุตรของตนเองในฐานะแม่เลีย้งเดีย่วที่ปราศจากการเหลยีวแล
จากสาม ี
 
ตารางท่ี 40   อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การเป็นแม่เลี้ยงเด่ียว (single mom) ใน
   รามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 
 
 

 

  
 

 
 

      3.5) การกลบัสู่สวรรค ์
       การกลบัสู่สวรรคข์องนางสดีา ถอืไดว้่าเป็นอตัลกัษณ์ร่วมของ
นางสีดาในรามเกียรติฉ์บับท้องถิ่นทัง้ภาคเหนือและภาคอีสาน จะปรากฏอย่างเด่นชัดใน
รามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานทัง้หมด 5 ฉบบั ไดแ้ก่ ปรมัมเหยีร หอรมาน 
ควายทวัระพ ีและพระลกั – พระลาม และพระรามชาดก 
 
ตารางท่ี 41   อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การกลบัสู่สวรรค ์ในรามเกียรต์ิฉบบั 
   ภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 
 

 
 
 5.1.1.2.6 พฤติกรรมและการแสดงออก 
 อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอสีาน
ดา้นพฤตกิรรมและการแสดงออก มดีงันี้ 

อตัลกัษณ์รว่ม 
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา 

รามเกียรต์ิฉบบั 
ภาคเหนือ 

รามเกียรต์ิฉบบั 
ภาคอีสาน 

การเป็นแม่เลีย้งเดีย่ว (single mom) 
ของนางสดีา   

อตัลกัษณ์รว่ม 
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา 

ปรมัมเหียร หอรมาน 
ควาย 
ทวัระพี 

พระราม 
ชาดก 

พระลกั – 
พระลาม 

การกลบัสูส่วรรค ์      
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  1) การดแูลปรนนิบติัสามี 
  พฤติกรรมของสีดาในเรื่องการดูแลปรนนิบัติสามีนัน้ จะปรากฏ
เด่นชดัในรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสาน ได้แก่ ปรมัมเหียร หอรมานและ
ควายทวัระพี กล่าวได้ว่า กวีผู้แต่งได้พรรณนาหน้าที่ของนางสดีาในฐานะภรรยาที่ต้องดูแล
ปรนนิบตัสิามไีวอ้ยา่งชดัเจน 
 
ตารางท่ี 42   อตัลกัษณ์รว่มดา้นพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การดแูลปรนนิบติั
   สามี ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 

 
อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรมและ

การแสดงออกของนางสีดา 
ปรมัมเหียร หอรมาน ควายทวัระพี 

การดแูลปรนนิบตัสิาม ี    
 
 

     2) การมีความกตญัญกูตเวที 
     ความกตญัญกูตเวทต่ีอผูม้พีระคุณของนางสดีานัน้ แมว้่านางสดีาจะ
มชีาติก าเนิดที่สูงส่ง แต่เมื่อผู้ใจบุญมบีุญคุณคอยช่วยเหลอืนางในยามตกทุกขท์ าให้นางตอบ
แทนดว้ยการอยู่รบัใชพ้ระฤษี นับเป็นสิง่ทีย่นืยนัถงึคุณธรรมขอ้นี้ ซึ่งปรากฏในเรื่องปรมัมเหยีร 
หอรมาน ควายทวัระพแีละพรหมจกัร 
 
ตารางท่ี 43   อตัลกัษณ์รว่มดา้นพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การมีความกตญัญู
   กตเวทีในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 
 

 
 

     3) การมีความหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม 
     การพจิารณาพฤตกิรรมในเรื่องมคีวามหลงใหลในของแปลกตาและ
สวยงามของนางสดีา จะพจิารณาจากเหตุการณ์เรื่อง “กวางทอง” อนัเป็นการแสดงออกให้เหน็
ถงึจติใจของนางสดีาในลกัษณะของมนุษยป์ุถุชน พฤตกิรรมดงักล่าวปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบั
ทอ้งถิน่ กวผีูแ้ต่งยงัคงเหตุการณ์เรื่องกวางทองไวทุ้กฉบบั เพราะถอืว่าเป็นจุดเปลีย่นชะตาชวีติ
ของนางสดีาทีท่ าใหถู้กลกัพาตวัไปทีเ่มอืงลงกา  

อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรม
และการแสดงออกของนางสีดา 

ปรมัมเหียร หอรมาน ควายทวัระพี พรหมจกัร 

การมคีวามกตญัญกูตเวท ี     
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ตารางท่ี 44   อตัลกัษณ์รว่มดา้นพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การมีความหลงใหล 
   ในของแปลกตาและสวยงาม ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 

 

 
 

     4) การวางตวัเหมาะสม 
     การวางตวัเหมาะสมของนางสดีาในเรื่องปรมัมเหยีร หอรมานและ
ควายทวัระพ ีกวผีูแ้ต่งไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างนางสดีาในฐานะน้องสาวของพระฤษี
ทพิพจกัข ุโดยนางสดีามกีารวางตวัทีเ่หมาะสมในฐานะน้องสาว 
 
ตารางท่ี 45  อตัลกัษณ์รว่มดา้นพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การวางตวัเหมาะสม 
   ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 
 

 
 

 

 

 
     5) การใช้วาจารนุแรงและตรงไปตรงมา 
     การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมานัน้ ปรากฏในรามเกยีรติเ์รื่อง
ลงักาสบิโห ปรมัมเหยีร หอรมานและควายทวัระพ ีซึง่ในลงักาสบิโหจะเป็นลกัษณะการใชค้ าว่า 
“มงึ / กู” นอกจากเรือ่งลงักาสบิโห ไดแ้ก่ ปรมัมเหยีร หอรมานและควายทวัระพ ีจะแสดงออกถงึ
ความตรงไปตรงมาของนางสดีาในลกัษณะการร าพนัทางความคดิ อนัแสดงออกใหเ้หน็ถงึความ
ตรงไปตรงมาต่อสิง่ทีเ่กดิขึน้ ดงัทีป่รากฏตอนเจา้เมอืงต่างยกเครื่องบรรณาการมาสู่ขอนางสดีา
เป็นพระมเหสแีละไดด้ดีสตีเีป่าเครือ่งดนตร ีและเฝ้ามองนางสดีาทีป่ราสาท นับเป็นสิง่ทีช่ ีใ้หเ้หน็
ถงึอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติใ์นรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและภาคอสีานบางฉบบั
ไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
 

อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรม 
และการแสดงออกของนางสีดา 

รามเกียรต์ิฉบบั 
ภาคเหนือ 

รามเกียรต์ิฉบบั 
ภาคอีสาน 

การมคีวามหลงใหลใน 
ของแปลกตาและสวยงาม   

อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรม
และการแสดงออกของนางสีดา 

ปรมัมเหียร หอรมาน ควายทวัระพี 

การวางตวัเหมาะสม    
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ตารางท่ี 46   อตัลกัษณ์รว่มดา้นพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การใช้วาจารนุแรง 
   และตรงไปตรงมา ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 
 

 

      
     6) การมีความรกัและห่วงใยต่อบตุร 
     พฤตกิรรมของนางสดีาในเรื่อง “การมคีวามรกัและห่วงใยบุตร” จะ
ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีาน ซึง่จะท าใหเ้หน็บทบาทในฐานะแม่
ของนางสดีา ซึง่จะปรากฏใหเ้หน็หลงัจากทีพ่ระรามตดัสนิโทษประหารชวีตินางสดีาโดยใหพ้ระ
ลกัษณ์น านางสดีาไปประหา จงึท าใหน้างสดีาจ าต้องเดนิทางมาอาศยัอยู่กบัพระฤษีและเลีย้งดู
บุตรตามล าพงั  
 
ตารางท่ี 47   อตัลกัษณ์รว่มดา้นพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา: การมีความรกั 
   และห่วงใยบุตร ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน 

 
 

 
 

  
 5.1.1.2.7 การเป็นคู่บญุของบรุษุเพศของนางสีดา 
 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอื
ภาคอสีานอกีประการหนึ่ง นัน่คอื การเป็นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสดีา ซึ่งจะปรากฏในเรื่อง
ปรมัมเหยีร หอรมาน ควายทวัระพี ลงักาสบิโห พรหมจกัรและพระลกั – พระลาม อาจกล่าวได้
ว่า การเป็นผู้มบีุญของนางสีดาสะท้อนผ่านการเป็น “นางแก้ว” ที่กวีผู้แต่งรามเกียรติฉ์บับ
ทอ้งถิน่ดงักล่าวพยายามสรา้งความหมายนางแก้วใหแ้ก่นางสดีา เพราะนางแก้วถอืเป็นผูห้ญงิที่
มทีัง้ความดแีละความงาม ทัง้นี้กวผีูแ้ต่งคงใชค้วามหมายของนางแก้วในฐานะผูห้ญงิดงีามทีค่อย
ปรนนิบตัดิูแลสาม ีมใิช่เครื่องประดบัฐานะของพระจกัรพรรดริาชดงัทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 ดงันัน้นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัขา้งต้นจงึถอืว่าเป็นนางแก้วทีม่ฐีานะเป็นคู่บุญของ
สามทีีค่อยปรนนิบตัดิแูลสามตีามกรอบคาดหวงัของสงัคมทอ้งถิน่ 

อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนางสีดา 

ปรมัมเหียร หอรมาน ควายทวัระพี ลงักาสิบโห 

การใชว้าจารุนแรง 
และตรงไปตรงมา     

อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนางสีดา 

รามเกียรต์ิฉบบั
ภาคเหนือ 

รามเกียรต์ิฉบบั
ภาคอีสาน 

การมคีวามรกัและหว่งใยบตุร   
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ตารางท่ี 48   อตัลกัษณ์รว่มด้านการเป็นคู่บุญของบุรษุเพศของนางสีดา: นางสีดา : ผูเ้ป็นภรรยา 
   คู่บุญท่ีดีของสามี ในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน  

 
 จากทัง้หมดขา้งต้นจะท าใหเ้หน็ว่า อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบั
ภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสาน จะปรากฏอัตลกัษณ์ร่วมของนางสีดามากมายหลายลกัษณะ 
กล่าวคอื 1) ภูมหิลงัของนางสดีา ได้แก่ นางสดีาคอืนางสุชาดา 2) ชาตกิ าเนิดของนางสดีา 
ไดแ้ก่ พระราชธดิาในวงศ์กษตัรยิม์นุษยแ์ละการไม่ไดเ้ป็นพระราชธดิาของทศกณัฐ ์3) ลกัษณะ
ภายภายนอกของนางสดีาดา้นการแต่งกาย ไดแ้ก่ การแต่งกายผา้ทพิยจ์ากเทวดา 4) ลกัษณะ
พเิศษของนางสดีา 5) ช่วงชวีติของนางสดีา จะปรากฏช่วงชวีติของนางสดีาตัง้แต่วยัเยาวถ์งึช่วง
ชวีติแห่งการพสิูจน์ความดงีาม ไดแ้ก่ การเป็นผู้ที่ถูกทอดทิง้ การเป็นธดิาบุญธรรมของพระฤษี 
การได้อภเิษกสมรสกบัผู้มบีุญ การมคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัเครอืญาตขิองสาม ีการเป็นผู้ที่ถูกลง
ทณัฑจ์ากสาม ีการมาอาศยัอยู่กบัพระฤษี การกลบัสู่ฐานะธดิาบุญธรรมของพระฤษี และการ
เป็นแม่เลีย้งเดีย่ว (single mom) 6) พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีา ไดแ้ก่ การดูแล
ปรนนิบตัสิาม ีการมคีวามกตญัญูกตเวที การมคีวามหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม การ
วางตวัเหมาะสม การใชว้าจารนุแรงและตรงไปตรงมา และการมคีวามรกัและห่วงใยบุตร และ 7) 
การเป็นคู่บุญของบุรษุเพศของนางสดีา 
 
 

 5.1.3 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรต์ิข้ามถ่ิน 
 การพจิารณาอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติข์า้มถิน่ จะเป็นลกัษณะอตัลกัษณ์
ของนางสีดาในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลางบางฉบบัปรากฏร่วมกับอัตลกัษณ์ของนางสีดาใน
รามเกียรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอสีานบางฉบบั กล่าวได้ว่า อตัลกัษณ์ของนางสดีาใน
รามเกยีรติข์้ามถิ่น จะช่วยท าให้เหน็ถึงภาพรวมของอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติ ์
ฉบบัต่างๆ ของไทย   
 ดงันัน้การพจิารณาประเดน็หวัขอ้นี้ การคน้หาอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติ ์
ขา้มถิน่ สามารถพจิารณาร่วมกนัจากหวัขอ้ที ่5.1.2.1 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติ ์
ฉบบัภาคกลาง และหวัขอ้ที่ 5.1.2.2 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ

อตัลกัษณ์รว่มดา้นการ 
เป็นคู่บุญของบุรษุเพศ 

ของนางสีดา 

ปรมั
มเหียร 

หอรมาน 
ควาย 
ทวัระพี 

พระลกั – 
พระลาม 

ลงักา   
สิบโห 

พรหม
จกัร 

นางสดีา : ผูเ้ป็นภรรยาคู่บุญ
ทีด่ขีองสาม ี       
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และ/หรอืภาคอสีาน กล่าวไดว้่า อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติใ์นรามเกยีรติข์า้มถิน่จะ
มทีัง้หมด 3 ประการ กล่าวคอื 1) ลกัษณะพเิศษของนางสดีา 2) ช่วงชวีติของนางสดีา และ 3) 
พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีา ซึง่จะช่วยท าใหเ้หน็อตัลกัษณ์ของนางสดีาทีไ่ดม้กีาร
ยดึโยงอตัลกัษณ์ระหว่างกนัและมกีารซอ้นทบักนัอยู่อย่างชดัเจนในวรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติ ์
ดังนัน้อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติข์้ามถิ่น สามารถแจกแจงผลการศึกษาดัง
รายละเอยีดต่อไปนี้ 

 
   5.1.3.1 ลกัษณะพิเศษของนางสีดา  
 อัตลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติข์้ามถิ่นในด้านลกัษณะพิเศษนัน้ จะ
ปรากฏทัง้หมด 4 ประการ กล่าวคอื 1) การเจรญิเตบิโตดว้ยน ้านมพระฤษี 2) การมกีายรอ้น 3) 
เทวดาคอยปกป้อง และ 4)การลุยไฟ กล่าวไดว้่า ลกัษณะพเิศษดา้นการเจรญิเตบิโตดว้ยน ้านม
พระฤษีปรากฏในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 หอรมาน พรหมจกัรและพระลกั – พระลาม 
ลกัษณะพเิศษดา้นการมกีายรอ้นปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่
2 พรหมจกัร และพระรามชาดก ลกัษณะพเิศษดา้นเทวดาคอยปกป้องปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 และพรหมจกัร และลกัษณะพเิศษดา้นการลุยไฟปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่
1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 และลงักาสบิโห กล่าวไดว้่า ลกัษณะพเิศษของนางสดีาทีป่รากฏ
เป็นอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกียรติข์้ามถิ่นท าให้เห็นการสรา้งสรรค์ของกวผีู้แต่งใน
เรื่องลักษณะพิเศษที่มีร่วมกัน ผู้ศึกษาเห็นว่าลักษณะพิเศษของนางสีดาทัง้ในเรื่องการ
เจรญิเติบโตด้วยน ้านมพระฤษี การมีกายร้อน เทวดาคอยปกป้องและการลุยไฟ กวีผู้แต่ง
รามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นน่าจะรบัลักษณะพิเศษของนางสีดาดงักล่าวไปจากรามเกียรติฉ์บับ
รชักาลที ่1  
 
ตารางท่ี 49  อตัลกัษณ์รว่มด้านลกัษณะพิเศษของนางสีดาในรามเกียรต์ิข้ามถ่ิน 

 
อตัลกัษณ์รว่ม 

ด้านลกัษณะพิเศษ 
ของนางสีดา 

ร.1 ร.2 
พระลกั 
– พระ
ลาม 

หอร
มาน 

พรหม
จกัร 

พระราม
ชาดก 

ลงักา
สิบโห 

การเจรญิเตบิโต 
ดว้ยน ้านมพระฤษ ี       

 

การมกีายรอ้น        
เทวดาคอยปกป้อง        

การลุยไฟ        
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   5.1.3.2 ช่วงชีวิตของนางสีดา 
   อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติข์า้มถิน่นัน้ หากพจิารณาในดา้นช่วงชวีติ
ของนางสดีาจะพบว่า ปรากฏอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาทัง้หมด 7 ประการ กล่าวคอื 1) การ
เป็นผูท้ี่ถูกทอดทิ้ง 2) การเป็นธดิาบุญธรรมของพระฤษ ี3) การได้อภเิษกสมรสกบัผู้มบีุญ 4) 
การมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเครอืญาตขิองสาม ี5) การเป็นผูท้ีถู่กลงทณัฑจ์ากสาม ี6) การมาอาศยั
อยูก่บัพระฤษ ีและ 7) การเป็นแม่เลีย้งเดีย่ว (single mom) กล่าวไดว้่า ช่วงชวีติของนางสดีาจะ
มปีรากฏร่วมกนัทัง้ในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลางและรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นทัง้ภาคเหนือและ
ภาคอีสาน ท าให้เห็นว่า กวผีู้แต่งรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยได้มกีารน ามาสร้างซ ้าใหม่
เกี่ยวกบัช่วงชวีติของนางสดีานัน่เอง ทัง้นี้เนื่องจากข้อจ ากดัของพื้นที่การน าเสนอข้อมูลเป็น
ตาราง ผู้ศกึษาจะขอใช้ตวัอกัษรย่อเพื่อใชน้ าเสนอผลการศกึษาในตารางเกี่ยวกบัช่วงชวีติของ
นางสดีา (รวมไปถึงหวัข้อเรื่องพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสดีาในประเด็นต่อไปอีก
ดว้ย) ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
   1. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 – ร. 1 
   2. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 – ร. 2 
   3. ค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยธุยา – ค.อ 
   4. รามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรงุธนบุร ี– ร.ธ 
   5. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 – ร. 4 
   6. รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 – ร. 6 
   7. รามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยา 
   นรศิรานุวดัตวิงศ์ – ร.ว 
   8. รามเกยีรติว์ดัขนอน – ร.ข 
   9. ควายทวัระพ ี– ค.ท 
   10. ปรมัมเหยีร – ป.ห 
   11. หอรมาน – ห.ม 
   12. พรหมจกัร – พ.จ 
   13. ลงักาสบิโห – ล.ห 
   14. พระลกั – พระลาม – ล.ล 
   15. พระรามชาดก – ร.ช 
   16. รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง – ร.ก 
   17. รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ – ร.น 
   18. รามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน – ร.อ 
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ตารางท่ี 50   อตัลกัษณ์รว่มด้านช่วงชีวิตของนางสีดาในรามเกียรต์ิข้ามถ่ิน  
 
 

อตัลกัษณ์ร่วม
ด้านช่วงชีวิต 
ของนางสีดา 

ร. 1 ร. 2 ค.อ ร.ธ ร. 4 ร. 6 ร.ว ร.ข ร.ช ล.ล ค.ท ร.ก ร.น ร.อ 

การเป็นผูท้ี ่
ถูกทอดทิง้               

การเป็นธดิาบุญ
ธรรมของพระฤษ ี               

การได ้
อภเิษกสมรส 
กบัผูม้บีุญ 

              

การมคีวาม 
สมัพนัธท์ีด่กีบั 

เครอืญาตขิองสาม ี
              

การเป็นผูท้ีถู่ก 
ลงทณัฑจ์ากสาม ี               

การมาอาศยัอยู ่
กบัพระฤษ ี               

การเป็น 
แมเ่ลีย้งเดีย่ว 
(single mom) 

              

   
   5.1.3.3 พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา 
   อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติข์า้มถิน่ หากพจิารณาในดา้นพฤตกิรรม
และการแสดงออกของนางสดีา จะพบว่า ปรากฏอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในด้านพฤตกิรรม
และการแสดงออกทัง้หมด 7 ประการ กล่าวคอื 1) การดูแลปรนนิบตัสิาม ี2) การมคีวามกตญัญู
กตเวท ี3) การมคีวามเคารพต่อผูท้รงศลี 4) การมคีวามหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม 5) 
การวางตวัเหมาะสม 6) การใชว้าจารุนแรงและตรงไปตรงมา และ 7) การมคีวามรกัและห่วงใย
บุตร อาจกล่าวไดว้่า อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาดา้นพฤตกิรรมและการแสดงออกในรามเกยีรติ ์
ขา้มถิ่น จะเป็นปัจจยัที่ช่วยท าให้เห็นการน ามาสรา้งซ ้าเกี่ยวกบัพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนางสีดาของกวีผู้แต่งรามเกียรติฉ์บับต่างๆ ของไทย อันแสดงให้เห็นถึงบทบาทและ
พฤตกิรรมของนางสดีาที่แสดงออกมาร่วมกนัอย่างชดัเจนในลกัษณะของรามเกยีรติข์า้มถิน่ ดงั
รายละเอยีดต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 51   อตัลกัษณ์รว่มด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาในรามเกียรต์ิข้ามถ่ิน 

 
อตัลกัษณ์ร่วม

ด้าน
พฤติกรรม 

และการแสดง 
ออกของ 
นางสีดา 

ร. 1 ร. 2 ค.อ ร.ธ ร. 4 ร. 6 ร.ว พ.จ. ป.ห ห.ม ค.ท ร.น ร.อ ล.ห 

การดแูล
ปรนนิบตัสิาม ี               

การมคีวาม
กตญัญกูตเวท ี               

การมคีวาม
เคารพต่อผูท้รง

ศลี 
              

การมคีวาม
หลงใหลใน 
ของแปลกตา 
และสวยงาม 

              

การวางตวั
เหมาะสม               

การใชว้าจา
รุนแรงและ
ตรงไปตรงมา 

              

การมคีวามรกั 
และห่วงใยบุตร               

     
  จากขา้งต้นจะท าให้เหน็ว่า อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติข์า้มถิน่ จะปรากฏ
ทัง้หมด 3 ประการ กล่าวคอื 1) ลกัษณะพเิศษของนางสดีา 2) ช่วงชวีติของนางสดีา และ 3) 
พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีา กล่าวได้ว่า การพจิารณาอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีา
ในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย จะช่วยท าใหเ้หน็ถงึการน ามาสรา้งซ ้าอกีครัง้และการเลอืกสรร
ของกวผีู้แต่งรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบั ตลอดจนการปรบัเปลี่ยนลกัษณะของนางสดีาหรอืบทบาท
ของนางสดีาที่มรีะหว่างกนั จนช่วยก่อใหเ้กดิอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาทีป่รากฏในรามเกยีรติ ์
ขา้มถิน่ กล่าวไดว้่า การสรา้งตวัตนความเป็นนางสดีาได้มกีารแลกเปลีย่น เลอืกรบัทัง้ลกัษณะ
และพฤตกิรรมของนางสดีา จนท าให้เกดิการก่อร่างสรา้งรูปของนางสดีาที่มลีกัษณะคล้ายคลงึ
กนันัน่เอง 
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  จากการศึกษาอัตลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทัง้หมด
ขา้งตน้ ซึง่ไดพ้จิารณาจากขอ้มลูผ่านตวัชีว้ดัทัง้ 7 ประการ ในบทที ่4 เรื่องความเป็นนางสดีาใน
รามเกียรติฉ์บับต่างๆ ของไทย จะช่วยท าให้เห็นว่า อัตลกัษณ์ร่วมของนางสีดาจะปรากฏ
ลกัษณะรปูแบบทัง้หมด 3 ประการ กล่าวคอื 1) อตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบั 2) 
อตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติเ์ฉพาะถิน่ ได้แก่ อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติ ์
ฉบบัภาคกลาง อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอสีาน และ 
3) อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติข์า้มถิน่ กล่าวโดยสรปุดงันี้ 
  รปูแบบท่ี 1 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติท์ุกฉบบั จะเป็นอตัลกัษณ์ของ
นางสดีาทีป่รากฏรว่มในรามเกยีรติข์องไทยทุกฉบบั กล่าวคอื รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง 9 ฉบบั 
รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ 4 ฉบบั และรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน 3 ฉบบั ทัง้นี้อตัลกัษณ์ร่วม
ของนางสดีาทุกฉบบัจะแสดงออกให้เหน็ทัง้หมด 5 ประการ ได้แก่ 1) การเป็นพระมเหสขีอง
พระราม 2) การมรีปูลกัษณ์ทีส่วยงาม 3) การมคีวามซือ่สตัยแ์ละภกัดต่ีอสาม ี4) การเป็นมลูเหตุ
แห่งความขดัแยง้ และ 5) การเป็นนางกษตัรยิแ์ละเจา้นาย กล่าวไดว้่า คุณสมบตัขิองนางสดีา
ทัง้หมด 5 ประการน้ีเป็นปัจจยัทีก่วผีูแ้ต่งรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัยงัคงคุณสมบตัคิวามเป็นตวัตน
ของนางสดีาไว้อย่างมัน่คง นับเป็นการน าคุณสมบตัขิองนางสดีามาสร้างซ ้าจนก่อร่างสรา้งรูป
เป็นตวัตนของนางสดีาที่ด ารงอยู่ในรามเกียรติข์องไทยทุกฉบบั ซึ่งน าไปสู่การประกอบตวัตน
ของนางสดีาจนเป็นรบัรูใ้นสงัคมไทย ประการส าคญั อตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์ก
ฉบบันัน้นบัเป็นอตัลกัษณ์ทีส่ าคญัซึง่คอยรองรบัและเป็นแกนกลางยดึโยงอตัลกัษณ์ของนางสดีา
ในลกัษณะอื่นๆ เขา้ดว้ยกนัไวอ้ยา่งประสมกลมกลนื 
  รปูแบบท่ี 2 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติเ์ฉพาะถิน่ อตัลกัษณ์ของนาง
สดีาในลกัษณะน้ีจะปรากฏใหเ้หน็ 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติ ์
ฉบบัภาคกลาง และ 2) อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและภาคอสีาน 
กล่าวได้ว่า อัตลกัษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติเ์ฉพาะถิ่นจะเป็นการใช้เกณฑ์จดัแบ่งตาม
ภูมศิาสตร์ ทัง้น้ีผู้ศกึษาได้จดัให้รามเกียรติฉ์บบัภาคเหนือและภาคอสีานไว้ด้วยกนั เนื่องจาก
รามเกยีรติท์ ัง้สองภูมภิาคต่างได้รบัอิทธพิลจากคตพิระพุทธศาสนาและมคีวามเป็นท้องถิน่ซึ่ง
เป็นเหตุท าให้มีการสร้างสรรค์ที่คล้ายคลึงกัน ดังนัน้อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์
เฉพาะถิน่ สามารถแจกแจงรายละเอยีดแบบโดยสรุปไดด้งันี้ 
   รปูแบบท่ี 2.1 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติฉ์บบัภาคกลาง จะ
พจิารณาจากรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางทัง้ 9 ฉบบั ทัง้นี้อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติ ์
ฉบบัภาคกลางจะแสดงออกใหเ้หน็ผ่านตวัชีว้ดัทัง้หมด 4 ประการ  ได้แก่ 1) ลกัษณะภายนอก
ของนางสดีา 2) ลกัษณะพเิศษของนางสดีา 3) ช่วงชวีติของนางสดีา และ 4) พฤตกิรรมและการ
แสดงออกของนางสดีา ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้   
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    ด้านการแต่งกายของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ 
กล่าวคอื 1) การแต่งกายนางแบบละครใน ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่2 และ 2) การแต่งกายนางแบบดาบสนิี ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และ
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 
    ด้านลกัษณะพิเศษของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ 
กล่าวคอื 1) การมกีายรอ้น ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2   
2) การเสีย่งทายบุษบกแก้ว ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 
และรามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน 3) การลุยไฟ ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที่ 2 และ 4) ธรณีแหวก ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่2        
    ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประการ กล่าวคอื 1) 
การมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัเครอืญาตขิองสาม ี ปรากฏในค าพากย์รามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา 
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 รามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่6 และบทละครดกึด าบรรพเ์รือ่งรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้า
กรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ 2) การลุยไฟเพือ่พสิูจน์ความบรสิุทธิ์ ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 3) การเป็นผู้ทีถู่กลงทณัฑ์จากสามี ปรากฏใน
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 และบทละครดกึด าบรรพเ์รื่องรามเกยีรติ ์
ฉบบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ 4) การมาอาศยัอยู่กบัพระ
ฤษ ี ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 และรามเกยีรติฉ์บบัพระ
เจา้กรุงธนบุร ี5) การเป็นแม่เลีย้งเดีย่ว (single mom) ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 และรามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรุงธนบุร ีและ 6) การเป็นผู้เสยีสละ 
ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 
    ด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็น 
9 ประการ กล่าวคอื 1) การดูแลปรนนิบตัสิาม ี ปรากฏในค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา  
รามเกยีรติฉ์บบัพระเจ้ากรุงธนบุร ี รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 และบทละครดกึด าบรรพเ์รื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์
เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ 2) การมคีวามกตญัญูกตเวท ีปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 3) การมคีวามเคารพต่อผูท้รงศลี ปรากฏในค าพากย์
รามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยธุยา รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 4) การมี
ความหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม ปรากฏในค าพากย์รามเกียรติฉ์บบัสมยัอยุธยา  
รามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรุงธนบุร ีรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 5)
การถอืตวัและหยิง่ในศกัดิศ์ร ีปรากฏในค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา บทละครรามเกยีรติ ์
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ฉบบัสมยัอยุธยา รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 และรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที่ 6 6) การใชว้าจารุนแรงและตรงไปตรงมา ปรากฏในค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยั
อยุธยา รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 และบทละครดกึด าบรรพ์เรื่อง
รามเกียรติฉ์บบัสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัติวงศ์  7) การ
แสดงออกทางอารมณ์เศรา้โศกรนุแรง ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง 8) การมคีวามรกัและ
ห่วงใยบุตร ปรากฏในรามเกียรติฉ์บบัพระเจ้ากรุงธนบุร ีรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และ
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 และ 9) การส านึกผดิ ปรากฏในค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา  
รามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรุงธนบุร ี รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 และ
รามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน 
   รปูแบบท่ี 2.2 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติฉ์บบัภาคเหนือและ/
หรือภาคอีสาน จะพจิารณาจากรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางทัง้ 7 ฉบบั ไดแ้ก่ รามเกยีรติฉ์บบั
ภาคเหนือ 4 ฉบบั และรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน 3 ฉบบั ทัง้นี้อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในราม
จะแสดงออกใหเ้หน็ผ่านตวัชีว้ดัทัง้หมด 6 ประการ ไดแ้ก่ 1) ภมูหิลงัของนางสดีา 2) ชาตกิ าเนิด
ของนางสดีา 3) ลกัษณะภายภายนอกของนางสดีา 4) ลกัษณะพเิศษของนางสดีา 5) ช่วงชวีติ
ของนางสดีา และ 6) พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีา ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
    ด้านภมิูหลงัของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็น 1 ประการ กล่าวคอื 1) 
นางสดีาคอืนางสุชาดา ปรากฏในเรื่องปรมัมเหยีร หอรมาน พระลกั – พระลาม พระรามชาดก 
และควายทวัระพ ี
    ด้านชาติก าเนิดของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ กล่าวคอื 
1) การด ารงฐานะเป็นพระราชธดิาในวงศก์ษตัรยิม์นุษย ์ปรากฏในเรือ่งพรหมจกัร พระรามชาดก 
และพระลกั – พระลาม และ 2) การไม่ได้ด ารงฐานะเป็นพระราชธดิาในวงศ์กษัตรยิ์มนุษย ์
ปรากฏในเรือ่งลงักาสบิโห ปรมัมเหยีร หอรมานและควายทวัระพ ี
    ด้านลักษณะภายภายนอกของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็น 1 
ประการ กล่าวคอื 1) การแต่งกายผา้ทพิยจ์ากเทวดา ปรากฏในเรื่องควายทวัระพ ีปรมัมเหยีร 
พรหมจกัร และหอรมาน 
    ด้านลกัษณะพิเศษของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ 
กล่าวคอื 1) การจุตมิาเกดิเหนือตกัทศกณัฐ์ ปรากฏในเรื่องควายทวัระพ ีปรมัมเหยีร และหอร-
มาน 2) การเจรญิเตบิโตดว้ยน ้ านมพระฤษี ปรากฏในเรื่องพรหมจกัร หอรมาน และพระลกั – 
พระลาม 3) เทวดานิรมติทีอ่ยูอ่าศยัและผา้ทพิยป์กคลุมกาย ปรากฏในเรื่องพรหมจกัร หอรมาน 
ปรมัมเหยีร และควายทวัระพ ีและ 4) การมกีายรอ้น ปรากฏในเรื่องพรหมจกัรและพระราม
ชาดก 
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    ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็น 8 ประการ กล่าวคอื 1) 
การเป็นผูท้ีถู่กทอดทิ้ง ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและภาคอสีาน 2) การเป็นธดิาบุญ
ธรรมของพระฤษ ีปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและภาคอสีาน 3) การไดอ้ภเิษกสมรสกบั
ผูม้บีุญ ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและภาคอสีาน 4) การมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัเครอื
ญาตขิองสาม ีปรากฏในเรือ่งลงักาสบิโห พระลกั - พระลามและพระรามชาดก 5) การเป็นผูท้ีถู่ก
ลงทณัฑจ์ากสาม ี(เน้นโทษประหารชวีติเท่านัน้) ปรากฏในเรื่องปรมัมเหยีร หอรมาน ลงักาสบิ
โห พระลกั – พระลาม พระรามชาดก และควายทวัระพ ี 6) การมาอาศยัอยู่กบัพระฤษี ปรากฏ
ในเรือ่งปรมัมเหยีร พรหมจกัร หอรมาน และควายทวัระพ ี 7) การกลบัสู่ฐานะธดิาบุญธรรมของ
พระฤษ ีปรากฏในเรื่องพระรามชาดกและและพระลกั – พระลาม และ 8) การเป็นแม่เลี้ยงเดีย่ว 
(single mom) ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและภาคอสีาน 
    ด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็น 
6 ประการ กล่าวคอื 1) การดแูลปรนนิบตัสิาม ีปรากฏในเรื่องปรมัมเหยีร หอรมานและควายทวั-
ระพ ี2) การมคีวามกตญัญกูตเวท ีปรากฏในเรื่องพรหมจกัร ปรมัมเหยีร หอรมานและควายทวั-
ระพ ี3) การมคีวามหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ
และภาคอสีาน 4) การวางตวัเหมาะสม ปรากฏในเรื่องปรมัมเหยีร หอรมานและควายทวัระพ ี5) 
การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมา ปรากฏในเรื่องลงักาสิบโห ปรมัมเหียร หอรมานและ
ควายทวัระพ ี 6) การมคีวามรกัและห่วงใยบุตร ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและภาค
อสีาน 
    ด้านการเป็นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็น 1 
ประการ กล่าวคอื นางสดีาเป็นภรรยาคู่บุญของสาม ีปรากฏในเรือ่งปรมัมเหยีร หอรมาน พระลกั 
– พระลาม และควายทวัระพ ี  
  จากขา้งตน้จะท าใหเ้หน็ว่า อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติเ์ฉพาะถิน่ จะปรากฏ
ใหเ้หน็ 2 ประการ คอื อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง และอตัลกัษณ์
รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอสีาน โดยใชเ้กณฑภ์ูมศิาสตรเ์ขา้มา
เป็นเกณฑใ์นการจดัแบ่ง กล่าวได้ว่า อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาจะปรากฏหลากหลายลกัษณะ
และมคีวามหลากหลายดงัทีป่รากฏในรปูแบบที ่2.1 และรปูแบบที ่2.2 ขา้งต้น ประการส าคญั 
อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาเป็นสิง่ที่ชี้ให้เห็นถงึการน าคุณสมบตัขิองนางสดีาในด้านต่างๆ มา
สรา้งซ ้าใหม่ ซึง่เป็นการเลือกรบัและถ่ายทอดความเป็นตวัตนของนางสดีาระหว่างกนั ไม่ว่าจะ
เป็นรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางโดยเฉพาะฉบบัรชักาลที ่1 ถ่ายทอดสู่รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง
เช่น รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 รามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน ฯลฯ หรอื
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 อาจรบัการสรา้งสรรคต์วัตนของนางสดีาบางเหตุการณ์จากค าพากย์
รามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยธุยา นอกจากนี้ความเป็นตวัตนของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้
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ภาคเหนือและภาคอีสานก็อาจมีการถ่ายทอดและส่งต่อระหว่างกัน จนก่อให้เกิดการน ามา
สรา้งอตัลกัษณ์ของนางสดีาซ ้าใหม่ และยงัก่อให้เกดิความเหมอืนและความคล้ายคลงึกนัดงัที่
ปรากฏในอัตลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติเ์ฉพาะถิ่น ทัง้ถิ่นภาคกลาง รวมไปถึงถิ่น
ภาคเหนือและ/หรอืภาคอสีานอกีดว้ย 
  รปูแบบท่ี 3 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติข้์ามถิน่ จะพจิารณาจาก
รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางทัง้ 16 ฉบบั ไดแ้ก่ รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง 9 ฉบบั รามเกยีรติฉ์บบั
ภาคเหนือ 4 ฉบบั และรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน 3 ฉบบั ดงันัน้อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาใน
รามเกยีรติข์า้มถิน่จะเป็นอตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางบางฉบบั จะปรากฏ
ร่วมกบัอตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอสีานบางฉบบั โดยจะ
แสดงออกใหเ้หน็ผ่านตวัชีว้ดัทัง้หมด 3 ประการ กล่าวคอื 1) ลกัษณะพเิศษของนางสดีา 2) ช่วง
ชวีติของนางสดีา และ 3) พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีา ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
   ด้านลกัษณะพิเศษของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ กล่าวคอื 1) 
การเจรญิเตบิโตด้วยน ้ านมพระฤษี ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 พระลกั – พระลาม 
หอรมาน และพรหมจกัร 2) การมกีายรอ้น ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่ 2 พรหมจกัร และพระรามชาดก 3) เทวดาคอยปกป้อง ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 และพรหมจกัร และ 4) การลุยไฟ ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่2 และลงักาสบิโห 
   ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็น 7 ประการ กล่าวคอื 1) การ
เป็นผู้ทีถู่กทอดทิ้ง ปรากฏในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 รามเกียรติฉ์บบัภาคเหนือและ
รามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน 2) การเป็นธดิาบุญธรรมของพระฤษี ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน 3) การไดอ้ภเิษกสมรสกบัผู้
มบีุญ ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและรามเกยีรติฉ์บบัภาค
อสีาน 4) การมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัเครอืญาตขิองสาม ีปรากฏในค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยั
อยุธยา รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 4 
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 บทละครดกึด าบรรพเ์รื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ 
เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน 5) 
การเป็นผูท้ีถู่กลงทณัฑจ์ากสาม ีปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 
บทละครดกึด าบรรพเ์รื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุ
วดัตวิงศ ์รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน 6) การมาอาศยัอยู่กบัพระฤษี 
ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรงุธนบุร ีรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่
2 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 ควายทวัระพ ีและรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ 7) การเป็นแม่เลี้ยง
เดีย่ว (single mom) ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรุงธนบุร ีรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 
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รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและรามเกยีรติ ์
ฉบบัภาคอสีาน 
   ด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็น 7 
ประการ กล่าวคอื 1) การดูแลปรนนิบตัสิาม ี ปรากฏในค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา 
รามเกียรติฉ์บบัพระเจ้ากรุงธนบุร ีรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 บทละครดกึด าบรรพเ์รื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ 
เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ ปรมัมเหยีร หอรมาน และควายทวัระพี 2) การมคีวาม
กตญัญูกตเวท ี ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 พรหมจกัร 
ควายทวัระพ ีหอรมาน และปรมัมเหยีร 3) การมคีวามเคารพต่อผูท้รงศลี ปรากฏในรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่1 และพรหมจกัร 4) การมคีวามหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม ปรากฏใน
ค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยธุยา รามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้กรุงธนบุร ีรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่
1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน 5) การ
วางตวัเหมาะสม ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ปรมัมเหยีร หอรมาน และควายทวัระพี 
6) การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมา ปรากฏในค าพากย์รามเกียรติฉ์บบัสมยัอยุธยา 
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 บทละครดกึ-
ด าบรรพ์เรื่องรามเกียรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ 
ลงักาสบิโห หอรมาน ปรมัมเหยีร และควายทวัระพ ี7) การมคีวามรกัและห่วงใยบุตร ปรากฏใน
รามเกียรติฉ์บบัพระเจ้ากรุงธนบุร ีรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 
รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน 
  จากข้างต้นจะท าให้เห็นว่า อัตลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกียรติข์้ามถิ่น จะเป็น
ลกัษณะอตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางจะปรากฏร่วมกบัอตัลกัษณ์ของนาง 
สดีาในรามเกียรติฉ์บบัภาคเหนือและภาคอีสาน กล่าวได้ว่า ความเป็นตวัตนของนางสดีาจะมี
การถ่ายทอดและส่งต่อระหว่างกนั จนก่อใหเ้กดิการน าอตัลกัษณ์ของนางสดีามาสรา้งซ ้าใหม่โดย
มีการเลือกรับตามแต่เจตนาของกวีผู้แต่งแต่ละฉบับ ทัง้นี้อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาใน
รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางจะปรากฏร่วมกนัน้อยกว่ารามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ภาคเหนือและภาค
อสีาน อาจเป็นเพราะรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางเป็นฉบบัตดัตอน ท าให้บทบาทและการปรากฏ
กายของนางสดีาไม่เด่นชดัเท่ากับรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ภาคเหนือและภาคอสีานที่มตีอนต้น
เรือ่งจนถงึตอนจบเรือ่งโดยจะเน้นโครงเรื่องหลกัทีน่างสดีาเป็นตวัละครต้นเหตุของความขดัแยง้
ทีน่ าไปสู่สงครามการแยง่ชงินางสดีาระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ ์จงึช่วยท าใหอ้ตัลกัษณ์ของนาง
สดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ทีม่คีวามสมบูรณ์ของเน้ือเรื่องมากทีสุ่ด รวมไปถงึรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที่ 2 และอาจมรีามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางอื่นๆ บ้างเลก็น้อย ที่จะปรากฏอตัลกัษณ์
รว่มกบัรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานในลกัษณะอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีา
ในรามเกยีรติข์า้มถิน่อย่างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นดา้นลกัษณะพเิศษของนางสดีา ช่วงชวีติของนาง
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สดีา และพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสดีา นอกจากนี้ อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาใน
รามเกยีรติข์า้มถิน่ยงัเป็นปัจจยัทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการเลอืกรบัดา้นการสรา้งซ ้าเกี่ยวกบัตวัตนของ
นางสดีาโดยเฉพาะนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 จะมอีทิธพิลต่อการสรา้งอตัลกัษณ์ของ
นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีาน ดงันัน้อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีา
ในรามเกียรติข์้ามถิ่น จะช่วยท าให้การซ้อนและเหลื่อมความเป็นตัวตนของนางสีดาใน
วรรณกรรมเรือ่งรามเกยีรติไ์ดอ้ยา่งเด่นชดั 
 
 
5.2 อตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสีดา 
  อตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีา คอื คุณสมบตัขิองนางสดีาทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัใด
ฉบบัหนึ่งเพยีงฉบบัเดยีว โดยจะไม่ปรากฏร่วมกนัในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของไทย อนัเป็นการ
ช่วยบ่งชีใ้หเ้หน็ถงึอตัลกัษณ์ของนางสดีาเฉพาะตวัทีท่ าให้มคีวามโดดเด่นและมคีวามแตกต่าง
จากนางสดีาฉบบัอื่นๆ อยา่งชดัเจน 
  การค้นหาอตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยจากคุณสมบตัขิอง
นางสดีาผ่านการพจิารณาและวเิคราะหค์วามเป็นนางสดีาในรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบันัน้ ย่อมจะท า
ให้เหน็ว่า อตัลกัษณ์ของนางสดีาจะเป็นอตัลกัษณ์ระดบับุคคล / ระดบัปัจเจกบุคคลที่กวผีู้แต่ง
รามเกยีรติแ์ต่ละฉบบั ไม่ว่าจะเป็นฉบบัภาคกลาง ฉบบัภาคเหนือและฉบบัภาคอสีานทีพ่ยายาม
สรา้งอตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัของตนตามรสนิยมและบรบิทสงัคมและวฒันธรรม
ของตนขึน้มาอย่างมชีวีติชวีาในวรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติ ์กล่าวไดว้่า การพจิารณาอตัลกัษณ์
จ าเพาะของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยนัน้ จะพจิารณาจากในบทที ่4 เรื่องความ
เป็นนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยผ่านตวัชีว้ดัทัง้หมด 7 ประเดน็ อนัไดแ้ก่ 1) ภูมิ
หลงัของนางสดีา 2) ชาตกิ าเนิดของนางสดีา 3) ลกัษณะภายนอกของนางสดีา 4) ลกัษณะพเิศษ
ของนางสดีา 5) ช่วงชวีติของนางสดีา 6) พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีา และ 7) การ
เป็นคู่บุญของบุรษุเพศของนางสดีา 
  หากพจิารณาอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย จะพบว่า 
อตัลกัษณ์ของนางสดีาปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาในรามเกยีรติข์องไทยทัง้หมด 6 
ฉบบั ไดแ้ก่ บทละครรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 พรหมจกัร ลงักาสบิโห พระรามชาดก พระลกั 
– พระลาม และบทละครดกึด าบรรพเ์รื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งท าให้กวีผู้แต่งรามเกียรติแ์ต่ละฉบับพยายามที่จะสร้างสรรค์
คุณสมบตัิของนางสดีาประการใดประการหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยขบัเน้นตวัตนนางสดีาจนท าให้
เกดิอตัลกัษณ์จ าเพาะที่ปรากฏท่ามกลางอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีา อาจกล่าวไดว้่า อตัลกัษณ์
จ าเพาะของนางสดีาเป็นอตัลกัษณ์ที่มคีวามแตกต่างและเป็นความพยายามของกวผีู้แต่งที่จะ
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สรา้งอตัลกัษณ์ให้แก่นางสดีาของรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัของไทย อนัจะท าใหด้ ารงอยู่อย่างโดด
เด่นและมตีวัตนขึน้มาอยา่งมชีวีติชวีาในวรรณกรรมเรือ่งรามเกยีรติ ์ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
  5.2.1 บทละครรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 1 
  บทละครรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 ถอืเป็นรามเกยีรติฉ์บบัของไทยที่มคีวามสมบูรณ์
มากทีสุ่ดและยงัเป็นฉบบัทีม่คีวามยาวมากทีสุ่ดเช่นเดยีวกนั อาจกล่าวไดว้่า สาเหตุดงักล่าวช่วย
เปิดโอกาสทีท่ าใหก้วผีูแ้ต่งสรา้งสรรคอ์ตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาไดม้ากทีสุ่ดเช่นเดยีวกนั ดัง
รายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
   5.2.1.1 ภมิูหลงัของนางสีดา 
   ในดา้นภมูหิลงัของนางสดีา จะท าใหเ้หน็ถงึทีม่าของนางสดีาว่าอวตารมาจากผูใ้ด 
หากพจิารณาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยนัน้ จะพบว่า ในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง ไดแ้ก่ 
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เป็นเพยีงฉบบัเดยีวทีก่ล่าวถงึนางสดีาว่ามทีีม่าจาก “พระลกัษม”ี ซึง่
เป็นการสบืทอดขนบความคดิของรามายณะอนิเดยี พระลกัษมเีป็นพระชายาคู่บุญบารมขีองพระ
วษิณุ (หรอืทีรู่จ้กักนัอกีนามหนึ่งว่า “พระนารายณ์”) แมว้่ารามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ จะมกีารกล่าวถงึ
ว่านางสดีาคอืองค์ลกัษมกี็ตาม แต่ทว่าผู้ศกึษาขอจดัให้นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 
เป็นอตัลกัษณ์จ าเพาะ เพราะถอืว่าเป็นเพยีงฉบบัเดยีวที่มกีารกล่าวถงึภูมหิลงัของนางสดีาใน
ตอนก าเนิดนางสดีาซึง่เป็นอวตารปางหน่ึงของพระลกัษม ีสาเหตุดงักล่าวเพราะรามเกยีรติฉ์บบั
ภาคกลางอื่นๆ เป็นฉบับตัดตอนที่ใช้ในการแสดงเป็นหลัก จึงท าให้ไม่ปรากฏต้นเรื่อง
เช่นเดยีวกบัรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 
 
ตารางท่ี 52   อตัลกัษณ์จ าเพาะด้านภมิูหลงัของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 1 
 

อตัลกัษณ์จ าเพาะ 
ด้านภมิูหลงัของนางสีดา 

รามเกียรต์ิ ร.1 

นางสดีาคอืพระลกัษม ี  

 
   5.2.1.2 ชาติก าเนิดของนางสีดา  
   ดา้นชาตกิ าเนิดของนางสดีาจะพบว่า อตัลกัษณ์จ าเพาะจะปรากฏในรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่1 เท่านัน้ เพราะเป็นชาตกิ าเนิดของนางสดีาทีอ่ยู่ในวงศ์ยกัษ์ เนื่องจากรปูลกัษณ์
ทศกณัฐเ์ป็นยกัษ์ นางมณโฑเป็นมนุษย ์ท าใหก้วผีูแ้ต่งสรา้งสรรคภ์าพนางสดีาให้เป็น “มนุษย”์ 
เช่นเดยีวกบันางมณโฑ ดงัทีก่วผีูแ้ต่งพยายามชีใ้หเ้หน็ว่า “ผดิสุรยิว์งศ์ยกัษ์ในลงกา” สะทอ้นให้
เหน็ถงึความคลุมเครอืดา้นชาตกิ าเนิดของนางสดีาซึง่เป็นการขบัเน้นอตัลกัษณ์ของนางสดีาใหม้ี
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ความโดดเด่นยิง่ขึ้น แม้ว่านางสีดาจะมาเกิดในวงศ์ยกัษ์แต่ลักษณะร่างกายและยงัรวมไป
พฤตกิรรมการแสดงออกเป็นมนุษยน์ับว่ามคีวามน่าสนใจอย่างยิง่ กล่าวได้ว่า ความคลุมเครอื
ดา้นชาตกิ าเนิดของนางสดีาทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ถอืเป็นอตัลกัษณ์จ าเพาะใน
รามเกยีรติฉ์บบัน้ี 
 
ตารางท่ี 53   อตัลกัษณ์จ าเพาะดา้นชาติก าเนิดของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 1 

 
อตัลกัษณ์จ าเพาะ 

ด้านชาติก าเนิดของนางสีดา 
รามเกียรต์ิ ร.1 

การเป็นพระราชธดิาในวงศก์ษตัรยิย์กัษ ์
(ความคลุมเครอืดา้นชาตกิ าเนิด)  

    
 

   5.2.1.3 ลกัษณะพิเศษของนางสีดา 
   หากพจิารณาในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 จะพบว่า กวผีู้แต่งรามเกียรติแ์ต่ละ
ฉบบัมกีารสรา้งสรรค์ลกัษณะพเิศษที่มคีวามแตกต่างกนัจากรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของไทยซึ่ง
ความแตกต่างของลกัษณะพิเศษของนางสีดานี้เป็นการช่วยขบัเน้นให้นางสีดาฉบบัใดฉบบั
รชักาลที ่1 มคีวามโดดเด่นและแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ  
   ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 อตัลกัษณ์จ าเพาะด้านลกัษณะพเิศษของนางสดีา
จะมทีัง้หมด 2 ประการ กล่าวคอื 1) การเปล่งเสยีงตอนเกดิ และ 2) การเจรญิเตบิโตอยู่ใต้ดนิ 
ลกัษณะพเิศษดงักล่าวปรากฏในตอนวยัเยาวข์องนางสดีาทัง้หมดซึง่จะเป็นช่วงชวีติของนางสดีา
ไม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้จงึจ าต้องใหม้สีิง่ศกัดิส์ทิธิค์อยดูแลรกัษานาง ซึง่ท าใหน้างสดีามี
ความแตกต่างจากนางสดีาและตวัละครอื่นๆ ในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยซึง่ไดส้ะทอ้นถงึ
ความเป็นผูม้บีุญบารมสีงูส่งไดอ้กีดว้ย 
 
ตารางท่ี 54   อตัลกัษณ์จ าเพาะด้านลกัษณะพิเศษของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 1 

 
อตัลกัษณ์จ าเพาะ 

ด้านลกัษณะพิเศษของนางสีดา 
รามเกียรต์ิ ร.1 

การเปล่งเสยีงตอนเกดิ  
การเจรญิเตบิโตอยูใ่ตด้นิ  
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   5.2.1.4 การเป็นคู่บญุของบรุษุเพศของนางสีดา 
 ความเป็นนางแกว้ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 จะปรากฏในฐานะ “ผู้
เป็นพระมเหสคีู่บุญของพระจกัรพรรดริาช” กวผีู้แต่งได้กล่าวไวอ้ย่างชดัเจนว่า พระรามคอืพงศ์
จกัรพรรดซิึง่สบืเชือ้สายมาจากทา้วทศรถผูเ้ป็นพงศ์จกัรพรรด ิแมก้ระทัง่ทา้วชนกผูเ้ป็นพระบดิา
บุญธรรมของนางสีดาก็คือพงศ์จกัรพรรดิเช่นเดียวกัน เป็นการแสดงให้เห็นว่า คติเรื่องพระ
จกัรพรรดริาชตามบรบิทของสงัคมสมยัรตันโกสนิทรต์อนต้นนัน้พยายามใช้เรื่องรามเกยีรติเ์ป็น
พื้นที่ของการแสดงถึงกษัตรยิ์ผู้เป็นพระจกัรพรรดิราชโดยมิได้ให้ความส าคญักับการที่พระ
จกัรพรรดริาชที่จะต้องมหีนึ่งเดยีวในชมพูทวปีตามคตคิวามคดิและความเชื่อในพระพุทธศาสนา 
อนัเป็นการเน้นย ้าว่า พระมหากษตัรยิใ์นสมยัรตันโกสนิทรเ์ปรยีบเสมอืนพระจกัรพรรดริาชโดย
สะทอ้นผ่านวรรณกรรมเรือ่งรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 กล่าวคอื เมื่อนางสดีาไดอ้ภเิษกสมรสกบั
พระรามย่อมท าใหน้างสดีาเปรยีบเสมอืนนางแก้วผู้เป็นพระมเหสขีองพระจกัรพรรดริาชไปโดย
ปรยิายเช่นกนั กล่าวได้ว่า นางสดีาคอืนางแก้วซึ่งเป็นแก้ว 1 ใน 7 ประการ ของเครื่องประดบั
ฐานะแหง่ความเป็นพระจกัรพรรดริาช  
 
ตารางท่ี 55   อตัลกัษณ์จ าเพาะดา้นการเป็นคู่บุญของบุรษุเพศของนางสีดา : นางสีดาผูเ้ป็น 
   พระมเหสีคูบุ่ญของพระจกัรพรรดิราชในรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 1 
 

อตัลกัษณ์จ าเพาะ 
ด้านการเป็นคู่บญุของบุรษุเพศของนางสีดา 

รามเกียรต์ิ ร.1 

นางสดีา : ผูเ้ป็นพระมเหสคีู่บญุ 
ของพระจกัรพรรดริาช  

 

 
  5.2.2 พรหมจกัร 
  ในเรื่องพรหมจกัรจะปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาเช่นเดยีวกนัซึ่งท าใหเ้หน็ว่า 
กวผีูแ้ต่งเรือ่งพรหมจกัรพยายามสรา้งสรรคอ์ตัลกัษณ์จ าเพาะใหแ้ก่นางสดีา ดงันี้ 
 
   5.2.2.1 ภมิูหลงัของนางสีดา 
   อตัลกัษณ์จ าเพาะทางดา้นภูมหิลงัของนางสดีาทีก่วผีูแ้ต่งรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่
โดยเฉพาะเรื่องพรหมจกัรได้สรา้งสรรคใ์หม้คีวามแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ซึง่นับว่ามี
ความน่าสนใจ เพราะช่วยท าใหเ้หน็ถงึอตัลกัษณ์ของนางสดีาไดอ้ย่างแจ่มชดั กล่าวคอื ในเรื่อง
พรหมจกัร นางสดีาจะมทีี่มาจาก “นางสุธรรมา” ซึง่เป็นพระชายา 1 ใน 4 ของพระอนิทรซ์ึ่งจะ
อยู่ภายใต้กรอบคตคิวามเชื่อในพระพุทธศาสนา นับเป็นสิง่ที่น่าสนใจและมคีวามแตกต่างจาก
รามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่อื่นๆ อยา่งชดัเจน 
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ตารางท่ี 56   อตัลกัษณ์จ าเพาะดา้นภมิูหลงัของนางสีดาในพรหมจกัร 
 

อตัลกัษณ์จ าเพาะ 
ด้านภมิูหลงัของนางสีดา 

พรหมจกัร 

นางสดีาคอืนางสธุรรมา  
 

 
   5.2.2.2 ช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตหลงัการอภิเษกสมรส)  
   ในเรื่องพรหมจกัร พระรามลงทณัฑ์นางสดีาด้วยการเนรเทศออกจากเมอืงด้วย
ความเขา้ใจผดิคดิว่านางสดีายงัอาลยัทศกณัฐ์ มใิช่โทษประหารชวีติเหมอืนในรามเกยีรติฉ์บบั
ต่างๆ ของไทย อาจเป็นเพราะเรื่องพรหมจกัรเป็นนิบาตชาดกทีแ่สดงเรื่องราวของพระยาพรหม
จกัร (พระราม) โดยกวผีูแ้ต่งผกูเรือ่งใหพ้ระรามเป็นชาตหินึ่งของพระโพธสิตัว์ (การบ าเพญ็เพยีร
ของพระพุทธเจา้) จงึลดความรุนแรงจากการประหารชวีติเปลี่ยนเป็นการเนรเทศนางสดีาออก
จากเมอืงแทน 
 
ตารางท่ี 57   อตัลกัษณ์จ าเพาะดา้นช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตหลงัการอภิเษกสมรส)  
   ในพรหมจกัร 
 

อตัลกัษณ์จ าเพาะดา้นช่วงชีวิตของนางสีดา  
(ช่วงชีวิตหลงัการอภิเษกสมรส) 

พรหมจกัร 

พระรามลงทณัฑน์างสดีาดว้ยการเนรเทศออกจากเมอืง  
   

 
  5.2.3 ลงักาสิบโห 
  ในเรื่องลงักาสบิโหจะปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีา ท าให้เหน็ว่ากวผีู้แต่งเรื่อง
ลงักาสบิโหพยายามสรา้งสรรคอ์ตัลกัษณ์จ าเพาะใหแ้ก่นางสดีา ดงันี้ 
 
   5.2.3.1 ภมิูหลงัของนางสีดา 
   เรื่องลงักาสบิโห นางสดีาจะมีภูมหิลงัที่มาจาก “เทพธดิาสดิา” ซึง่เป็นเทพนารทีี่
บ าเพ็ญเพียรใต้ต้นนารีผลอยู่ในป่าหิมพานต์ อันสะท้อนคติความเชื่อพระพุทธศาสนา
เช่นเดยีวกนักบัรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีาน กล่าวไดว้่า การสรา้งสรรค์
ภมูหิลงัของนางสดีาในรามเกยีรติเ์รือ่งลงักาสบิโหจะปรบัเปลีย่นจากรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่อื่นๆ 
ทีส่่วนใหญ่จะสรา้งใหน้างสดีามาจากนางสุชาดา  
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ตารางท่ี 58   อตัลกัษณ์จ าเพาะดา้นภมิูหลงัของนางสีดาในลงักาสิบโห 

 
อตัลกัษณ์จ าเพาะ 

ด้านภมิูหลงัของนางสีดา 
ลงักาสิบโห 

นางสดีาคอืเทพธดิาสดิา  
 

 
   5.2.3.2 ลกัษณะพิเศษของนางสีดา 
   ในเรือ่งลงักาสบิโห อตัลกัษณ์จ าเพาะดา้นลกัษณะพเิศษของนางสดีาจะมทีัง้หมด 
1 ประการ คอื “การขอใหไ้ฟไหมร้า่งกาย” กวผีูแ้ต่งพยายามขบัเน้นใหเ้หน็ถงึอตัลกัษณ์ของนาง
สดีาในลกัษณะที่ว่า แมว้่านางไม่สามารถหนีรอดพ้นจากพญาภุมมจกั แต่สามารถส าแดงเดช
ดว้ยการตัง้จติอธษิฐานเพื่อขอใหไ้ฟไหมร้่างกายตน อนัจะท าใหร้อดพน้จากการล่วงละเมดิทาง
เพศของพญาภุมมจกั อกีทัง้ยงัท าใหเ้หน็ถงึพลงัของผูห้ญงิที่มกีารตัง้จติอธษิฐานเป็นเครื่องมอื
ช่วยเหลอืเพื่อการหนีใหร้อดพน้จากการแสดงอ านาจทางเพศของผูช้าย 
 
ตารางท่ี 59  อตัลกัษณ์จ าเพาะดา้นลกัษณะพิเศษของนางสีดาในลงักาสิบโห 
 

อตัลกัษณ์จ าเพาะ 
ด้านลกัษณะพิเศษของนางสีดา 

ลงักาสิบโห 

การขอใหไ้ฟไหมร้่างกาย  
 

 

 

   5.2.3.3 ช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวยัเยาว)์ 
   ในเรื่องลงักาสบิโห ผู้ที่ได้รบัเลี้ยงนางสิดาเป็นธิดาบุญธรรม มใิช่พระฤษีดงัที่
ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย แต่พระฤษีในเรื่องลงักาสบิโหจะเป็นผู้ท าหน้าที่แจ้ง
ขา่วว่าพบพระธดิาแก่ทา้วกนันกาเท่านัน้ กล่าวไดว้่า ทา้วกนันกามบีทบาทในการเป็นผูร้บัเลีย้ง
นางสดิาเป็นพระธดิาบุญธรรม ซึง่จะแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของไทย นับเป็นสิง่ทีท่ า
ใหเ้หน็ถงึอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัน้ีอย่างเด่นชดั 
 
ตารางท่ี 60   อตัลกัษณ์จ าเพาะดา้นช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวยัเยาว)์ ในลงักาสิบโห 

 
อตัลกัษณ์จ าเพาะ 

ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวยัเยาว)์ 
ลงักาสิบโห 

ทา้วกนันการบัเลีย้งนางสดิาเป็นพระธดิาบุญธรรม  
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  5.2.4 พระรามชาดก 
  ในเรื่องพระรามชาดกจะปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาทีห่ลากหลายเช่นกนั ท า
ใหเ้หน็ว่ากวผีูแ้ต่งเรือ่งพระรามชาดกพยายามสรา้งสรรคอ์ตัลกัษณ์จ าเพาะใหแ้ก่นางสดีา ดงันี้ 
 
   5.2.4.1 ลกัษณะพิเศษของนางสีดา  
   อตัลกัษณ์จ าเพาะด้านลกัษณะพเิศษของนางสดีาในเรื่องพระรามชาดกนัน้ จะมี
หลากหลายประการ กล่าวไดว้่า กวผีูแ้ต่งเรือ่งพระรามชาดกไดส้รา้งสรรคล์กัษณะพเิศษของนาง
สดีาซึง่จะมทีัง้หมด 3 ประการ กล่าวคอื 1) การมจีติอาฆาตแคน้ต่อทศกณัฐ ์2) การมขีองวเิศษ
และเวทมนตค์าถา และ 3) การมคีวามรูห้ลายภาษา ลกัษณะพเิศษดงักล่าวจะปรากฏในช่วงชวีติ
วยัเยาว์ของนางสดีาเช่นเดยีวกนั จะมลีกัษณะคล้ายรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 ลกัษณะพเิศษ
ดงักล่าวปรากฏในตอนวยัเยาว์ของนางสดีาทัง้หมดซึ่งจะปรากฏในตอนที่นางสดีาไม่สามารถ
ช่วยเหลอืตวัเองได ้จงึจ าต้องให้มสีิง่ศกัดิส์ทิธิค์อยดูแลรกัษานางสดีานัน่เอง อนัจะช่วยสะทอ้น
ใหเ้หน็ถงึความสูงส่งและความเป็นผูม้บีุญบารมี ดงันัน้อตัลกัษณ์จ าเพาะดา้นลกัษณะพเิศษของ
นางสดีาในเรื่องพระรามชาดกจะช่วยขบัเน้นนางสดีาฉบบัดงักล่าวมคีวามแตกต่างและมคีวาม
โดดเด่นมากยิง่ขึน้ 
 
ตารางท่ี 61 อตัลกัษณ์จ าเพาะดา้นลกัษณะพิเศษของนางสีดาในพระรามชาดก 
 

อตัลกัษณ์จ าเพาะ 
ด้านลกัษณะพิเศษของนางสีดา 

พระรามชาดก 

การมจีติอาฆาตแคน้ต่อทศกณัฐ ์  
การมขีองวเิศษและเวทมนตค์าถา  

การมคีวามรูห้ลายภาษา  
   

 
   5.2.4.2 ช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวยัเยาว)์ 
   ช่วงชวีติวยัเยาวข์องนางสดีาในเรื่องพระรามชาดกนัน้ ความเป็นกาลกณิีของนาง
สดีาและถูกทอดทิง้จะกล่าวตรงกนัทุกฉบบั แต่ในเรื่องพระรามชาดกจะมคีวามแตกต่างดา้นการ
สรา้งสรรคเ์นื้อเรือ่งของกวผีูแ้ต่งที่ว่า พญาราพณาสวรไม่ยอมเชื่อค าท านายของโหรจงึเลีย้งนาง
สดีาจนถงึ 1 ปี อนัจะแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ที่ทศกณัฐ์ท าตามค าแนะน าของโหร 
ถึงแม้ว่าบทบาทดังกล่าวจะไม่ใช่บทบาทของนางสีดาโดยตรงก็ตาม แต่ก็เป็นบทบาทที่มี
ความสมัพนัธก์บันางสดีา เพราะเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลใหเ้กดิอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีา
ดา้นลกัษณะพเิศษของตวัละคร นัน่คอื การควา้มดีแทงคางพญาราพณาสวรจนท าใหน้างสดีาถูก
ลอยแพไปในทีสุ่ด 
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   อกีทัง้ในเรือ่งพระรามชาดกนัน้ เมื่อนางสดีาทีอ่ยู่ในวยัเยาว ์พระอนิทรไ์ดเ้หาะลง
มาเนรมติปราสาทและเรอืส าเภาใหน้างสดีาก่อนทีจ่ะมาอยู่กบัพระฤษี ซึง่จะสมัพนัธก์บัลกัษณะ
พเิศษของนางสดีา 
 
ตารางท่ี 62  อตัลกัษณ์จ าเพาะดา้นช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวยัเยาว)์ ในพระรามชาดก 
 

อตัลกัษณ์จ าเพาะ 
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวยัเยาว)์ 

พระรามชาดก 

พญาราพณาสวรไม่ลอยแพนางสดีา 
ตามค าท านายของโหรในครัง้แรก  

พระอนิทรเ์นรมติปราสาทและเรอืส าเภา  
 

    
  5.2.5 พระลกั – พระลาม 
  ในเรื่องพระลกั – พระลามจะปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีา ท าให้เห็นว่ากวผีู้
แต่งเรือ่งพระลกั – พระลามพยายามสรา้งสรรคอ์ตัลกัษณ์จ าเพาะใหแ้ก่นางสดีา ดงันี้ 
 
   5.2.5.1 ช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวยัเยาว)์ 
   ในเรือ่งพระลกั – พระลามนัน้ กวผีูแ้ต่งไดส้รา้งสรรคช์่วงชวีติวยัเยาวข์องนางสดีา
ที่มคีวามแตกต่างตากรามเกียรติฉ์บบัอื่นๆ กล่าวคอื นางสดีาไม่ได้ถูกลอยแพในแม่น ้าหรอื
มหาสมุทร หลงัจากทีโ่หรท านายดวงชะตาของนางสดีาจะเป็นกาลกณิีแก่บา้นเมอืง แต่นางสดีา
ถูกทิง้ในป่าหมิพานต ์อนัจะแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ จงึถอืว่าเป็นอตัลกัษณ์จ าเพาะของ
นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัดงักล่าว 
 
ตารางท่ี 63  อตัลกัษณ์จ าเพาะดา้นช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวยัเยาว)์ ในพระลกั – พระลาม 

 
อตัลกัษณ์จ าเพาะดา้น 

ช่วงชีวิตวยัเยาวข์องนางสีดา (ช่วงชีวิตวยัเยาว)์ 
พระลกั – พระลาม 

นางสดีาถูกทิง้ในป่าหมิพานต ์  
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  5.2.6 บทละครดึกด าบรรพเ์ร่ืองรามเกียรต์ิฉบบัสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ  
  เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์
  ในบทละครดกึด าบรรพ์เรื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระ
ยานรศิรานุวดัตวิงศ์จะปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีา ท าใหเ้หน็ว่าพระองคท์รงพยายาม
สรา้งสรรคอ์ตัลกัษณ์จ าเพาะใหแ้ก่นางสดีา ดงันี้ 
 
   5.2.6.1 พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา 
   ในบทละครดกึด าบรรพ์เรื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้า
กรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์จะปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาโดยเฉพาะเรื่องการรอ้ย
พวงมาลยัเพื่อ “บูชาสาม”ี ซึง่จะช่วยท าใหเ้หน็ว่าสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยา
นรศิรานุวดัติวงศ์ทรงพยายามสร้างสรรค์อัตลกัษณ์จ าเพาะให้แก่นางสีดาที่ก่อให้เกิดความ
แตกต่างในดา้นพฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีา กล่าวไดว้่า บทละครดกึด าบรรพเ์รื่อง
รามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์มคีวามแตกต่าง
จากรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ กล่าวคอื นางสดีาจะมบีทบาทในลกัษณะเดนิเกบ็ดอกไมเ้พื่อใชใ้นการ
รอ้ยพวงมาลยั โดยพวงมาลยันี้จะไว้บูชากราบไหว้พระรามซึ่งเป็นการแสดงให้เหน็ถงึหน้าที่ที่
จะต้องดูแลรบัใช้สาม ีนางสดีาได้รอ้ยพวงมาลยัเพื่อถวายพระราม พฤตกิรรมที่แสดงออกของ
นางสดีาท าให้พระรามรูส้กึว่าเป็น “บุญ” ที่มนีางสดีามาคอยดูแลรบัใช้ นับว่าเป็นอตัลกัษณ์
จ าเพาะของนางสดีาทีแ่ตกต่างจากนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของไทย 
 
ตารางท่ี 64  อตัลกัษณ์จ าเพาะดา้นพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาในบทละคร 
   ดึกด าบรรพเ์รือ่งรามเกียรต์ิฉบบัสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา 
   นริศรานุวดัติวงศ ์

อตัลกัษณ์จ าเพาะ 
ด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา 

รามเกียรต์ิฉบบัสมเดจ็พระเจา้ 
บรมวงศเ์ธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา 

นริศรานุวดัติวงศ ์
การบชูาสาม ี  

   
 
  จากทัง้หมดข้างต้นจะท าให้เห็นว่า อตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบั
ต่างๆ ของไทย จะเป็นลกัษณะการสรา้งสรรคข์องกวผีูแ้ต่งรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัทีพ่ยายามสรา้ง
และขบัเน้นตวัตนของนางสดีาในคุณสมบตัดิา้นใดดา้นหนึ่งขึน้มาใหม้คีวามโดดเด่นและมคีวาม
แตกต่างจากนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ  ทัง้น้ีการพจิารณาอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีา
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ในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยจะพจิารณาจากประเดน็ในบทที่ 4 เรื่องความเป็นนางสดีาใน
รามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยผ่านตวัชีว้ดัทัง้หมด 7 ประการ อนัไดแ้ก่ 1) ภูมหิลงัของนางสดีา 
2) ชาตกิ าเนิดของนางสดีา 3) ลกัษณะภายนอกของนางสดีา 4) ลกัษณะพเิศษของนางสดีา 5) 
ช่วงชวีติของนางสดีา 6) พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีา และ 7) การเป็นคู่บุญของ
บุรุษเพศของนางสดีา จะพบว่า อตัลกัษณ์ของนางสดีาปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาใน
รามเกยีรติข์องไทยทัง้หมด 6 ฉบบั ได้แก่ รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 พรหมจกัร ลงักาสบิโห 
พระรามชาดก พระลกั – พระลาม และบทละครดกึด าบรรพเ์รื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ กล่าวโดยสรปุไดด้งันี้ 
   บทละครรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 1 ปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีา
ทัง้หมด 4 ประการ กล่าวคอื 1) ภมูหิลงัของนางสดีา นางสดีาจะมภีูมหิลงัทีม่าจากพระลกัษมซีึง่
สบืทอดความคดิและความเชื่อมาจากเรื่องรามายณะของอนิเดยีตามคตศิาสนาฮนิดู 2) ชาติ
ก าเนิดของนางสดีา นางสดีาจะก าเนิดเป็นพระราชธดิาในวงศ์กษตัรยิย์กัษ์ซึง่แสดงออกถงึความ
คลุมเครอืด้านชาตกิ าเนิดทีท่ศกณัฐผ์ูเ้ป็นบดิาด ารงเผ่าพนัธุเ์ป็นยกัษ์โดยนางสดีาด ารงเผ่าพนัธุ์
มนุษย์ 3) ลกัษณะพเิศษของนางสดีา นางสดีาจะมลีกัษณะพเิศษที่แตกต่างจากนางสดีาใน
รามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของไทย ได้แก่ การเปล่งเสยีงตอนเกดิและการเจรญิเตบิโตอยู่ใต้ดนิ และ 
4) การเป็นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสดีา นางสดีาจะด ารงฐานะพระมเหสคีู่บุญของพระรามที่
แสดงออกถงึฐานะของพระจกัรพรรดริาช 
   พรหมจกัร ปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาทัง้หมด 2 ประการ กล่าวคอื 1) 
ภูมหิลงัของนางสดีา นางสดีาจะมภีูมหิลงัที่มาจากนางสุธรรมา ผูเ้ป็นพระชายาของพระอนิทร์
ตามคตคิวามคดิและความเชื่อในพระพุทธศาสนา และ 2) ช่วงชวีติของนางสดีา (ช่วงชวีติหลงั
การอภิเษกสมรส) จะเป็นช่วงชีวิตหลังจากจบศึกสงครามที่พระรามช่วยนางสีดาได้ส าเร็จ 
หลงัจากนัน้นางสนมขอใหว้าดรปูทศกณัฐ ์เมือ่พระรามทราบความจรงิจงึสัง่เนรเทศนางสดีาออก
จากเมอืง (ในฉบบัอื่นๆ นางสดีาตอ้งโทษประหารชวีติ) 
 ลงักาสิบโห ปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาทัง้หมด 3 ประการ กล่าวคอื 
1) ภูมหิลงัของนางสดีา นางสดีาจะมภีูมหิลงัทีม่าจากเทพธดิาสดิา ผูบ้ าเพญ็เพยีรภาวนาใต้ต้น
นารพีุน (นารผีล) ในป่าหมิพานต์ตามคตคิวามคดิและความเชื่อในพระพุทธศาสนา 2) ลกัษณะ
พเิศษของนางสดีา นางสดีาจะมลีกัษณะพิเศษที่แตกต่างจากนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัอื่นๆ 
ของไทย ได้แก่ การขอให้ไฟไหม้ร่างกาย และ 3) ช่วงชวีิตของนางสีดา(ช่วงชวีิตวยัเยาว์) 
หลงัจากทีน่างสดีาถูกทอดทิ้ง ท้าวกนันกาผูเ้ป็นเจา้เมอืงได้รบัเลี้ยงดูนางสดีาเป็นพระราชธดิา
บุญธรรม ซึง่มใิช่พระฤษดีงัทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของไทย  
  พระรามชาดก ปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาทัง้หมด 2 ประการ 
กล่าวคอื 1) ลกัษณะพเิศษของนางสดีา จะปรากฏลกัษณะพเิศษในพระรามชาดกทีห่ลากหลาย 
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ได้แก่ การมจีติอาฆาตแค้นต่อทศกณัฐ์ การมขีองวเิศษและเวทมนต์คาถา และการมคีวามรู้
หลายภาษา และ 2) ช่วงชวีติของนางสดีา(ช่วงชวีติวยัเยาว)์ นางสดีาในช่วงวยัเยาว์นัน้ พญา
ราพณาสวรไม่ยอมลอยแพนางสดีาตามค าแนะน าของโหรในครัง้แรกโดยเลีย้งดูนางสดีาจนครบ 
1 ปี นางสดีาไดฉ้วยมดีแทงคางพญาราพณาสวร จงึท าให้นางสดีาถูกลอยแพในที่สุด และอกี
ช่วงหนึ่งในช่วงชวีติวยัเยาว์ของนางสดีา พระอนิทรไ์ด้ลงมาจากสวรรค์โดยเนรมติปราสาทและ
เรอืส าเภาใหแ้ก่นางสดีาเพื่อเป็นการช่วยเหลอืนางสดีาใหอ้ยู่รอดปลอดภยั  
   พระลกั - พระลาม ปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาทัง้หมด 1 ประการ 
กล่าวคอื 1) ช่วงชวีติของนางสดีา (ช่วงชวีติวยัเยาว)์ เมื่อโหรท านายว่านางสดีาเป็นกาลกณิีแก่
บา้นเมอืง นางสดีาในพระลกั – พระลามมไิดถู้กลอยแพดงัทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ แต่
ถูกทิง้ในป่าหมิพานต ์
   บทละครดึกด าบรรพเ์รื่องรามเกียรต์ิฉบบัสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า
ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ ปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาทัง้หมด 1 ประการ
กล่าวคอื 1) พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีา นางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัน้ีได้ร้อย
พวงมาลยัเพื่อไวใ้ชบ้ชูาสาม ี
  ดงันัน้อตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทัง้หมด 
6 ฉบบัขา้งต้น จะท าให้เห็นถึงการสรา้งสรรค์ลกัษณะและคุณสมบตัิของนางสดีาประการใด
ประการหน่ึงให้มคีวามแตกต่างจากนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัอื่นๆ อย่างชดัเจน เป็นปัจจยัที่
ช่วยท าใหเ้หน็การสรา้งอตัลกัษณ์ของนางสดีาใหม้คีวามโดดเด่นมากยิง่ขึน้ เพื่อเป็นการช่วยขบั
เน้นตวัตนของตวัละครนางสดีาใหม้คีวามเด่นชดัและโดดเด่นมากยิง่ขึน้นัน่เอง 

  
  จากการศกึษาอตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยจะท าให้เหน็ว่า 
อตัลกัษณ์ของนางสดีาจะปรากฏ 2 ลกัษณะ กล่าวคอื “อตัลกัษณ์รว่ม” และ “อตัลกัษณ์จ าเพาะ”  
ท าใหม้องเหน็ถงึคุณสมบตัขิองนางสดีาทีพ่จิารณาจากความเป็นนางสดีาอย่างรอบด้านจะมทีัง้
ลกัษณะร่วมกัน คล้ายคลงึกนัและแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กบัการสร้างสรรค์ของกวผีู้แต่ง
รามเกียรติแ์ต่ละฉบบั ดงันัน้ผู้ศึกษาขอสรุปผลเป็นตารางเกี่ยวกับความเป็นนางสีดาทัง้ 7 
ประการ ได้แก่ ภูมหิลงัของนางสดีา ชาติก าเนิดของนางสดีา ลกัษณะภายนอกของนางสดีา 
ลกัษณะพเิศษของนางสดีา ช่วงชวีติของนางสดีา พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีา การ
เป็นคู่บุญของบุรษุเพศของนางสดีา เพื่อจะท าใหม้องเหน็ภาพรวมดา้นอตัลกัษณ์ของนางสดีาใน
รามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทัง้ในลกัษณะรวมศูนย ์กระจุกตวัและกระจายตวั ทัง้นี้ผูศ้กึษาจะ
ขออภปิรายผลการศกึษาในตารางที่คุณสมบตัขิองความเป็นนางสดีาทีป่รากฏรามเกยีรติแ์ต่ละ
ฉบบัเท่านัน้ ดงัรายละเอยีดในตาราง 
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ตารางท่ี 65  อตัลกัษณ์ของนางสีดาด้านภมิูหลงัในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
 

รามเกียรต์ิของไทย 

ภมิูหลงัของนางสีดา 

นางสีดาคือ 
พระลกัษมี 

นางสีดาคือ 
นางสุชาดา 

นางสีดาคือ 
นางสุธรรมา 
(สุธมัมา) 

นางสีดาคือ
เทพธิดาสิดา 

รามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1     

ปรมัมเหยีร     
หอรมาน     
พรหมจกัร     
ลงักาสบิโห     

พระลกั – พระลาม     
พระรามชาดก     
ควายทวัระพ ี     

 
 
ตารางท่ี 66 อตัลกัษณ์ของนางสีดาด้านชาติก าเนิดในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
 

รามเกียรต์ิของไทย 

ชาติก าเนิดของนางสีดา 
การไม่ได้ด ารงฐานะเป็น 
พระราชธิดาของทศกณัฐ ์

การด ารงฐานะเป็น 
พระราชธิดาของทศกณัฐ ์

การจติุมาเกิด 
เหนือตกั
ทศกณัฐ ์

การขอให้ไฟไหม้
รา่งกายแลว้จติุ 
มาเกิดใหม่ด้วย
พลงัเทวดา 

การด ารงฐานเป็น
พระราชธิดา 
ในวงศก์ษตัริย์

ยกัษ ์

การด ารงฐานเป็น
พระราชธิดา 
ในวงศก์ษตัริย์

มนุษย ์
รามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 

    

ปรมัมเหยีร     
หอรมาน     
พรหมจกัร     
ลงักาสบิโห     

พระลกั – พระลาม     
พระรามชาดก     
ควายทวัระพ ี     
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ตารางท่ี 67 อตัลกัษณ์ของนางสีดาด้านลกัษณะภายนอกในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

ลกัษณะภายนอกของนางสีดา 

การมีรปูลกัษณ์
ท่ีสวยงาม 

การแต่งกาย 
การแต่งกาย

นางแบบละครใน 
การแต่งกาย 
แบบดาบสินี 

การแต่งกายผา้
ทิพยจ์ากเทวดา 

ค าพากยร์ามเกยีรติอ์ยธุยา     
บทละครรามเกยีรติอ์ยุธยา     

รามเกยีรติฉ์บบั 
พระเจา้กรุงธนบุร ี     

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1     
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2     
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4     
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6     
บทละครดกึด าบรรพเ์รื่อง
รามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระ
เจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรม
พระยานรศิรานุวดัตวิงศ ์

    

รามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน     
ปรมัมเหยีร     
หอรมาน     
พรหมจกัร     
ลงักาสบิโห     

พระลกั – พระลาม     
พระรามชาดก     
ควายทวัระพ ี     

 
 
ตารางท่ี 68.1 อตัลกัษณ์ของนางสีดาด้านลกัษณะพิเศษในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย (ต่อ) 

 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

ลกัษณะพิเศษของนางสีดา 
การเปล่งเสียง

ตอนเกิด 
การจติุมาเกิด

เหนือตกัทศกณัฐ์ 
การมีความอาฆาต
แค้นต่อทศกณัฐ์ 

การขอให้ไฟไหม้
ร่างกาย 

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1     

ปรมัมเหยีร     

หอรมาน     
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รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

ลกัษณะพิเศษของนางสีดา 
การเปล่งเสียง

ตอนเกิด 
การจติุมาเกิด

เหนือตกัทศกณัฐ์ 
การมีความอาฆาต
แค้นต่อทศกณัฐ์ 

การขอให้ไฟไหม้
ร่างกาย 

ลงักาสบิโห     

พระรามชาดก     

ควายทวัระพ ี     

 
 
ตารางท่ี 68.2 อตัลกัษณ์ของนางสีดาด้านลกัษณะพิเศษในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย  
 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

ลกัษณะพิเศษของนางสีดา 
การเจริญเติบโต
ด้วยน ้านมพระฤษี 

การเจริญเติบโต
อยู่ใต้ดิน 

การเส่ียงทาย
บษุบกแก้ว 

การลุยไฟ ธรณีแหวก 

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1      

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2      

รามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน      

ลงักาสบิโห      
พรหมจกัร      
หอรมาน      

พระลกั – พระลาม      
 
 
ตารางท่ี 68.3 อตัลกัษณ์ของนางสีดาด้านลกัษณะพิเศษในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 

 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

ลกัษณะพิเศษของนางสีดา 

การมี 
กายร้อน 

เทวดานิรมิตท่ีอยู่
อาศยัและผ้าทิพย์

ปกคลุมกาย 

เทวดาคอย
ปกป้อง 

การมีของ
วิเศษและเวท
มนตค์าถา 

การมีความรู้
หลายภาษา 

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1      

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2      
รามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน      

พรหมจกัร      
ปรมัมเหยีร      
หอรมาน      

ควายทวัระพ ี      
พระรามชาดก      
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ตารางท่ี 69 อตัลกัษณ์ของนางสีดาด้านช่วงชีวิต (ช่วงชีวิตวยัเยาวถึ์งการอภิเษกสมรส)  
   ในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 

 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

ช่วงชีวิตวยัเยาวถึ์งการอภิเษกสมรสของนางสีดา 
การเป็นผูท่ี้ 
ถกูทอดท้ิง 

การเป็นธิดาบุญธรรม
ของพระฤษี 

การได้อภิเษกสมรส 
กบัผูมี้บญุ 

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1    

ปรมัมเหยีร    

หอรมาน    

พรหมจกัร    

ลงักาสบิโห    

พระลกั – พระลาม    

พระรามชาดก    

ควายทวัระพ ี    

 

 
ตารางท่ี 70 อตัลกัษณ์ของนางสีดาด้านช่วงชีวิต (ช่วงหลงัการอภิเษกสมรส) ในรามเกียรต์ิ 
   ฉบบัต่างๆ ของไทย (ต่อ) 

 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

ช่วงชีวิตหลงัการอภิเษกสมรสของนางสีดา 
การมีความสมัพนัธท่ี์ดี
กบัเครอืญาติของสามี 

การเป็นนางกษตัริย์
และเจ้านาย 

การเป็นผูห้ญิงท่ี
ต้องถกูช่วงชิง 

ค าพากยร์ามเกยีรติอ์ยธุยา    

บทละครรามเกยีรติอ์ยุธยา    

รามเกยีรติฉ์บบั 
พระเจา้กรุงธนบุร ี

   

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1    

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2    

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4    

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6    

บทละครดกึด าบรรพเ์รื่อง
รามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยา

นรศิรานุวดัตวิงศ ์

   

รามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน    
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รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

ช่วงชีวิตหลงัการอภิเษกสมรสของนางสีดา 
การมีความสมัพนัธท่ี์ดี
กบัเครอืญาติของสามี 

การเป็นนางกษตัริย์
และเจ้านาย 

การเป็นผูห้ญิงท่ี
ต้องถกูช่วงชิง 

ปรมัมเหยีร    

หอรมาน    

พรหมจกัร    

ลงักาสบิโห    

พระลกั – พระลาม    

พระรามชาดก    

ควายทวัระพ ี    

 
 

 
ตารางท่ี 71.1 อตัลกัษณ์ของนางสีดาด้านช่วงชีวิต (ช่วงชีวิตแห่งการพิสูจน์ความดีงาม)  
   ในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 

 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

ช่วงชีวิตแห่งการพิสูจน์ความดีงามของนางสีดา 
การลุยไฟเพื่อ
พิสูจน์ความ
บริสุทธ์ิ 

การเป็นผูท่ี้ 
ถกูลงทณัฑ ์
จากสามี 

การมาอาศยั
อยู่กบั 
พระฤษี 

การกลบัสู่ฐานะ
ธิดาบญุธรรม 
ของพระฤษี 

รามเกยีรติฉ์บบั 
พระเจา้กรุงธนบุร ี

    

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1     
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2     
บทละครดกึด าบรรพเ์รื่อง

รามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยา

นรศิรานุวดัตวิงศ ์

    

ลงักาสบิโห     
พรหมจกัร     
หอรมาน     
ปรมัมเหยีร     

พระลกั – พระลาม     
พระรามชาดก     
ควายทวัระพ ี     
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ตารางท่ี 71.2 อตัลกัษณ์ของนางสีดาด้านช่วงชีวิต (ช่วงชีวิตแห่งการพิสูจน์ความดีงาม)  
   ในรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 

 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

ช่วงชีวิตแห่งการพิสูจน์ความดีงามของนางสีดา 
การเป็นแม่เลี้ยงเด่ียว 

(single mom) 
การเป็นผูเ้สียสละ การกลบัสู่สวรรค ์

รามเกยีรติฉ์บบั 
พระเจา้กรุงธนบุร ี    

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1    
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2    

ลงักาสบิโห    
พรหมจกัร    
หอรมาน    
ปรมัมเหยีร    

พระลกั – พระลาม    
พระรามชาดก    
ควายทวัระพ ี    

 

 
ตารางท่ี 72.1 อตัลกัษณ์ของนางสีดาด้านพฤติกรรมและการแสดงออกในรามเกียรต์ิ 
   ฉบบัต่างๆ ของไทย (ต่อ) 
 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา 
การมีความ

ซ่ือสตัยแ์ละภกัดี
ต่อสามี 

การดแูล
ปรนนิบติัสามี 

การมีความ
กตญัญกูตเวที 

การมีความ
เคารพต่อผู้
ทรงศีล 

ค าพากยร์ามเกยีรติอ์ยธุยา     
บทละครรามเกยีรติอ์ยุธยา     

รามเกยีรติฉ์บบั 
พระเจา้กรุงธนบุร ี     

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1     
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2     
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4     
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6     
รามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน     
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ตารางท่ี 72.2 อตัลกัษณ์ของนางสีดาด้านพฤติกรรมและการแสดงออกในรามเกียรต์ิ 
   ฉบบัต่างๆ ของไทย (ต่อ) 
 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา 
การมีความหลงใหล
ในของแปลกตา 
และสวยงาม 

การถือตวัและ
หย่ิงในศกัด์ิศรี 

การวางตวั
เหมาะสม 

การใช้วาจา
รนุแรงและ

ตรงไปตรงมา 
ค าพากยร์ามเกยีรติอ์ยธุยา     
บทละครรามเกยีรติอ์ยุธยา     

รามเกยีรติฉ์บบั 
พระเจา้กรุงธนบุร ี     

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1     
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2     
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6     
บทละครดกึด าบรรพเ์รื่อง

รามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระ

ยานรศิรานุวดัตวิงศ ์

    

ลงักาสบิโห     

รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา 
การมีความ

ซ่ือสตัยแ์ละภกัดี
ต่อสามี 

การดแูล
ปรนนิบติัสามี 

การมีความ
กตญัญกูตเวที 

การมีความ
เคารพต่อผู้
ทรงศีล 

บทละครดกึด าบรรพเ์รื่อง
รามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระ

ยานรศิรานุวดัตวิงศ ์

    

ลงักาสบิโห     
พรหมจกัร     
หอรมาน     
ปรมัมเหยีร     

พระลกั – พระลาม     
พระรามชาดก     
ควายทวัระพ ี     
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รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา 
การมีความหลงใหล
ในของแปลกตา 
และสวยงาม 

การถือตวัและ
หย่ิงในศกัด์ิศรี 

การวางตวั
เหมาะสม 

การใช้วาจา
รนุแรงและ

ตรงไปตรงมา 
พรหมจกัร     
หอรมาน     
ปรมัมเหยีร     

พระลกั – พระลาม     
พระรามชาดก     
ควายทวัระพ ี     

 
 

ตารางท่ี 72.3 อตัลกัษณ์ของนางสีดาด้านพฤติกรรมและการแสดงออกในรามเกียรต์ิ 
   ฉบบัต่างๆ ของไทย 
 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา 
การแสดงออกทาง

อารมณ์เศรา้โศกรนุแรง 
การมีความรกั
และห่วงใยบุตร 

การ 
บูชาสามี 

การ 
ส านึกผิด 

ค าพากยร์ามเกยีรติอ์ยธุยา     
บทละครรามเกยีรติอ์ยุธยา     

รามเกยีรติฉ์บบั 
พระเจา้กรุงธนบุร ี

 
   

รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1     
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2     
บทละครดกึด าบรรพเ์รื่อง
รามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระ
เจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรม
พระยานรศิรานุวดัตวิงศ ์

 

   

รามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน     
ลงักาสบิโห     
พรหมจกัร     
หอรมาน     
ปรมัมเหยีร     

พระลกั – พระลาม     
พระรามชาดก     
ควายทวัระพ ี     
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ตารางท่ี 73 อตัลกัษณ์ของนางสีดาด้านการเป็นคู่บุญของบุรษุเพศในรามเกียรต์ิ 
   ฉบบัต่างๆ ของไทย 
 

รามเกียรต์ิ 
ฉบบัต่างๆ ของไทย 

การเป็นคู่บญุของบุรษุเพศของนางสีดา 
นางสีดา : ผูเ้ป็นพระมเหสีคู่บญุ 

ของพระจกัรพรรดิราช 
นางสีดา : ผูเ้ป็นภรรยา 

คู่บุญท่ีดีของสามี 
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1   

ลงักาสบิโห   
พรหมจกัร   
หอรมาน   
ปรมัมเหยีร   

พระลกั – พระลาม   
ควายทวัระพ ี   

 

   
 ผลการศึกษาในบทที่ 5 นี้ จะท าให้เหน็ว่า อตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบั
ต่างๆ ของไทยปรากฏใหเ้หน็ทัง้หมด 2 ลกัษณะ กล่าวคอื 1) อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีา และ 2) 
อตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีา ทัง้น้ีอตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย
จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ๆ กล่าวคอื 1) อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติ์
ทุกฉบบั 2) อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติเ์ฉพาะถิน่ ไดแ้ก่ อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีา
ในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอื
ภาคอสีาน และ 3) อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติข์า้มถิน่  
 ดงันัน้การศกึษาอตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทัง้อตัลกัษณ์
ร่วมและอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีา จะท าให้เหน็ว่า คุณสมบตัขิองความเป็นนางสดีาจะอยู่
รว่มกนัทัง้หมด 3 รปูแบบ ไดแ้ก่ รวมศูนย ์กระจกุตวัและกระจายตวั กล่าวโดยสรปุไดด้งันี้ 
    รปูแบบท่ี 1 รวมศูนย ์เมื่อคุณสมบตัขิองนางสดีาอยู่ร่วมกนัแบบรวมศูนยจ์ะ
สร้างอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกียรติทุ์กฉบบั อนัจะเห็นได้จากคุณสมบตัิด้านต่างๆ 
ของนางสดีามปีรากฏรว่มกนัในรามเกยีรติท์ีอ่ยูใ่นขอบเขตของการศกึษาทัง้หมด 16 ฉบบั  
   รปูแบบท่ี 2 กระจกุตวั เมื่อคุณสมบตัขิองนางสดีาอยู่ร่วมกนัแบบกระจุกตวัจะ
สร้างอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกียรติเ์ฉพาะถิ่น ได้แก่ อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาใน
รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอืภาค
อสีาน และอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติข์า้มถิน่ อนัจะเป็นลกัษณะที่อตัลกัษณ์ของ
นางสดีาที่กระจุกตวัอยู่ในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นถิ่นภาคกลาง ถิ่นภาคเหนือและถิ่นภาค
อสีานรว่มกนั และกระจกุตวัแบบขา้มถิน่รว่มกนั  
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   รปูแบบท่ี 3 กระจายตวั เมื่อคุณสมบตัขิองนางสดีาอยู่ร่วมกนัแบบกระจายตวั
จะสรา้งอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาในรามเกยีรติ ์จะเป็นลกัษณะทีคุ่ณสมบตัขิองนางสดีาบาง
ประการเป็นอสิระต่อกนัซึ่งจะปรากฏอยู่ในรามเกยีรติฉ์บบัใดฉบบัหน่ึงเท่านัน้ นับเป็นการสรา้ง
ความโดดเด่นและเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบันัน้ๆ ให้มคีวามแตกต่าง
จากนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ 
 
  จากการน าขอ้มลูคุณสมบตัขิองความเป็นนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยมา
พจิารณาเปรยีบเทยีบยอ่มจะท าใหเ้หน็อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาและอตัลกัษณ์จ าเพาะของนาง
สดีาแบบภาพรวมจะช่วยท าใหเ้หน็ว่า อตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 จะมี
ความโดดเด่นมากทีสุ่ดซึง่สามารถครอบครองคุณสมบตัขิองความเป็นนางสดีาทัง้ 7 ประการได้
มากทีสุ่ด จงึช่วยท าใหก้ าหนดอตัลกัษณ์ของนางสดีาไทยไดอ้ย่างมัน่คงและกลายเป็นอตัลกัษณ์
ตวัแทนของนางสดีาในบรบิทสงัคมไทยได้อย่างชดัเจน อาจเป็นเพราะความสมบูรณ์ของเนื้อ
เรื่องรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 ที่มกีารรวบรวมเน้ือเรื่องรามเกียรติท์ี่กระจดักระจายให้
กลายเป็นรามเกยีรติฉ์บบัสมบูรณ์ของแผ่นดนิ ดงัที่กุสุมา รกัษมณี (2547: 163) กล่าวว่า 
รามเกยีรติฉ์บบัพระราชนิพนธ์ของรชักาลที่ 1 เป็นเพยีงฉบบัเดยีวทีม่กีารรวบรวมเนื้อหาของ
รามเกียรติไ์ว้ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งมคีวามยาว 116 เล่มสมุดไทย มมีากกว่าห้าหมื่นค ากลอน 
นับเป็นส านวนที่ประมวลเรื่องพระรามไว้สมบูรณ์ที่สุดในภาษาไทย จงึมสี่วนที่ช่วยผลกัดนัให้
นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 มคีวามเขม้แขง็และเขม้ขน้โดยไดก้ลายเป็นตวัแทนของ
นางสดีาทัง้หมดดงัทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยที่มกีารปรวิรรตและพมิพเ์ผยแพร่
ทัง้หมด 16 ฉบบั จนกลายเป็นทีร่บัรูใ้นสงัคมไทยไดเ้ป็นอย่างด ี   
  หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของไทย โดยเฉพาะรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 ที่มี
ความสมบูรณ์ใกลเ้คยีงกบัรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 กม็อิาจท าใหน้างสดีาของรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที่ 2 สามารถเทยีบเท่ากบันางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 ได้ อาจเป็นเพราะ
รามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 เป็นฉบบัที่มจีุดมุ่งหมายการแต่งเพื่อใช้แสดงละครในโดยใช้
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เป็นต้นเค้าในการพระราชนิพนธ์ อกีทัง้รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง
อื่นๆ เป็นฉบบัตดัตอน เนื้อเรือ่งและบทบาทของนางสดีาจงึไดถู้กลดทอนไปดว้ยเช่นกนั เช่น ค า
พากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา บทละครรามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา รามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้
กรุงธนบุร ีฯลฯ ประกอบกบัรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 มจีุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเนื้อเรื่อง
รามเกยีรติท์ีก่ระจดักระจายให้มคีวามสมบูรณ์ตัง้แต่ต้นเรื่องจนถงึจบเรื่องซึง่ท าใหก้ลายเป็นต้น
เค้าของรามเกยีรติใ์นยุคหลงัๆ เช่น รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 4 เป็นตอนพระรามเดนิดง ซึ่ง
บทบาทของนางสดีามน้ีอย จงึไม่อาจเทยีบเท่ากบันางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 หรอื
รามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน จะเน้นฉากเกี่ยวกบัสงคราม หรอืนางสดีาในบทละครดกึด าบรรพเ์รื่อง
รามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์จะปรากฏ 2 ตอน 
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ได้แก่ ตอนศูรปนขาตสีดีา และตอนฆ่านางสดีา ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่า ความไม่สมบูรณ์ของเนื้อ
เรื่องจงึท าให้นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัตดัตอนไม่สามารถเทยีบเท่ากบันางสดีาในรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่1 ซึง่ท าใหถู้กนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ปกปิดตวัตนของนางสดีาใน
รามเกยีรติฉ์บบัดงักล่าว นอกจากนี้หากพจิารณารามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาค
อสีานนัน้ แมว้่ารามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานทัง้ 7 ฉบบั จะมตี้นเรื่องจนถงึ
จบเรื่องก็ตาม แต่ก็เป็นฉบบัที่รวบรดั ลดความซบัซ้อนของตวัละคร จงึท าให้บางบทบาทของ
นางสดีาทีส่มัพนัธก์บัตวัละครอื่นๆ ซึง่ปรากฏเช่นเดยีวกบัในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 หายไป
เช่นเดยีวกนั นับเป็นสาเหตุส าคญัที่ช่วยท าให้อตัลกัษณ์ของนางสดีาน้อยกว่ารามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที่ 1 กล่าวได้ว่า นางสีดาในรามเกียรติฉ์บับภาคกลางส่วนใหญ่และรามเกียรติฉ์บับ
ท้องถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอีสานจงึไม่อาจครอบครองคุณสมบตัคิวามเป็นนางสดีาได้อย่าง
เทยีบเท่ากบัรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ซึง่ไม่อาจก าหนดอตัลกัษณ์ของนางสดีาไดอ้ย่างมัน่คง 
ดงันัน้นางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 จงึได้กลายเป็นตวัแทนของนางสดีาทัง้หมดใน
รามเกยีรติข์องสงัคมไทย 
  จากขา้งต้นอาจกล่าวไดว้่า ความสมบูรณ์ดา้นเนื้อเรื่องนับเป็นเงื่อนไขทีส่ าคญัมากทีสุ่ด
ที่ท าให้นางสีดาในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 มคีวามเข้มแข็งและด ารงอยู่อย่างโดดเด่น
ท่ามกลางนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย กลายเป็นทีรู่จ้กัและเป็นทีร่บัรูใ้นสงัคมไทย 
ซึง่ได้ลบเลอืนนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ไม่ให้เป็นที่รูจ้กัเป็นวงกว้างในสงัคมไทย แมว้่า
รามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานจะมตีัง้แต่ต้นเรื่องจนถงึจบเรื่อง แต่ทัง้นี้กวผีู้
แต่งรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานจะเน้นความกระชบัในการด าเนินเรื่อง 
ตวัละครรองที่อาจมคีวามสมัพนัธ์และมบีทบาทที่เกี่ยวข้องกบันางสดีาจะถูกตดัทิ้งไป หรอืตวั
ละครที่ขดักบัคตคิวามเชื่อทางพระพุทธศาสนาก็จะถูกตดัทิ้งไปด้วย จงึท าให้บางบทบาทของ
นางสดีาไม่ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ ดงัเช่น บทบาทของพระอศิวรดงัทีป่รากฏในตอน
พระอศิวรมาไกล่เกลีย่ใหน้างสดีายอมคนืดกีบัพระรามในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง ซึง่ความเชื่อ
เรือ่งพระอศิวรทีเ่ป็นความเชื่อในศาสนาฮนิดจูะไมป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือ
และภาคอสีาน เพราะขดักบัความเชื่อในพระพุทธศาสนาโดยจะถูกแทนที่ด้วยบทบาทของพระ
อนิทร ์หรอืบทบาทของนางส ามนักขาดงัทีป่รากฏในตอนนางส ามนักขากล่าวชมโฉมนางสดีาใน
รามเกียรติฉ์บบัภาคกลางจะไม่ปรากฏในรามเกียรติฉ์บบัท้องถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอีสาน 
เพราะเป็นตวัละครรองโดยจะถูกแทนที่ด้วยบทบาทของพรานป่า ฯลฯ กล่าวได้ว่า นางสดีาใน
รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางและรวมไปถงึรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ภาคเหนือและภาคอสีานจะเป็นที่
รูจ้กัเฉพาะภาคหรอืรบัรูก้ารมอียู่เท่านัน้ แต่จะไม่ได้น ามาพจิารณาความหมายของการด ารงอยู่
ของนางสดีาไดเ้ทยีบเท่ากบันางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 มากนัก ประกอบกบัเหตุผล
ด้านอ านาจของตวับทวรรณกรรมที่สะท้อนผ่านอ านาจของกวผีู้แต่งย่อมมสี่วนช่วยผลกัดนัให้
นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 มคีวามเขม้แขง็และโดดเด่นเพิม่มากยิง่ขึน้ จนน าไปสู่การ
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ก าหนดอตัลกัษณ์ของนางสดีาทีเ่ป็นรบัรูใ้นสงัคมไทยอยูท่ีภ่าพนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาล
ที ่1 เท่านัน้ จนกลายเป็นอตัลกัษณ์ตวัแทนของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบั 
  นอกจากน้ีปัจจยัส าคญัทีช่่วยยนืยนัว่า อตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาล
ที ่1 ไดก้ลายเป็นตวัแทนของนางสดีาในรามเกยีรติข์องไทย จะเหน็ไดจ้าก “อตัลกัษณ์จ าเพาะ
ของนางสีดา” ที่ปรากฏในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย โดยเฉพาะนางสีดาที่ปรากฏใน
รามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ จะเหน็ไดว้่า กวผีูแ้ต่งโดยเฉพาะเรื่องพรหมจกัร พระรามชาดก พระลกั 
- พระลามและลงักาสบิโห และรวมไปถงึรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางบางฉบบั ไดแ้ก่ บทละครดกึ-
ด าบรรพ์เรื่องรามเกียรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ 
พยายามสรา้งตวัตนนางสดีาขึน้มาใหม้คีวามโดดเด่นและแตกต่างจากรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ เพื่อ
เป็นการแสดงอตัลกัษณ์ของนางสดีาทีก่วผีูแ้ต่งรามเกยีรติฉ์บบันัน้ๆ สรา้งสรรคข์ึน้มา แต่กม็อิาจ
เทยีบเท่ากบันางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ซึง่จะแพร่หลายและเป็นทีรู่จ้กัในภูมภิาคของ
ตนเองเท่านัน้ 
 ดงันัน้ความสมบูรณ์ทางดา้นเน้ือเรื่องของรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และอ านาจของกวี
ผูแ้ต่งรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ซึง่เป็นชนชัน้ราชส านัก นับว่ามสี่วนส าคญัทีช่่วยท าใหน้างสดีา
ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 มคีวามเขม้แขง็มากยิง่ขึน้ ประกอบกนัความอุดมสมบูรณ์ทาง
วรรณศลิป์ทีเ่ขม้ขน้ในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ยงัเป็นปัจจยัทีช่่วยส่งเสรมิใหร้ามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 มคีวามงดงามทางดา้นการใชภ้าษาและความเปรยีบต่างๆ ซึ่งช่วยท าใหอ้ตัลกัษณ์
ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 มคีวามเขม้แขง็ และท าใหน้างสดีาเป็นที่รูจ้กัเป็นวง
กวา้งในสงัคมไทยและกลายเป็นตวัอตัลกัษณ์ตวัแทนของนางสดีาในสงัคมไทยไดอ้ยา่งมัน่คง 
 กล่าวสรุปได้ว่า นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 สามารถครอบครองคุณสมบตัิ
ของความเป็นนางสีดาได้มากที่สุด เพราะความสมบูรณ์ด้านเนื้อเรื่อง อ านาจของกวีผู้แต่ง 
ประกอบกบัความเข้มข้นทางวรรณศิลป์ช่วยผลกัดนัให้นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 
สามารถก าหนดอตัลกัษณ์ของนางสดีาไทยได้อย่างมัน่คงและกลายเป็นอตัลกัษณ์ตัวแทนของ
นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาษาไทย อกีทัง้การศกึษาความเป็นนางสดีาทุกแง่มุม ย่อมเป็นการ
เผยอตัลกัษณ์ของนางสดีาทัง้ “อตัลกัษณ์ร่วม” และ “อตัลกัษณ์จ าเพาะ” ที่กวผีูแ้ต่งรามเกยีรติ ์
ฉบบัต่างๆ ของไทยพยายามเลอืกสรร สรา้งใหม่หรอืน ามาสรา้งซ ้า อนัเป็นชีใ้หเ้หน็ว่า นางสดีา
ในรามเกียรติฉ์บับต่างๆ ของไทยมีลักษณะที่หลากหลายทัง้เหมือนกัน คล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกนั อกีทัง้ยงัช่วยท าใหไ้ด้ตวัแทนของนางสดีาอนัเป็นตวัแทนที่ชอบธรรม เพราะมกีาร
น านางสดีาฉบบัต่างๆ ของไทยมาพจิารณาความหมายใหม่ โดยมไิดใ้ชน้างสีดาของรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที่ 1 เป็นตวัแทนของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทัง้หมด จนน าไปสู่
การได้ตวัแทนของนางสดีาซึง่พจิารณาจากนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทุกแง่มุม 
อนัจะไดต้วัแทนนางสดีาอนัชอบธรรมท่ามกลางความหลากหลายของตวัละครนางสดีาที่ปรากฏ
อยูใ่นบรบิทสงัคมไทยนัน่เอง  
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บทท่ี 6 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 

6.1 สรปุผลการศึกษา 
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติฉ์บับต่างๆ ของไทย” มี
จดุมุง่หมายเพื่อศกึษาความเป็นนางสดีาและอตัลกัษณ์ของนางสดีาโดยใชแ้นวคดิเรื่องอตัลกัษณ์
(identity) ประกอบกบัการวเิคราะหต์วับทวรรณกรรม ซึง่ก าหนดขอบเขตขอ้มลูทีใ่ช้ศกึษาจาก
รามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทีม่กีารปรวิรรตและพมิพเ์ผยแพรท่ัง้หมด 16 ฉบบั ดงันี้ 
    1. รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง มทีัง้หมด 9 ฉบบั ไดแ้ก่ 1) ค าพากยร์ามเกยีรติ ์
ฉบบัสมยัอยุธยา 2) บทละครรามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา 3) บทละครรามเกยีรติฉ์บบัพระเจ้า
กรงุธนบุร ี4) บทละครรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 5) บทละครรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 6) บท
ละครรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 7) บทรอ้งและบทพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 8) บทละคร
ดกึด าบรรพเ์รื่องรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ ์
และ 9) ค าพากย ์- เจรจารามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน  
   2. รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ มทีัง้หมด 4 ฉบบั ไดแ้ก่ 1) ปรมัมเหยีร 2) พรหม-
จกัร 3) ลงักาสบิโห และ 4) หอรมาน  
     3. รามเกียรติ์ฉบับภาคอีสาน มีทัง้หมด 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ควายทัวระพี 2) 
พระรามชาดก และ 3) พระลกั – พระลาม 
  ผลการศกึษาสรุปได้ว่า ความเป็นนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยโดยผ่าน
ตวัชีว้ดัทัง้หมด 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) ภมูหิลงัของนางสดีา 2) ชาตกิ าเนิดของนางสดีา 3) ลกัษณะ
ภายนอกของนางสดีา 4) ลกัษณะพเิศษของนางสดีา 5) ช่วงชวีติของนางสดีา 6) พฤตกิรรมและ
การแสดงออกของนางสดีา และ 7) การเป็นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสดีา ปรากฏความเป็น
นางสดีาดงัต่อไปนี้ 
   ประการแรก ภูมหิลงัของนางสดีาจะพบการอธิบายภูมหิลงัของนางสดีาตาม
บรบิทความเชื่อ 2 ลกัษณะ กล่าวคอื 1) ความเชือ่แบบฮนิดู ได้แก่ นางสดีาคอืพระลกัษม ี
ปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และ 2) ความเชือ่แบบพุทธ ไดแ้ก่ นางสดีาคอืนางสุชาดา 
ปรากฏในพระรามชาดก พระลกั – พระลาม ควายทวัระพ ีหอรมานและปรมัมเหยีร และนางสดีา
คอืนางสุธรรมา (สุธมัมา) ปรากฏในพรหมจกัร นอกจากนี้ในลงักาสบิโห นางสดีาจะมภีูมหิลงัมา
จากเทพธดิาสดิา ผู้บ าเพ็ญภาวนาใต้ต้นนารผีลซึ่งอยู่ป่าหมิพานต์อนัอยู่ในคติความเชื่อของ
ศาสนาพุทธเช่นเดยีวกนั 
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   ประการที่สอง ชาตกิ าเนิดของนางสดีาจะพบทัง้หมด 3 ลกัษณะ กล่าวคอื 1) 
พระราชธิดาในวงศ์กษัตริย์มนุษย์ จะปรากฏในรามเกียรติฉ์บับท้องถิ่น ได้แก่ พรหมจกัร 
พระรามชาดกและพระลกั – พระลาม และ 2) พระราชธดิาในวงศ์กษตัรยิย์กัษ์ จะปรากฏเพยีง
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 เท่านัน้ และ 3) การก าเนิดดว้ยตนของเทวดา ซึง่มไิดม้ชีาตกิ าเนิด
เป็นพระราชธดิาของทศกณัฐ ์กล่าวคอื ในเรื่องลงักาสบิโห นางสดีาจะเป็นเทพธดิาสดิาทีอ่ยู่ใต้
ต้นนารีผลในป่าหิมพานต์ มีจิตเคียดแค้นมุ่งสงัหารทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์สัง่ให้เทวดาเฝ้าหาก
เทพธดิาสดิามาเกดิใหมใ่หน้ าไปถวายตน เมือ่นางสดิามาเกดิใหม่ ทศกณัฐก์็ไดน้ านางสดิาใส่หบี
ทองลอยน ้าไป ส่วนในเรื่องหอรมาน ปรมัมเหยีร และควายทวัระพ ีจะกล่าวตรงกนัว่า นางสดีา
มไิด้จุตลิงในครรภ์ของมเหสทีศกณัฐ์ แต่จะลงมาเกดิในลกัษณะโอปปาตกิะบนตกัของทศกณัฐ ์
จงึถอืว่านางสดีามใิช่พระราชธดิาของทศกณัฐเ์นื่องจากลกัษณะการเกดิดงักล่าวเป็นการเกดิดว้ย
ตนเองของเทวดา 
   ประการที่สาม ลกัษณะภายนอกของนางสดีาสามารถพิจารณาได้ทัง้หมด 2 
ลกัษณะ กล่าวคอื 1) รูปลกัษณ์ นางสดีาจะเป็นตวัละครหญิงที่มคีวามงดงามมากที่สุดซึ่งจะ
กล่าวตรงกนัทุกฉบบั และ 2) การแต่งกาย นางสดีาจะมลีกัษณะการแต่งกายทัง้หมด 3 ลกัษณะ
ไดแ้ก่ การแต่งกายนางแบบละครใน จะปรากฏเฉพาะรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 และรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที่ 2 เท่านัน้ ลกัษณะการแต่งกายผ้าทพิยจ์ากเทวดา จะปรากฏในเรื่องปรมัมเหยีร 
หอรมานและควายทวัระพ ีและการแต่งกายแบบดาบสนิี จะปรากฏเฉพาะรามเกยีรติฉ์บบัรชักาล
ที ่1 รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่4 และรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่6 
   ประการทีส่ ี ่ลกัษณะพเิศษของนางสดีามหีลากหลาย กล่าวไดว้่า ลกัษณะพเิศษ
ของนางสดีาจะปรากฏทัง้หมด 6 ลกัษณะ กล่าวคอื 1) ลกัษณะพเิศษด้านการเกดิ ไดแ้ก่ การ
เปล่งเสยีงตอนเกดิ และการจุตมิาเกดิเหนือตกัทศกณัฐ์ 2) ลกัษณะพเิศษดา้นความอาฆาตแคน้ 
ได้แก่ การมจีติอาฆาตแค้นต่อทศกณัฐ์ 3) ลกัษณะพเิศษดา้นการเจรญิเตบิโต ได้แก่ การ
เจรญิเตบิโตดว้ยน ้านมพระฤษ ีและการเจรญิเตบิโตอยู่ใต้ดนิ 4) ลกัษณะพเิศษดา้นการมเีทวดา
ช่วยเหลอื ไดแ้ก่ เทวดานิรมติทีอ่ยู่อาศยัและผา้ทพิยป์กคลุมกาย เทวดาคอยปกป้อง การมขีอง
วเิศษและเวทมนตค์าถา และการมคีวามรูห้ลายภาษา 5) ลกัษณะพเิศษดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ การ
มกีายรอ้น และ 6) ลกัษณะพเิศษดา้นพลงัจติอธษิฐาน ไดแ้ก่ การขอใหไ้ฟไหมร้า่งกาย การเสีย่ง
ทายบุษบกแก้ว การลุยไฟ และธรณีแหวก กล่าวไดว้่า ลกัษณะพเิศษของนางสดีาจะปรากฏใน
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 มากทีสุ่ด รองลงมาคอืรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่2 พระรามชาดกและ
พรหมจกัร นอกจากนี้ลกัษณะพเิศษของนางสดีายงัช่วยสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเป็นผูม้ ี“บุญ” ที่
สงูส่งของนางสดีาทีส่มัพนัธก์บัภมูหิลงัและชาตกิ าเนิดอกีดว้ย  
   ประการที่ห้า นางสดีาเป็นตวัละครเอกหญงิที่มชี่วงชวีติผนัแปร สามารถแบ่ง
ออกได้ 3 ช่วง กล่าวคอื 1) ช่วงชวีติวยัเยาว์ถงึการอภเิษกสมรส ไดแ้ก่ การเป็นผู้ทีถู่กทอดทิ้ง 
การเป็นธดิาบุญธรรมของพระฤษ ี และการได้อภเิษกสมรสกบัผูม้บีุญ  2) ช่วงชวีติหลงัการ
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อภเิษกสมรส ได้แก่ การมคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัเครอืญาติของสาม ีการเป็นนางกษัตรยิ์และ
เจา้นาย และการเป็นผูห้ญงิทีต่้องถูกช่วงชงิ และ 3) ช่วงชวีติแห่งการพสิูจน์ความดงีาม ไดแ้ก่ 
การลุยไฟเพื่อพสิูจน์ความบรสิุทธิ ์การเป็นผู้ทีถู่กลงทณัฑจ์ากสาม ีการมาอาศยัอยู่กบัพระฤษ ี
การกลบัสู่ฐานะธดิาบุญธรรมของพระฤษ ีการเป็นแมเ่ลีย้งเดีย่ว การเป็นผูเ้สยีสละและการกลบัสู่
สวรรค ์จากช่วงชวีติของนางสดีาทัง้หมดตัง้แต่ต้นเรื่องจนถงึจบเรื่องย่อมช่วยสะทอ้นใหเ้หน็เสน้
ชวีติของนางสดีาที่มคีวามพเิศษแตกต่างกบัตวัละครหญงิในเรื่องรามเกยีรติแ์ละในวรรณกรรม
ไทยเรือ่งอื่นๆ อยา่งเด่นชดั 
   ประการทีห่ก พฤตกิรรมและการแสดงออกของนางสดีาแสดงออกใหเ้หน็อย่าง
ชดัเจนทัง้หมด 11 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การมคีวามซือ่สตัยแ์ละภกัดต่ีอสาม ี2) การดูแลปรนนิบตัิ
สาม ี3) การมคีวามกตญัญูกตเวท ี 4) การมคีวามเคารพต่อผูท้รงศลี 5) การมคีวามหลงใหลใน
ของแปลกตาและสวยงาม 6) การถอืตวัและหยิง่ในศกัดิศ์ร ี7) การวางตวัเหมาะสม 8) การใช้
วาจารุนแรงและตรงไปตรงมา 9) การแสดงออกทางอารมณ์เศรา้โศกรุนแรง 10) การมคีวามรกั
และห่วงใยบุตร และ 11) การบชูาสาม ี 
   ประการทีเ่จด็ การเป็นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ 
ของไทย จะปรากฏ 2 ลกัษณะ กล่าวคอื 1) นางสดีาผูเ้ป็นพระมเหสคีู่บุญของพระจกัรพรรดริาช 
ซึ่งปรากฏในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 และ 2) นางสดีาผู้เป็นภรรยาทีด่ขีองสามี ปรากฏใน
รามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ ปรมัมเหยีร หอรมาน พรหมจกัร ลงักาสบิโห พระลกั – พระลาม
และควายทวัระพ ี 
  จากการพจิารณาความเป็นนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยพบว่า อตัลกัษณ์
ของนางสดีาจะมลีกัษณะรวมศูนย ์กระจุกตวัและกระจายตวั ซึ่งน าไปสู่การก าหนดอตัลกัษณ์
ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยโดยจะปรากฏอตัลกัษณ์ของนางสดีา 2 ลกัษณะ 
กล่าวคอื 1) อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีา ไดแ้ก่ อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบั  
อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติเ์ฉพาะถิน่ และอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติ ์
ขา้มถิน่ และ 2) อตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีา 
  อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรต์ิทุกฉบบั จะท าให้เห็นว่า นางสดีาเป็น
ผู้หญงิที่มรีูปลกัษณ์งดงามอย่างยิง่ ด ารงฐานะเป็นนางกษตัรยิแ์ละเจา้นาย และเป็นพระมเหสี
คู่บุญของพระรามซึ่งมคีวามซื่อสตัย์และจงรกัภกัดต่ีอพระราม นอกจากนี้ยงัเป็นมูล เหตุแห่ง
ความขดัแยง้ซึง่น าไปสู่สงครามของการแยง่ชงิระหว่างเผ่าพนัธุ์ 
 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรต์ิเฉพาะถ่ิน จะปรากฏ 2 ลกัษณะ 
กล่าวคอื 1) อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง และ 2) อตัลกัษณ์ร่วมของ
นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอืภาคอสีาน กล่าวไดว้่า อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีา
ในรามเกยีรติเ์ฉพาะถิน่จะมลีกัษณะทีอ่ตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางปรากฏ
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ร่วมกนัตัง้แต่ 2 ฉบบัขึน้ไป และรวมไปถงึลกัษณะที่อตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบั
ภาคเหนือและ/หรอืภาคอีสานปรากฏร่วมกนัตัง้แต่ 2 ฉบบัขึ้นไป แต่ทัง้นี้การที่ผู้ศึกษาได้
พจิารณาอตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัภาคเหนือและภาคอีสานรวมกนั อาจเป็น
เพราะรามเกยีรติท์ ัง้สองถิน่ไมว่่าจะเป็นรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและรามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน
ต่างอยูภ่ายใตค้ตคิวามเชื่อพระพุทธศาสนาและมคีวามเป็นทอ้งถิน่เหมอืนกนั ซึง่เป็นเหตุท าใหม้ี
การสรา้งสรรคท์ีค่ลา้ยคลงึกนั        
  อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัภาคกลาง จะท าให้เห็นว่า 
นางสดีาจะมกีารแต่งกายทัง้แบบนางละครในและดาบสนิี นางสดีาจะเป็นผูท้ีม่กีายรอ้นซึง่เตบิโต
มาดว้ยน ้านมของพระฤษทีีเ่กดิจากการตัง้จติอธษิฐานขอพรต่อเทวดา และนางสดีายงัเป็นผูห้ญงิ
ทีม่กีารตัง้จติอธษิฐานเพื่อความปรารถนาของตนเองในการแก้ไขปัญหาชวีติและความปรารถนา
ใครรู่ใ้นบางสิง่ ไมว่่าจะเป็นการเสีย่งทายบุษบกแก้วเพื่อพสิูจน์การมชีวีติอยู่ของพระราม การลุย
ไฟเพื่อพสิูจน์ความบรสิุทธิข์องตนเองและการตัง้จติขอให้ธรณีแหวกเพื่อหนีพระรามไปเมอืง
บาดาล อกีทัง้นางสดีายงัมชี่วงชวีติทีผ่นัแปรตามเสน้ชวีติของตนเอง เมื่อพระฤษรีบัเลี้ยงนางสี
ดาจงึท าใหน้างสดีาส านึกรูใ้นบุญคุณ หลงัจากนัน้นางสดีาอภเิษกสมรสกบัพระราม จงึท าใหน้าง
สดีามคีวามสมัพนัธท์ี่ดกีบัเครอืญาตขิองพระราม และนางสดีายงัขออกบวชตดิตามพระรามเพื่อ
มาดูแลปรนนิบตัริบัใชพ้ระราม ต่อมานางสดีาเกดิความหลงใหลในกวางทองทีม่รีปูร่างแปลกตา
และสวยงามจงึท าใหถู้กทศกณัฐล์กัพาตวัมาไวท้ีเ่มอืงลงกา นางสดีายงัเป็นผูท้ีม่คีวามเคารพต่อ
ผูท้รงศลีและยงัเป็นผูท้ีส่ านึกในความผดิทีต่นเองก่อเรือ่งขึน้มาในเหตุการณ์ทีต่นมคีวามอยากได้
กวางทอง อกีทัง้นางสดีายงัถูกลงทณัฑจ์ากสามดีว้ยโทษประหารชวีติ เพราะพระรามทราบเรื่อง
นางสดีาวาดรปูทศกณัฐ์ หลงัจากนัน้นางสดีาจ าต้องเดนิทางมาอาศยัอยู่กบัพระฤษีโดยคอยรบั
ใช้พระฤษีและจ าต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มคีวามรกัต่อบุตรโดยได้เลี้ยงดูบุตรเพยีงล าพงั 
ต่อมาพระรามมาขอคนืด ีนางสดีาจ ายอมคนืดเีพราะต้องเหน็แก่เทวดาส่วนรวมเพื่อรกัษาความ
สงบสุขของโลก           
  อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรต์ิฉบบัภาคเหนือและ/หรือภาค
อีสาน จะท าให้เหน็ว่า นางสดีาจะมภีูมหิลงัมาจากนางสุชาดา ผู้เป็นพระชายาของพระอินทร์
ตามคตคิวามเชื่อในพระพุทธศาสนาโดยมชีาตกิ าเนิดเป็นพระราชธดิาในวงศ์กษตัรยิม์นุษย ์แต่
บางฉบบั นางสดีาจะจตุลิงมาเกดิเหนือตกัทศกณัฐ ์(การก าเนิดดว้ยพลงัของเทวดา) นางสดีาจะ
แต่งกายดว้ยผา้ทพิยจ์ากเทวดาทีม่านิรมติให ้นางสดีายงัเป็นผูห้ญงิทีม่กีายรอ้นและเตบิโตดว้ย
น ้านมของพระฤษีที่เกิดจากการตัง้จติอธษิฐานขอพรต่อเทวดา อีกทัง้นางสดีาจะมลีกัษณะที่
ตรงไปตรงมาในลกัษณะการร าพงึร าพนัทางความคดิ อกีทัง้นางสดีายงัมชี่วงชวีติทีผ่นัแปรตาม
เส้นชวีติของตนเองซึ่งคล้ายคลงึกบัรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง กล่าวคอื นางสดีาจะเป็นผู้ที่ถูก
ทอดทิ้งเพราะดวงชะตาของนางสดีาเป็นกาลกณิีต่อบ้านเมอืงและทศกณัฐ์จงึท าให้ถูกลอยแพ
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แลว้พระฤษผีู้ใจบุญรบัเลีย้งดูจงึท าให้นางสดีาส านึกรูใ้นบุญคุณ หลงัจากนัน้นางสดีาได้อภเิษก
สมรสกบัพระรามจงึท าให้นางสดีามคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัเครอืญาตขิองพระราม ต่อมานางสดีา
เกดิความหลงใหลในกวางทองทีม่รีปูร่างแปลกตาและสวยงาม จงึท าให้ถูกทศกณัฐล์กัพาตวัมา
ไว้ที่เมอืงลงกา นางสีดายงัถูกลงทณัฑ์จากสามดี้วยโทษประหารชีวิต หลงัจากนัน้นางสีดา
เดนิทางมาอาศยัอยู่กบัพระฤษโีดยคอยรบัใชพ้ระฤษแีละกลายเป็นแม่เลีย้งเดีย่วทีม่คีวามรกัต่อ
บุตรโดยได้เลี้ยงดูบุตรเพยีงล าพงั ต่อมาพระรามมาขอคนืด ีนางสดีาจ ายอมคนืดีและกลบัไป
ครองเมอืงเป็นพระมเหสขีองพระราม เมื่อนางสดีาหมดอายุขยัก็กลบัสู่สวรรค์ นอกจากนี้อัต
ลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ทัง้ภาคเหนือและภาคอสีานส่วนใหญ่จะเหน็ว่า 
นางสดีาคอืนางแกว้ผูเ้ป็นภรรยาทีด่งีามของสาม ี      
 อตัลกัษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรต์ิข้ามถ่ิน จะเป็นลกัษณะอตัลกัษณ์ของ
นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางจะปรากฏร่วมกบัอตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบั
ภาคเหนือและภาคอีสาน จะท าให้เห็นว่า อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกียรติข์า้มถิ่นจะ
ปรากฏในคุณสมบตัดิ้านลกัษณะพเิศษของนางสดีา ช่วงชวีติของนางสดีา และพฤตกิรรมและ
การแสดงออกของนางสดีา กล่าวคอื นางสดีาเจรญิเตบิโตดว้ยน ้านมพระฤษีทีเ่กดิจากการตัง้จติ
อธษิฐานขอพรต่อเทวดา นางสดีาเป็นผู้ทีม่กีายรอ้นและมเีทวดาปกป้อง นางสดีาเดนิลุยไฟเพื่อ
พสิูจน์ความบรสิุทธิข์องตนเอง ส่วนด้านช่วงชวีติของนางสดีาจะมคีวามผนัแปร เริม่ตัง้แต่ต้น
เรื่องที่นางสดีาถูกทอดทิ้งและกลายเป็นธดิาบุญธรรมของพระฤษ ีจากนัน้พระฤษไีดจ้ดัพธิหีาคู่
ใหแ้ก่นางสดีาจงึท าใหน้างไดอ้ภเิษกกบัพระรามผูม้บีุญ จนก่อเกดิความสมัพนัธท์ีด่กีบัเครอืญาติ
ของสาม ีจากนัน้นางสดีาถูกลงทณัฑจ์ากสามจีงึไดไ้ปอาศยัอยู่กบัพระฤษแีลว้คลอดบุตรออกมา
เพยีงล าพงัซึง่ท าใหน้างสดีากลายเป็นแมเ่ลีย้งเดีย่ว ในดา้นพฤตกิรรมและการแสดงออกของนาง
สดีาจะท าให้เหน็ว่า นางสดีาเป็นผูห้ญิงที่คอยรบัใชท้ัง้บดิาบุญธรรมและสาม ีนางสดีาเป็นผูท้ี่มี
ความเคารพต่อผูท้รงศลี และยงัเป็นผูห้ญงิทีม่คีวามหลงใหลในของแปลกตาและสวยงามนัน่คอื 
กวางทอง จนเป็นสาเหตุใหน้างสดีาถูกทศกณัฐล์กัพาตวัมาไวท้ีเ่มอืงลงกา ทัง้นี้นางสดีายงัมกีาร
วางตวัทีเ่หมาะสมทีส่มกบัฐานะนางกษตัรยิแ์ละเจา้นาย แต่กเ็ป็นผูห้ญงิทีม่กีารใชว้าจาทีรุ่นแรง
และตรงไปตรงมา รวมไปถงึนางสดีายงัมคีวามเป็นแม่ที่มคีวามรกัและความห่วงใยต่อบุตรของ
ตนอยา่งเป่ียมลน้         
 จากการพจิารณาเกีย่วกบัอตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย
ทัง้ 3 ลกัษณะขา้งตน้ ไดแ้ก่ อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบั อตัลกัษณ์ร่วมของ
นางสดีาในรามเกยีรติเ์ฉพาะถิน่ และอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติข์า้มถิน่ จะท าให้
เหน็ว่า คุณสมบตัขิองนางสดีาจะมกีารถ่ายทอดระหว่างกนั จนก่อให้เกดิการน าอตัลกัษณ์ของ
นางสดีามาสรา้งซ ้าใหม่ ประการส าคญั นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 จะมอีทิธพิลที่
ส่งผลต่อการก าหนดอัตลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นทัง้ภาคเหนือและภาค
อสีานในดา้นต่างๆ ตามทีก่วผีูแ้ต่งรามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่เลอืกรบัความเป็นตวัตนของนางสดีา
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ตามรสนิยมและบรบิทสงัคมวฒันธรรมของตน ดงันัน้อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาจงึท าใหม้องเหน็
ถงึการซอ้นและเหลื่อมความเป็นตวัตนของนางสดีาในวรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติไ์ดอ้ย่างเด่นชดั
 อตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสีดา ถอืว่าเป็นอตัลกัษณ์ทีก่วผีูแ้ต่งรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบั
พยายามสรา้งสรรคต์วัตนนางสดีาใหม้คีวามแตกต่างจากนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ซึง่จะ
ท าให้เห็นถึงคุณสมบตัิของนางสดีาที่ปรากฏในรามเกียรติฉ์บบัใดฉบบัหน่ึงเพียงฉบบัเดียว
เท่านัน้ ทัง้นี้อตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาจะสามารถพจิารณาจากความเป็นนางสดีาทัง้หมด 7 
ประการ ซึง่จะท าใหพ้บว่า อตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาจะปรากฏเด่นชดัในรามเกยีรติท์ ัง้หมด 
6 ฉบบั อนัไดแ้ก่ บทละครรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 พรหมจกัร ลงักาสบิโห พระรามชาดก 
พระลกั – พระลาม และบทละครดกึด าบรรพเ์รือ่งรามเกยีรติฉ์บบัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้
ฟ้ากระยานรศิรานุวดัตวิงศ์         
   บทละครรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 1 ปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีา
ทัง้หมด 4 ประการ กล่าวคอื 1) ภมูหิลงัของนางสดีา นางสดีาจะมภีูมหิลงัทีม่าจากพระลกัษมซีึง่
สบืทอดความคดิและความเชื่อมาจากเรื่องรามายณะของอินเดยีตามคติศาสนาฮนิดู 2) ชาติ
ก าเนิดของนางสดีา นางสดีาจะก าเนิดเป็นพระราชธดิาในวงศ์กษตัรยิย์กัษ์ซึง่แสดงออกถงึความ
คลุมเครอืด้านชาตกิ าเนิดทีท่ศกณัฐผ์ูเ้ป็นบดิาด ารงเผ่าพนัธุเ์ป็นยกัษ์โดยนางสดีาด ารงเผ่าพนัธุ์
มนุษย์ 3) ลกัษณะพิเศษของนางสีดา นางสีดาจะมลีกัษณะพเิศษที่แตกต่างจากนางสดีาใน
รามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของไทย ไดแ้ก่ การเปล่งเสยีงตอนเกดิ และการเจรญิเตบิโตอยู่ใต้ดนิ และ 
4) การเป็นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสดีา นางสดีาจะด ารงฐานะพระมเหสคีู่บุญของพระรามที่
แสดงออกถงึฐานะของพระจกัรพรรดริาช       
   พรหมจกัร ปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาทัง้หมด 2 ประการ กล่าวคอื 
1) ภมูหิลงัของนางสดีา นางสดีาจะมภีมูหิลงัทีม่าจากนางสุธรรมา ผูเ้ป็นพระชายาของพระอนิทร์
ตามคตคิวามคดิและความเชื่อในพระพุทธศาสนา และ 2) ช่วงชวีติของนางสดีา (ช่วงชวีติหลงั
การอภิเษกสมรส) จะเป็นช่วงชีวิตหลงัจากจบศึกสงครามที่พระรามช่วยนางสีดาได้ส าเร็จ 
หลงัจากนัน้นางสนมขอใหว้าดรปูทศกณัฐ ์เมือ่พระรามทราบความจรงิจงึสัง่เนรเทศนางสดีาออก
จากเมอืง ซึง่ในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ นางสดีาตอ้งโทษประหารชวีติ   
   ลงักาสิบโห ปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาทัง้หมด 3 ประการ กล่าวคอื 
1) ภูมหิลงัของนางสดีา นางสดีาจะมภีูมหิลงัทีม่าจากเทพธิดาสดิา ผู้บ าเพญ็เพยีรภาวนาใต้ต้น 
นารผีลซึง่อยู่ในป่าหมิพานต์ตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา 2) ลกัษณะพเิศษของนางสดีา 
นางสดีาจะมลีกัษณะพเิศษที่แตกต่างจากนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของไทย ไดแ้ก่ การ
ขอให้ไฟไหม้ร่างกาย และ 3) ช่วงชวีติของนางสดีา(ช่วงชวีติวยัเยาว์) หลงัจากที่นางสดีาถูก
ทอดทิ้ง ท้าวกนันกาผู้เป็นเจา้เมอืงได้รบัเลี้ยงดูนางสดีาเป็นพระราชธดิาบุญธรรม ซึ่งมใิช่พระ
ฤษดีงัทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ ของไทย       
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   พระรามชาดก ปรากฏอัตลักษณ์จ าเพาะของนางสีดาทัง้หมด 2 ประการ 
กล่าวคอื 1) ลกัษณะพเิศษของนางสดีา จะปรากฏลกัษณะพเิศษในพระรามชาดกทีห่ลากหลาย 
ได้แก่ การมจีติอาฆาตแค้นต่อทศกณัฐ์ การมขีองวเิศษและเวทมนต์คาถา และการมคีวามรู้
หลายภาษา และ 2) ช่วงชวีติของนางสดีา(ช่วงชวีติวยัเยาว์) นางสดีาในช่วงวยัเยาว์นัน้ พญา
ราพณาสวรไม่ยอมลอยแพนางสดีาตามค าแนะน าของโหรในครัง้แรกโดยเลีย้งดูนางสดีาจนครบ 
1 ปี นางสดีาไดฉ้วยมดีแทงคางพญาราพณาสวร จงึท าใหน้างสดีาถูกลอยแพในทีสุ่ด นอกจากนี้
พระอินทร์ได้ลงมาจากสวรรค์โดยเนรมติปราสาทและเรอืส าเภาให้แก่นางสีดาเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลอืนางสดีาใหอ้ยูร่อดปลอดภยั        
   พระลกั - พระลาม ปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาทัง้หมด 1 ประการ 
กล่าวคอื 1) ช่วงชวีติของนางสดีา(ช่วงชวีติวยัเยาว์) เมื่อโหรท านายว่านางสดีาเป็นกาลกณิีแก่
บา้นเมอืง นางสดีาในพระลกั – พระลามมไิดถู้กลอยแพดงัทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ แต่
นางสดีาจะถูกทิง้ในป่าหมิพานตซ์ึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึบรบิทคตคิวามเชื่อในพระพุทธศาสนา 
   บทละครดึกด าบรรพเ์ร่ืองรามเกียรต์ิฉบบัสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ เจ้า
ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ ปรากฏอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาทัง้หมด 1 ประการ 
กล่าวคอื 1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา นางสีดาในรามเกียรติฉ์บบัน้ีได้ร้อย
พวงมาลยัเพื่อไวใ้ชบ้ชูาสาม ี        
 จากการพจิารณาอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาจะท าใหเ้หน็ถงึการสรา้งสรรคล์กัษณะ
และคุณสมบตัขิองนางสดีาประการใดประการหน่ึงใหม้คีวามแตกต่างจากนางสดีาในรามเกยีรติ ์
ฉบบัอื่นๆ อยา่งชดัเจน เป็นปัจจยัทีช่่วยท าใหเ้หน็การสรา้งอตัลกัษณ์ของนางสดีาใหม้คีวามโดด
เด่นมากยิง่ขึน้ เพื่อเป็นการช่วยขบัเน้นตวัตนของตวัละครนางสดีาใหม้คีวามเด่นชดัและโดดเด่น
 ดงันัน้การศกึษาอตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทจะท าใหเ้หน็
ว่า คุณสมบตัขิองความเป็นนางสดีาจะอยู่ร่วมกนัทัง้หมด 3 รปูแบบ ไดแ้ก่ รวมศูนย ์กระจุกตวั
และกระจายตวั กล่าวโดยสรปุไดด้งันี้       
  รปูแบบท่ี 1 รวมศูนย ์เมื่อคุณสมบตัขิองนางสดีาอยู่ร่วมกนัแบบรวมศูนยจ์ะ
สร้างอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกียรติทุ์กฉบบั อนัจะเห็นได้จากคุณสมบตัิด้านต่างๆ 
ของนางสดีามปีรากฏรว่มกนัในรามเกยีรติท์ีอ่ยูใ่นขอบเขตของการศกึษาทัง้หมด 16 ฉบบั 
  รปูแบบท่ี 2 กระจกุตวั เมื่อคุณสมบตัขิองนางสดีาอยู่ร่วมกนัแบบกระจุกตวัจะ
สร้างอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกียรติเ์ฉพาะถิ่น ได้แก่ อตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาใน
รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง อตัลกัษณ์รว่มของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือและ/หรอืภาค
อสีาน และอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติข์า้มถิน่ อนัจะเป็นลกัษณะที่อตัลกัษณ์ของ
นางสดีาที่กระจุกตวัอยู่ในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นถิ่นภาคกลาง ถิ่นภาคเหนือและถิ่นภาค
อสีานรว่มกนั และกระจกุตวัแบบขา้มถิน่รว่มกนั      
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  รปูแบบท่ี 3 กระจายตวั เมื่อคุณสมบตัขิองนางสดีาอยู่ร่วมกนัแบบกระจายตวั
จะสรา้งอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาในรามเกยีรติ ์จะเป็นลกัษณะทีคุ่ณสมบตัขิองนางสดีาบาง
ประการเป็นอสิระต่อกนัซึ่งจะปรากฏอยู่ในรามเกยีรติฉ์บบัใดฉบบัหน่ึงเท่านัน้ นับเป็นการสรา้ง
ความโดดเด่นและเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบันัน้ๆ ให้มคีวามแตกต่าง
จากนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ       
 จากการค้นหาอัตลักษณ์จากความเป็นนางสีดาท าให้เห็นว่า อัตลักษณ์จ าเพาะที่
ปรากฏอย่างโดดเด่นและแตกต่างท่ามกลางอตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ 
ของไทย โดยมอีตัลกัษณ์ร่วมของนางสดีาในรามเกยีรติทุ์กฉบบัเป็นเค้าโครงหลกัซึง่ไดค้อยยดึ
โยงอตัลกัษณ์ร่วมกบัอตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีาไว้ กล่าวไดว้่า รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 
สามารถครอบครองความเป็นนางสดีาไดม้ากที่สุด จงึสามารถก าหนดอตัลกัษณ์ของนางสดีาทัง้ 
“อตัลกัษณร่วมของนางสดีา” และ “อตัลกัษณ์จ าเพาะของนางสดีา” ซึ่งน่าจะมาจากมูลเหตุ 2 
ประการเป็นส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นความสมบรูณ์ของเนื้อเรือ่ง และดา้นอ านาจของกวผีูแ้ต่ง ดงันี้ 
  หากพจิารณามูลเหตุด้านความสมบูรณ์ของเนื้อเรื่องนัน้ จะท าให้พบว่า ความ
สมบูรณ์ของเน้ือเรื่องในรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัไม่เท่ากนั จงึเป็นสาเหตุที่เป็นปัจจยัส าคญัซึ่งท า
ใหอ้ตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยไม่เท่ากนั และยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่
ท าให้ความเขม้ขน้ของอตัลกัษณ์นางสดีาจะมคีวามแตกต่างกนัไปอกีด้วย ซึ่งจะขึน้อยู่กบัการ
สรา้งสรรค ์ต่อเตมิ ปรบัเปลีย่นเน้ือเรื่องรามเกยีรติใ์หเ้ขา้กบับรบิททางสงัคมวฒันธรรมของกวผีู้
แต่งรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบั ตลอดจนรสนิยมของกวผีูแ้ต่งว่าจะสรา้งสรรค์เป็นไปในทศิทางใด จน
น าไปสู่การมตีวัตนของนางสดีาหรอือตัลกัษณ์ของนางสดีาทัง้ทีม่ลีกัษณะรว่มกนัและแตกต่างกนั
นัน่เอง หากพจิารณาความสมบูรณ์ดา้นตวัตนของนางสดีาในรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบันัน้ จะพบว่า 
นางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 ถอืเป็นตวัละครที่มคีวามสมบูรณ์และอุดมไปด้วยตวัตน
ของความเป็นนางสดีาอย่างหลากหลายและรอบดา้น จงึเป็นปัจจยัที่ท าใหน้างสดีาในรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที่ 1 ได้กลายเป็นตวัแทนของนางสดีาในรามเกียรติท์ ัง้หมดของสงัคมไทย สาเหตุ
ดงักล่าวสบืเนื่องมาจากความสมบูรณ์ของเนื้อเรื่องที่มตีัง้แต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง หากพจิารณา
รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางอื่นๆ จะพบว่าเป็นฉบบัตดัตอนที่เน้นฉากสงคราม หรอืบางฉบบัเช่น 
รามเกียรติฉ์บับรชักาลที่ 4 เป็นตอนพระรามเดินดง ซึ่งบทบาทของนางสีดามีน้อย จึงไม่
สามารถต่อสูก้บันางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 อกีทัง้รามเกยีรติฉ์บบัวดัขนอน เน้นฉาก
สงคราม บทบาทของนางสดีาจงึมน้ีอย ซึง่ท าใหถู้กนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ปกปิด
ตวัตนของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัดงักล่าว ฯลฯ หรอืบางฉบบั เช่น รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่
6 ค าพากยร์ามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา บทละครรามเกยีรติส์มยัอยุธยา รามเกยีรติฉ์บบัพระเจา้
กรุงธนบุร ีฯลฯ การปรากฏบทบาทของนางสดีาจะขึน้อยู่กบักวผีู้แต่งเลอืกตดัตอน เพราะเป็น
ฉบบัที่ใชใ้นการแสดง แต่อย่างไรกต็ามรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 2 ถอืว่าเป็นเพยีงฉบบัเดยีวที่
นางสดีาเป็นตวัละครทีม่คีวามใกลเ้คยีงกบันางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 มากทีสุ่ด ซึง่จะ
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ช่วยท าใหเ้หน็ถงึความเป็นนางสดีาทัง้ในลกัษณะอตัลกัษณ์รว่มและอตัลกัษณ์จ าเพาะ แต่กม็อิาจ
ด ารงฐานะเทยีบเท่ากบันางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 กล่าวได้ว่า มูลเหตุด้านความ
สมบูรณ์ของเน้ือเรื่องที่มตีัง้แต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง นับเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้รามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 เป็นฉบบัต้นเคา้ของรามเกยีรติใ์นยุคหลงั แมว้่าจะมรีามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยาและ
สมยัธนบุรก่ีอนฉบบัรชักาลที ่1 อยู่ก็ตาม เพราะเป็นฉบบัทีต่ดัตอน นอกจากน้ีรามเกยีรติฉ์บบั
ท้องถิ่นทัง้ภาคเหนือและภาคอีสานนัน้ แม้ว่าจะเป็นฉบับที่มีต้นเรื่องถึงจบเรื่องก็ไม่อาจ
ก าหนดอตัลกัษณ์ของนางสดีาไดเ้ท่าเทยีมกบันางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 นัน่เอง 
   หากพจิารณามูลเหตุด้านอ านาจของกวผีู้แต่งนัน้ จะท าให้พบว่า อ านาจของ
วรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติจ์ะมไีม่เท่ากนั หากพจิารณาฐานะของวรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติจ์ะ
ท าใหเ้หน็ว่า วรรณกรรมเรือ่งรามเกยีรติถ์ูกสรา้งสรรคข์ึน้มาจากกลุ่มชนทีห่ลากหลายตามแต่ละ
ภูมิภาคของไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน (รวมถึงภาคใต้) การ
สรา้งสรรคว์รรณกรรมเรื่องรามเกยีรติอ์าจมลีกัษณะของการสรา้งใหม่ คดัลอกหรอืเปลีย่นแปลง 
ในขณะเดยีวกนัอ านาจของวรรณกรรมที่แทจ้รงิจะอยู่ที่อ านาจของกวผีู้แต่ง หากพจิารณากวผีู้
แต่งวรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติจ์ะพบว่ามทีัง้หมด 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มราชส านัก และ 2) กลุ่ม
ชาวบ้าน กล่าวได้ว่า วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติข์องกลุ่มราชส านักจะมบีทบาทและอ านาจ
มากกว่าวรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติข์องกลุ่มชาวบ้านโดยเฉพาะรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 ซึ่ง
ถอืไดว้่าเป็นรามเกยีรติฉ์บบัหลกัในสงัคมไทย และยงัเป็นทีร่บัรูอ้ยา่งเด่นชดัในสงัคมไทยอกีดว้ย 
นอกจากน้ีการศกึษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่พุ่งการศกึษาไปที่รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 ย่อมเป็น
การช่วยชี้ใหเ้หน็ถงึพลงัของรามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 ไดอ้ย่างชดัเจน หรอือาจมรีามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที่ 2 เข้ามายดึโยงอยู่บ้าง แต่ก็มอิาจเทยีบเท่าหรอืมพีลงัอ านาจเท่ากบัรามเกยีรติ ์
ฉบบัรชักาลที ่1 ท าใหเ้หน็ว่า วรรณกรรมทีม่ภีูมหิลงัทีม่าจากเค้าโครงเรื่องเดยีวกนัจะมปัีจจยัที่
ท าให้เกิดความแตกต่างในมิติฐานะของวรรณกรรม นัน่คอื อ านาจของกวผีู้แต่งที่เป็นผู้สร้าง
วรรณกรรม ซึง่เป็นปัจจยัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่า กวผีูแ้ต่งวรรณกรรมมอี านาจทีจ่ะลบเลอืนการมอียู่
ของวรรณกรรมที่มอี านาจน้อยกว่าตน จนท าให้วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติโ์ดยเฉพาะฉบบั
ทอ้งถิน่หรอืฉบบัภาคกลางบางฉบบัจะเป็นทีรู่จ้กัในภูมภิาคของตนเองหรอืด ารงอยู่ในพืน้ทีข่อง
ตนเองซึ่งมไิดเ้ป็นทีรู่จ้กัแบบแพร่หลายมากนัก และกลายเป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าให้นางสดีาใน
รามเกยีรติฉ์บบัรชักาลที ่1 สามารถหยดัยนืและด ารงตวัตนอย่างโดดเด่นท่ามกลางรามเกยีรติ ์
ฉบบัอื่นๆ ในสงัคมไทยที่มอียู่อย่างหลากหลาย อาจกล่าวได้ว่า นางสีดาในรามเกียรติฉ์บบั
รชักาลที่ 1 มพีลงัอ านาจเพยีงพอที่จะครอบครองและลบเลอืนนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ 
ของไทยที่มกีารซ้อนและเหลื่อมระหว่างกนัอยู่ให้อยู่ภายใต้อ านาจของตนได้อย่างมัน่คง ซึ่งจะ
ช่วยท าใหค้วามเขา้ใจนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัภาษาไทยจ ากดัอยู่ทีน่างสดีาในรามเกยีรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 เท่านัน้    
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6.2 อภิปรายผลการศึกษา         
 จากการศกึษาอตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย ผลการศกึษา
ครัง้นี้เป็นสิง่ทีย่นืยนัและแสดงถงึบทบาทของวรรณกรรมที่มอี านาจต่อการสรา้งอตัลกัษณ์ของ
นางสีดาทัง้ลักษณะเหมือนกัน คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันซึ่งอาจมีสาเหตุด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากความสมบรูณ์ดา้นเน้ือเรือ่ง ไดแ้ก่ 1) ดา้นจุดมุ่งหมายการแต่งและการน าไปใช ้2) 
ดา้นโครงเรือ่ง 3) ดา้นเจตนาของกวผีูแ้ต่ง และ 4) ดา้นวรรณศลิป์ ดงันี้ 
  ประเดน็ท่ี 1 ด้านจดุมุ่งหมายการแต่งและการน าไปใช้  จะท าใหเ้หน็ว่า กวผีูแ้ต่ง
รามเกียรติแ์ต่ละฉบับได้สร้างนางสีดาขึ้นมาซึ่งจะสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายการแต่งและการ
น าไปใช้ กล่าวคอื รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลางเป็นฉบบัที่แต่งขึน้มาเพื่อใช้ในการแสดงซึ่งท าให้
นางสดีาแสดงออกทางอารมณ์และความรูส้กึเช่นเดยีวกบัมนุษยป์ุถุชนเพื่อสื่อสารไปยงัผูร้บัสาร
ทางวรรณกรรมและการแสดง ส่วนนางสีดาในรามเกียรติฉ์บบัท้องถิ่นทัง้ภาคเหนือและภาค
อสีานจะอยูใ่นบรบิทคตคิวามเชื่อของพระพุทธศาสนา เพราะกวผีูแ้ต่งสรา้งสรรคเ์นื้อเรื่องเพื่อให้
รามเกยีรติม์ฐีานะเป็นวรรณกรรมนิทานชาดกในการเทศน์สัง่สอน จงึเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยท า
ให้มติติวัละครนางสดีาอยู่ในลกัษณะของตวัละครที่ถูกเล่าเรื่องผ่านกวผีู้แต่งซึง่ท าให้ไม่ได้เปิด
โอกาสใหน้างสดีาไดแ้สดงอารมณ์และความรูส้กึเช่นเดยีวกบัรามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง  อกีทัง้
รามเกยีรติฉ์บบัท้องถิน่ที่มคีวามเป็นนิทานชาดกของพระพุทธศาสนาเน้นความกระชบัในการ
เล่าเรื่อง ตดัตวัละครรองทิ้งไป ลดความซบัซ้อนทัง้ดา้นตวัละครและเนื้อเรื่อง เหลอืคงไวเ้พยีง
โครงเรื่องหลกัเท่านัน้ ซึง่ท าให้นางสดีาไม่มกีารแสดงออกทางอารมณ์อย่างชดัเจน และมคีวาม
แตกต่างกบัรามเกียรติฉ์บบัภาคกลางที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการแสดง ท าให้เห็นถึงความเป็น
มนุษยข์องนางสดีาอย่างรอบดา้นมากกว่า นางสดีามพีฤตกิรรมและการแสดงออกใกลเ้คยีงเป็น
ปุถุชนโดยกวเีปิดโอกาสใหน้างสดีาแสดงอารมณ์และความรูส้กึมากกว่ารามเกยีรติฉ์บบัทอ้งถิน่ 
นอกจากนี้ตัวละครในรามเกียรติฉ์บับท้องถิ่นทัง้ฉบับภาคเหนือและภาคอีสานที่ขดักับคติ
พระพุทธศาสนา เช่น พระอศิวร จะถูกตดัทิง้โดยแทนทีด่ว้ยบทบาทของพระอนิทรห์รอืทศกณัฐ ์
หรอืตวัละครนางส ามนกัขาจะถูกแทนทีด่ว้ยบทบาทของพรานป่า นอกจากน้ีกวผีูแ้ต่งรามเกยีรติ ์
ฉบบัท้องถิน่ยงัปรบัการใช้ภาษาถิน่ทัง้ภาษาถิน่เหนือหรอืภาษาถิน่อสีานเขา้มาเป็นปัจจยัส่วน
หน่ึงในการผูกเรื่องรามเกยีรติ ์จงึท าใหน้างสดีากลายเป็นตวัละครหญงิทอ้งถิน่ที่มกีารใช้ภาษา
ถิน่ในการสื่อสารในวรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัของไทย เป็นการชีใ้หเ้หน็ว่ากวผีูแ้ต่ง
ปรบัเปลี่ยนนางสดีาให้เขา้กบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรมของตนไว้อย่างประสมกลมกลนื
  ประเดน็ท่ี 2 ด้านโครงเรื่อง จะพบว่า บทบาทของนางสดีาจะมผีลต่อโครงเรื่องใน 3 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การเป็นแกนกลางของความขดัแยง้ในเรือ่ง และ 2) การมคีวามส าคญัต่อการ
ด าเนินเรือ่ง และ 3) ลกัษณะพเิศษกบัการส่งผลต่อโครงเรือ่ง กล่าวได้ว่า นางสดีาถอืเป็นตวั
ละครหญงิที่เป็นแกนกลางของความขดัแยง้ที่เกดิขึน้ในเรื่องโดยมสีาเหตุมาจากความงามของ
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รปูลกัษณ์ เมือ่ทศกณัฐไ์ดร้บัรูถ้งึความงามของนางสดีาจงึไดล้กัพาตวันางสดีามาไวท้ีเ่มอืงลงกา 
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ ์ในทีสุ่ดพระรามกส็ามารถสงัหารทศกณัฐไ์ด้
ส าเรจ็ นอกจากนี้นางสดีายงัมคีวามส าคญัต่อการด าเนินเรื่องซึ่งสมัพนัธ์กบัความขดัแย้งของ
โครงเรือ่งหลกั เพราะนางสดีามยินิยอมกลบัไปพรอ้มกบัหนุมานโดยจะรอใหพ้ระรามมาช่วยแลว้
สงัหารทศกณัฐ์อนัเป็นสญัญาณในการท าสงครามโดยนางสดีายอมเป็นตวัประกนัของสงคราม
ครัง้นี้ เพื่อจะช่วยท าใหพ้ระรามท าสงครามสงัหารทศกณัฐ ์และหากนางสดีายอมกลบักบัหนุมาน
อาจท าให้เรื่องยุตโิดยไม่มสีงครามเกิดขึน้ นอกจากนี้กวผีู้แต่งรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัพยายาม
สร้างสรรค์ลกัษณะพเิศษขึ้นมาเพื่อช่วยท าให้เกิดจุดเปลี่ยนแปลงของโครงเรื่อง ได้แก่ ธรณี
แหวก การลุยไฟ การเปล่งเสยีงตอนเกดิ การขอไฟไหมร้่างกาย การจุตมิาเกดิเหนือตกัทศกณัฐ์ 
การมจีติอาฆาตแค้นต่อทศกณัฐ์ และการมกีายรอ้น กล่าวได้ว่า ลกัษณะพเิศษดงักล่าวที่กวผีู้
แต่งสรา้งสรรคข์ึน้มาจะเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหน้างสดีามทีางออก ช่วยเปลีย่นแปลงชะตาชวีติ
ของนางสดีาใหอ้ยูร่อดปลอดภยัหรอืมชีวีติในทางทีด่ขี ึน้และสามารถด ารงอยูต่่อไปได ้
  ประเดน็ท่ี 3 ด้านเจตนาของกวีผู้แต่ง จะพบว่า กวผีูแ้ต่งโดยเฉพาะรามเกยีรติฉ์บบั
ภาคกลางไดม้กีารสรา้งคู่เปรยีบเทยีบตวัละคร ไมว่่าจะเป็นนางมณโฑ พระตรศีกัตแิละพระชายา
ของพระอนิทร ์เพื่อมาช่วยขบัเน้นความงามทางดา้นรปูลกัษณ์ของนางสดีาใหเ้ด่นชดัมากยิง่ขึน้ 
เพราะตวัละครหญงิทีน่ ามาเปรยีบเทยีบกบันางสดีาถอืว่าเป็นตวัละครหญงิทีม่คีวามงดงามอย่าง
ยิง่ยวด ซึ่งจะท าให้เหน็ว่า นางสดีามคีวามงดงามยิง่กว่าคู่เปรยีบที่มคีวามงดงามเช่นเดยีวกนั 
อกีทัง้กวผีูแ้ต่งไดส้รา้งตวัตนของนางสดีาซึง่ท าใหร้บัรูแ้ละเขา้ใจตวัละครนางสดีาผ่านค าพูดหรอื
พฤตกิรรมการแสดงออกของตวัละครนางสดีาโดยตรงหรอืผ่านค าพูดและสายตาตวัละครอื่นๆ 
ในเรื่องรามเกียรติ ์เช่น การผ่านค าพูดของพระรามท าให้เหน็ว่า นางสดีาเป็นผู้หญงิที่มคีวาม
งดงาม เป็นผูท้ีม่คีวามซื่อสตัย ์จงรกัภกัดแีละเป็นเพื่อนยาก การผ่านค าพูดของทศกณัฐแ์ละนาง
ส ามนกัขาท าใหเ้หน็ว่า นางสดีามคีวามงดงามอย่างยิง่ยวดกว่าผูห้ญงิอื่นๆ ทัง้ในโลกมนุษย์และ
สวรรค ์การผ่านค าพดูของพเิภกท าใหเ้หน็ว่า นางสดีามดีวงชะตาทีเ่ป็นกาลกณิีแก่บา้นเมอืงและ
ทศกณัฐซ์ึง่จ าตอ้งลอยแพนางสดีา ฯลฯ กล่าวไดว้่า ลกัษณะดงักล่าวจะช่วยท าใหเ้หน็กลวธิกีาร
สร้างนางสีดาจนน าไปสู่การรบัรู้และเข้าใจนางสีดาได้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กวีผู้แต่งยัง
พยายามสรา้งสรรคล์กัษณะพเิศษของนางสดีาซึง่ส่งผลต่อการสรา้งตวัละครนางสดีาใหม้คีวาม
พเิศษและสูงส่ง โดยจะสมัพนัธ์กบัภูมหิลงัและชาติก าเนิดของนางสดีาที่สูงส่ง ประการส าคญั
ลกัษณะพเิศษของนางสดีายงัสมัพนัธก์บัการตัง้จติอธษิฐานโดยมเีงือ่นไขของการเป็นผูม้บีุญของ
นางสดีา ยอ่มเป็นสิง่ทีช่ ีใ้หเ้หน็ว่า นางสดีาเป็นผูม้บีุญอยา่งแทจ้รงิ    
  ประเด็นท่ี 4 ด้านวรรณศิลป์ จะพบว่า กวีผู้แต่งรามเกียรติแ์ต่ละฉบบัพยายาม
สร้างสรรค์หรอืมกีารน ามาสร้างซ ้าทางความคดิของการสร้างตวัตนของนางสีดาผ่านถ้อยค า
ภาษาทีม่วีรรณศลิป์ในรามเกยีรติ ์กล่าวไดว้่า การสรา้งนางสดีาดา้นวรรณศลิป์จะม ี4 ลกัษณะ 
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กล่าวคอื 1) ค าเรยีกชื่อของนางสดีา 2) การใชค้ าขยายหน้าและหลงั “นางสดีา / สดีา” 3) การ
เลอืกสรรค าทีบ่่งบอกถงึนางสดีา และ 4) ภาพพจน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบันางสดีา    
   ด้านค าเรียกช่ือของนางสีดา ในรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยส่วนใหญ่ยงัคง
เรยีกว่า “สดีา” นอกจากน้ีรามเกยีรติบ์างฉบบัเรยีกว่า “รตันสดีา” ในเรื่องพรหมจกัร หรอืมกีาร
เรยีกว่า “สดีาจนัทะแจ่ม” ในเรื่องพระลกั – พระลาม และเรยีกว่า “สดิา” ในเรื่องลงักาสบิโห ซึ่ง
ท าใหเ้หน็ว่า รามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยส่วนใหญ่ยงัคงเรยีกว่านางสดีา   
   ด้านการใช้ค าขยายหน้าและหลัง  “นางสีดา /  สีดา” นั ้น จะพบว่า 
ความหมายที่อยู่เบื้องหลงัค าขยายหน้าและหลงัค าว่า “นางสดีา / สดีา” ทีป่รากฏในรามเกยีรติ ์
ฉบบัภาคกลาง ได้แก่  1) สดีาเป็นผู้ทีน่่าสงสาร เช่น นางสดีาเยาวยอดสงสาร ฯลฯ  2) สดีา
เปรยีบเสมอืนหงส ์เช่น สดีานวลหง / นางสดีาแน่งน้อยนวลหง ฯลฯ 3) สดีาเป็นผูท้ีม่เีสน่ห์ เช่น 
สดีาเยาวยอดเสน่หา / นวลนางสดีาเสน่หา / โฉมนางสดีาเสน่หา ฯลฯ 4) สดีาเป็นผูท้ีม่คีวาม
งดงามและน่าหลงใหล (รวมถึงใบหน้าสีดาเหมือนพระจันทร์)  เช่น สีดาดวงจันทร์ / สีดา
ทรามสงวนดวงจนัทร ์สดีาวลิาวณัย ์/ สดีาเยาวยอดพสิมยั ฯลฯ 5) สดีาเป็นสาวสวรรค ์(นางฟ้า) 
เช่น สดีาสาวสวรรค ์/ โฉมนางสดีาสาวสวรรค ์ฯลฯ 6) สดีาผูเ้ป็นนางกษตัรยิแ์ละพระมเหส  ี เช่น 
โฉมนางสดีามเหส ี/   สดีาอคัรเรศมเหษี / วรราชสดีา ฯลฯ และ 7) สดีาเป็นผู้หญงิ เช่น สดีา
นาร ี/ สดีามารศร ี/ โฉมนางสดีามารศร ีฯลฯ ส่วนความหมายที่อยู่เบื้องหลงัค าขยายหน้าและ
หลงัค าว่า “นางสดีา / สดีา” ทีป่รากฏในรามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือโดยเฉพาะเรื่องพรหมจกัรและ
ลงักาสบิโห ไดแ้ก่ นางสดีาคอืนางกษตัรยิผ์ูย้ ิง่ใหญ่ นางสดีาเป็นผูห้ญงิ และนางสดีาคอืนางแก้ว 
เช่น รตันสดีา / สดิาแก้วเลศิล ้าหน่อเทว ี/ สดีาหน่อไธ้ / สดิาน้องแก้ว / นางสดิามารศร ี/ นาง
หน่อแกว้สดิา / จอมศรแีกว้สดิา ฯลฯ นอกจากนี้ความหมายทีอ่ยู่เบือ้งหลงัค าขยายหน้าและหลงั
ค าว่า “นางสดีา / สดีา” ทีป่รากฏในเรื่องพระลกั - พระลามจะพบหลากหลายค า ได้แก่ สดีาคอื
นางแก้ว สดีาเป็นผู้มคีวามงดงาม สดีาผู้เป็นมเหสทีี่รกัของพระลาม และสดีาคอืนางกษตัรยิผ์ู้
เป็นทีพ่ึง่ เช่น สดีาจนัทะแจ่ม / จนัทะแจ่มน้อยนางนาถสดีา / สดีาแก้วเมยีขวญัทพิย ์/ สดีานาง
นาถ / สดีานาถน้อยแพงล้าน / สดีาน้อยเทว ี/ นางนาถน้อยจนัทะแจ่มสดีา / เทวแีก้วสดีานาง
นาถ / สดีาแกว้โสมงามจนัทะแจม่ / นางนาถสดีา /สดีาแกว้เมยีขวญัจอมพระลาม ฯลฯ 
   ด้านการเลือกสรรค าท่ีบ่งบอกถึงนางสีดา จะเป็นลกัษณะของการใชค้ าแทน
การเรยีกนางสดีา จะพบว่า กวผีูแ้ต่งเลอืกใช้ค าใดค าหนึ่งมาใช้แทนตวัตนของค าว่า “นางสดีา” 
อาจเป็นทัง้ค าเดีย่วและค าซอ้นที่สื่อความหมายถงึนางสดีา โดยจะปรากฏการเลอืกสรรค าทีบ่่ง
บอกถงึนางสดีาทีม่ากมายและหลากหลาย กล่าวคอื 1) รามเกยีรติฉ์บบัภาคกลาง เช่น พระวร-
อคัรโฉมฉาย / อรรคราชเทพ ี/ สวสัดิม์หษิ ี/ พระเทพ ี/ พระยอดเยาวมาลย ์/ องคพ์ระลกัษมคีู่ใจ 
/ อคัรราชบงัอร / องค์นงลกัษณ์ภคนิี / องคภ์ควดศีรใีส / ยุพเยาวย์อดฟ้ามารศร ี/ องคอ์คัรเรศ
เสน่หา / พระวรลกัษณ์ / ฯลฯ  2) รามเกยีรติฉ์บบัภาคเหนือ เช่น นางหน่อเหน้าเจา้ / นางสรี
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นาฏไธ ้/ ยอดไธ้นงคราญ / นางธดิาหน่อไธ ้/ นางยอดไธ้ธดิา / นางหน่อไธ้ราชธดิา / นางราช
ธดิาแก่นไธ้ / นางธดิาหน่อแก้ว / นางหน่อหล้าอคัคมเหสเีทว ี/ นางนาฏเจ้ากญัญา / นางนง
คราญหน่อเหน้าเมยีขวญั ฯลฯ และ 3) รามเกยีรติฉ์บบัภาคอสีาน เช่น แก่นแก้ว / พระยอดนาง
นาถน้อย / แกว้โสมงามทพิย ์/ แกว้กลัยานางนาถ / นางนาถน้อย ฯลฯ   
   ด้านภาพพจน์ท่ีเก่ียวข้องกบันางสีดา ปรากฏการใช้อุปมาและอุปลกัษณ์ซึ่ง
ท าใหเ้หน็การสรา้งนางสดีาของกวผีูแ้ต่ง สิง่ทีน่่าสนใจจะเหน็ไดจ้ากการเปรยีบเทยีบนางสดีาว่า
เปรยีบเสมอืนงูพิษในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 6 หรอืใบบทละครรามเกยีรติฉ์บบัสมยัอยุธยา 
เปรยีบพฤติกรรมการรกัษากายและใจเหมอืนจามรรีกัษาขนจนตัวตาย ส่วนรามเกียรติฉ์บบั
รชักาลที ่1 จะมคีวามเปรยีบเกีย่วกบันางสดีามากมายหลายประการ อนัแสดงออกถงึความอุดม
สมบรูณ์ดา้นการใชว้รรณศลิป์มาสรา้งอตัลกัษณ์ของนางสดีา ดงัเช่น นางสดีาคอืพระลกัษม ีนาง
สดีาคอืมารดาสุรารกัษ์ นางสดีาคอืมารดาของโลก ฯลฯ     
  จากทัง้หมดขา้งต้นจะท าให้เหน็ว่า อตัลกัษณ์ของนางสดีาจะถูกสรา้งมาจากเงื่อนไข
ทางวรรณกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านจุดมุ่งหมายการแต่ง ด้านโครงเรื่อง ด้านเจตนาของกวผีู้แต่ง
และดา้นวรรณศลิป์ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัทีช่่วยท าใหเ้หน็ถงึการสรา้งสรรค ์ปรบัเปลีย่นหรอืน ามา
สรา้งซ ้า จนน าไปสู่การก าหนดอตัลกัษณ์ของนางสดีาอย่างหลากหลายทัง้ที่มคีวามเหมอืนกนั 
คล้ายคลงึกนัและแตกต่างกนัโดยที่กวผีู้แต่งรามเกยีรติแ์ต่ละฉบบัพยายามเชื่อมรอ้ยคุณสมบตัิ
ของความเป็นนางสดีาผ่านภาษาที่มวีรรณศิลป์ดงัที่ปรากฏในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย 
ทัง้นี้เง ือ่นไขการสรา้งอตัลกัษณ์ของนางสดีาในมติต่ิางๆ จะช่วยก่อใหเ้กดิอตัลกัษณ์ของนางสดีา
ทัง้ “อตัลกัษณ์รว่ม” และ “อตัลกัษณ์จ าเพาะ” อนัแสดงใหเ้หน็ถงึบทบาทและพลงัของวรรณกรรม
ทีก่วผีูแ้ต่งใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการสรา้งอตัลกัษณ์ของนางสดีา ประการส าคญั ความสมบูรณ์ดา้นเนื้อ
เรือ่ง ความอุดมสมบูรณ์ทางดา้นวรรณศลิป์ทีเ่ขม้ขน้ และรวมไปถงึอ านาจของกวผีูแ้ต่ง นับเป็น
สิง่ที่เสรมิสร้างให้อตัลกัษณ์ของนางสดีาในรามเกียรติฉ์บบัรชักาลที่ 1 มคีวามเข้มแขง็และ
สามารถหยดัยืนจนกลายเป็นตัวแทนของนางสีดาทัง้หมดในรามเกียรติฉ์บบัภาษาไทยจน
กลายเป็นทีร่บัรูใ้นสงัคมไทย แต่การศกึษาครัง้นี้ไดพ้ยายามพจิารณาความหมายของนางสดีาใน
รามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทยทีม่กีารปรวิรรตและพมิพเ์ผยแพรท่ัง้หมด 16 ฉบบัอย่างเท่าเทยีม 
เพื่อจะได้ตวัแทนของนางสดีาอย่างเป็นธรรมอนัจะเป็นตวัแทนนางสดีาของสงัคมไทยในบรบิท
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตน้ัน่เอง 

 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 6.3.1 ควรมกีารศึกษาอัตลกัษณ์ของตัวละครอื่นๆ ที่โดดเด่นในวรรณกรรมเรื่อง
รามเกยีรติ ์ดงัเช่น พระราม ทศกณัฐ ์พระลกัษมณ์ พเิภก ฯลฯ ในลกัษณะของการเปรยีบเทยีบ
ตวัละครในวรรณกรรมเรือ่งรามเกยีรติฉ์บบัต่างๆ ของไทย 
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 6.3.2 อาจมกีารใช้ทฤษฎหีรอืแนวคดิมาใชเ้ป็นแนวทางวเิคราะห์และศกึษาเกี่ยวกบั
นางสดีาและสตรใีนวรรณกรรมไทย เช่น ทฤษฎจีติวเิคราะห ์แนวคดิเรื่องสตรนีิยม แนวคดิเรื่อง
วาทกรรมและภาพตวัแทน ฯลฯ เพื่อจะท าใหเ้กดิมมุมองทีห่ลากหลายและกวา้งขวางยิง่ขึน้ 
 6.3.3 อาจน าผลการศกึษานี้ไปใชใ้นการเปรยีบเทยีบนางสดีาในรามเกยีรติฉ์บบัอื่นๆ 
ทีป่รากฏอยู่ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้เพื่อเป็นการหาอตัลกัษณ์จ าเพาะและอตัลกัษณ์
ร่วมของนางสดีาแต่ละภูมภิาค จนน าไปสู่การรบัรู้ถงึนางสดีาในฐานะตวัละครหญิงแห่งมรดก
รว่มกนัทางวฒันธรรมของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
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เปรียบเทียบช่ือตวัละครในเร่ืองรามเกียรต์ิฉบบัต่างๆ ของไทย 
 

ตารางท่ี  74  เปรียบเทียบช่ือตวัละครรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 1 กบัรามเกียรต์ิฉบบั
  ภาคเหนือ (ต่อ) 

 

รามเกียรต์ิ ร. 1 ปรมัมเหียร หอรมาน พรหมจกัร ลงักาสิบโห 
นางสดีา นางสดีา นางสดีา รตันสดีา นางสดิา 
พระราม พระยาพราหม

ราช 
พระยารามราช พระยาพรหม

จกัร 
เจา้ลมัมา 

พระลกัษมณ์ พระลกัขณะ พระลกัขณะ รมัมจกัร เจา้ลคนา 
ทศกณัฐ ์ พระยา 

ราภนาสวร 
พระยา 

ราพนาสวร 
พระยา 

วโิรหาราช 
พญาภุมมจกั 

นางมณโฑ พระมเหส ี
องคห์นึ่ง 

พระมเหส ี
องคห์นึ่ง 

นางเกสกุีมมาร ี มพีระมเหส ี3 
พระองค์ * 

หนุมาน หอรมาน หอรมาน หรมาร / หุรมาร อนู้มอม 
ลสัเตยีน วริฬุหะ วริฬุหะ วโิรหาราชา อลิมัพา 
ทศรถ วริปัูกขะ วริปัูกขะ พรหมทตัต ์ ธตลถ 

พระชนกฤษ ี กสัสปะฤษ ี กสัสปะฤษ ี ฤษตีนหน่ึง ฤษตีนหน่ึง 
พเิภก ภกิภ ี ภเิภก นนัทะ ปิยสา 

กุมภกรรณ - - - คุนนภา 
อนิทรชติ อนิทชติ อนิทชติ - อนิทสติา 
องคต องคด องษ์คด - อองคอด 

นางสวาหะ นางกาสรีาชธดิา นางกาสรีาชธดิา -  วีโ้คต ิ
สุครพี สุคบิ สุครพี กาวนิทะ กาลงิ 
พาล ี ภาร ี ภาร ี กาสวีราช พญาปลีโ้มก 
นนทุก อนิทมิา นนัทยกัษ์ - - 

พระนารทฤษ ี ฤษตีาไฟ ฤษตีาไฟ พระนารอทตา
ไฟ 

ฤษตีนหน่ึง 

ทรพา - ธรพ ี พ่อควาย พญาควาย 
ทรพ ี ฝงูควายทรพ ี ฝงูควายทรพ ี ลกูควาย ทุลภ ี
สดายุ พญาครฑุ - ครฑุตนหนึ่ง - 
ไมยราพ พระยาปัตตหลุม พระยาปัตตหลุ่ม พระยานาค ไวยลาม 
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รามเกียรต์ิ ร. 1 ปรมัมเหียร หอรมาน พรหมจกัร ลงักาสิบโห 
มจัฉานุ หตัถย ี หทัถย ี หรย ี - 

นางสุพรรณ
มจัฉา 

ธดิาของ 
พระยาปัตตหลุ่ม 

ธดิาของ 
พระยาปัตตหลุม 

ธดิาพญานาค - 

วชัมฤคฤษ ี ทพิพจกัขฤุษ ี ทพิพจกัขฤุษ ี - ฤษตีนหน่ึง 
พระมงกุฎ พระบุตร พระบุตร พมิพาวุตตกุิมาร เจา้โลมา 
พระลบ พระรปู พระเทยีมคงิ -  เจา้แสงวาด 

- วรยาศ วรยศ - - 
พระอนิทร ์ พระอนิทร ์ พระอนิทร ์ พระอนิทร ์ - 

นางส ามนกัขา - - - ทฺลีขฺ้ตา 
นางสุชาดา นางสุชาดา นางสุชาดา นางสุธรรมา นางสุชาดา 

 
 หมายเหตุ : * ในเรื่องลงักาสบิโห พญาภุมมจกัมพีระมเหส ี3 พระองค ์ไดแ้ก่ นางสุวนันี  เป็นพระ
มเหสอีงคท์ีห่นึ่ง มพีระโอรสชื่อว่า “ไวยลาบ” (ไมยราพ) พระมเหสอีงคท์ีส่อง มพีระโอรสชื่อว่า “เมกคะ” (เมฆา 
ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็น “อนิทรชติ”) และพระมเหสอีงคท์ีส่าม มพีระโอรสชื่อว่า “ไฟมฺไลคนั” (บรรลยักลัป์) 
 
 
ตารางท่ี  75  เปรียบเทียบช่ือตวัละครรามเกียรต์ิฉบบัรชักาลท่ี 1 กบัรามเกียรต์ิฉบบั
  ภาคอีสาน (ต่อ) 
 

รามเกียรต์ิ ร. 1 พระรามชาดก พระลกั – พระลาม ควายทวัระพี 
นางสดีา นางสดีา นางสดีาจนัทะแจ่ม นางสดีา 
พระราม พระราม /  

พญารามราช 
พระลาม พระราม 

พระลกัษมณ์ พระลกัษณ์ พระลกั พระลกัขณะ 
ทศกณัฐ ์ พญาราพนาสวร พญาฮาบมะนาสวน ทา้วราพนาสวน 
หนุมาน หุนละมาน หุลละมาน หวัระมาน 

นางมณโฑ นางจนัทา นางเทว ี นางเทว ี
ทา้วอโนมาตนั โอรส 101 พระองค ์ กษตัรยิก์รงุศรสีตันาค - 

- ทา้วตบัปรเมศวร - พระยาตปัปรเมสวร 
ลสัเตยีน ทา้ววริฬุหก - ทา้ววริฬุหะ 
ทศรถ ทา้วธตรฐ - ทา้ววริปัูกขะ 
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รามเกียรต์ิ ร. 1 พระรามชาดก พระลกั – พระลาม ควายทวัระพี 
พระชนกฤษ ี ฤษตีนหน่ึง พระรสัส ี เจา้รสัสตีนหน่ึง 

พเิภก เชษฐกุมาร / ทา้วพบิ
พ ี

เสตถะกุมาร / เชษฐ
ราช 

พกิพ ี

กุมภกรรณ อนิทช ี - อนิทชติ 
อนิทรชติ - โมกขะสกั - 
นางสวาหะ นางแพงส ี นางแพงศร ี นางกาสรีาชธดิา 

นางกาลอจันา นางไค นางใค - 
สุครพี สงัคพี สงัคบี สุคบี 
พาล ี พลจีนัทร ์ พะลจีนัทน์ พาร ี
องคต ทา้วชาตะพญา - องคด 

พระโคดมฤษ ี ฤษตีนหน่ึง พระรสัส ี กสัสปฤษ ี
พระนารทฤษ ี ฤษตีาไฟ ฤษตีาไฟ ฤษตีาไฟ 
พระองัคตฤษ ี ฤษตีนหน่ึง พระรสัส ี เจา้รสัสตีนหน่ึง 
วชัมฤคฤษ ี - - ทปิพะจกัขุรสัส ี
ทรพา ทรพตีวัพ่อ ทวัระพตีวัพ่อ - 
ทรพ ี ทรพตีวัลกู ทวัระพตีวัลกู ทวัระพ ี

ไมยราพ พญาปัตตะลุม ยกัษ์ตนหน่ึง พระยาปัตตะหลุ่ม 
มจัฉานุ ทา้ววลุย ี อุทธา รดัทะย ี

นางสุพรรณมจัฉา นางมจัฉา นางมสัสาหลวง ธดิาของพระยาปัตตห
ลุ่ม 

พระมงกุฎ พระบุตร พระกุมาร พระบุตร 
พระลบ พระฮปู - พระรปู 

พระอนิทร ์ พระอนิทร ์ พระอนิทร ์ พระอนิทร ์
นางสุชาดา นางสุชาดา นางสุชาดา นางสุชาดา 
กวางทอง กวางทอง กวางทอง กวางขากระเพลก 
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