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The purpose of this thesis was to study the essence and the identities of Sita in
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literary texts analysis were used to analyze Sita.
The results reveal 7 qualities that determine the essence of Sita in Thai
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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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อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวติ ของนางสีดา: การเป็ นแม่เลีย้ งเดี่ยว (single mom)
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ภาคอีสาน.................................................................................................249
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อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวติ ของนางสีดา: การได้อภิเษกสมรสกับผูม้ บี ุญ
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อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวติ ของนางสีดา: การมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เครือญาติ
ของสามี ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสาน...........................254
อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวติ ของนางสีดา: การเป็ นผูท้ ถ่ี ูกลงทัณฑ์จากสามี
ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสาน........................................254
อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวติ ของนางสีดา : การมาอาศัยอยูก่ บั พระฤษี
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ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสาน........................................255
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อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวติ ของนางสีดา : การกลับสู่สวรรค์ ในรามเกียรติ ์ฉบับ
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ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสาน........................................257
อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา: การมีความกตัญญู
กตเวที ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสาน.............................257
อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา: การมีความหลงใหล
ในของแปลกตาและสวยงาม ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือ
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อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา: การใช้วาจารุนแรง
และตรงไปตรงมา ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสาน.............259
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ห่วงใยบุตร ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสาน.......................259
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อัตลักษณ์รว่ มด้านการเป็ นคู่บุญของบุรษุ เพศของนางสีดา: นางสีดาผูเ้ ป็ น
ภรรยาคู่บุญทีด่ ขี องสามี ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสาน....260
อัตลักษณ์รว่ มด้านลักษณะพิเศษของนางสีดาในรามเกียรติ ์ข้ามถิน่ .......................261
อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวติ ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ข้ามถิน่ ................................263
อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา
ในรามเกียรติ ์ข้ามถิน่ .................................................................................264
อัตลักษณ์จาเพาะด้านภูมหิ ลังของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1...............272
อัตลักษณ์จาเพาะด้านชาติกาเนิดของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1..........273
อัตลักษณ์จาเพาะด้านลักษณะพิเศษของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1......273
อัตลักษณ์จาเพาะด้านการเป็ นคู่บุญของบุรษุ เพศของนางสีดา: นางสีดาผูเ้ ป็ น
พระมเหสีค่บู ุญของพระจักรพรรดิราชในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1.............274
อัตลักษณ์จาเพาะด้านภูมหิ ลังของนางสีดาในพรหมจักร.......................................275
อัตลักษณ์จาเพาะด้านช่วงชีวติ ของนางสีดา (ช่วงชีวติ หลังการอภิเษกสมรส)
ในพรหมจักร............................................................................................275
อัตลักษณ์จาเพาะด้านภูมหิ ลังของนางสีดาในลังกาสิบโห......................................276
อัตลักษณ์จาเพาะด้านลักษณะพิเศษของนางสีดาในลังกาสิบโห............................276
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อัตลักษณ์จาเพาะด้านช่วงชีวติ ของนางสีดา (ช่วงชีวติ วัยเยาว์) ในพระรามชาดก...278
อัตลักษณ์จาเพาะด้านช่วงชีวติ ของนางสีดา (ช่วงชีวติ วัยเยาว์)
ในพระลัก – พระลาม................................................................................278
อัตลักษณ์จาเพาะด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาในบทละคร
ดึกดาบรรพ์เรือ่ งรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์............................................................279
อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านภูมหิ ลังในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย.....................282
อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านชาติกาเนิดในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย...............282
อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านลักษณะภายนอกในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย…...283
อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านลักษณะพิเศษในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย (ต่อ)...283
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อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านลักษณะพิเศษในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย...........284
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อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านช่วงชีวติ (ช่วงชีวติ วัยเยาว์ถงึ การอภิเษกสมรส)
ในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย..............................................................285
อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านช่วงชีวติ (ช่วงหลังการอภิเษกสมรส) ในรามเกียรติ ์
ฉบับต่างๆ ของไทย (ต่อ)..........................................................................285
อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านช่วงชีวติ (ช่วงชีวติ แห่งการพิสจู น์ความดีงาม)
ในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย..............................................................286
อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านช่วงชีวติ (ช่วงชีวติ แห่งการพิสจู น์ความดีงาม)
ในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย..............................................................287
อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านพฤติกรรมและการแสดงออกในรามเกียรติ ์
ฉบับต่างๆ ของไทย (ต่อ)..........................................................................287
อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านพฤติกรรมและการแสดงออกในรามเกียรติ ์
ฉบับต่างๆ ของไทย (ต่อ)..........................................................................288
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1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
“รามเกียรติ ์” มิใช่วรรณคดีไทยแท้แต่มที ่มี าจากมหากาพย์รามายณะหรือนิทานเรื่อง
พระรามของอินเดียซึง่ มิได้แพร่หลายอยูใ่ นประเทศอินเดียเท่านัน้ ยังได้แพร่หลายและเป็ นทีร่ จู้ กั
กันดีในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศเมื่อมีการรับวัฒนธรรมต่างๆ ของอินเดีย
เข้ามา พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร (2518: 136 - 137) ทรงสันนิษฐานว่า
นิท านเรื่อ งพระรามในภูม ิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ไ ด้เ ดิน ทางออกจากอินเดีย สู่เ อเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับการเดินทางของชาวอินเดียยุคแรกๆ ทีเ่ ดินทางเข้าสู่เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ คือ ตัง้ แต่ก่อนทีว่ าลมีกจิ ะรจนาคัมภีรร์ ามายณะ แล้วเรือ่ งนี้กไ็ ด้ทยอยตามกันมาสู่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เรื่อยๆ เรื่องรามายณะนี้โดยมากมาด้วยการเล่าหรือร้องด้วยปากเปล่าเยีย่ ง
การเล่ า นิ ท านในสมัย โบราณ มิไ ด้ม ีต ารับ ต าราที่เ ขีย นไว้ ด้ว ยเหตุ น้ี เ รื่อ งรามายณะจึง ได้
คลาดเคลื่อนกันออกไปทุกทีๆ อาจกล่าวได้ว่า ชาวอินเดียที่เข้ามาเผยแผ่ลทั ธิศาสนาและ
วัฒนธรรมของอินเดียสมัยโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นชาวภาคใต้และ
ตะวันออกของอินเดีย คือ ชาวทมิฬ ชาวแคว้นกลิงคราษฎร์และชาวเบงคลีแห่งแคว้นเบงกอล
มากกว่าจะเป็ นคนในแคว้นอื่นๆ
ประเทศไทยนับเป็ นประเทศหนึ่งในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ไี ด้รบั เค้า โครง
เรื่อ งมหากาพย์รามายณะหรือนิทานเรื่องพระรามเข้าสู่สงั คมไทย เห็นได้จากการที่ไทยรู้จกั
รามเกียรติ ์ตัง้ แต่สุโขทัยเป็ นต้นมา มีหลักฐานการใช้ช่อื พระรามเรียกชื่อถ้าในศิลาจารึกหลักที่ 1
ว่า “จารึกอันหนึง่ มีในเมืองเชลียง สฐาบกไว้ดว้ ยพระศรีรตั นธาตุ จารึกอันหนึง่ มีในถ้ าชือ่ พระราม
อยู่ฝัง่ แม่น้ าสัมพาย.......” (กรมศิลปากร, 2527: 17) เมื่อไทยรับรามายณะหรือนิทานเรื่อง
พระรามเข้ามาก็ได้ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น “รามเกียรติ ์” อีกทัง้ รามเกียรติ ์ยังเป็ นวรรณคดีท่มี ี
ความสาคัญและรู้จกั แพร่หลายเรื่อ งหนึ่ งของสังคมไทย รามเกียรติจ์ งึ เป็ นวรรณคดีท่มี คี วาม
ผูกพันอยู่กบั วิถชี วี ติ ไทยแต่โบราณกาล ปรากฏเป็ นชื่อบ้านนามเมือง มงคลนามหรือมีอทิ ธิพล
สอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตานานต่างๆ หรือแม้แต่ตามธรรมเนียมนิยมในการเรียกขานพระ
นามของพระมหากษัตริยว์ ่า “พระรามาธิบดี” “พระราเมศวร” “พระนารายณ์” เป็ นต้น การตัง้ ชื่อ
บ้า นนามเมือ ง เช่ น อยุ ธ ยา บึง พระราม ฯลฯ ก็ล้ว นแต่ ไ ด้ร บั อิท ธิพ ลจากรามเกีย รติท์ งั ้ สิ้น
รามเกียรติ ์ยังเป็ นวรรณคดีทใ่ี ช้อ่านและยังมีผนู้ ิพนธ์รามเกียรติ ์เพื่อใช้สาหรับการแสดงละครและ
โขน (สมปราชญ์ อัมมะพันธ์, 2536 : 133)
1
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เมื่อไทยได้รบั เรื่องรามายณะหรือนิทานเรื่องพระรามเข้ามาในสังคมไทยแล้ว ก็ได้ม ี
การปรับ เปลี่ย นและตัด เติม เรื่อ งรามายณะให้เ ข้า กับ คติค วามเชื่อ และบริบ ทสัง คมไทยจน
กลายเป็ นรามเกียรติ ์ฉบับไทย ดังทีป่ ระคอง นิมมานเหมินท์ (2546: 2) กล่าวว่า นิทานพระราม
แต่ละสานวนมีความแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง แม้รามายณะของอินเดียแต่ละฉบับก็มขี อ้ ผิด
แผกแตกต่างกัน นิทานพระรามทีแ่ พร่กระจายจากอินเดียเข้าไปในสังคมอื่น มักปรับเปลีย่ นตาม
วัฒ นธรรมของสังคมนัน้ ๆ บางทีก็เ ปลี่ย นแปลงไปมากจนแทบไม่เ หลือ เค้า เดิม นอกจากนี้
รามเกียรติ ์ของไทยยังเป็ นวรรณคดีทไ่ี ทยรวบรวมมาจากคัมภีรร์ ามายณะของวาลมีกแิ ละนิทาน
เรือ่ งพระรามในแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยดัดแปลงปรุงแต่งเนื้อเรื่องและสาระสาคัญให้เข้ากับ
คติแบบไทยเพื่อความบันเทิงในการอ่านและการแสดงเป็ นหลัก (พัชลินจ์ จีนนุ่น, 2547: 2)
หากพิจารณาเกีย่ วกับรามเกียรติ ์ในประเทศไทยนัน้ จะพบว่า มีรามเกียรติ ์หลากหลาย
ฉบับที่แ พร่ก ระจายอยู่ใ นประเทศไทย อาจกล่ าวได้ว่ า รามเกียรติฉ์ บับภาคกลางจะปรากฏ
หลากหลายฉบับทัง้ ฉบับราชสานักและชาวบ้าน อีกทัง้ เมื่อ เรื่องรามเกียรติ ์ของไทยแพร่กระจาย
ไปสู่ท้องถิ่นก็เกิดรามเกียรติ ์หลากหลายสานวนที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็ นรามเกียรติ ์
ฉบับภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้
เนื้อเรือ่ งของรามเกียรติ ์ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่องราวทีเ่ กี่ยวกับการทาสงครามระหว่างฝ่ าย
พระรามกับฝ่ ายทศกัณฐ์โดยมี “นางสีดา” เป็ นตัวละครหญิงทีเ่ ป็ นต้นเหตุของสงคราม กล่าวคือ
นางสีดาเป็ นพระมเหสีของพระรามแต่เมือ่ ทศกัณฐ์ได้ยนิ คาบอกเล่าจากนางสามนักขาก็มจี ติ หลง
รักใคร่ ทศกัณฐ์จงึ ทากลอุบายลักพาตัวนางสีดา ด้วยสาเหตุน้ีจงึ ทาให้พระรามจาต้องติดตาม
ช่วยเหลือนางสีดากลับไป ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ ายพระรามกับฝ่ ายทศกัณฐ์ ทาให้เกิด
การทาสงครามของทัง้ สองฝ่ าย ในทีส่ ุดพระราม พระลักษมณ์และพลวานรก็สามารถสังหารฝ่ าย
ทศกัณฐ์ได้สาเร็จ ความขัดแย้งดังกล่าวนาไปสู่การดาเนินเรื่องของรามเกียรติ ์ก่อให้เกิดความ
สนุ กสนาน ผู้อ่านเกิดความรูส้ กึ อยากติดตาม อีกทัง้ นางสีดายังเป็ นตัวละครหญิงที่ดารงอยู่ใน
รามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญและความมีช่อื เสียงของสีดาได้
เป็ นอย่างดี
ผู้ศึกษาเห็นว่า “นางสีดา” เป็ นตัวละครหญิงที่มคี วามส าคัญ มากที่สุด ในรามเกียรติ ์
และยังเป็ นตัวละครหญิงทีม่ ชี ่อื เสียงมากทีส่ ุดในบรรดาตัวละครหญิงในวรรณกรรมไทยและเป็ น
ตัวละครหญิงที่ได้รบั การอ้างถึงว่าเป็ นแบบอย่างของผู้หญิงที่มคี วามรักซื่อสัตย์ต่อสามี เป็ นตัว
ละครอุดมคติทเ่ี ป็ นแบบ (typical type) ของความดีงาม คือ มีครบทัง้ “ความดี” และ “ความงาม”
ทัง้ ทีใ่ นการดาเนินเรือ่ ง สีดามีบทบาทน้อยมาก (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2556: 115) ถึงแม้ว่าในเรื่อง
นางสีดาจะมีบทบาทน้อย แต่เมื่อพิจารณาให้ถ่ถี ้วนจะพบว่า นางสีดาเป็ นตัวละครทีเ่ ป็ นต้นเหตุ
แห่งสงครามที่ก่อให้เกิดการแย่งชิงระหว่างทศกัณฐ์กบั พระราม อีกทัง้ สุนันทา โสรัจจ์ (2526:
141 - 142) ได้วเิ คราะห์ตคี วามไว้ว่า สีดามีส่วนทาให้พระรามเป็ นกษัตริยท์ ท่ี รงเดชานุ ภาพได้
ขยายอาณาเขตไปถึงอินเดียใต้ ได้เมืองลงกาเป็ นเมืองขึน้ ซึง่ มีสาเหตุมาจากสีดาตัดสินใจจะไม่
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มาพร้อมกับหนุ มาน เพราะกลัวจะถูกคาครหานินทา ย่อมชี้ให้เห็นว่านางประสงค์จะให้พระราม
ปราบทศกัณฐ์เพื่อจะได้ลงกาเป็ นเมืองขึน้ และนางจะได้กลับไปพร้อมกับชัยชนะ
แม้คนส่วนใหญ่ในสังคมจะมองว่า นางสีดาเป็ นตัวละครในอุดมคติ แต่การศึกษาของ
ภิญโญ กองทอง (2544) ได้ศกึ ษานางสีดาจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ชีใ้ ห้เห็นว่า นางสีดา
เป็ นตัวละครทีผ่ สมผสานระหว่างความเป็ นปุถุชนกับอุดมคติ กล่าวคือ นางสีดาเป็ นตัวละครที่ม ี
ส่วนผสมระหว่างตัวละครแบบอุดมคติท่ยี ดึ ถือความดีงามตามกรอบจารีตของสังคมโดยเฉพาะ
เรือ่ งความซื่อสัตย์ต่อสามีกบั ความเป็ นปุถุชนทีแ่ สดงออกด้วยอารมณ์และความรูส้ กึ ของตนทัง้ ที่
ชีวติ ถูกกาหนดโดยคนอื่นตลอดเวลา ส่วนการศึกษาของหรรษา ติ่งสุวรรณ (2548) ได้ศกึ ษา
เปรียบเทียบนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 กับโคลงดัน้ ของสุภร ผลชีวนิ (แปลและถอด
ความจากรามายณะฉบับวาลมีกเิ ป็ นโคลงดัน้ ) พบว่า บทบาทของของนางสีดาจะปรากฏทัง้ หมด
3 บทบาท ได้แก่ บุตร ภรรยาและมารดา ซึง่ ฐานะผูห้ ญิงจะคล้ายคลึงกันโดยถูกครอบงาในสังคม
ชายเป็ นใหญ่ ทาให้ผู้ชายมีอานาจเหนือผู้หญิง แต่สงิ่ ทีท่ าให้บทบาทของสตรีอนิ เดียและไทยมี
ความแตกต่างกัน สืบเนื่องมาจากค่านิยมของสังคมและคติความเชื่อศาสนาทีต่ ่างกัน
ความน่าสนใจของตัวละคร “นางสีดา” ในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยทัง้ 4 ภาคนัน้
กล่าวได้ว่า นางสีดานับเป็ นตัวละครหญิงที่มบี ทบาทสาคัญต่อการดาเนินเรื่องและเป็ นต้นเหตุ
ของความขัดแย้ง ที่เ กิดขึ้น ในเรื่อ งรามเกียรติ ์ จนนาไปสู่การเกิดศึกสงครามแย่งชิงนางสีดา
ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ นอกจากนี้ ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางและฉบับท้องถิน่ จะปรากฏ
ตัวละครสีดาทุกฉบับ นับเป็ นสิง่ ทีบ่ ่งชีถ้ งึ ความสาคัญของตัวละครตัวนี้ได้เป็ นอย่างดี
ประการสาคัญ การศึกษานางสีดาในรามเกียรติ ์ส่วนใหญ่ยงั คงยึดโยงอยู่กบั รามเกียรติ ์
ฉบับราชสานักโดยเฉพาะฉบับรัชกาลที่ 1 รองลงมาคือ ฉบับรัชกาลที่ 2 ในขณะทีร่ ามเกียรติ ์
ฉบับท้องถิน่ อื่นๆ ทัง้ ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ยงั คงดารงมีอยู่ อาจกล่าวได้ว่า การศึกษา
ทีเ่ ชื่อมโยงเกีย่ วกับรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ มิได้นามาอยูใ่ นขอบเขตของการศึกษาในลักษณะของ
การเปรียบเทียบอย่างทัดเทียมเช่นเดียวกับรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และฉบับรัชกาลที่ 2 มาก
เท่าใดนัก แม้แต่ฉบับราชสานักของรัชกาลที่ 6 ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุรแี ละอื่นๆ ก็ไม่ได้นามา
ศึกษาเช่นเดียวกัน เท่าทีพ่ บเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของ
ไทยในลักษณะการเปรียบเทียบด้านตัวละคร ได้แก่ พัชลินจ์ จีนนุ่ น (2547) ศึกษาเรื่อง “การ
วิเคราะห์หนุ มานในรามเกียรติ ์ฉบับต่ างๆ” หรือในลักษณะเปรียบเทียบเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคกลางเน้นฉบับรัชกาลที่ 1 กับรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ และการเปรียบเทียบในด้านตัวบท
และเชิง คติชนวิทยา ได้แ ก่ ฉันทัส ทองช่ว ย (2522) ศึกษาเรื่อ ง “รามเกียรติก์ ับวรรณกรรม
ท้องถิน่ ภาคใต้” ศิราพร ฐิตะฐาน (2522) ศึกษาเรื่อง “รามเกียรติ ์: ศึกษาในแง่การแพร่กระจาย
ของนิทาน” พิชติ อัคนิจ (2527) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของ
ล้านนาไทย” ชฎารัตน์ สุนทรธรรม (2528) ศึกษาเรือ่ ง “การศึกษาเรือ่ งรามเกียรติ ์สานวนท้องถิน่
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อีสาน” และสมมารถ พักตร์วฒ
ั นการ (2549) ศึกษาเรือ่ ง “การศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ ์ฉบับ
ล้านนาเรือ่ งพรหมจักรและรามเกียรติ ์ฉบับอีสานเรือ่ งพระลัก-พระรามเชิงคติชนวิทยา”
จากข้างต้นจะทาให้เห็นว่า การศึกษาเกีย่ วกับตัวละครในรามเกียรติ ์ส่วนใหญ่จะละเลย
หรือมองข้ามรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่นและฉบับราชสานักบางฉบับ เพราะมุ่งศึกษาตัวละครใน
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์เพียงฉบับรัชกาลที่ 1 สาเหตุดงั กล่าวอาจจะเป็ นเพราะรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็ นฉบับทีส่ มบูรณ์ทส่ี ุด ดังทีก่ ุสุมา รักษมณี (2547: 163) กล่าวว่า รามเกียรติ ์
ฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 เป็ นเพียงฉบับเดียวทีม่ กี ารรวบรวมเนื้อหาของรามเกียรติ ์ไว้
ครบถ้วนสมบูรณ์ซง่ึ มีความยาว 116 เล่มสมุดไทย มีมากกว่าห้าหมื่นคากลอน นับเป็ นสานวนที่
ประมวลเรื่องพระรามไว้สมบูรณ์ทส่ี ุดในภาษาไทย ดังนัน้ การศึกษาเกี่ยวกับตัวละครนางสีดาใน
ครัง้ นี้ เห็นว่าควรจะให้ความสาคัญแก่นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ นอกเหนือจากรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ด้วย เพราะส่วนใหญ่ตวั แทนนางสีดาจะจากัดที่
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ซึง่ อาจทาให้ไม่เป็ นธรรมต่อนางสีดาฉบับอื่นๆ โดยเฉพาะรามเกียรติ ์
ฉบับท้องถิน่ เท่าใดนัก ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาเห็นว่า ควรจะศึกษาและพิจารณาความหมายของนางสีดา
ใหม่ผ่านรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย จนนาไปสู่การยกระดับฐานะและตระหนักถึงคุณค่าของ
รามเกียรติ ์ทีอ่ ยูน่ อกกระแสและรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ต่างๆ ขึน้ มาให้เท่าเทียมกัน
การทบทวนเรื่องตัวละครหญิง “นางสีดา” ดังกล่าว เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผู้ศกึ ษา
สนใจศึกษาและวิเคราะห์นางสีดาโดยจะใช้แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (identity) เข้ามาประยุกต์ใช้
เพื่อศึกษาประกอบกับการวิเคราะห์ตวั บทวรรณกรรม เพราะการใช้แนวคิดดังกล่าวยังไม่เคย
ปรากฏการศึกษาในลักษณะเช่นนี้ม าก่ อน อีกทัง้ จากการค้นคว้าเบื้องต้น เกี่ยวกับการศึกษา
แนวอัตลักษณ์ของตัวละครในวรรณกรรมโบราณเรือ่ งอื่นๆ ยังไม่ค่อยปรากฏเช่นเดียวกัน ดังนัน้
การใช้แนวคิดเรือ่ งอัตลักษณ์เข้ามาเป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์อาจจะช่วยทาให้เข้าใจตัวละคร
“นางสีดา” ทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยได้มากขึน้ กว่าเดิม
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาความเป็ นนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย
2. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย
1.3 สมมติ ฐำนของกำรศึกษำ
อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยมิได้มอี ตั ลักษณ์ เดียว แต่จะมี
ทัง้ อัตลักษณ์รว่ มและอัตลักษณ์จาเพาะ ขึน้ อยู่กบั การครอบครองลักษณะของความเป็ นนางสีดา
โดยรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 สามารถครอบครองคุณสมบัตขิ องความเป็ นนางสีดาได้มากทีส่ ุด
จึงกลายเป็ นตัวแทนของอัตลักษณ์นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาษาไทย
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1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
ผู้ศึก ษาจะศึก ษารามเกียรติฉ์ บับ ต่ างๆ ของไทยที่ม ีการปริว รรตเป็ น ภาษาไทยและ
ตีพมิ พ์เผยแพร่เท่านัน้ โดยจะศึกษาจากรามเกียรติ ์ทัง้ หมด 16 ฉบับ ได้แก่ รามเกียรติ ์ฉบับภาค
กลาง 9 ฉบับ รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ 4 ฉบับ และรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน 3 ฉบับ ดังนี้
รามเกียรติ ฉ์ บับภาคกลาง มีทงั ้ หมด 9 ฉบับ ดังนี้
1. ประชุมคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา ฉบับภาษาไทย (เล่มที่ 1 - 2)
2. บทละครรามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา ตอนพระรามประชุมพลจนองคตสื่อสาร
3. บทละครรามเกียรติ ์ฉบับพระราชนิพนธ์พระเจ้ากรุงธนบุร ี
4. บทละครรามเกียรติ ์ฉบับพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
5. บทละครรามเกียรติ ์ฉบับพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
6. บทละครรามเกียรติ ์ฉบับพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
(รัชกาลที่ 4) ตอนพระรามเดินดง
7. รามเกียรติ ์ บทร้องและบทพากย์ ฉบับพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 6)
8. บทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ ฉบับพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ตอนศูรปนขาตีสดี าและตอนฆ่านางสีดา
9. คาพากย์ – เจรจารามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน ตาบลสร้อยฟ้ า อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุร ี โดยผะอบ โปษะกฤษณะ เป็ นผูร้ วบรวม
รามเกียรติ ฉ์ บับภาคเหนื อ มีทงั ้ หมด 4 ฉบับ ดังนี้
1. รามเกียรติ ์เรื่อง “ปรัมมเหียร” ฉบับวัดพญาภู อาเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
ปริวรรตโดยบุญทา ศรีพมิ พ์ชยั เจริญ อินต๊ะ และสมศักดิ ์ วุฒเิ ฟย จัดพิมพ์เผยแพร่โดย
หน่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. รามเกียรติ ์เรื่อง “พรหมจักร” ฉบับวัดขีเ้ หล็ก ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง
ล าพู น จัง หวัด ล าพู น ปริว รรตโดยสิง ฆะ วรรณสัย จัด พิม พ์เ ผยแพร่ โ ดยภาควิช า
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. รามเกียรติ ์เรือ่ ง “ลังกาสิบโห” ภาษาไทยลือ้ ต้นฉบับจากศาสตราจารย์วู หลิง
หยุน สถาบันชนชาติคุนมิง ยูนนาน แปลและเรียบเรียงโดย ม. ศรีบุษรา
4. รามเกียรติ ์เรื่อง “หอรมาน” ฉบับวัดพระธาตุหริภุญชัย อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดล าพูน ปริว รรตโดยสิงฆะ วรรณสัย จัดพิม พ์เ ผยแพร่โดยภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รามเกียรติ ฉ์ บับภาคอีสาน มีทงั ้ หมด 3 ฉบับ ดังนี้
1. รามเกียรติ ์เรือ่ ง “ควายทัวระพี” ปริวรรตจากอักษรลาวเป็ นอักษรไทยโดย
ชฎารัตน์ สุนทรธรรม
2. รามเกียรติ ์เรื่อง “พระรามชาดก” ฉบับถอดความโดยพระสารประเสริฐและ
หลวงศรีอมรญาณ
3. รามเกียรติ ์เรื่อง “พระลัก - พระลาม” ฉบับวัดเหนือ ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ชาระโดยพระอริยานุวตั ร เขมจารีเถระ
อย่างไรก็ตามผู้ศกึ ษาจะไม่ศกึ ษารามเกียรติ ์ฉบับภาคใต้ อันได้แก่ 1) รามเกียรติ ์ ฉบับ
บ้านควนเกย อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) รามเกียรติ ์ ฉบับวัดท่าแค
อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เนื่องจากไม่ปรากฏบทบาทของนางสีดาอย่างชัดเจน
1.5 ข้อตกลงเบือ้ งต้น
1. การพิมพ์ตวั อย่างบทกลอนหรือข้อความ ผูศ้ กึ ษาจะอ้างอิงทีม่ าของตัวบทว่ามาจาก
รามเกียรติ ์ฉบับใด (รวมถึงเล่มทีเ่ ท่าใด) ฉบับปี พมิ พ์เท่าใดและหน้าใดไว้มมุ ล่างขวามือ ดังเช่น
๏ เมื่อนัน้
ควรหรือพระสิทธามาชวนชัก
เป็ นนักธรรม์ควรทีจ่ ะสอนธรรม์
ยังมิได้เคยเห็นเลยเช่นนี้

สีดาพิโรธโกรธหนัก
ให้ทง้ิ พระหริรกั ษ์จกั รี
มาเปนสือ่ กุมภัณฑ์น่าบัดสี
พระมุนีเห็นผิดเปนชอบไป ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.6, 2554 : 35)

2. ผูศ้ กึ ษาจะใช้คาว่า “รัชกาลที.่ ..” แทนพระนามของพระมหากษัตริย์ เช่น รัชกาลที่ 6
แทนคาว่า “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ” ฯลฯ เมื่อต้องกล่าวถึงในงานวิทยานิพนธ์
โดยทีไ่ ม่ได้อา้ งอิงคาพูดหรือข้อความจากผูอ้ ่นื
3. คาว่า “วรรณคดี” และ “วรรณกรรม” ทีป่ รากฏในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะมีความหมาย
เหมือนกันซึง่ ไม่แบ่งแยกประเภทและความหมายออกจากกัน
4. คาว่า “อัตลักษณ์” “ตัวตน” และ “ความเป็ นตัวตน” ทีป่ รากฏในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
จะมีความหมายเหมือนกัน
1.6 นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
ความเป็ นนางสีดา หมายถึง คุณสมบัตขิ องตัวละครหญิงตัวหนึ่งซึง่ เมื่อประกอบกันเข้า
แล้วจะหมายถึงนางสีดาในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์ และความเป็ นนางสีดาจะนาไปสู่ความ
เข้าใจเกีย่ วกับอัตลักษณ์ของนางสีดา
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อัตลักษณ์ หมายถึง ความเป็ นตัวตนของบุคคลทีช่ ดั เจน ซึง่ จะทาให้ทราบว่าเราคือใคร
และแตกต่างจากผู้อ่นื อย่างไร อัตลักษณ์ จงึ เป็ นมุมมองที่เกิดจากการมองตัวเราและบุคคลอื่น
มองเรา และอัตลักษณ์จะมีลกั ษณะทีเ่ ลื่อนไหลและสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลาโดยขึน้ อยู่
กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมรอบข้าง อัตลักษณ์ของนางสีดา จึงหมายถึง ความเป็ นตัวตน
ของตัว ละครตัว หนึ่งซึ่งทาให้ทราบว่า ตัวละครดังกล่ าวเป็ นอื่นไปไม่ได้นอกจากนางสีดาใน
วรรณกรรมเรือ่ งรามเกียรติ ์
อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดา หมายถึง คุณสมบัตบิ างประการของนางสีดาที่ปรากฏ
ร่วมกันในรามเกียรติ ์บางฉบับของไทยตัง้ แต่ 2 ฉบับขึน้ ไป
อัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดา หมายถึง คุณสมบัตขิ องนางสีดาทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์
ฉบับใดฉบับหนึ่งเพียงฉบับเดียว โดยจะไม่ปรากฏร่วมกันในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของไทย
1.7 กรอบแนวทำงที่ใช้ศึกษำ
การศึกษาวิทยานิพนธ์เรือ่ ง “อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย”
ผูศ้ กึ ษาจะใช้แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (identity) ประกอบกับการวิเคราะห์ตวั บทวรรณกรรมเพื่อ
ศึกษาและทาความเข้าใจตัวละครนางสีดาทีป่ รากฏอยูใ่ นรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย
1.8 วิ ธีดำเนิ นกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย” ผู้ศึกษาได้
ดาเนินการศึกษาตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. ขัน้ สำรวจและคัดเลือกเอกสำร
1.1 รวบรวมและศึกษาเอกสารข้อมูลต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนางสีดา ตลอดจน
ความรูเ้ รื่องรามเกียรติ ์และตัวละครในเรื่องรามเกียรติ ์ รวมถึงตัวละครหญิงในวรรณกรรมไทย
ด้านต่างๆ ตลอดจนเอกสารและงานวิจยั อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2 รวบรวมและศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอัตลักษณ์ ความเป็ น
ตัวตน แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ขัน้ ศึกษำและวิ เครำะห์ข้อมูล
2.1 ศึกษาเรือ่ งรามเกียรติ ์อย่างละเอียดโดยสกัดบทบาทของนางสีดาในเรื่องทุก
เหตุการณ์และการกล่าวถึงนางสีดาจากตัวละครอื่นๆ ในเรือ่ งรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย
2.2 ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวความเป็ นนางสีดาจากคุณสมบัติต่างๆ ที่ช้วี ดั ถึง
ความเป็ นนางสีดา
2.3 วิเคราะห์อตั ลักษณ์ของนางสีดาจากความเป็ นนางสีดา
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3. ขัน้ นำเสนอผลงำน
เรียบเรียงผลการศึกษาวิเคราะห์ในรูปแบบวิทยานิพนธ์แล้วนาเสนอเป็ นบทใน
ลักษณะการพรรณนาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
4. ขัน้ สรุปและอภิ ปรำยผลกำรศึกษำ
สรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
1.9 แหล่งข้อมูลที่ใช้สืบค้นเพื่อกำรศึกษำ
1. สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. สานักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. เว็บไซต์ http://202.28.199.3/tdc/basic.php โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศ
ไทย (ThaiLIS - Thai Library Integrated System) ของสานักคณะกรรมการอุดมศึกษา
8. เว็บไซต์ http://elibrary.trf.or.th/ ห้องสมุดออนไลน์ (e Library) ของสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
1.10 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
ท าให้เ กิด ความเข้า ใจตัว ละครหญิง ที่ม ีค วามส าคัญ มากที่สุ ด ในวรรณกรรมเรื่อ ง
รามเกียรติ ์ คือ นางสีดา โดยใช้แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ประกอบกับการวิเคราะห์วรรณกรรม อัน
จะเป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ตวั ละครหญิงทีส่ าคัญในวรรณกรรมเรือ่ งอื่นๆ ต่อไป

บทที่ 2
แนวคิ ดและทฤษฎี / เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาอัตลักษณ์ของตัวละครนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย ผูศ้ กึ ษาได้
ใช้แ นวคิดเรื่อ งอัต ลัก ษณ์ (identity) เข้ามาประยุกต์ใ ช้เ พื่อ ศึกษาและวิเ คราะห์นางสีดาที่ใ น
รามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยประกอบกับการวิเคราะห์ตวั บทวรรณกรรม และในบท 2 นี้ จะ
เป็ นการนาเอกสารและเสนองานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในด้านการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวละครนางสีดา
รวมไปถึงเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครในเรื่องรามเกียรติ ์ ตลอดจนเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และวรรณกรรม ดังนัน้ ในบทที่ 2 ผูศ้ กึ ษาได้จดั แบ่งไว้ 2 ส่วน
กล่าวคือ 1) แนวคิดและทฤษฎี และ 2) เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 แนวคิ ดและทฤษฎี
2.1.1 แนวคิ ดเรื่องอัตลักษณ์
วิทยานิพนธ์เรื่อง “อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย” ฉบับนี้
เป็ นการใช้แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (identity) เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ตวั ละคร
เอกหญิงและนางเอกทีม่ ชี ่อื ว่า “นางสีดา” ซึง่ ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยประกอบ
กับการวิเ คราะห์ต ัว บทวรรณกรรม เพื่อ เป็ นการชี้ใ ห้เ ห็นถึง อัต ลักษณ์ ของนางสีดาด้ว ยการ
นาเสนอความคิดและการสร้างความหมายบรรจุไว้ในตัวละครนางสีดาของกวีผู้แต่งรามเกียรติ ์
แต่ละฉบับ ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาขอทบทวนแนวคิดเรือ่ งอัตลักษณ์ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
คาว่า “อัตลักษณ์” หรือตรงกับคาในภาษาอังกฤษทีว่ ่า “identity” มีรากศัพท์มาจากคา
ว่า “identitas” ในภาษาลาติน เดิมใช้คาว่า “idem” ซึง่ มีความหมายว่า เหมือนกัน (the same)
อัตลักษณ์เป็ นคาทีใ่ ช้กนั โดยทัวไปตั
่ ง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 20 เป็ นต้นมา
คาว่า “อัต ลัก ษณ์ ” (identity) ตามค าแปลเดิมใช้ค าว่า “เอกลักษณ์ ” ซึ่งหมายถึง
ลักษณะเฉพาะของคนหรือสิง่ หนึ่ง ทัง้ นี้ในพจนานุ กรมศัพท์สงั คมวิทยาอังกฤษ – ไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2524) ได้ให้ความหมายของคาว่า identification หมายถึง การกาหนด
เอกลักษณ์ กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนิยามตนเองหรือเอกลักษณ์ของตน โดยยึดถือ
บุคคลอื่นหรือสิง่ อื่นนอกเหนือตนเองเป็ นหลัก (ปรีชา คุวนิ ทร์พนั ธุ,์ 2551 : 8) แต่ทว่าในแวดวง
สังคมศาสตร์ปัจจุบนั ความหมายนี้แปรเปลี่ยนไปแล้ว แนวโน้ มทางทฤษฎียุคหลังสมั ยใหม่
(Postmodernism) ทาให้เกิดการตัง้ คาถามอย่างมากกับวิธกี ารมองโลก การเข้าถึง “ความจริง”
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ของสิง่ ต่างๆ รวมทัง้ สิง่ ทีเ่ ชื่อว่าเป็ นความจริง เป็ น “แก่นแกน” ของปั จเจกบุคคล วิธคี ดิ ในกระแส
นี้ ร้อื ถอนความเชื่อ เกี่ย วกับ คุ ณ สมบัติซ่ึง สามารถเลื่อ นไหลเปลี่ย นแปรไปตามบริ บ ท มิไ ด้
หมายถึงคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวอีกต่อไป ดังนัน้ คาว่า “อัตลักษณ์” ดูจะเหมาะสมกว่า “เอกลักษณ์”
ในความหมาย identity ในปั จจุบนั (อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล, 2546 : 1)
อัตลักษณ์นับว่าเป็ นแนวคิดทีม่ กี ารศึกษาและวิจยั กันอย่างยาวนาน และยัง คาบเกี่ยว
สัมพันธ์กบั วิชาหลายแขนงทางสังคมศาสตร์ทงั ้ สังคมวิทยา มานุ ษยวิทยา จิตวิทยาและปรัชญา
ในสาขาเหล่านี้มมี โนทัศน์ ท่มี คี วามหมายใกล้เคียงหรือเกี่ยวเนื่องกับอัตลักษณ์หลายคา เช่น
subject, individual, personality, self, agency ฯลฯ (อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล, 2546)
กาญจนา แก้วเทพ (2555, 45 - 46) ได้ชใ้ี ห้เห็นถึงความคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์จาก
ทัศนะของสองสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาสังคมวิทยา อันจะทาให้เห็นถึง
กระแสมุมมองทางความคิดเกีย่ วกับประเด็นเรือ่ งอัตลักษณ์ กล่าวโดยสรุปได้ดงั นี้
1. ทัศ นะจากสาขาวิชาจิต วิทยา มีแนวคิดพื้นฐานจากเรื่องความต้องการ
(need) ดังนัน้ เมื่อนามาตอบคาถามว่า เพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีอตั ลักษณ์ไม่เหมือนกัน สาขา
จิต วิทยาจะตอบว่า เนื่อ งมาจากความต้องการที่แตกต่ างจากผู้อ่ืน ทัง้ นี้ส าขาจิต วิทยาจะมุ่ง
สนใจอัตลักษณ์ระดับบุคคล (personal identity)
2. ทัศนะจากสาขาวิชาสังคมวิทยา เป็ นกลุ่มสาขาวิชาทีส่ นใจกระบวนการก่อ
ร่างสร้างตัวตน (self) ของบุคคลมากที่สุด โดยระบุว่า “ตัวตน” ก่อร่างมาจากการมีปฏิสมั พันธ์
กับ “ผูอ้ ่นื ” โดยกระทาผ่านการสื่อสารระหว่างตัวตนกับผูอ้ ่นื ทัง้ นี้ E. Goffman นักวิชาการสาย
ปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์เป็ นผูเ้ ริม่ จาแนกความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (personal
identity) ได้แก่ คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะบุค คล กับอัต ลักษณ์ ทางสังคม (social identity) ได้แก่
สถานภาพทางสังคม ดังเช่น อาชีพ ชนชัน้ เพศ ชาติพนั ธุ์ หรือศาสนาที่เป็ นปั จเจกบุคคลนัน้
สังกัดอยู่
หากพิจารณาเกี่ยวกับการนิยามความหมายของคาว่า “อัตลักษณ์” นัน้ พอทาให้เห็น
ความหมายของคาว่าอัตลักษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
Kelly (1970) (อ้างถึงใน วรรณทวี สุภานุวงศ์, 2554) ได้นิยามคาว่า “อัตลักษณ์” ไว้ว่า
อัต ลัก ษณ์ ข องบุ ค คลคือ ความเป็ น ตัว ตนของบุ ค คล เป็ น การที่บุ ค คลมองตัว ตนของเขาเอง
อย่างไร และการที่บุคคลอื่นในสังคมมองเขาอย่างไร ในขณะที่เขาแสดงบทบาทต่อผู้อ่นื การ
แปลความหมายจากพฤติกรรมต่าง ๆ บางครัง้ ทาให้เกิดความพยายามกาหนดนิยาม หรือให้คา
จากัดความตัวตนของตนเองขึน้ มาใหม่อกี ด้วย หรือเป็ นลักษณะทีอ่ ยากให้ผอู้ ่นื มองตัวเขา
Woodward K. (1997) ได้นิยามคาว่า “อัตลักษณ์” ไว้ว่า อัตลักษณ์เป็ นสิง่ ทีช่ ่วยทาให้
เรารับรูต้ นเองว่าเราคือใคร และต้องปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื อย่างไร อัตลักษณ์เป็ นสิง่ ทีจ่ าแนกว่าเรา
เป็ นพวกเดียวกับใคร เรามีความแตกต่างจากใคร การสร้างอัตลักษณ์จงึ เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกสร้างขึน้ เพื่อ
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เป็ นภาพตัวแทนที่ผ่านระบบสัญลักษณ์ อีกทัง้ ยังเป็ นการหาความหมายของตนในบริบททาง
สังคมทีต่ นดารงอยู่
ฉลาดชาย รมิต านนท์ (2542) (อ้า งถึงใน วรรณทวี สุ ภานุ ว งศ์, 2554) ได้อ ธิบ าย
เกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” ไว้ว่า อัตลักษณ์ หมายถึง สิง่ ที่ทาให้เรารูส้ กึ ว่าการเป็ นเราหรือพวกเรา
แตกต่างจากเขาหรือพวกเขา อัตลักษณ์ไม่จาเป็ นต้องมีหนึ่งเดียวแต่อาจจะมีหลายอัตลักษณ์ท่ี
ประกอบกันขึน้ มาเป็ นตัวเรา อัตลักษณ์ไม่ใช่สงิ่ ทีม่ อี ยู่ตามธรรมชาติแต่เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกสร้างขึน้ โดย
สังคม (social construct) อัตลักษณ์จงึ จาเป็ นต้องมีกระบวนการสร้างความเหมือนระหว่าง “พวก
เรา” และความแตกต่างกับ “พวกเขา” หรือคนอื่น หรือ “กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ ” เกิดขึน้
ควบคู่กนั ไป
พิศษิ ฎ์ คุณวโรตม์ (2545) ได้อธิบายคาว่า “อัตลักษณ์” ไว้ว่า อัตลักษณ์เป็ นความรูส้ กึ
นึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึน้ จากการปฏิสงั สรรค์ระหว่างตัวเรากับ
บุคคลอื่นๆ ผ่านการมองตนเองและคนอื่นมองเราในขณะนัน้ อัตลักษณ์ต้องการความตระหนัก รู้
(awareness) และพื้นฐานของการเลือกบางอย่าง คือมีการแสดงตัวตนกับอัตลักษณ์ท่ีเราเลือก
โดยความสาคัญของการแสดงตัวตน (marking oneself) นัน้ จะต้องสามารถบ่งบอกหรือระบุได้
ว่าตนเองมีอตั ลักษณ์เหมือนกับกลุ่มหนึ่งอย่างไร และมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไร
พัฒนา กิตอิ าษา (2546) ได้อธิบายคาว่า “อัตลักษณ์” ไว้ว่า อัตลักษณ์เป็ นเรื่องราว
การตัง้ คาถามและให้นิยามตนเองว่า “ตัวเราคือใคร” “มีความเป็ นมาอย่างไร” และ “แตกต่างจาก
คนอื่นหรือกลุ่มอื่นอย่างไร” และใช้อะไรเป็ นเครื่องหมายทีแ่ สดงออกถึงอัตลักษณ์ อีกทัง้ ยัง เป็ น
เรือ่ งของการค้นหาความเป็ นตัวตนทัง้ ในระดับบุคคลและระดับสังคม
รัตนา บุญมัธยะ (2546) ชีใ้ ห้เห็นว่า “อัตลักษณ์” เป็ นสิง่ ทีซ่ อ้ นทับคาบเกี่ยวอยู่ระหว่าง
ตัวตนหรืออัตลักษณ์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั สังคม อันหมายถึงโครงสร้างสังคมทีเ่ ป็ นปั จจัยกาหนด
พฤติกรรมการแสดงออกทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาท หน้าที่ ความสัมพันธ์ทางสังคมของปั จเจกบุคคล
ต่อผูอ้ ่นื ในสังคม (social structure determinism) กับอัตลักษณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับความคิดและการ
ตีความของปั จเจกบุคคลในการนิยามความหมายของตนเองทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริบทแวดล้อม
ดังนัน้ อัตลักษณ์จงึ มีมติ ทิ ซ่ี อ้ นทับระหว่างโครงสร้างทางสังคมกับการนิยามของปั จเจกบุคคลใน
ฐานะผูก้ ระทา
จากทัง้ หมดข้างต้นจะทาให้เห็นว่า การพิจารณาความหมายของคาว่า “อัตลักษณ์” จะ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมองอัตลักษณ์จากมุมมองทางสังคมวิทยา ดังนัน้ อัตลักษณ์จงึ
ถือว่าเป็ น “กระบวนการทางสังคม” ซึง่ มีความพยายามทีจ่ ะสร้างขอบเขตของบุคคลทีช่ ดั เจนใน
ลักษณะของการตัง้ คาถามและมีการให้คานิยามว่า “เราเป็ นใคร และเรามีความแตกต่างจากคน
อื่น ตรงไหน อย่ า งไร” ไม่ ว่ า ในระดับ ปั จ เจกบุ ค คลหรือ ระดับ สัง คมล้ ว นแต่ พ ยายามและ
แสวงหาอัตลักษณ์ให้แก่ตนเอง
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ดังนัน้ อัตลักษณ์จะมีทงั ้ หมด 2 ระดับ อันได้แก่ อัตลักษณ์บุคคลและอัตลักษณ์ทาง
สังคม ดังที่ประสิทธิ ์ ลีปรีชา (2547 : 33 - 34) ได้กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์มที งั ้ ระดับปั จเจก
(individual) และอัต ลัก ษณ์ ร่ ว มของกลุ่ ม (collective) ในระดับ ปั จ เจก บุ ค คลหนึ่ ง อาจจะมี
หลายอัตลักษณ์อยู่ในตัวเอง เช่น เพศสภาพ กลุ่มชาติพนั ธุ์ ชาติ ช่วงชัน้ ทางสังคม อาชีพและ
ศาสนา เป็ นต้น ในขณะที่อตั ลักษณ์ร่วมของกลุ่มนัน้ ความเป็ นอัตลักษณ์ร่วมถูกสร้างขึ้นบน
พื้นฐานของความเหมือนกันของสมาชิกในกลุ่ม อย่างไรก็ตามบนพื้นฐานของความเหมือนกัน
ของกลุ่มนัน้ ย่อมมีความแตกต่างกับกลุ่มอื่นมาเป็ นตัวกาหนดอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มของตนด้วย
Maclucci (1993) (อ้างถึงใน สกลกานต์ อินทร์ไทร, 2539 : 22) ได้อธิบาย “อัตลักษณ์
ร่วม” ว่าเป็ นกระบวนการสร้างสานึกร่วมของกลุ่มต่างๆ ในสังคม อันทาให้สมาชิกได้ได้ตระหนัก
ร่วมถึงลักษณะของกลุ่มและเข้าใจว่า “พวกเรา” มีลกั ษณะที่แตกต่างจาก “พวกเขา” อย่างไร
สานึกร่วมดังกล่าวสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนได้โดยอาศัยสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึน้ ใน
ระบบวัฒนธรรมของกลุ่ม ดังนัน้ สังคมและวัฒนธรรมจึงมีบทบาทในการสร้าง การดารงรักษาและ
การปรับเปลีย่ นอัตลักษณ์โดยตรง
ทัง้ นี้อตั ลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคมของบุคคลนัน้ ในบางกรณีก็อาจไม่
สอดคล้องกันเสมอไป เนื่องจากเป็ นการตัดสินตามสายตาของผูม้ องทีแ่ ตกต่าง และหากบุคคลผู้
นัน้ เห็นว่า อัตลักษณ์ท่นี ิยามให้กบั ตนเองเป็ นสิง่ ที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รบั ความเชื่อถือ ก็อาจ
ปกปิ ดอัตลักษณ์ส่วนบุคคลทีเ่ บีย่ งเบนหรือผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคม และสร้างภาพลักษณ์
ต่อสังคมภายนอกเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ในทางบวกขึน้ มา (บงกชมาศ เอีย่ มเอก, 2532 : 21)
ในอีก ด้านหนึ่ง อัตลัก ษณ์ยงั คงมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ การสื่อสาร ฉะนัน้ ด้านหนึ่ง
ของอัตลักษณ์จงึ เป็ นการปฏิสมั พันธ์ทเ่ี รารูส้ กึ ว่าเราเป็ นพวกเดียวกับคนอื่น (self - ascription)
และอีกด้านหนึ่งคนอื่นก็รสู้ กึ เช่นเดียวกับเราด้วย (ascription by others) อัตลักษณ์จงึ เป็ นการ
สื่อสารเพื่อกาหนดขอบเขตว่าเราเป็ นใคร เราเหมือนหรือแตกต่างจากผู้อ่นื อย่างไร มีใครเป็ น
สมาชิกกลุ่มเดียวกับเราบ้าง เราควรมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นๆ อย่างไร และคนอื่นๆ ควรจะสาน
ความสัมพันธ์กบั เราอย่างไร โดยนักวัฒนธรรมเชื่อว่า กระบวนการหนึ่งที่คนเราสามารถก่อรูป
ตัวตนหรือประกอบสร้างอัตลักษณ์ขน้ึ มานัน้ อาจดูได้จากกิจกรรมบริโภคในชีวติ ประจาวันของ
ผู้คน เช่น การแต่งกาย การกินดื่ม การพูดภาษา การสร้างบุคลิกภาพ การใช้เวลาว่าง การดู
หนังฟั งเพลง ไปจนถึงรสนิยมและรูปแบบการใช้ชวี ติ ที่แตกต่างหลากหลาย (สมสุข หินวิมาน,
2547 : 61 - 62)
จากเดิมทีเ่ คยมองว่าอัตลักษณ์เป็ นสิง่ ทีต่ ายตัว ไม่แปรเปลีย่ น เป็ นสิง่ ทีด่ าเนินไปอย่าง
มันคงควบคู
่
่ไปกับการดาเนินชีวติ มาสู่แนวคิดทีว่ ่า อัตลักษณ์เป็ นสิง่ ทีข่ น้ึ อยู่กบั บริบทเวลาและ
สถานที่ เป็ นสิง่ ที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์รอบข้างและแง่มุม ที่หลากหลาย เช่น ชนชัน้
ฐานะทางสังคม เพศสถานะ เพศสรีระ อายุและอุดมการณ์ทางการเมือง ฯลฯ (สุรเดช โชติอุดม
พันธ์, 2551: 7) กล่าวได้ว่า อัตลักษณ์มลี กั ษณะเลื่อนไหลเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่
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แน่ นอนตายตัว และสามารถสร้างขึ้นได้อีกเช่นกัน การสร้างอัต ลักษณ์ ข้ึ นมานัน้ จะเป็ นการ
ประกอบสร้างขึ้นโดยบุค คลใดบุค คลหนึ่ง อีกทัง้ อัตลักษณ์ท่ถี ูกสร้างขึ้นมาจะเป็ นการยึดโยง
กับอัตลักษณ์บางอย่างทีอ่ ยูภ่ ายใต้กรอบสังคมเพื่อใช้เป็ นหลักยึดในการดาเนินชีวติ
ในขณะเดียวกัน อัตลักษณ์นนั ้ ไม่ได้มลี กั ษณะทีเ่ ป็ นเอกภาพและเป็ นหนึ่งเดียว แต่เกิด
จากการเชื่อมร้อยขององค์ประกอบต่างๆ ของวาทกรรม หรือจะกล่าวในทัศนะและสานวนภาษา
ของสจ๊วร์ท ฮอลล์ (Stuart Hall, 1997) อัตลักษณ์คอื ชิน้ ส่วนหลายๆ ชิน้ ทีถ่ ูกประกอบรวมขึน้ มา
ในบริบทต่างๆ นัน่ หมายความว่าในบางบริบท สถานการณ์อย่างหนึ่งอาจมีการเชื่อมต่อชิน้ ส่วน
ต่างๆ และการแสดงออกในลักษณะหนึ่ง แต่เมือ่ บริบทเปลีย่ นแปลงไปอาจมีรปู แบบการเชื่อมต่อ
และแสดงออกในอีกรูปแบบหนึ่ง เขาจึงสรุปว่า อัตลักษณ์เป็ นผลรวมของวาทกรรมหลากหลาย
ชุดที่อ าจขัดแย้งหรือ ส่ งเสริมกัน มีล กั ษณะที่ล่นื ไหล ยืดหยุ่น ไม่แ ข็งตัว ไม่ ผ สานกลมกลืน
(disintegrate) แยกย่อยและกระจัดกระจาย (Kidd, 2002) อัตลักษณ์จงึ เป็ นกระบวนการและ
พืน้ ที่ทางสังคมทีม่ กี ารปฏิบตั กิ ารอย่างหลากหลายเพื่อช่วงชิงและสร้างตาแหน่ งแห่งที่ของกลุ่ม
ตนในประชาสังคม (ณฐพงศ์ จิตรนิรตั น์, 2553 : 21) ดังนัน้ อัตลักษณ์จงึ ไม่ได้ดารงอยู่ถาวร
ตายตัว หากแต่เป็ นสิง่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา เป็ นสถานะทีไ่ ม่ตายตัว ไม่แน่นอน
ดังนัน้ ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาตัวละครหญิง “นางสีดา” ที่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
ต่ างๆ ของไทยซึ่งจะใช้แ นวคิดเรื่อ งอัต ลักษณ์ (identity) เข้ามาเป็ นแนวทางประยุกต์ใ ช้ใ น
การศึก ษาประกอบกับการวิเคราะห์ต ัวบทวรรณกรรม โดยจะถือว่าอัต ลักษณ์ ของนางสีดาที่
ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย เกิดจากการเชื่อมร้อยคุณสมบัตติ ่างๆ ของนางสีดาเข้า
รวมด้วยกัน เมื่อบริบทของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์เปลีย่ นแปลงไป อัตลักษณ์ของนางสีดาก็
จะแปรเปลีย่ นไปตามคุณสมบัตขิ องนางสีดาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปด้วย
หากนาแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์มาศึกษาและวิเคราะห์นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ
ของไทย จะสามารถสร้างแบบจาลองการวิเคราะห์ดงั แผนภาพที่ 1
นางสีดาในรามเกียรติ ์
ฉบับต่างๆ ของไทย

ความเป็ น
นางสีดา
อัตลักษณ์ร่วม
ของนางสีดา
อัตลักษณ์จาเพาะ
ของนางสีดา

แผนภาพที่ 1 แบบจาลองการวิเคราะห์

อัตลักษณ์ของ
นางสีดา
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2.2 เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
วิทยานิพนธ์เรื่อง “อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย” ผู้ศกึ ษา
ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ ผูศ้ กึ ษาจะจัดเรียงเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตามลาดับปี พ.ศ. ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มต่างๆ ได้ดงั นี้
2.2.1 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับนางสีดา
2.2.2 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวละครในเรือ่ งรามเกียรติ ์
2.2.3 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตลักษณ์และวรรณกรรม
2.2.1 เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับนางสีดา
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2534) ศึกษาเรื่อง “ตัวละครหญิงในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาและ
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น” เป็ นการศึกษาลักษณะ บทบาทหน้าทีข่ องตัวละครหญิง กลวิธกี าร
สร้างตัวละครหญิงเป็ นสาคัญ ในที่น้ีจะขอกล่าวถึงสีดาเท่านัน้ ผลการศึกษาพบว่า สีดาเป็ นตัว
ละครหญิงทีม่ ชี ่อื เสียงและมีความงดงามมากทีส่ ุด และเป็ นตัวละครหญิงทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงว่าเป็ น
แบบอย่างของผูห้ ญิงทีม่ คี วามซื่อสัตย์ต่อสามี แม้ว่าในด้านการดาเนินเรื่องจะมีบทบาทน้อย แต่
ด้วยบทบาทที่ปรากฏทาให้สดี าเป็ นตัวละครอุดมคติทเ่ี ป็ นแบบ (type) ของความดีงาม คือมีทงั ้
ความดีและความงาม ทัง้ นี้ความงามของนางก่อให้เกิดสงครามขึน้ ในเรื่องระหว่างพระรามกับ
ทศกัณฐ์ แต่อย่างไรก็ตามความซื่อสัตย์สามารถช่วยชีวติ นางไว้หลายครัง้ อาจกล่าวได้ว่า ความ
ซื่อสัตย์เป็ นลักษณะนิสยั ที่สาคัญที่สุดของสีดา ประการสาคัญ แม้สดี าจะมีบทบาทน้อยแต่เป็ น
ตัวละครหญิงทีถ่ ูกอ้างถึงจากกวีร่วมสมัยและรุ่นหลังอย่า งมาก จึงทาให้สดี ากลายเป็ นตัวละครที่
มีเสน่หแ์ ละเป็ นอมตะด้วยแรงใฝ่ ฝันทีผ่ ชู้ ายปรารถนาจะพบหญิงทีม่ คี ุณสมบัตเิ ช่นนี้
ภิญโญ กองทอง (2544) ศึกษาเรื่อง “สีดา : ระหว่างความเป็ นปุถุชนกับอุดมคติ” เป็ น
การศึกษาสีดาเฉพาะเพียงรามเกียรติ ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 เท่านัน้ ผลการศึกษาพบว่า นางสีดา
นับว่าเป็ นตัวละครหญิงที่มคี วามสาคัญที่สุดในเรื่องรามเกียรติ ์ เพราะเป็ นสาเหตุ ท่ที าให้เกิด
สงครามระหว่างทศกัณฐ์กบั พระรามในเรื่องรามเกียรติ ์ซึ่งเป็ นความขัดแย้งเพื่อการชิงนางสีดา
อีกทัง้ นางสีดายังเป็ นตัวละครที่มคี วามซับซ้อนในตัวเอง เพราะมีลกั ษณะผสมผสานระหว่าง
ความเป็ นปุถุชนกับความเป็ นอุ ดมคติ กล่าวคือ สีดาแสดงอารมณ์ท่หี ลากหลายจึงก่ อให้เกิด
อรรถรสในรามเกียรติ ์ ประการสาคัญ สีดายังได้รบั การยกย่องว่าเป็ นแบบอย่างของผู้หญิงที่ม ี
ความซื่อ สัต ย์ต่ อ สามี และเป็ นแบบอย่ า งของมารดาและภรรยาที่ดีต ามแบบอุ ด มคติข อง
สังคมไทย จึงทาให้นางสีดาอยู่ในความทรงจาของคนไทย เป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่สงั คมและสร้าง
ความประทับใจให้แก่ผอู้ ่านชาวไทยมากกว่าสองศตวรรษ
หรรษา ติง่ สุวรรณ (2548) ศึกษาเรือ่ ง “บทบาทสตรีในรามเกียรติ ์ : ศึกษาเปรียบเทียบ
นางสีดาของอินเดียและไทย” เป็ นการศึกษาเปรียบเทียบบทบาท สถานภาพของสตรีในฐานะ
ต่างๆ ได้แก่ ฐานะบุตร ฐานะภรรยา และฐานะมารดา ที่มคี วามเหมือนและความแตกต่างซึ่ง
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สะท้อนผ่านสีดาโดยใช้ตวั บทรามายณะของวาลมิกิ เรียบเรียงเป็ นโคลงดัน้ โดยสุภร ผลชีว ิน
เปรียบเทียบกับรามเกียรติ ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 ทัง้ นี้ได้ใช้กรอบแนวคิดเรื่องสตรีนิยม แนวคิดเรื่อง
วรรณกรรมกับสังคมและแนวคิดเรื่อ งการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเข้ามาเป็ นแนวทางใน
การศึกษาและวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า บทบาทในฐานะบุตร ฐานะภรรยา และฐานะมารดา
มีความคล้ายคลึงกัน อาจเกิดจากการรับแนวคิดเรื่องกฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์จนกลายเป็ น
กฎหมายตราสามดวงของไทย ทาให้สงั คมไทยถูกครอบงาความคิดแบบชายเป็ นใหญ่หรือ ที่
เรียกว่า “ปิ ตาธิปไตย” จนทาให้เกิดการครอบงาสตรีผ่านความสัมพันธ์เชิงอานาจจนนาไปสู่การ
แบ่ ง แยกระหว่ า งชายกับ หญิง อย่า งไรก็ต าม ปั จ จัย ที่ท าให้ส ตรีข องอิน เดีย กับไทยมีค วาม
แตกต่างกันซึง่ สะท้อนผ่านเรื่องรามเกียรติ ์ ได้แก่ วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมและความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาและฮินดู
ชานันท์ ยอดหงษ์ (2553) ศึกษาเรื่อง “รามเกียรติ ์ : Sex ผูห้ ญิง รัฐและอุษาคเนย์”
เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์เรื่องรามเกียรติ ์โดยใช้ฉบับพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 1 ผลการศึกษา
พบว่า รามเกียรติ ์มีการแก้ไขใหม่หลายครัง้ ซึง่ เป็ นวรรณกรรมราชสานักที่โยงอยู่กบั กษัตริย์ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับนางสีดานัน้ นางสีดามีพฤติกรรมคล้ายกับนางในวรรณกรรมไทยเรื่อ งอื่นๆ
มากกว่าเทพเจ้าอวตาร แสดงอารมณ์ น้อ ยใจได้เ หมือ นผู้หญิงทัวไป
่ ยามด่านางสามารถด่า
ทศกัณฐ์ได้พอๆกับวันทอง ไม่ได้มคี วามสาคัญหรือความศักดิ ์สิทธิ ์เหมือนเทวีเท่านางสีดาใน
รามายณะทีม่ คี วามเด็ดเดีย่ วภายใต้ระบบสัญลักษณ์ของผูช้ าย เยือกเย็นนุ่ มนวลและรูจ้ กั ควบคุม
อารมณ์ แต่ อย่างไรก็ตามในเรื่องรามเกียรติ ์ชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติของผู้หญิงที่ควรมีคอื ความ
ซื่อสัตย์ต่อสามี อีกทัง้ การทีพ่ ระรามแต่งงานกับสีดาก็คอื การทีพ่ ระรามหรือเทวดาในศาสนาของ
อารยันมาแต่งงานกับเจ้าแม่ดนิ ชาวฑราวิท จึงเป็ นการแพร่ขยายวัฒนธรรมชาวอารยันสู่ฑราวิท
เพื่อ ให้ชาวพื้นเมือ งยอมสยบต่ อ อ านาจอารยัน นอกจากนี้น างสีดายัง ได้รอคอยการมาของ
พระรามที่เมืองลงกาโดยไม่คดิ จะหาทางออก ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นบทบาทของผู้หญิงที่ม ี
บทบาทต้องรอคอยผูช้ าย ไม่เพียงแต่เป็ นการรอสามี แต่ยงั เป็ นการรอคอย “เจ้าชาย” หรือผูช้ าย
ในฝั น เพราะผูห้ ญิงชนชัน้ สูงจาต้องตกอยูใ่ นสภาพทีเ่ ลือกเองไม่ได้ ต้องรอคอยการตัดสินใจของ
ผูช้ ายในการทีจ่ ะแต่งงาน
วรรณนะ หนู ห มื่น (2555) ศึกษาเรื่อง “นัยการล่ วงละเมิดทางเพศในวรรณคดีไทย
โบราณ : กรณีสดี าถูกคุกคามทางเพศและวันทองถูกข่มขืน ” เป็ นการศึกษาการล่วงละเมิดทาง
เพศโดยเลือกศึกษาผ่านสีดา ในเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 กับวันทอง ใน
เรื่อ งขุนช้างขุนแผน ในที่น้ีจะขอกล่ าวถึงนางสีดาเท่านัน้ ผลการศึกษาพบว่า การที่ส ีดาถู ก
คุกคามทางเพศย่อมเป็ นชนวนนาไปสู่ความขัดแย้งในโครงเรื่องของรามเกียรติ ์ สิง่ ทีน่ ่ าสนใจทา
ให้เห็นว่า การทีส่ ดี าเป็ นพระลักษมีอวตารหรือมีพรจากพระศิวะทีม่ ใิ ห้พญายักษ์แตะตัวได้กไ็ ม่ใช่
สาเหตุ สาคัญของการรักษาความบริสุทธิ ์เท่ากับความดีของนางในการยึดถือความซื่อสัตย์ต่อ
พระราม สาเหตุสาคัญของการคุกคามทางเพศต่อสีดาคือทศกัณฐ์ท่มี วั เมาในกิเลสราคะ นับว่า
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เป็ นแรงขับทีท่ าให้ทศกัณฐ์แย่งชิงนางสีดามาจากพระราม แม้ว่าการตัดสินของท้าวมาลีวราชจะ
ตัดสินให้ทศกัณฐ์คนื สีดาแก่พระราม คาให้การเท็จและความอหังการของทศกัณฐ์ก็เพื่อมุ่งหวัง
ครอบครองสีดา กระบวนการไต่สวนความยุตธิ รรมของท้าวมาลีวราชจึงไม่อาจช่วยนางสีดาไว้ได้
แต่ทางออกของความเป็ นธรรม คือ ความซื่อสัตย์ต่อสามีเป็ นเหมือนเกราะคุ้มครองสีดามิให้ ถูก
คุกคามทางเพศได้ ในตอนลุยไฟนัน้ เป็ นเครื่องทีช่ ้ถี งึ ความดีงามของนางสีดาที่ไฟมิอาจทาร้าย
นางได้ แม้ว่านางจะเป็ นเทพอวตารก็ไม่สาคัญเท่าความดีในการครองตัว จึงทาให้ดอกบัวผุดขึน้
รองรับพระบาทนางไว้ จึงเป็ นการเน้นย้าความดีและความสุจริตของนางอันเป็ นสิง่ ประจักษ์เชิ ง
คุณค่าว่า “ตกไฟไม่ไหม้” (ตอนสีดาลุยไฟ) แต่อย่างไรก็ตาม การทีส่ ดี าถูกคุกคามทางเพศก็ไม่
อาจด่วนตัดสินและสรุปว่าคือมลทินชีวติ เพราะความสัตย์ทน่ี างรักษาตัวและใจเพื่อสามีสามารถ
บ่งบอกถึงความยิง่ ใหญ่ในการทนต่อแรงปะทะต่อชะตากรรมนัน่ เอง
2.2.2 เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์
ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์และสุมาลย์ บ้านกล้วย (2525) ศึกษาเรื่อง “ลักษณะความเป็ นมา
และพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ ์เปรียบเทียบกับตัวละครในมหากาพย์รามายณะ”
เป็ นการศึกษาเปรียบเทียบในด้านความเป็ นมาและพฤติกรรมของตัวละครเรื่องรามเกียรติ ์กับตัว
ละครมหากาพย์รามายณะในลัก ษณะต่ างๆ โดยเลือ กตัว ละคร 10 ตัว ได้แก่ พระราม พระ
ลักษมณ์ พระพรต ทศกัณฐ์ กุมภกรรณ พิเภก นางสีดา นางสามนักขา สุครีพและหนุ มาน ฯลฯ
ผลการศึกษาพบว่า ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ ์จะมีลกั ษณะความเป็ นมนุ ษย์มากกว่าตัวละครใน
เรื่องรามายณะ ในที่น้ี จะขอกล่าวถึงนางสีดาเท่านัน้ ทาให้เห็นว่า นางสีดาเป็ นสตรีท่มี คี วาม
งดงามยิง่ กว่านางฟ้ าในสวรรค์ โดยพฤติกรรมของนางสีดาจะแสดงออกให้เห็น 4 ฐานะ ได้แก่
ฐานะลูกและลูกสะใภ้ ฐานะภรรยา ฐานะมารดาและฐานะพี่สะใภ้ โดยส่วนใหญ่แล้วสีดาจะดารง
อยู่ในกรอบของความดีและเป็ นแบบฉบับที่ดงี ามต่อสังคม ซึง่ จะยกย่องในเรื่องความมันคงและ
่
จงรักภักดีต่อสามีตามคติผหู้ ญิงทีด่ โี บราณ
พรรณี กั ม มสุ ท ธิ ์ (2544) ศึ ก ษาเรื่อ ง “บทบาทความเป็ นผู้ น าของพระรามใน
รามเกียรติ ์” เป็ นการศึกษาแนวคิดและปรากฏการณ์ทางการเมืองทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเรื่องรามเกียรติ ์
ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 และบทบาทของพระรามด้านความเป็ นผู้นา ผลการศึกษา
พบว่า พระรามมีความเป็ นผู้นาที่ยงิ่ ใหญ่ตามทฤษฎีมหาบุรุษ มีลกั ษณะพิเศษเหนือคนทัวไป
่
เป็ นผู้มบี ุญ ญาธิก ารสูงส่ ง และเป็ นผู้มสี ติปัญ ญา มีจติ ใจเมตตา เป็ นผู้รกั ษาความสัตย์ ฯลฯ
คุณธรรมเหล่านี้มคี วามเหมาะสมต่อความเป็ นผู้นา อีกทัง้ ในบทบาทของความเป็ นผู้นาปรากฏ
อยู่ 3 ลัก ษณะ ได้แ ก่ บทบาทด้า นการปกครอง บทบาทด้า นการบริห ารและบทบาทด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ประการสาคัญ พระรามยังถือว่าเป็ นมหาบุรุษตามแนวคิดของอินเดีย
โบราณอย่างเด่นชัด
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พัชลินจ์ จีนนุ่ น (2547) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์หนุ มานในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ”
เป็ นการศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ ์พระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 1 กับรามเกียรติ ์สานวนท้องถิน่
ต่าง ๆ ได้แก่ ปรัมมเหียร หอรมาน พรหมจักร ลังกาสิบโห อุสสาบารส พระลัก - พระลาม และ
พระรามชาดก รามเกียรติ ์ฉบับวัดควนเกยและรามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน ผลการศึกษาพบว่า
รัชกาลที่ 1 ทรงมุ่งหวังจะสร้างภาพลักษณ์ของข้าราชการทีด่ อี นั สะท้อนผ่านหนุ มาน อีกทัง้ การ
นาเสนอภาพหนุ มานจะมีลกั ษณะที่สมจริงและแบบอุดมคติ ตัวละครหนุ มานในรามเกียรติ ์ฉบับ
ต่ างๆ จะมีค วามแตกต่ างกันไปในแต่ ล ะฉบับ ของรามเกียรติ ์ อีก ทัง้ การให้ภาพหนุ มานของ
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รวมทัง้ บทบาทของหนุมานในด้านต่างๆ จะทาให้มองหนุ มานว่า เป็ น
ตัวละครเอกของรามเกียรติ ์ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ตัวละครอื่นๆ อย่างมาก รามเกียรติ ์ฉบับล้านนา
และฉบับอีสานมุ่งสอนธรรมจึงทาให้หนุ มานอยู่ในความดีงาม ส่วนรามเกียรติ ์วัดขนอนใช้เล่น
หนังใหญ่จงึ ทาให้หนุ มานเป็ นตัวตลก และรามเกียรติ ์ภาคใต้เน้นความบันเทิงแบบหนังตะลุงจึง
ทาให้หนุ มานมีความฉลาด นอกจากนี้หนุ มานยังเป็ นตัวละครที่มบี ทบาทโดดเด่นอย่างมากใน
เรื่อ งรามเกียรติ ์ ดัง เช่ น บทบาทด้านทหาร บทบาทของการเป็ นบิดา บทบาทของการเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชา ฯลฯ
เฟรเดอริก บี กอสส์ (2550) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาบทบาทของอนุ ชาในรามเกียรติ ์
และเปรียบเทียบกับการพรรณนาทางประวัตศิ าสตร์ไทย” เป็ นการศึกษาแนวคิดของรามเกียรติ ์ที่
ปรากฏหลากหลายรูปแบบในทางวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
ของอนุ ชาทีป่ รากฏในเรื่องรามเกียรติ ์ ได้แก่ พระลักษมณ์ สุครีพและพิเภก ผลการศึกษาว่า ตัว
ละครพระอนุชาทัง้ 3 ตัวนัน้ จะมีลกั ษณะและพฤติกรรมทีค่ ล้ายกัน ได้แก่ การเชื่อฟั ง การเคารพ
การจงรัก ภัก ดีแ ละการยอมปฏิบตั ิต ามค าสังของพระเชษฐา
่
ถือ ได้ว่าเป็ นแบบอย่างของพระ
อนุ ชาตามแบบอุดมคติ อีกทัง้ การเปรียบเทียบบทบาทตัวละครอนุ ชาในรามเกียรติ ์กับอนุ ชาใน
ประวัติศ าสตร์นัน้ ได้แ ก่ สมเด็จ พระเอกาทศรถ เจ้า พระยาสุ ร สีห์แ ละสมเด็จ พระปิ่ นเกล้า
พฤติกรรมของพระอนุชาทัง้ สามพระองค์จะเป็ นพระสหายทีจ่ งรักภักดี ยอมปฏิบตั ติ ามคาสังของ
่
พระเชษฐา เป็ นผูร้ ่วมชะตากรรมทีอ่ ่อนน้อมและเป็ นผูต้ ดิ ตามทีค่ อยเชื่อฟั งอย่างดีซง่ึ พฤติกรรม
ต่างๆ จะสอดคล้องกับพฤติกรรมของตัวละครอนุ ชาในเรื่องรามเกียรติ ์ตามแนวคิดอุดมคติ อาจ
กล่าวได้ว่ า คุณลักษณะหรือพฤติก รรมของตัวละครพระอนุ ชาในเรื่องรามเกียรติ ์ยังคงอยู่ใ น
คุ ณ ลัก ษณะอุ ด มคติข องพระอนุ ช าในประวัติศ าสตร์ นอกจากนี้ ก ารเปรีย บเทีย บระหว่ า ง
รามเกียรติ ์กับรามมายณะฉบับวาลมิกิ (แปลโดย Makhan Sen) แสดงให้เห็นถึงบทบาทพระ
อนุ ชาในรามเกียรติ ์ทีน่ าเสนอในแนวอุดมคติมากกว่าพระอนุชาในฉบับของวาลมิกิ
2.2.3 เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ และวรรณกรรม
วิรยิ า วิฑรู ย์สฤษฏ์ศลิ ป์ (2548) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์คนชัน้ กลางไทยผ่าน
การเล่าเรื่องในสื่อหนังสือบันทึกการเดินทาง” เป็ นการศึกษาองค์ประกอบของเรื่องเล่าและ
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กระบวนการประกอบสร้า งอัต ลัก ษณ์ ค นชัน้ กลางไทยผ่ า นหนั ง สือ บัน ทึก การเดิน ทางของ
นักเขียนชาวไทยทีต่ พี มิ พ์ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2545 - 2547 โดยนาแนวคิดเรือ่ งตะวันออกนิยมกับภาพ
ตัวแทนความเป็ นอื่นของเอ็ดเวิร์ด ซาอิดมาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า
หนังสือบันทึกการเดินทางทัง้ ชาติตะวันตกและชาติอ่นื ๆ เป็ นการนิยามตนเองโดยสร้างความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง “เรา” กับ “เขา” เพื่อนาไปสู่การตีความในโลกกว้าง อีกทัง้ การ
สร้างความจริงด้วยภาพตัวแทนให้กบั ชาติตะวันตกและชาติอ่นื ๆ แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาพตัวแทนกับอานาจในการนิยามความหมายหรือการประกอบสร้างความเป็ นจริงผ่าน
ภาษาของผูเ้ ล่าเรื่อง การประกอบสร้างความหมายทีเ่ ป็ นภาพแทนของความเป็ นอื่นมีทงั ้ หมด 3
ชุด กล่าวคือ 1) ประกอบสร้างความหมายให้ “ชาติอ่นื ” ว่า ล้าหลังและล้าสมัย เป็ นภาพแทนของ
อดีต 2) ประกอบสร้า งความหมายให้ “ชาติต ะวันตก” ว่ า ยิง่ ใหญ่ มีค วามเจริญ รุ่งเรือ งกว่ า
สัง คมไทย จนน าไปสู่ก ารสร้า งอัต ลักษณ์ ใ ห้สงั คมไทยดูล้าหลั งและปรารถนาจะเหมือ นกับ
ตะวันตก และ 3) ประกอบสร้างความหมายแบบผสมผสาน เป็ นการเทียบเคียงความล้าสมัยกับ
ความทันสมัย กล่าวได้ว่า การสร้างอัตลักษณ์ของชนชัน้ กลางไทยอยู่ในลักษณะก้ากึ่งระหว่าง
ความปรารถนาในความทันสมัยแบบตะวันตก แต่ยงั อยากย้อนคืนสู่ความสวยงามแบบอดีต
สุกญ
ั ญา เชาว์น้ าทิพย์ (2549) ศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์ของชาวล้านนาที่ปรากฏในนวนิยายของมาลา คาจันทร์” เป็ นศึกษาอัตลักษณ์และกลวิธใี นการนาเสนออัตลักษณ์ของชาว
ล้านนาในนวนิยายของมาลา คาจันทร์ มีทงั ้ หมด 13 เรื่อง ได้แก่ เจ้าจันทร์ผมหอม: นิราศพระ
ธาตุอนิ ทร์แขวน สร้อยสุคนั ธา ลูกป่ า เมืองลับแล ไพรอาพราง เด็กบ้านดอย ไอ้ค่อม เขีย้ วเสือ
ไฟ นกแอ่นฟ้ า ดงดิบ ดาบอุปราชและใต้หล้าฟ้ าหลัง่ ฯลฯ ผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ของ
ชาวล้านนาที่ปรากฏในนวนิ ยายของมาลา ค าจันทร์ มีทงั ้ หมด 6 ด้านได้แก่ อัต ลักษณ์ ด้าน
ค่านิยมการสักหมึกดา ด้านความเชื่อ ด้านประเพณี ด้านวิถชี วี ติ ความเป็ น อยู่ ด้านวรรณกรรม
และด้านการใช้ภาษา กล่าวได้ว่า นวนิยายของมาลา คาจันทร์ เป็ นนวนิยายทีม่ เี นื้อหาเกี่ยวกับ
ท้องถิ่นล้านนาจึงสามารถสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนาได้อย่างชัดเจน โดยจาลอง
เหตุการณ์เรื่องได้เหมือนชีวติ จริง ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจและเห็นภาพชีวติ ของชาวล้านนาผ่านตัว
ละครในนวนิยายทีม่ อี ารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิดและคาพูดของตัวละครที่เป็ นภาษาล้านนา ทาให้
ผู้อ่ า นได้เ ข้า ใจวิถีชีว ิต และขนบธรรมเนี ย มประเพณี อีก ทัง้ อัต ลัก ษณ์ บ างอย่า งที่ก าลัง ถู ก
เปลี่ยนแปลงไปนัน้ มาลา คาจันทร์ไม่เห็นด้วยโดยการสร้างตัวละครในนวนิยายแสดงความไม่
พอใจกับการเปลี่ย นแปลงในอัต ลัก ษณ์ อีกทัง้ ยัง ได้น าเสนออัต ลัก ษณ์ ข องชาวล้านนาเพื่อ
ต้องการให้อตั ลักษณ์คงอยู่ต่อไป ไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุน้ีจงึ ทาให้นวนิยายของ
มาลา คาจันทร์เป็ นนวนิยายทีน่ าเสนออัตลักษณ์ของชาวล้านนาในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ
อนั ญ ญา วารีส อาด (2553) ศึก ษาเรื่อ ง “อัต ลัก ษณ์ กับ บริบ ททางสัง คมในนิ ย าย
โรมานซ์แนวข้ามภพชาติของไทย” เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กบั บริบททาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในนวนิยายโรมานซ์แนวข้ามภพชาติของไทย ศึกษาทัง้ หมด 6 เรื่อ ง
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ได้แก่ แต่ปางก่อน ของแก้วเก้า เพรงภพ ของคีตาญชลี กฤตยา ของทมยันตี ด้วยแรงอธิษฐาน
ของกิ่งฉัตร นิมติ รา ของวรางคณา และรอยไหม ของพงศกร ผลการศึกษาพบว่า บริบททาง
สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปมีผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของตัวละครในนวนิยายโรมานซ์ของไทยโดย
จะเน้ น เรื่อ งราวของความรัก ที่ม ีค วามแตกต่ า งทางด้า นชนชัน้ เพศสถานะและชาติพ ัน ธุ์
ก่อให้เกิดอุปสรรคเรื่องความรักของตัวละครเป็ นสาคัญ เมื่อข้ามเวลามาสู่ยุคปั จจุบนั ที่เน้ นใน
ด้านทุนนิยมและประชาธิปไตย ความกดดันทางด้านชนชัน้ ถูกคลายตัวลง จนทาให้ต ัวละคร
สมหวังในความรักที่มคี วามแตกต่างกันได้ อีกทัง้ นวนิยายแนวโรมานซ์แนวข้ามภพชาติยงั เป็ น
วรรณกรรมที่เ ผยให้เ ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สัง คม การเมือ งและวัฒนธรรม
ตลอดจนความตึงเครียดในสังคมแง่มมุ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาผ่านอัตลักษณ์และชะตา
กรรมความรักของตัวละครได้อย่างแนบเนียน
นฤมล ขาวนวล (2555) ศึกษาเรื่อง “นิยายรักออนไลน์ : การสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ
วิถขี องผูห้ ญิงในพืน้ ทีส่ าธารณะ” เป็ นการศึกษาแนวคิดและพฤติก รรมทางเพศวิถขี องนักอ่าน
และนักเขียนนิยายรักออนไลน์ ทัง้ ยังศึกษาการสร้างภาพตัวแทนความเป็ นหญิงและการสร้าง
มายาคติเรือ่ งเพศวิถใี นนิยายรักออนไลน์ โดยเลือกศึกษานิยายออนไลน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมสูงสุด
6 เรื่อง ใน 3 เว็บไซต์ ได้แก่ www.dek-d.com www.niyay.com และ www.jamsai.com ส่วน
กรอบแนวคิดที่ใช้วเิ คราะห์และอภิปรายผล คือ แนวคิดเรื่องสตรีนิยม เพศวิถี อัตลักษณ์และ
ภาพแทน ผลการศึก ษาพบว่า นิ ยายออนไลน์ ส ร้า งภาพแทนความเป็ น หญิงอยู่ 3 ลักษณะ
กล่าวคือ ภาพแทนผู้หญิงในอุดมคติ ภาพแทนผูห้ ญิงที่ยอมรับการกดขีท่ างเพศ และภาพแทน
ผูห้ ญิงที่พยายามออกนอกกรอบทางสังคม ส่วนใหญ่ยงั คงมองว่าผู้หญิงเป็ นเพศที่อ่อนไหว ใช้
อารมณ์มากกว่าเหตุผล ในด้านมายาคติทางเพศวิถยี งั สะท้อนสังคมปิ ตาธิปไตยที่ว่าผูห้ ญิงต้อง
อยู่ภายใต้อ านาจผู้ช ายซึ่งทาให้ผู้ห ญิงอยู่ใ นฐานะผู้ถู กกระท า อีก ทัง้ ผู้หญิง จะแสดงออกใน
บทบาทแม่และเมียทีด่ ี แต่อย่างไรก็ตาม นิยายออนไลน์ยงั เปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้ผหู้ ญิงแสดงออกความพึง
พอใจเกีย่ วกับเพศวิถไี ด้อย่างเสรี เพราะการอ่านและการเขียนเป็ นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ชีวติ ระหว่างผู้หญิงกับผูห้ ญิง ผลการศึกษาครัง้ นี้ยงั ชีใ้ ห้เห็นว่า การเขียนวรรณกรรมทีม่ แี นวคิด
เรื่องการกดขี่ผู้ห ญิงไม่ได้เป็ นผลมาจากสังคมปิ ตาธิปไตยแต่มาจากปั จจัยทางเศรษฐกิจและ
แรงจูงใจจากค่าต้นฉบับทีท่ าให้ผเู้ ขียนสืบทอดการเขียนนิยายแนวนี้อย่างเต็มภาคภูม ิ
ดาราพร ศรีม่ว ง (2556) ศึก ษาเรื่อ ง “การประกอบสร้า งอัต ลัก ษณ์ ข องนัก เขีย น:
กรณีศกึ ษาเรือ่ งเล่าจากประสบการณ์ชวี ติ ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล” เป็ นการศึกษาเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์ชวี ติ ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลทัง้ หมด 11 เรื่อง เช่น มหาวิทยาลัยชีวติ เดินป่ า
เสาะหาชีวติ จริง เร่ร่อนหาปลา เพลงเอกภพ ทางทากและสายน้ าเชีย่ ว ห้วงยามแห่งความพ่าย
แพ้ วิหารทีว่ ่างเปล่า เป็ นต้น ผลการศึกษาพบว่า การประกอบสร้างอัต ลักษณ์จากเนื้อ หาที่
นาเสนอในเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชวี ติ เนื้อหาดังกล่าวมี 5 กลุ่ม คือ 1) ประวัตเิ รื่องราวชีวติ
ของตนเอง 2) บันทึกการเดินทางและการใช้ชวี ติ กลางแจ้ง 3) ทัศนะต่อประเด็นต่างๆ 4) การ
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ทบทวนวิเคราะห์และอธิบายตนเอง และ 5) ประเด็นชีวติ ปรัชญาและจิตวิญญาณ ในการ
ประกาศตัวอัตลักษณ์ของเสกสรรค์จะปรากฏในแต่ละช่วงชีวติ ไม่ว่าจะเป็ นวัยเด็ก วัยหนุ่ ม วัย
กลางคนและวัย ชรา นอกจากนี้ก ลวิธ ีท่ีใ ช้ใ นการประกอบสร้า งอัต ลักษณ์ ได้แก่ การใช้
องค์ประกอบวรรณกรรม การใช้ภาษา การใช้กลวิธวี รรณศิลป์ การสร้างคู่ตรงข้าม การอธิบาย
และให้เหตุผล กลวิธดี งั กล่าวมีบทบาททาให้การนาเสนอเรื่องเป็ นไปอย่างมีระบบและรอบด้าน
ตลอดจนเป็ นการเน้นยา้ อัตลักษณ์ให้เด่นชัดและป้ องกันไม่ให้เกิดภาพเชิง ลบแก่เสกสรรค์ อันจะ
นาไปสู่การรับรูแ้ ละยอมรับอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ได้โดยสมบูรณ์

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังที่ปรากฏข้างต้น จะทาให้เห็นว่า
การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบตัวละคร “นางสีดา” ในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยทัง้ ฉบับภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ของไทยยังไม่ปรากฏการศึกษาดังกล่าว จึงเป็ นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้ผู้ศกึ ษาสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าวในลักษณะของการศึกษาอัตลักษณ์ของ
นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยเพื่อจะช่วยทาให้เข้าใจเกี่ยวกับนางสีดา ตัวละครหญิง
ทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ุดตัวหนึ่งในวรรณกรรมไทยได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้

บทที่ 3
นางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย
วรรณกรรมเรื่อง “รามเกียรติ ์” เป็ นวรรณกรรมทีไ่ ด้รบั อิทธิพลส่วนใหญ่จากมหากาพย์
เรื่องรามายณะของอินเดียซึ่งได้เผยแพร่เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็ นชวา มลายู
เขมร ไทย ฯลฯ เมื่อรามายณะได้เดินทางเข้าสู่สงั คมไทยก็เกิดการแพร่กระจายไปทัวสั
่ งคมไทย
ไม่ว่าจะเป็ นภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ จนทาให้เกิดวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์
เฉพาะถิน่ โดยมีการปรับรับให้เข้ากับคติความเชื่อของตนในแต่ละภูมภิ าค อีกทัง้ ประเทศไทย
ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมหลายกลุ่มทัง้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ ต่างก็มปี ระวัติศาสตร์
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของคนแตกต่างไปจากภาคกลาง ดินแดนภาคใต้ท่อี ยู่ใกล้
มลายูก็ได้รบั อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากมลายู วัฒนธรรมอีสานก็มคี วามสัมพันธ์กบั วัฒนธรรม
ลาวและเขมร วัฒ นธรรมภาคเหนื อ ก็ ม ีค วามสัม พัน ธ์ กับ วัฒ นธรรมพม่ า แต่ ล ะภาคจึง มี
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป มีผลทาให้นิทานพระรามที่อยู่ในอีสาน ล้านนา
ภาคตะวันตกและภาคใต้มที ม่ี าและลักษณะทีแ่ ตกต่างไปด้วย (ศิราพร ฐิตะฐาน, 2534: 132)
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ จะศึกษาจาก
รามเกียรติ ์ที่มกี ารปริวรรตและพิมพ์เผยแพร่ซ่งึ รวมทัง้ หมด 16 ฉบับ กล่าวคือ 1) รามเกียรติ์
ฉบับภาคกลาง 9 ฉบับ ได้แก่ คาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา บทละครรามเกียรติ ์ฉบับสมัย
อยุธยา บทละครรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี บทละครรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 บทละคร
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 บทละครรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 บทร้องและบทพากย์รามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 6 บทละครดึกดาบรรพ์เรือ่ งรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรม
พระยานริศ รานุ ว ัดติว งศ์ และค าพากย์-เจรจารามเกีย รติฉ์ บับวัด ขนอน 2) รามเกียรติ์ฉ บับ
ภาคเหนือ 4 ฉบับ ได้แก่ ปรัมมเหียร หอรมาน พรหมจักร และลังกาสิบโห และ 3) รามเกียรติ์
ฉบับภาคอีสาน 3 ฉบับ ได้แก่ พระรามชาดก พระลัก – พระลาม และควายทัวระพี แต่ทงั ้ นี้จะ
ไม่ได้ศกึ ษารามเกียรติ ์ฉบับภาคใต้ เพราะไม่ปรากฏบทบาทของนางสีดาอย่างเด่นชัด
ในบทที่ 3 นี้ ผูศ้ กึ ษาจะกล่าวถึง 2 ประเด็นหลัก กล่าวคือ 1) ภูมหิ ลังตัวบทรามเกียรติ ์
ฉบับต่างๆ ของไทย และ 2) นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย อาจกล่าวได้ว่า ทัง้ สอง
ประเด็น หลัก นี้ จ ะเป็ น พื้น ฐานความรู้อ ัน จะก่ อ ให้เ กิด ความเข้า ใจเกี่ย วกับ วรรณกรรมเรื่อ ง
รามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย และยังรวมไปถึงความเข้าใจเกี่ยวกับตัวละครนางสีดาเบื้องต้น
ก่อนที่จะนาไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็ นนางสีดาและอัต ลักษณ์ของนางสีดาต่อไป ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
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3.1 ภูมิหลังตัวบทรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย
รามเกียรติ ์ถือว่าเป็ นวรรณกรรมสาคัญของไทยเรื่องหนึ่ง ซึ่งได้ต้นเค้าเรื่องส่วนใหญ่
จากมหากาพย์รามายณะหรือนิทานพระรามของอินเดีย ทัง้ นี้เรื่องรามายณะมิได้แพร่กระจายอยู่
แต่ ในอินเดียเท่านัน้ ยังได้ มกี ารแพร่กระจายมาสู่เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ไม่ว่าจะเป็ นไทย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว เขมร พม่า ฯลฯ ในประเทศไทยก็มหี ลากหลายสานวนเช่นเดียวกัน
ทัง้ สานวนราชสานักและสานวนชาวบ้าน หรือหากแบ่งตามภูมศิ าสตร์ จะเป็ นสานวนภาคกลาง
สานวนภาคเหนือ สานวนภาคอีสานและสานวนภาคใต้
เมือ่ ไทยได้รบั เรือ่ งรามายณะเข้ามาในสังคมไทยแล้ว ก็ได้มกี ารปรับเปลีย่ นและตัดเติม
เรือ่ งรามายณะให้เข้ากับคติความเชื่อและบริบทสังคมไทยจนกลายเป็ นรามเกียรติ ์ฉบับไทย ดังที่
ประคอง นิมมานเหมินท์ (2546: 2) กล่าวว่า นิทานพระรามแต่ละสานวนมีความแตกต่างกันมาก
บ้างน้ อยบ้าง แม้รามายณะของอินเดียแต่ละฉบับก็มขี ้อผิดแผกแตกต่างกัน นิทานพระรามที่
แพร่กระจายจากอินเดียเข้าไปในสังคมอื่น มักปรับเปลีย่ นตามวัฒนธรรมของสังคมนัน้ ๆ บางทีก็
เปลี่ย นแปลงไปมากจนแทบไม่ เ หลือ เค้า เดิม ในขณะเดีย วกัน รามเกีย รติข์ องไทยนั น้ เป็ น
วรรณคดีทไ่ี ทยรวบรวมมาจากคัมภีรร์ ามายณะของวาลมิกแิ ละนิทานเรื่องพระรามในแหล่งต่างๆ
เข้าด้ว ยกัน โดยดัดแปลงปรุ งแต่ ง เนื้อ เรื่อ งและสาระสาคัญ ให้เ ข้ากับคติแบบไทยเพื่อ ความ
บันเทิงในการอ่านและการแสดงเป็ นหลัก (พัชลินจ์ จีนนุ่น, 2547: 2)
ในสมัยอยุธยาจะปรากฏทัง้ คาพากย์รามเกียรติ ์และบทละครรามเกียรติ ์ ต่อมาในสมัย
กรุงธนบุร ี พระเจ้ากรุงธนบุรที รงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ ์ไว้ทงั ้ หมดสีต่ อนด้วยกัน ต่อมาในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงพระ
ราชนิพ นธ์ร่ว มกับนักปราชญ์ ราชบัณฑิต เพื่อ รวบรวมเรื่องรามเกียรติท์ ่มี แี ต่ เ ดิมให้ค รบถ้ว น
สมบูรณ์ตงั ้ แต่ต้นจนจบ ในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ ์เป็ นตอนๆ ตัง้ แต่หนุ มานถวายแหวนถึงราชาภิเษก
พระราม และยัง มีต อนอื่นๆ ไม่ต่ อ เนื่ อ งกัน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่ห ัว
(รัชกาลที่ 4) ทรงพระราชนิพนธ์เฉพาะในตอนพระรามเดินดงโดยเชื่อ ว่าน่ าจะเกี่ยวข้อ งกับ
เหตุการณ์ท่พี ระองค์ทรงผนวชและเดินธุดงค์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั
(รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ ์โดยใช้ฉบับของอินเดียและรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 และฉบับรัชกาลที่ 2 เป็ นต้นเค้าเรื่องในการพระราชนิพนธ์ มีเป็ นตอนๆ ไม่
ต่อเนื่องกันเพื่อใช้เล่นโขน ซึง่ จะมีทงั ้ บทพากย์และบทร้อง รวมไปถึงบทละครดึกดาบรรพ์เรื่อง
รามเกีย รติซ์ ่ึง นิ พ นธ์ โ ดยสมเด็จ พระเจ้า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้า ฟ้ ากรมพระยานริศ รานุ ว ัด ติว งศ์
นอกจากตัวบทรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของราชสานักยังปรากฏรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยที่
เป็ นฉบับท้องถิน่ ของไทยอีกด้วย ได้แก่ พรหมจักร หอรมาน ปรัมมเหียร ลังกาสิบโห พระราม
ชาดก พระลัก - พระลาม ควายทัวระพี รามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน ฯลฯ
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ดังนัน้ การศึกษาภูมหิ ลังของตัวบทรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย ผู้ศกึ ษาจัดแบ่งตาม
ภูมศิ าสตร์ ได้แก่ รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและรามเกียรติ ์ฉบับภาค
อีสาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1.1 รามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง
รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางที่มกี ารปริวรรตและพิมพ์เผยแพร่ ท่นี ามาศึกษาในครัง้ นี้ม ี
ทัง้ หมด 9 ฉบับ ได้แก่ คาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา บทละครรามเกียรติ ์ฉบับสมัย
อยุธยา บทละครรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี บทละครรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 บทละคร
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 บทละครรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 บทร้องและบทพากย์รามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 6 บทละครดึกดาบรรพ์เรือ่ งรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรม
พระยานริศรานุวดั ติวงศ์ และคาพากย์ - เจรจารามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1.1.1 คาพาากยรรามเกียรติ์ ฉบับสมัยอยธยยา
คาพากย์รามเกียรติ ์ หรืออาจเรียกว่า “รามเกียรติ ์คาพากย์” เป็ นบทพากย์เรื่อง
รามเกียรติ ์สมัยอยุธยาที่สมบูรณ์ ท่สี ุด จากการพิจารณาตัวบทสันนิษฐานว่า ระยะเวลาที่แต่ ง
น่ าจะอยู่ใ นสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือ ใกล้เ คียงกัน ไม่ปรากฏชื่ อผู้แต่ งแต่ การใช้
ภาษาประณีตแสดงว่า ผู้แต่งมีความรูแ้ ละความชานาญในการประพันธ์ น่ าเชื่อว่าจะเป็ นกวีใน
ราชสานักแต่งขึน้ เพื่อการแสดงของหลวง (เสาวณิต วิงวอน, 2555: 143)
กรมศิลปากรได้รวบรวมคาพากย์รามเกียรติ ์เป็ น 3 เล่ม กล่าวคือ เล่มแรก
ประกอบด้วยประชุมคาพากย์รามเกียรติ ์ภาค 1 ถึงภาค 4 ส่วนเล่มที่ 2 จะเป็ นคาพากย์
รามเกียรติ ์ตัง้ แต่ภาค 5 ถึงภาค 9 และเล่มที่ 3 เป็ นคาพากย์รามเกียรติ ์ภาษาเขมร (บุญเตือน
ศรีวรพจน์, 2546 : 2 - 3) ดังนี้
ประชุมคาพากย์รามเกียรติ ์เล่มที่ 1 ภาค 1 ประกอบด้วยพากย์สามตระ
เบิกหน้ าพระ สาหรับเบิกโรงก่อนที่จะมีการเล่น คาพากย์นางลอย พรหมาสตร์ นาคบาศและ
เอราวัณ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และคาพากย์ปลีกต่างๆ ที่
ไม่ทราบนามกวีผแู้ ต่ง เช่น พากย์ทศกัณฐ์ลงสวน พากย์ชมรถพระ พากย์ชมรถยักษ์ คาพากย์
ทัง้ หมดนี้ พิม พ์ ค รัง้ แรกในงานศพนายทองอยู่ สุ ว รรณภารต มหาดเล็ ก เมื่อ ปี มะเมีย
พุทธศักราช 2461 และมหาอามาตย์โทพระยาไชยยศสมบัติพมิ พ์แจกในการกฐินพระราชทาน
ณ วัดคูหาสวรรค์ เมื่อปี มะแม พุทธศักราช 2462 ต่อมาหม่อมเจ้าจิตรโภคทวีได้จดั พิมพ์ช่วย
ในงานยืน ชิง ช้ า นายพลโท พระยากลาโหมราชเสนา (เล็ก ปาณิ ก บุ ต ร์) ปลัด ทู ล ฉลอง
กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี มะโรง พุทธศักราช 2471 ในการพิมพ์ครัง้ นี้ หอพระสมุดวชิรญาณให้
นาค าพากย์ท่พี ระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎเกล้าเจ้า อยู่หวั ทรงพระราชนิ พนธ์ข้นึ ตามเค้าเรื่อ ง
รามายณะทีท่ รงสอบสวนใหม่อกี 9 ตอน มารวมพิมพ์ไว้ดว้ ย
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ประชุ มค าพากย์รามเกียรติเ์ ล่ มที่ 1 ภาค 2 จับเนื้อ หาตามเนื่อ ง
รามเกียรติ ์ยาวต่อเนื่องกัน เริม่ ตัง้ แต่แต่ตอนสีดาหาย พิมพ์ครัง้ แรกในงานปลงศพหม่อมราชวงศ์
ทองทศ ทองแถม เมือ่ ปี มะโรง ปี พุทธศักราช 2471
ประชุมคาพากย์รามเกียรติ ์เล่มที่ 1 ภาค 3 ตอนพระรามได้ขดี ขิน พิมพ์
ครัง้ แรกในงานปลงศพหม่อมราชวงศ์ชวะลิต ไชยันต์ เมือ่ ปี พุทธศักราช 2472
ประชุมคาพากย์รามเกียรติ ์เล่มที่ 1 ภาค 4 ตอนหนุ มานถวายแหวน
พิมพ์ครัง้ แรกในงานพระราชทานเพลิงศพอามาตย์ตรี หลวงอานวย เนติพจน์ (เนื่อง โรจนกุล)
เมือ่ ปี มะเส็ง พุทธศักราช 2472
ประชุมคาพากย์รามเกียรติ ์เล่มที่ 2 ภาค 5 ตอนหนุมานเผาลงกา
ประชุมคาพากย์รามเกียรติ ์เล่มที่ 2 ภาค 6 ตอนพระรามประชุมพล ทัง้ นี้
มีบนั ทึกเพิม่ เติมของกรมศิลปากรในภาคที่ 6 (2546: 64) ไว้ว่า ตอนพากย์นางลอยมีบทแก้ไข
เพิม่ เติมเพีย้ นจากของเดิม ได้ทราบว่าแก้ในรัชกาลที่ 4 แต่จะเป็ นพระราชนิพนธ์ทรงแก้ฤาทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผใู้ ดแก้ หาได้ความชัดไม่ ได้นามาลงพิมพ์ไว้ทงั ้ ของเก่าและของใหม่
แต่บททีแ่ ก้ใหม่นนั ้ หาฉบับทีถ่ ูกไม่ได้ เป็ นแต่จดลงจากทีจ่ ากันไว้ได้เพราะฉะนัน้ คงจะมีผดิ เพีย้ น
บ้าง อีกทัง้ ในต้นฉบับมีรอยดินสอเขียนเพิม่ เติมไว้ว่า ฯพระราชนิพนธ์แต่น้ไี ปฯ
ประชุมคาพากย์รามเกียรติ ์เล่มที่ 2 ภาค 7 ตอนพระรามประชิดลงกา
ประชุมคาพากย์รามเกียรติ ์เล่มที่ 2 ภาค 8 ตอนศึกไมยราพ
ประชุมคาพากย์รามเกียรติ ์เล่มที่ 2 ภาค 9 ตอนศึกกุมภกรรณ
ส่วนประชุมคาพากย์รามเกียรติ ์เล่มที่ 3 จะเป็ นคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับ
ภาษาเขมร ซึ่งจะดูค ล้ายกับภาษาไทย บทกลอนเป็ นไปในทานองลักษณะเดียวกัน ทัง้ นี้จะ
แตกต่ างกันที่ค าศัพ ท์เป็ นภาษาเขมร ทัง้ นี้ค าพากย์รามเกียรติ ์ภาษาเขมรเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
รามเกียรติ ์เขมร (เรียมเกรติ ์) ฉบับทีแ่ ต่งในสมัยหลังเมืองพระนคร (ภาคแรก ผูกที่ 1 - 10) แต่
ฉบับทีเ่ ก็บรักษาไว้ทก่ี ลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ มีไม่ครบเท่าทีม่ ี
ฉบับในประเทศกัมพูชา เพราะคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับภาษาเขมรมีต้นฉบับสมุดไทยเพียง 4
เล่มสมุดไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาไม่ได้ศกึ ษาฉบับคาพากย์รามเกียรติ ์ภาษาเขมร เพราะไม่ใช่
รามเกียรติ ์ฉบับภาษาไทย
3.1.1.2 บทละครรามเกียรติ์ ฉบับสมัยอยธยยา
บทละครรามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยาคัดลอกและตรวจสอบชาระจากหนังสือสมุด
ไทย หมูก่ ลอนบทละครเลขที่ 529 ตู้ 114 ชัน้ 5/1 มัดที่ 118 เรือ่ งรามเกียรติ ์กรุงเก่าได้เก็บรักษา
ไว้ทส่ี ่วน ณ ภาษาโบราณ หอสมุดแห่งชาติ (ดาวรัตน์ ชูรตั น์, 2541 : (11)) ลักษณะต้นฉบับเป็ น
สมุดไทยขาว เขียนด้วยเส้นหมึก มีประวัตวิ ่า “พระครูศรี ถวายทีอ่ ่างศิลา พ.ศ. 2456” ซึง่ เดิมใน
บัญชีหนังสือสมุดไทยได้มบี นั ทึกอธิบายของเจ้าหน้ าที่ว่า เป็ นบทพระราชนิพนธ์พระเจ้ากรุง
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ธนบุร ี แต่จากการพิเคราะห์ถอ้ ยคา สานวนภาษา อักขรวิธแี ละคติความเชื่อทีแ่ ฝงอยู่ในบทละคร
แล้ว จะเห็นได้ว่าแตกต่างจากสานวนพระเจ้ากรุงธนบุรมี าก ทัง้ อายุของภาษาและคาก็เก่า กว่า
สมัยกรุงธนบุร ี และมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่ างกันออกไป อีกทัง้ ธนิต อยู่โพธิ ์ (2532) ซึ่งเคย
ดารงตาแหน่ งอธิบดีกรมศิลปากรได้เขียนคาอธิบายไว้ใน “เล่าเรื่องหนังสือรามเกียรติ ์” ซึง่ รวม
พิมพ์อยูใ่ นหนังสือเรื่องบทละครรามเกียรติ ์ พระราชนิพนธ์พระเจ้ากรุงธนบุร ี ฉบับพิมพ์ครัง้ แรก
พ.ศ. 2484 ว่าจากการศึกษาวิเคราะห์เข้าใจว่าเป็ นบทละครสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างแน่ นอน อนึ่ง
เจ้าหน้าทีห่ อสมุดแห่งชาติในปั จจุบนั นี้ได้ทาหมายเหตุแก้ไขเพิม่ เติมว่าเป็ นบทละครสมัยกรุงศรี
อยุธยาแล้ว (ดาวรัตน์ ชูรตั น์, 2541 : (11) – (12))
ดาวรัตน์ ชูรตั น์ (2541 : (12) – (13)) ยังได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับผูแ้ ต่งไว้ว่า
ไม่ทราบผู้แต่งแน่ นอน แต่ในท้ายฃบทละครเรื่องรามเกียรติ ์สมัยกรุงศรีอยุธยาฉบับนี้ ได้มคี า
เขียนบอกไว้ว่า “นายฉายโศรฐเขียนจบในเดือนเจดไม่หมดเสดเรือ่ งรามรามมะเกรียร” ซึง่ นาย
ธนิต อยู่โพธิ ์ ได้ให้ความเห็นว่า “สานวนภาษาและคาพูดก็ดูต่ าทรามมาก น่ าจะเป็ นฉบับเชลย
ศักดิ ์ที่ตวั ้ โผละครในสมัยกรุงศรีอยุธยาคนใดคนหนึ่งคัดเขียนหรือหากวีพอดีพอร้ายในสมัยนัน้
ให้แต่งขึน้ สาหรับเล่นละครในคณะของตน” ตามความเห็นของนายธนิต อยู่โพธิ ์ พอสรุปได้ว่า
“นายฉายโศรฐ” อาจจะเป็ นเพียงผู้คดั ลอกบทละครฉบับนี้ ซึ่งเป็ นบทละครฉบับเชลยศักดิ ์หรือ
ฉบับชาวบ้านไว้ แต่ไม่ว่านายฉายโศรฐจะเป็ นกวีชาวบ้านผู้แต่งบทละครนี้ เป็ นผู้คดั ลอกหรือ
เป็ นตัว้ โผละครก็ตาม แต่สามารถยืนยันได้ว่า ผู้แต่งมิใช่พระเจ้ากรุงธนบุรอี ย่างแน่ นอน ด้วย
เหตุผล 4 ประการดังนี้
1. ต้นฉบับบทละครพระราชนิพนธ์พระเจ้ากรุงธนบุร ี ทาขึน้ ด้วยความ
ประณีตบรรจง เป็ นสมุดไทยดา เขียนด้วยเส้นทองและมีบอกเวลาที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้อย่าง
ชัดเจนทุกเล่มในหน้าต้นหนังสือสมุดไทย เช่น “วันอาทิตย์ เดือน 6 ขึน้ ค่าหนึ่ง จุลศักราช 1132
ปี ขาล โทศก” มีบอกนามอาลักษณ์ผชู้ ุบหรือผูเ้ ขียน และระบุนามผูต้ รวจทานไว้ ดว้ ยทุกเล่ม แต่
ฉบับกรุงศรีอยุธยาไม่มคี วามพิถพี ถิ นั ในส่วนนี้
2. รามเกียรติ ์บทละครพระราชนิพนธ์พระเจ้ากรุงธนบุร ี มีความสมบูรณ์
ทางด้านนาฏการนิพ นธ์มากกว่า คือ มีการบอกเพลงหน้ าพาทย์ไว้อย่างเหมาะสมโดยตลอด
ตลอด ตลอดจนบอกจานวนคากลอนไว้ดว้ ย แต่ในรามเกียรติ ์ กรุงศรีอยุธยามีกาหนดเพลง “โอ้
โลม” ไว้เพียงแห่งเดียว
3. ยุคสมัยของภาษาในรามเกียรติ ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา ภาษาทีใ่ ช้มกี ารใช้
คาว่า “ปรา” “ราไชย” “ไฉยา” “ขวัญข้าว” ฯลฯ ซึง่ พบในบทละครสมัยอยุธยามาก และในฉบับนี้ม ี
การตัดคา การใช้คาตามภาษาพูดและตามคตินิยมความเชื่อ การใช้สานวนโวหารซ้าๆ ในตอน
หรืออารมณ์ทใ่ี กล้เคียงกัน อันจะเป็ นลักษณะแนวการเขียนเฉพาะของกวี (Style)
4. ลีลาโวหารและถ้อยคาสานวนแตกต่างกัน
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3.1.1.3 บทละครรามเกียรติ์ ฉบับพาระเจ้ากรธงยนบธรี
บทละครเรื่องรามเกียรติ ์ ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ดงั
ข้อความทีป่ รากฏในบานแผนกว่า “วันอาทิตย์ เดือน 6 ขึน้ ค่าหนึ่ง จุลศักราช 1132 (พ.ศ. 2313
ปี ท่ี 3 ในรัชกาล กรุงธนบุร)ี ปี ขาล โทศก พระราชนิพนธ์ทรงแต่งชัน้ ต้นเป็ นปฐมยังทรามยังพอดี
อยู่” อีกทัง้ บทละครเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับนี้ได้เขียนไว้ในสมุดไทยดา ตัวหนังสือเป็ นเส้นทอง จด
จารไว้อย่างประณีตสวยงาม นอกจากนี้รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุรไี ด้จดั พิมพ์ครัง้ แรกใน
งานศพนายอาคม อินทรโยธิน เมือ่ ปี พ.ศ. 2484 ในส่วนเนื้อเรื่องของรามเกียรติ ์ฉบับนี้มที งั ้ หมด
4 เล่มสมุดไทย และมีทงั ้ หมด 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ตอนพระมงกุฎ
ตอนที่ 2 ตอนหนุมานเกีย้ ววานรินจนท้าวมาลีวราชมา
ตอนที่ 3 ตอนท้าวมาลีวราชพิพากษาความจนทศกัณฐ์เข้าเมือง
ตอนที่ 4 ตอนทศกัณฐ์ตงั ้ พิธที รายกรด พระลักษมณ์ตอ้ งหอกกบิลพัท
จนผูกผมทศกัณฐ์กบั นางมณโฑ
ทัง้ นี้ในตอนที่ 1 ตอนพระมงกุฎควรจะอยู่ลาดับท้ายสุดของเรื่องรามเกียรติ ์ แต่
สันนิษฐานว่า พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ตอนนี้เป็ นตอนแรกมากกว่า เพราะในสมุดไทยได้จด
ไว้เป็ นเล่ม 1 และมีขอ้ ความเป็ นตอนหนึ่งต่างหาก ไม่ตดิ ต่อกับข้อความในอีก 3 เล่มสมุด แต่
ข้อความใน 3 เล่มสมุดไทย (3 ตอน) คือตัง้ แต่เล่มที่ 2 ถึงเล่มที่ 4 มีขอ้ ความต่อเนื่องกัน
ส่วนนามอาลักษณ์ผู้ชุบเขียนและผู้ทานบทละครเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับนี้ มีผู้ชุบ
อาลักษณ์ทงั ้ หมด 4 คน คือ นายถี อาลักษณ์ชุบเล่ม 1 นายสัง อาลักษณ์ชุบเล่ม 2 นายสน
อาลักษณ์ชุบเล่ม 3 และนายบุญจัน อาลักษณ์ชุบเล่ม 4 ส่วนชื่อผูท้ านมีทงั ้ หมด 2 คน ตรงกันทุก
เล่ม คือ ขุนสารประเสริดและขุนมหาสิทธิ (ธนิต อยูโ่ พธิ ์, 2532: 130 - 131)
ข้อความในบานแผนกทีต่ ่อท้ายวันเวลาทีท่ รงพระราชนิพนธ์ความว่า “พระราช
นิพนธ์ทรงแต่งชัน้ ต้นเป็ นปฐมยังทรามยังภอดีอยู่” และยังปรากฏก่อนเนื้อเรื่องตอนที่ 1 ตอน
พระมงกุฎว่า “ตอนพระมงกุฎทรงแปลงใหม่” ธนิต อยูโ่ พธิ ์ (2532: 130) ได้สนั นิษฐานไว้ว่า ตาม
วันเวลาทีก่ ล่าวแล้วนัน้ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรไี ด้ทรงพระราชนิพนธ์ความนี้ขน้ึ เป็ นชัน้ ต้น คือ
เป็ นครัง้ แรก แต่ยงั คงไม่เป็ นที่พอพระราชหฤทัย จึงทรงหมายเหตุว่า “ยังทรามอยู่” แล้วต่อมา
ซึง่ อาจเป็ นเวลาว่างพระราชกิจคราวใดคราวหนึ่ง จึงทรงพระราชนิพนธ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเสีย
ใหม่ โดยอาจทรงแก้ไว้ในพระสมุดเล่มนัน้ เอง จึงมีบอกไว้ในเบือ้ งต้นว่า “ทรงแปลงใหม่” บาง
ตอนอาจทรงพิจารณาเห็นว่าความขาดไป ก็ทรงพระราชนิพนธ์แทรกลงไว้เพื่อให้ความเต็ม
บริบูรณ์ ดังปรากฏในหน้า 23 ถึงหน้า 25 ในฉบับพิมพ์น้ี แต่กน็ ่ าจะพิจารณาเห็นด้วยพระองค์
เองว่า ยังนับว่าดีทเี ดียวไม่ได้ จึง่ หมายเหตุไว้ขา้ งต้นเบือ้ งใต้หมายเหตุเดิมว่า “ยังภอดีอยู่” แล้ว
ต่อมาในภายหลัง พวกอาลักษณ์นาเอาต้นพระราชหัตถเลขามาชุบลงไว้ตามทีท่ รงแก้ไขใหม่ แต่
ยังคงบานแผนกเดิมไว้ จึงปรากฏเป็ น “ยังทรามยังภอดีอยู”่
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รามเกียรติส์ านวนนี้ เ ป็ นบทส าหรับแสดงละครในหรือ ละครผู้หญิง ของหลวง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคงจะทรงพระราชนิพนธ์เพื่อฟื้ นฟูละครหลวงให้เหมือนเก่า เมื่อ
เสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310 แบบแผนของละครของหลวงไม่สาบสูญไปทีเดียวเนื่องจากตัว
ละครหลวงหลบหนีไปอยูต่ ามหัวเมือง และมีผรู้ เู้ ห็นลักษณะการเล่นละครหลวงหรือละครใน เช่น
เจ้าฟ้ าพินทวดี พระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั บรมโกศซึง่ อยู่มาจนถึงสมัยธนบุร ี เมื่อสมเด็ จ
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงตีนครศรีธรรมราชได้ใน พ.ศ. 2312 ได้ละครของผูห้ ญิงของเจ้านครฯ
ซึง่ เป็ นพวกละครหลวงทีห่ นีไปจากกรุงเก่าเป็ นครูฝึกหัด สมทบกับพวกละครทีร่ วบรวมจากทีอ่ ่นื
หัดละครหลวงขึน้ ใหม่ครัง้ ธนบุร ี ครัน้ นัน้ ถือแบบอย่างครัง้ กรุงเก่าคือมีละครผู้หญิงเฉพาะละคร
โรงเดียว (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2546: 330)
3.1.1.4 บทละครรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1
บทละครรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็ นเพียงรามเกียรติ ์ของไทยฉบับเดียวทีม่ ี
การรวบรวมเนื้อหาของรามเกียรติ ์ไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซ่งึ มีความยาว 116 เล่มสมุดไทย มี
มากกว่ า ห้า หมื่น ค ากลอน นั บ เป็ น ส านวนที่ป ระมวลเรื่อ งพระรามไว้ส มบู ร ณ์ ม ากที่สุ ด ใน
ภาษาไทย (กุสุมา รักษมณี, 2547: 163) อีกทัง้ บทละครรามเกียรติ ์ฉบับนี้ รัชกาลที่ 1 ทรงพระ
ราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ ์ขึน้ เมื่อวันจันทร์ ขึน้ สองค่ า เดือนอ้าย จุลศักราช 1159 ปี มะเส็ง ตรง
กับปี พ.ศ. 2340 ซึง่ บันทึกไว้ทา้ ยเรือ่ งรามเกียรติ ์ ดังความทีว่ ่า
เดือนอ้ายสองค่าขึน้
บพิตรผูท้ รงญาณ
แรกรินิพนธ์สาร
ศักราชพันร้อยห้า

จันทรวาร
ยิง่ หล้า
รามราพณ์ นี้แฮ
สิบเก้าปี มะเส็ง ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4: 640)

หากพิจารณาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการพระราชนิ พนธ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับ
พระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 1 กล่าวได้ว่า พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ ์ขึน้ เพื่อรวบรวม
รามเกียรติ ์ที่กระจัดกระจายอยู่ในสังคมไทยให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เป็ นฉบับสมบูรณ์
สาหรับพระนครและใช้บทละครเรื่องรามเกียรติ ์สมโภชกรุงและใช้เพื่ออ่านเล่นสร้างความบันเทิง
แก่ประชาชน ดังความทีว่ ่า
จบ เรื่องราเมศล้าง
บ
พิตรธรรมิกทรง
ริ
ร่าพร่าประสงค์
บูรณ์ บาเรอรมย์ให้

อสูรพงศ์
แต่งไว้
สมโภช พระนา
อ่านร้องราเกษม ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4: 640)
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ในค าอธิบายของบทละครเรื่องรามเกียรติ ์ ฉบับพระราชนิพ นธ์ใ นรัชกาลที่ 1
(2549: 6 - 7) ได้กล่าวถึงสาเหตุทร่ี ชั กาลที่ 1 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ ์ขึน้ มา
กล่าวโดยสรุปดังนี้
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระองค์เอง ตามประเพณีนิยมทีถ่ อื เอาความ
เจริญทางวัฒนธรรมเป็ นเครือ่ งวัดความมันคงของแผ่
่
นดินในขณะนัน้
2. เพื่อเป็ นการรวบรวมวรรณคดีอนั เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้ม ิ
ให้สญ
ู สิน้ โดยเฉพาะบทละครเรื่องรามเกียรติ ์ ฉบับพระราชนิพนธ์น้ี นับเป็ นฉบับทีส่ มบูรณ์ทส่ี ุด
เนื้อเรือ่ งเริม่ ตัง้ แต่หริ นั ตยักษ์มว้ นแผ่นดินจนถึงอภิเษกพระรามกับนางสีดา และสองกุมารปราบ
คนธรรพ์ บ้า นเมือ งร่ม เย็น เป็ น สุ ข ถือ เป็ น จบกระบวนความ ดัง นัน้ เมื่อ มีก ารศึก ษาค้น คว้า
รามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ จึงมักจะศึกษาเปรียบเทียบกับฉบับนี้ดว้ ย
3. เพื่อให้อ่านร้องราเกษม แต่การทีจ่ ะทัง้ อ่าน ร้องและราให้เกษมเสมอ
กันนัน้ เป็ นไปได้ยาก เพราะเหตุทว่ี ตั ถุประสงค์และลีลาการประพันธ์ของกลอนอ่านและกลอนบท
ละครนัน้ ต่างกัน กลอนอ่านนัน้ ผูแ้ ต่งจะใช้พรรณนาโวหาร มีบทชมโฉมชมกระบวนต่างๆ ชมการ
ทรงเครื่องของตัวละคร รายละเอียดยืดยาวได้ไม่จากัดและจะแสดงความสามารถทางกวีโวหาร
เล่นสัมผัสนอกสัมผัสในอย่างแพรวพราวโดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้อ่านเห็นภาพพจน์ จากตัวอักษร
และเสพอรรถรสความไพเราะในน้ าเสียงของบทกลอนเป็ นสาคัญ ในขณะทีก่ ลอนบทละครนัน้ จะ
เสพความงามได้เมื่อนามาแสดง เพราะกวีมุ่งแต่งขึน้ เพื่อใช้ในการแสดงละครรา คาทีใ่ ช้จงึ ต้อง
คานึงว่าเป็ นคาที่สามารถประดิษฐ์ออกเป็ นท่าราได้มากกว่าจะคานึงถึงความไพเราะ ลีลาการ
ประพันธ์จะต้องกระชับ เพราะต้องคานึงถึงเวลาทีใ่ ช้ในการแสดงด้วย
3.1.1.5 บทละครรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 2
เมือ่ พ.ศ. 2340 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกได้ทรงพระราชนิพนธ์
เรื่องรามเกียรติ ์อย่างสมบูรณ์ขน้ึ ไว้สาหรับเป็ นต้นฉบับสาหรับพระนครรวมเป็ น 117 เล่มสมุด
ไทย ประมาณ 20 ปี ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง
รามเกียรติ ์ขึ้นมาใหม่ มิใช่ต้องการประชันขันแข่งกับเรื่องเดิมหรือต้องการจะใช้เป็ นแบบฉบับ
แทนของเดิมอย่างเรื่องอิเหนา หากแต่ทรงตัง้ พระทัยจะใช้เป็ นบทสาหรับเล่นละครประดับบารมี
โดยเฉพาะ ส่วนพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 ก็ยงั คงรักษาไว้เป็ นต้นฉบับสาหรับพระนครต่อไป
(อารดา สุมติ ร, 2516: 178)
ในการที่ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเมื่อรัชกาลที่ 2 นัน้ เล่ากันมาว่า ทรง
เลือกสรรเจ้านายและข้าราชการทีเ่ ป็ นกวีชานาญกลอนไว้สาหรับทรงปรึกษา กล่าวว่ามีจานวน
รวมเป็ น 7 คนด้วยกัน ทีท่ ราบแน่แต่ 3 คือ พระบาทสมเด็จฯ พระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั เมื่อยังดารง
พระยศเป็ นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระองค์ 1 เจ้าฟ้ ากรมหลวงพิทกั ษมนตรีพระองค์ 1 นายภู่
ทรงตัง้ เป็ นขุนสุนทรโวหาร (คือ สุนทรภู่) คน 1 บางทีจะเป็ นกรมหมื่นสุรนิ ทรรักษ์ และพระยา
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ไชยวิชติ (เผือก) เวลานัน้ เป็ นจมื่นไวยวรนาถอีก 1 นอกจากนี้หาทราบว่าใครไม่ ส่วนวิธที ท่ี รง
พระราชนิพนธ์นัน้ เล่ากันว่าเรื่องตรงไหนที่จะไม่ทรงพระราชนิพนธ์เองก็พระราชทานให้กวีท่ี
ปรึกษาเหล่านัน้ รับตัดทอนไปแต่ง ตอนไหนทรงพระราชนิพนธ์แล้วก็ดี หรือกวีท่ไี ด้รบั ไปแต่ง
แล้ว น ามาถวายก็ดี เอามาอ่ า นหน้ าพระที่นัง่ ในที่ป ระชุ ม กวีเ หล่ า นัน้ ช่ ว ยกัน แก้ไขอีก ชัน้ 1
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ, 2546: 340 - 341)
บทละครเรื่องรามเกียรติ ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 เป็ นบทละครที่ทรงพระ
ราชนิพนธ์ขน้ึ ตามการดาเนินเรื่องรามเกียรติ ์ บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 โดยทรงตัดทอน
และดัดแปลงเฉพาะตอนที่เ หมาะสมต่ อการเล่ นละครใน คือตอนหนุ มานถวายแหวนไปจนถึง
ทศกัณฐ์ล้ม และตอนพระรามคลังฆ่
่ านางสีดาจนถึงอภิเษกทีเ่ ขาไกรลาส เมื่อทรงพระราชนิพนธ์
ตอนใดเสร็จก็โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เจ้าฟ้ ากรมหลวงพิทกั ษมนตรี บรมครูศลิ ปิ นแห่งยุค
นาไปคิดประดิษฐ์ท่ารากับนาฏศิลปิ นอีก 2 ท่าน คือ นายทองอยู่กบั นายรุ่ง หากบทละครนัน้
สามารถสร้า งสรรค์ท่ า ร าได้ง ดงามดีก็จ ะน าไปหัด แก่ พ วกละครหลวงเพื่อ น ามาแสดงถวาย
ทอดพระเนตรและทรงติชมแก้ไขกระบวนราจนกว่าจะสมบูรณ์แบบไร้ขอ้ ตาหนิจงึ เป็ นอันยุติ แต่
หากบทละครตอนใดไม่สามารถนาเสนอเป็ นกระบวนราอันวิจติ รหรือมีข้อขัดข้องใดๆ ทางการ
แสดง ก็จะนาความขึน้ กราบบังคมทูลพระกรุณาฯ ให้ทรงแก้ไข (เกรียงไกร สัมปั ชชลิต , 2553:
คานา) นอกจากนี้รามเกียรติ ์ฉบับพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 2 บรรจุความไว้ประมาณ 14,300 คา
กลอน (ธนิต อยูโ่ พธิ ์, 2531: 72)
3.1.1.6 บทละครรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 4
บทละครรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงเลือกพระราชนิพนธ์เฉพาะ
ตอนพระรามเดินดงเท่านัน้ โดยทรงมุ่งให้ใช้สาหรับการเล่นละครใน นอกจากบทละครพระราช
นิพนธ์เรือ่ งรามเกียรติ ์ของรัชกาลที่ 4 แล้ว พระองค์ยงั ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องอื่นๆ อีก เช่น บท
ราดอกไม้เงินทอง บทเบิกโรงละครหลวงและบทขับระบา ฯลฯ แม้จะทราบกันดีว่า พระองค์ทรง
พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ ์ตอนพระรามเดินดงขึน้ มาใหม่ ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด ารงราชานุ ภาพ (2546: 364) ทรงกล่ า วไว้ว่ า บทละครหลวงในรัชกาลที่ 4
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ ์ตอนพระรามเดินดง
ขึน้ มาใหม่อย่างพระราชนิพนธ์รามเกียรติ ์รัชกาลที่ 2 ตอน 1 เป็ นหนังสือ 4 เล่มสมุดไทย ทัง้ นี้
รามเกียรติ ์ฉบับพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 4 มีทงั ้ หมด 1,664 คากลอน นอกจากนี้พระองค์ยงั ทรง
พระราชนิพนธ์แปลงบทเบิกโรงเรื่องนารายณ์ปราบนนทุกยาว 106 คากลอน กับเรื่องพระราม
เข้าสวนพิราพ อันนั บเนื่ องในเรื่อ งรามเกียรติข์ ้นึ อีก 2 ตอน แต่ส องเรื่องหลังนี้ก็เป็ นส่ ว น
เบ็ดเตล็ดเพียงตอนละเล็กละน้อย (ธนิต อยูโ่ พธิ ์, 2511: 94)
ศานติ ภักดีคา (2549: 155) ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง
รามเกียรติ ์ ตอนพระรามเดินดง กับบทละครเรื่องรามเกียรติ ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 และ
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พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 แล้วพบว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั มิได้ทรงพระราช
นิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ ์ ตอนพระรามเดินดงขึน้ ใหม่ทงั ้ หมด หากแต่ทรงพระราชนิพนธ์
แปลงจากบทละครเรื่องรามเกียรติ ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
ทัง้ นี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงแปลงบทละครเรื่องรามเกียรติ ์ ตอนพระรามเดิน
ดงจากบทละครรามเกียรติ ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 พระองค์ทรงใช้ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็ นหลัก
ในการพระราชนิพนธ์โดยทรงแก้ไขถ้อยคาต่างๆ บางคาเท่านัน้ ด้วยเหตุน้ีเนื้อความในพระราช
นิพนธ์รามเกียรติ ์ ตอนพระรามเดินดงจึงดาเนินความเหมือนกับบทละครเรื่องรามเกียรติ ์พระราช
นิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 ทัง้ หมด ตัง้ แต่ตอนสามกษัตริย์เดินทางถึงแม่น้ าสะโตง กุขนั ถวายความ
สวามิภกั ดิ ์ไปจนถึงพระอินทร์เนรมิตอาศรมถวายพระราม
ประการสาคัญ ศานติ ภักดีคา (2549) ยังชีใ้ ห้เห็นว่า การทีพ่ ระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเลือกพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ ์นัน้ นับเป็ นสัญลักษณ์ ท่สี ่อื นัยทาง
การเมือง ทัง้ ในด้านเกี่ยวกับเรื่องพระนารายณ์อวตารซึง่ กษัตริยม์ คี วามเชื่อว่า กษัตริยเ์ ป็ นผู้ท่ี
สืบเชื้อสายจากพระนารายณ์ พระองค์จงึ เท่ากับทรงเป็ นพระนารายณ์อวตารหรือ “พระราม”
ตามคติพราหมณ์ฮนิ ดู อีกทัง้ ยังเป็ นการยืนยันถึงสถานะทางการเมืองของพระองค์ในฐานะทรง
เป็ นพระรามหรือพระนารายณ์อวตารที่มคี วามชอบธรรมในการเป็ นพระมหากษัตริย์แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ศานติยงั ได้วเิ คราะห์เกี่ยวกับสาเหตุทพ่ี ระองค์ทรงเลือกพระราชนิพนธ์
เฉพาะตอนพระรามเดินดงซึง่ ทาให้เห็นว่า พระองค์ทรงเลือกพระราชนิพนธ์ตอนนี้เพราะมีส่วนที่
คล้า ยคลึง กับ พระราชประวัติข องพระองค์เ องเมื่อ ต้อ งออกผนวชและด ารงสมณเพศมาจน
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ซึง่ เป็ นสมเด็จพระเชษฐาธิราชสวรรคต พระองค์จงึ ทรงลา
ผนวชและเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัตติ ่อมาเช่นเดียวกับพระรามต้องผนวชและเดินป่ าถึง 14 ปี
แล้วกลับมาครองราชย์เป็ นกษัตริย์
3.1.1.7 บทร้องและบทพาากยรรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 6
บทร้องและบทพากย์รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 เป็ นบททีพ่ ระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ขน้ึ เพื่อใช้เป็ นบทสาหรับเล่นโขน ดังทีพ่ ระองค์ทรงกล่าว
ไว้ซง่ึ ปรากฏในคานาของรามเกียรติ ์บทร้องและบทพากย์ (2554: ก) ดังความทีว่ ่า
“บทลครเรื่องรามเกียรติท์ ่รี วมอยู่ในเล่มนี้ เปนบทที่ฃ้าพเจ้าได้แต่ งขึน้ เปนครัง้ คราว
สาหรับ เล่ น โขน, มิไ ด้ตัง้ ใจที่จ ะให้เ ปนหนัง สือ กวีนิพ นธ์สาหรับอ่ า นเพราะๆ หรือ ดาเนิ น
เรื่องราวติดต่อกันฉนัน้ เลย. บทเหล่านี้ได้แต่งขึน้ สาหรับความสดวกแก่การเล่นโขนโดยแท้,
จึง่ มีทงั ้ คากลอนอันเปนบทร้อง ทัง้ บทพากย์และเจรจาอย่างโขนระคนกันอยู่ตามแต่จะเหมาะ
แก่การเล่นออกโรงจริงๆ.”
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องและบทพากย์
เรือ่ งรามเกียรติ ์ทีใ่ ช้แสดงโขนตามคัมภีรร์ ามายณะของวาลมิกิ ตามฉบับแปลทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษ
(ฉบับของ Ralph T.H. Griffith) และทรงใช้ฉบับอื่นประกอบในการพระราชนิพนธ์อีกบ้าง
เสาวณิต วิงวอน (2555: 152) ได้กล่าวว่า เดิมทรงพระราชนิพนธ์เฉพาะตอนทีม่ อี ยู่ในรามายณะ
เท่านัน้ แต่ต่อมาทรงเห็นว่าบางตอนแม้ไม่มใี นรามายณะแต่โขนชอบแสดง ได้แ ก่ ชุดนางลอย
และชุดพรหมาสตร์ ซึ่งเรียกกันว่าเป็ นชุดใหญ่ จึงทรงพระราชนิพนธ์ขน้ึ ด้วยทัง้ 2 ชุด ชุดนาง
ลอยนัน้ บทร้องใช้บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ ์ของรัชกาลที่ 2 ปรับปรุงขึน้ ใหม่ บทพากย์และ
เจรจาทรงพระราชนิพนธ์เองโดยใช้พระนามแฝง “พระขรรค์เพ็ชร์” ส่วนชุดพรหมาสตร์ทรงระบุไว้
ตอนต้นว่า “บทแต่ งใหม่ตามเค้าพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 1” ดังนัน้ รามเกียรติ ์บทร้อ งและบท
พากย์รามเกียรติฉ์ บับรัชกาลที่ 6 จึงมีเนื้อเรื่อง ชื่อตัวละครและความคิดที่แทรกอยู่ต่างกับ
รามเกียรติ ์สานวนอื่นทีค่ นไทยคุน้ เคย อาจกล่าวได้ว่า รามเกียรติ ์บทร้องและบทพากย์รามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 6 จะมีความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับรามายณะของวาลมิกมิ ากกว่า อาจเป็ น
เพราะพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในภาษาบาลีสนั สกฤต จึงเป็ นปั จจัยที่ทาให้พระองค์ทรง
สร้างสรรค์บทละครรามเกียรติ ์ตามแบบฉบับภาษาสันสกฤตเพื่อใช้ในการแสดงโขน
ส่วนระยะเวลาในการทรงพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ ์ของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั พุฒมิ าศ พุ่มพวง (2540: 3 - 4) กล่าวว่า ระยะเวลาทีท่ รงพระราชนิพนธ์บท
ละครรามเกียรติ ์จานวน 15 ตอนนัน้ สันนิษฐานว่า ประมาณ พ.ศ. 2451 - 2465 เริม่ จากตอน
นางลอยใน พ.ศ. 2451 หรือหากจะทรงพระราชนิพนธ์ก่อนหน้านัน้ ก็คงไม่มากนัก เพราะในปี น้ีม ี
การซ้อมแสดงตอนนางลอยแล้ว ส่วนตอนอื่นๆ มีหลักฐานจากสาเนาในระเบียบการละครและ
สูจบิ ตั รการแสดงในโอกาสต่างๆ ทาให้สรุปได้ว่าคงจะทรงพระราชนิพนธ์ในระหว่างเวลาเหล่านี้
คือ พ.ศ. 2452 ตอน “รามสูรชิงแก้ว” “พิธกี ุมภนิยา” “สุดาวตาร” “สีดาหาย” “พรหมาสตร์” พ.ศ.
2454 ตอน “เผาลงกา” “พิเภษณ์ถูกขับ” พ.ศ. 2455 ตอน “ฤษีเสีย่ งลูก” พ.ศ.2456 ตอน “อรชุน
กับทศกรรฐ์” “พระรามตามกวาง” พ.ศ. 2457 ตอน “ประเดิมศึกลงกา” ส่วนตอน “กลสุขาจาร”
“นาคบาศ” “จองถนน” ยังไม่ปรากฏหลักฐานวันเวลาทีใ่ ช้แสดง แต่สนั นิษฐานว่า คงจะทรงพระ
ราชนิพนธ์ไม่เกิน พ.ศ. 2465 เพราะพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรทรงกล่าวว่า
“ตอนอภิเษกสมรสนี้ทรงไว้แต่เมื่อ พ.ศ. 2464 หรือ 2465” ซึ่งหลังจากปี น้ีแล้ว แม้ว่าจะมีการ
แสดงอีกแต่กเ็ ป็ นตอนอื่นๆ ทีม่ หี ลักฐานการพระราชนิพนธ์หรือมีการแสดงมาแล้วทัง้ สิน้
การศึก ษาของพุ ฒมิ าศ พุ่มพวง (2540) ยังชี้ใ ห้เ ห็นว่า บทร้อ งและบทพากย์
รามเกียรติ ์ พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 ได้รบั อิทธิพลในการทรงพระราชนิพนธ์แตกต่างกัน
ออกไป กล่าวโดยสรุปได้ดงั นี้ ตอนทีไ่ ด้รบั อิทธิพลเนื้อเรือ่ งจากฉบับรัชกาลที่ 1 มีทงั ้ หมด 5 ตอน
ได้แก่ ตอน “ฤษีเสีย่ งลูก” “รามสูรชิงแก้ว” “พิธกี ุมภนิยา” “พรหมาสตร์” “กลสุขาจาร” ตอนทีไ่ ด้รบั
อิทธิพลเนื้อเรื่องจากฉบับรัชกาลที่ 2 มีทงั ้ หมด 1 ตอน ได้แก่ ตอน “นางลอย” และตอนทีไ่ ด้รบั
อิทธิพลเนื้อเรื่องจากรามายณะฉบับวาลมิกิ มีทงั ้ หมด 8 ตอน ได้แก่ ตอน “อรชุนกับทศกรรฐ์”
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“อภิเษกสมรส” “สีดาหาย” “เผาลงกา” “พิเภษณ์ถูกขับ” “จองถนน” “ประเดิมศึกลงกา” “นาคบาศ”
ส่วนตอนสุดาวตารนัน้ ไม่พบต้นฉบับ จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้
หากพิจารณาเนื้อเรื่องรามเกียรติ ์ บทร้องและบทพากย์ของรัชกาลที่ 6 จะแบ่ง
ออกเป็ นตอนๆ ซึ่งเรียกว่า “ชุด” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระราชนิพนธ์
ไว้ทงั ้ หมด 15 ตอน ดังที่พุ ฒมิ าศ พุ่มพวง (2540: 3) กล่ าวว่า รามเกีย รติ ์พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั มีจานวน 15 ตอน ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ 2 ลักษณะ คือ
เป็ นบทเบิกโรง จานวน 3 ตอน ได้แก่ “สุดาวตาร”1 “ฤษีเสีย่ งลูก” และ “รามสูรชิงแก้ว” กับเป็ น
บทละครดึกดาบรรพ์2 จานวน 12 ตอน ได้แก่ “สีดาหาย” “พรหมาสตร์” “เผาลงกา” “อรชุนกับ
ทศกรรฐ์” “พิเภษณ์ถูกขับ” “นางลอย” “จองถนน” “กลสุขาจาร” “นาคบาศ” “พิธกี ุมภนิยา”
“อภิเษกสมรส” และ “ประเดิมศึกลงกา” แต่อย่างไรก็ตาม พุฒมิ าศ (2540: 6) ยังได้กล่าวว่า บท
เบิกโรง “สุดาวตาร” ไม่พบต้นฉบับ ทัง้ นี้บทเบิกโรงรามสูรชิงแก้ว เป็ นสาเนาลายพระหัตถ์ซง่ึ พระ
ราชนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ. 2452 ซึง่ ได้ตพี มิ พ์ไว้ในภาคผนวกของวิทยานิพนธ์เรื่อง “วิเคราะห์บท
ละครรามเกียรติ ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ” ของพุฒมิ าศ พุ่มพวง
(2540)
1

สุด าวตาร ก็คือ เรื่อ ง “นารายณ์ ป ราบนนทุ ก ” ซึ่ง อัน ที่จ ริง เรื่อ งพระนารายณ์ อ วตารมาครัง้ นี้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั พระราชทานนามไว้ 3 อย่างดังนี้
1. ในคาอธิบายและอภิธานสาหรับประกอบเรื่องนารายณ์สบิ ปาง ทรงใช้ช่อื ว่า “อัปศราวตาร”
และว่าเป็ นเรื่องตามฉบับไทย ไม่มใี นนารายณ์สบิ ปางของพระองค์
2. ในบันทึกลายพระราชหัตถ์ เรื่อง “อวตาร” ทรงใช้ช่อื ว่า “อัจฉราวตาร”
3. เมื่อมีโขนสมัครเล่น ในการบาเพ็ญพระราชกุศลสัตตวารอัฐิเจ้าคุณจอมมารดาเปี่ ย ม
(สมเด็จพระปิ ยมาวดี ศรีพชั รินทรมาตา), เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 10 เมษายน ร.ศ. 129 ทรงใช้ช่อื “สุดาวตาร”
2
ความเป็ น “ละครดึกดาบรรพ์” ในความหมายของงานละครโขนเรื่องรามเกียรติของพระบาทสมเด็
จ
์
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 6) มีผู้ให้ค วามหมายหลายคน ได้แก่ ธนิต อยู่โพธิ ์ (2511) เสาวณิ ต
วิงวอน (2519) รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2531) พุฒมิ าศ พุ่มพวง (2540) และมณีปิ่น พรหมสุทธิรกั ษ์ (2547) ทัง้ นี้
ผูศ้ กึ ษาขอใช้ตามความหมายของพุฒมิ าศ พุ่มพวง (2540: 307) กล่าวว่า คาว่า “ดึกดาบรรพ์” ในบทละคร
รามเกีย รติพ์ ระราชนิพ นธ์มีความหมายสองประการ คือ ประการแรกเป็ นการแสดงเรื่องโบราณปรัม ปรา
เกีย่ วกับเทพเจ้าหรือกษัตริยข์ องอินเดีย และประการทีส่ อง เป็ นการแสดงโขนบนเวที มีฉาก มีม่าน แบ่งเนื้อ
เรื่องออกเป็ นตอนๆ ซึง่ เป็ นรูปแบบทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากการแสดงละครดึกดาบรรพ์ของเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์
วิวฒ
ั น์ นอกจากนี้การแสดงโขนตามบทละครรามเกียรติพระราชนิ
พนธ์ กาหนดให้มกี ารแสดงเบิกโรงก่อนการ
์
แสดงโขน มีจาอวดหรือตัวตลกแสดงแทรกระหว่างการแสดงโขนซึง่ จะมีบทบาทในการสร้างอารมณ์ขนั แล้วยัง
ช่วยในการนาอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในการสร้างฉากและเหตุการณ์ในเรื่องให้ใกล้เคียงกับเรื่องราวการแสดงตอน
นัน้ ๆ อีกด้วย
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3.1.1.8 บทละครดึกดาบรรพารเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับสมเด็จพาระเจ้าบรมวงศร
เยอ เจ้าฟ้ ากรมพาระยานริ ศรานธวดั ติ วงศร
บทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ า
กรมพระยานริศ รานุ วดั ติวงศ์ทรงพระนิพนธ์ขน้ึ เมื่อครัน้ ยังดารงพระยศเป็ นพระเจ้าน้องยาเธอ
เจ้ากรมขุนนริศรานุ วดั ติวงศ์ พระองค์ทรงพระนิพนธ์ขน้ึ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2476 โดย
พระองค์ทรงบันทึกต้นเรื่องเกี่ยวกับบทละครเรื่องนี้ไว้ทบ่ี ้านสมประสงค์ หัวหิน และคาดว่าแต่ง
เสร็จสิ้นเพื่อใช้แสดงเมื่อวันที่ 20 กันยายนในปี เดียวกัน ณ ตาหนักปลายเนิน คลองเตย ส่วน
วัตถุประสงค์ในการแต่งบทละครเรื่องนี้ขน้ึ คงจะเพื่อให้ละครได้ใ ช้เล่นแสดงในงานสโมสรอันเตปริกธุรนิ ทีศ่ าลาอันเต เป็ นงานช่วยพระยาประเสริฐศุภกิจ ทัง้ นี้พระองค์ยงั ทรงประทานบทละคร
ดึกดาบรรพ์เรือ่ งรามเกียรติ ์ฉบับนี้แก่หม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุ ดิศกุล
ความเป็ นละครดึกดาบรรพ์จะมีลกั ษณะของการเป็ นละครแบบใหม่ซง่ึ ปรับปรุง
มาจากละครราดัง้ เดิมโดยเฉพาะแบบแผนทางละครใน นอกจากนัน้ ได้ว ิธกี ารบางอย่างจาก
ตะวันตกมาใช้ คือ การแสดงเรือ่ งเป็ นฉากๆ และการดาเนินเรือ่ งโดยไม่มผี บู้ รรยาย สาหรับละคร
ดึกดาบรรพ์น้ีมรี ูปแบบทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ คือ เป็ นละครทีเ่ น้นการร้องและดนตรีเป็ นสาคัญ การ
ราจะมีน้อยพอประกอบบทเท่านัน้ ยกเว้นตอนที่เน้นการราเป็ นพิเศษ เช่น ตอนสุหรานากงรา
กฤช (กริช) ใช้บน ในบทละครดึกดาบรรพ์เรื่องอิเหนา ตัวละครร้องเอง ราเอง เรื่องทีแ่ สดงส่วน
ใหญ่ ปรับ ปรุ ง ตัด ตอนมาจากบทละครที่นิ ย มอยู่ แ ล้ ว และให้ ม ีฉ ากประกอบแต่ ล ะตอน
นอกจากนัน้ ละครดึก ดาบรรพ์ไ ด้เปลี่ยนประเพณีการแสดงของไทย คือ การตัดค าที่บรรยาย
กิรยิ าของตัวละครออกหมด (หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2515: 12 อ้างถึงใน สุจติ รา
จรจิตร, 2522: 30)
บทละครฉบับนี้มที งั ้ หมด 2 ตอน ได้แก่ ตอนศูรปนขาตีสดี าและตอนฆ่านางสีดา
(หรืออาจเรียกว่าตอนปี ศาจนางอาดูร) ทัง้ นี้ในตอนฆ่านางสีดานัน้ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์ทรงนิพนธ์คา้ งไว้ยงั ไม่จบและไม่เคยนาออกมาฝึกซ้อมแสดง
ผูศ้ กึ ษาเข้าใจว่า ตอนทีใ่ ช้แสดงทีง่ านสโมสรอันเตปริกธุรนิ คงเป็ นตอนศูรปนขาตีสดี า
3.1.1.9 คาพาากยร - เจรจารามเกียรติ์ ฉบับวัดขนอน
คาพากย์ - เจรจารามเกียรติฉ์ บับวัดขนอน ตาบลสร้อยฟ้ า อ าเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุร ี เป็ นฉบับที่ผะอบ โปษะกฤษณะ (2520) ได้รวบรวมขึน้ ไว้ และเป็ นบทที่แต่งขึน้
เพื่อใช้แสดงหนังใหญ่ โดยผูท้ เ่ี ป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ของรามเกียรติ ์วัดขนอนคือ นายละออ ทองมีสิทธิ ์ ส่วนผู้แต่งรามเกียรติ ์ฉบับนี้ระบุว่า หมื่นพินิจอักษร (เพิม่ ทองมีสทิ ธิ ์) เป็ นผู้แต่ ง ส่วนผู้
คัดลอกนัน้ คือ หมืน่ นรากร (เลื่อง ทองมีสทิ ธิ ์) กล่าวได้ว่า หนังใหญ่วดั ขนอนจะเป็ นหนังทีแ่ สดง
บทละครเรื่องรามเกียรติ ์โดยเฉพาะซึ่งมีการปรับแต่ งให้เข้ากับบริบทสังคมของชาวบ้านแบบ
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เดียวกับละครในและละครนอก ทัง้ นี้หนังใหญ่จะเน้ นการดาเนินเรื่องที่รวดเร็ว ใช้ถ้อยคาแบบ
ชาวบ้าน ไม่มถี ้อยคาที่มพี ธิ รี ตี องมากนักซึ่งจะทาให้ คาพากย์ – เจราเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับวัด
ขนอนมีความแตกต่างจากบทละครใน
คาพากย์ – เจราเรือ่ งรามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอนนัน้ จะมีทงั ้ ตอนเล็กและตอนใหญ่
ตามทีผ่ ะอบ โปษะกฤษณะ (2520) รวบรวมได้ 10 ตอน สาหรับตอนเล็ก 2 ตอน คือ ตอนศึกวิ
รุญมุขกับศึกมังกรกรรฐ์นนั ้ ในบทพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 1 รวมอยู่ในชุดนาคบาศ ทัง้ นี้รายชื่อ
ตอนของรามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน ได้แก่ 1) หนุ มานถวายแหวน ตามคาสัมภาษณ์ของท่าน
อธิการจวนว่ามีตวั ครบ ตัง้ แต่พระรามให้หนุ มานนาพระธามรงค์ไปถวายนางสีดาถึงหนุ มานเผา
ลงกา ทัง้ นี้บทของนายละออ ได้แก่ 1) ตอนหนุ มานเข้าปราสาทนางบุษมาลี 2) ศึกอินทรชิตครัง้
ที่ 1 3) ชุดนาคบาศ 4) ชุดพรหมาสตร์ 5) ศึกทศกัณฐ์ครัง้ ที่ 5 6) หนุ มานอาสาไปเอากล่อง
ดวงใจ 7) ทศกัณฐ์สงเมื
ั ่ อง 8) ศึกวิรญ
ุ มุข 9) ศึกมังกรกรรฐ์ 10) ศึกประลัยกัลป์
หนัง ใหญ่ ว ัด ขนอนนับ เป็ นหนัง ใหญ่ ร าษฎร์ บทพากย์จ ึง มีล ัก ษณะเป็ น ของ
ตนเอง บทพากย์บทเจรจาหนังใหญ่เรื่องรามเกียรติ ์ของวัดขนอนนี้ ใช้ลกั ษณะการประพันธ์เป็ น
กาพย์และร่าย เป็ นวรรณกรรมท้องถิน่ ทีแ่ สดงถึงอัจฉริยภาพทางวรรณศิลป์ และเอกลักษณ์ไทย
ในด้านการดาเนินชีวติ ค่านิยมและจริยธรรมของชาวราชบุรไี ด้เป็ นอย่างดี ส่วนใหญ่หนังใหญ่วดั
ขนอนจะเล่นตามบทเก่าบ้าง ใช้บทละครพระราชนิพ นธ์รชั กาลที่ 2 บ้าง บทเก่าทีเ่ หลืออยู่กม็ ไี ม่
ครบทุกตอน บางตอนไม่สมบูรณ์ ตอนไหนไม่ค่อยได้นามาแสดง บทพากย์ท่จี าตกทอดกันมาก็
เลือนรางไป อย่างไรก็ตามบทพากย์เจรจาทุกตอนของหนังใหญ่วดั ขนอนสรุปได้ว่า มีเนื้อความที่
ดาเนินเรื่องตามเค้าความพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 1 เกือบทัง้ หมด บางส่ ว นมาจากพระราช
นิพนธ์รชั กาลที่ 6 เฉพาะตอนท้ายของตอนนาคบาศ บางส่วนมาจากพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 2
ตอนพากย์เอราวัณ และบางส่วนเสริมแต่งเองตามสังคมท้องถิ่น แต่มบี ทบางชุดที่มเี นื้อเรื่อง
แตกต่างไปจากพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 1 บ้าง เช่น ตอนศึกอินทรชิตครัง้ ที่ 1 ฯลฯ (ดารารัตน์
จุฬาพันธุ,์ 2557 : 35)
3.1.2 รามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อ
รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือหรืออาจเรียกว่า “ฉบับล้านนาไทย” นับว่ามีหลากหลายฉบับ
และแต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันออกไป ดังที่พชิ ติ อัคนิจ (2527: 5 - 6) ได้กล่าวถึง
รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือไว้ว่า อาจารย์สงิ ฆะ วรรณสัยและ ดร.ฮารัลด์ ฮุนดิอุส ผูเ้ ชีย่ วชาญชาว
เยอรมันได้รบั ทุนวิจยั ของ German Research Foundation ไปสารวจคัมภีรใ์ บลานตามจังหวัด
ต่ า งๆ ในล้า นนาไทย เพื่อ ถ่ า ยทอดไมโครฟิ ล์ม ตามความประสงค์ข องโครงการวิจ ยั ไทย เยอรมัน ในการสารวจคัมภีร์โบราณคราวนัน้ ระหว่าง พ.ศ. 2514 - 2517 ได้พบต้นฉบับ
รามเกียรติ ์ล้านนาไทย 3 ฉบับ ดังนี้
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1. พารหมจักร มีทงั ้ หมด 4 ฉบับ ดังนี้
1.1 ฉบับวัดขีเ้ หล็ก ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน มี
จานวน 10 ผูก จารเมือ่ จ.ศ. 1227 (พ.ศ. 2408)
1.2 ฉบับวัดบ้านแจ่ม ตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
มีจานวน 10 ผูก
1.3 ฉบับวัดสันริมปิ ง ตาบลริมปิ ง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน มี
จานวน 9 ผูก ขาดหายไป 1 ผูก
1.4 ฉบับวัดบ้านเอื้อม ตาบลบ้านเอื้อม อาเภอเมืองลาปาง จังหวัด
ลาปาง มีจานวน 10 ผูก
2. หอรมาน มีทงั ้ หมด 4 ฉบับ ดังนี้
2.1 ฉบับวัดดงมะดะ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีจานวน 2
ผูก จารเมือ่ จ.ศ. 1298 (พ.ศ. 2479)
2.2 ฉบับวัดท้าวสีบุญเรือง ตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ มีจานวน 2 ผูก จารเมือ่ จ.ศ. 1175 (พ.ศ. 2356)
2.3 ฉบับวัดศรีบุญยืน ตาบลเหมืองง่า อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
มีจานวน 2 ผูก จารเมือ่ จ.ศ. 1276 (พ.ศ. 2457)
2.4 ฉบับวัดพระธาตุหริภุญชัย อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน มี 2
ผูก ไม่ปรากฏปี ทจ่ี าร อายุประมาณ 130 ปี
3. รามเหียร (ปรัมมเหียร) มีทงั ้ หมด 3 ฉบับ ดังนี้
3.1 รัมมเหียร ฉบับวัดศรีบุญ เรือ ง อ าเภอเมือ งเชียงราย จังหวัด
เชียงราย มีจานวน 2 ผูก ไม่ปรากฏปี ทจ่ี าร
3.2 รามเหียรฉบับวัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีจานวน 5 ผูก
จารเมือ่ จ.ศ. 1223 (พ.ศ. 2404)
3.3 ปรัมมเหียร ฉบับวัดพญาภู ตาบลเวีย งคาใต้ อาเภอเมืองน่ าน
จังหวัดน่าน จารเมือ่ จ.ศ. 1281 (พ.ศ. 2462)
จากทัง้ หมดข้างต้นจะทาให้เห็นว่า รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือมีหลากหลายฉบับ แต่
ทัง้ นี้จากการสารวจเอกสารเกี่ยวกับรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือทีม่ กี ารปริวรรตและพิมพ์เผยแพร่
เท่าทีผ่ ศู้ กึ ษาได้รวบรวมและนามาใช้ในการศึกษาในครัง้ นี้จะมีทงั ้ หมด 4 ฉบับ ดังนี้
1. ปรัมมเหียร ฉบับวัดพญาภู ตาบลเวียงคาใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
2. พรหมจักร ฉบับวัดขีเ้ หล็ก ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
3. ลังกาสิบโห ฉบับศาสตราจารย์วู หลิง หยุน สถาบันชนชาติคุนมิง ยูนนาน
4. หอรมาน ฉบับวัดพระธาตุหริภุญชัย อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
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3.1.2.1 ปรัมมเหียร
ปรัมมเหียรเป็ นเรื่องรามเกียรติ ์ทางภาคเหนือของไทย ฉบับที่ใช้ศึกษาจะเป็ น
ฉบับของวัดพญาภู ตาบลเวียงคาใต้ อาเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน ลักษณะของต้นฉบับจะเป็ น
ใบลานจานวน 2 ผูก มีเนื้อเรือ่ งตัง้ แต่ต้นจนจบ อักษรทีใ่ ช้ในการจารเรื่องปรัมมเหียรจะใช้อกั ษร
ลานนา ในคานาของปรัมมเหียร (2527) ได้ระบุว่า พระบุญเหลือจารผูกที่ 1 (วันศุกร์ท่ี 8
สิงหาคม พ.ศ. 2462) และหนานพรหมเทพจารผูกที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2462 สถาบันวิจยั สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บุญทา ศรีพมิ พ์ชยั เจริญ อินต๊ ะและสมศักดิ ์ วุ ฒเิ ฟย ปริวรรตเป็ น
อักษรไทยกลาง ทัง้ นี้ลกั ษณะภาษาและสานวนโวหารจะมีความคล้ายคลึงกับเรือ่ งหอรมานมาก
จากการศึก ษาเรื่อ งปรัมมเหียรพอทาให้เ ห็นว่า ส านวนโวหารภาษามีค วาม
ใกล้เคียงกับเรื่องหอรมานซึง่ สันนิษฐานว่าอาจจะมีท่มี าจากแหล่งเดียวกัน เพราะเนื้อเรื่องและ
การลาดับเรือ่ งจะมีความคล้ายคลึงกันแทบทุกตอน อาจมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของชื่อตัว
ละคร และตัวละครบางตัวอาจไม่ตรงกันหรือหายไป
จุดมุ่งหมายในการแต่ง เรื่องปรัมมเหียรแต่งขึน้ เพื่อใช้เทศนาสังสอนการปฏิ
่
บตั ิ
ตนตามหลักพระพุทธศาสนา เนื้อเรื่องจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะในการใช้ชวี ติ โดยจะแทรกข้อ
ปฏิบตั ไิ ว้เป็ นข้อๆ และยังปรากฏคาถาบาลีแทรกเป็ นระยะๆ ซึง่ จะมีลกั ษณะการแต่งแบบนิทาน
พระพุทธศาสนาในมหาชาติ ส่วนลักษณะการประพันธ์จะเขียนเป็ นร้อยแก้ว
3.1.2.2 พารหมจักร
พรหมจักร ถือว่าเป็ นรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนืออีกฉบับหนึ่ง ฉบับทีใ่ ช้ศกึ ษาจะ
เป็ นฉบับวัดขี้เหล็ก ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน พรหมจักรเรื่องนี้นับว่า
เป็ นชาดกนอกนิบาตเรือ่ งหนึ่งของลานนาไทยทีม่ กี ารแสดงพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า
ลักษณะการแต่งเป็ นร้อยแก้ว มีคาถาบาลีแทรกเป็ นระยะๆ แต่งตามแบบนิทาน
3
ชาดก ในพระพุทธศาสนา สานวนภาษาบางถ้อยความดูสบั สนวกวนและค่อนข้างติดรูป แบบ
ไวยากรณ์บาลี ดังทีส่ งิ ฆะ วรรณสัย (2522) ได้กล่าวไว้ในคาชีแ้ จงของผูป้ ริวรรตว่า “...เข้าใจว่า
ต้นฉบับเดิมคงแต่งเป็ นภาษาบาลี แล้วมีคนนามาแปลเป็ นภาษาลานนาไทย เพราะบางตอนยก
บาลีมาตัง้ ยาวมากแล้วจึงเริม่ แปล อนึ่งสานวนแปลก็ติดอยู่ในรูปไวยากรณ์บาลี บางทีเราอ่าน
เกือบไม่เข้าใจ ต้องกลับไปอ่านซ้าหรืออาจเป็ นสานวนภาษาลานนาไทยโบราณก็ได้”
3

นิทานชาดก เป็ นนิทานที่แสดงเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครัง้ ยังเป็ นพระโพธิสตั ว์
ลักษณะของนิทานชาดกจะมีโครงสร้าง คือ ส่วนแรกจะเป็ นบทปรารภเรื่อง เป็ นการอ้ างถึงที่มาของนิทาน
ชาดกเรื่องนัน้ ๆ เนื้อเรื่องจะเป็ นการเล่าถึงพฤติกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเอกของเรื่องทีอ่ า้ งว่า
เป็ นพระโพธิสตั ว์ และส่วนสุดท้ายคือบทประชุมชาดกเป็ นบทส่งท้ายเรื่องจะกล่าวถึงพระโพธิสตั ว์มาเกิดเป็ น
เจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้า (พัชลินจ์ จีนนุ่น, 2547: 47)
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สิงฆะ วรรณสัย (2522) กล่าวว่า ชาดกเรื่องพรหมจักรนี้เป็ นเรื่องที่อาศัยเค้า
เรื่องมาจากรามเกียรติ ์ แต่นักปราชญ์ลานนาไทยได้ดดั แปลงแก้ไขให้เหมาะแก่สภาพเป็ นชาดก
ธรรม คือมุ่งยกย่องพระโพธิสตั ว์ พยายามหลีกเว้นตอนที่พระโพธิสตั ว์จะต้องฆ่าคนหรื อสัตว์
มักจะให้เป็ นหน้าทีข่ องธรรมชาติหรือคนอื่นจัดการแทน ด้วยเหตุน้ีจงึ แปลกกว่าเรื่องรามเกียรติ ์
ทีเ่ ราเคยเรียนกัน ในเรื่องนี้มหี ลายตอนทีท่ ่านมุ่งสอนธรรมะ มุ่งสอนถึงผลบุญหรือผลบาปทีค่ น
ได้ประกอบขึน้ ถ้าพูดในด้านของคาสอน เราจะได้รบั มากกว่าทีเ่ ราเคยเรียนมา ทั ง้ นี้เพราะท่าน
แต่งเป็ นรูปชาดก
สาหรับผูแ้ ต่งและทีม่ าของเรื่องพรหมจักร พัชลินจ์ จีนนุ่ น (2547: 46) ได้กล่าว
ว่ า ผู้แ ต่ ง เรื่อ งพรหมจัก ร คือ อริย ภิก ขุแ ละสามเณรกาวิโ ล ส่ ว นที่ม าของเรื่อ งพรหมจัก ร
สันนิษฐานว่า น่ าจะมีท่มี าจากรามเกียรติ ์ของไทย เพราะโครงเรื่องส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับ
รามเกียรติ ์นับตัง้ แต่ตอนที่พระยาพรหมจักรยกธนู พระยาพรหมจักรตามกวาง พระยาวิโรหาราชได้ลกั นางสีดา พระยาพรหมจักรได้วานรคือพระยากาวินทราชเป็ นพันธมิตร มีการจองถนน
ผูจ้ องคือหรมาร พระยาพรหมจักรได้พเิ ภกเป็ นทีป่ รึกษาและมีการทาสงครามระหว่างฝ่ ายพระยา
พรหมจักรกับฝ่ ายยักษ์
3.1.2.3 ลังกาสิ บโห
ลังกาสิบโห หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “คาขับลังกาสิบหัว” ม. ศรีบุษรา (2534) ได้
ต้นฉบับมาจากศาสตราจารย์วู หลิง หยุน แห่งสถาบันชนชาติคุนมิง ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งม. ศรีบุษราได้รบั ต้นฉบับลังกาสิบโหทัง้ หมด 2 เล่ม กล่าวคือ เล่มที่หนึ่ง มี
ความยาวทัง้ หมด 292 หน้า และเล่มที่ 2 มีความยาวทัง้ หมด 358 หน้า ทัง้ นี้ ม.ศรีบุษรา (2534)
ได้ระบุไ ว้ใ นค านาว่า ผู้เ ขียนจะพยายามแปลให้ย่นย่อ ที่สุ ด โดยเก็บแต่ ใ จความสาคัญ ส่ ว น
ข้อปลีกย่อย ถ้าของไทยไม่มจี งึ จะกล่าวหรือมีแต่แตกต่างกันก็จะกล่าวไว้ดว้ ย ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึง
ได้ศกึ ษาเฉพาะฉบับของ ม.ศรีบุษรา ที่เป็ นการแปลย่นย่อเท่านัน้ ซึ่งไม่ได้ศกึ ษาจากต้นฉบับ
หลัก นับเป็ นข้อจากัดในการศึกษารามเกียรติ ์ฉบับนี้
จุดมุง่ หมายในการแต่งเรื่องลังกาสิบโห น่ าจะแต่งขึน้ เพื่อใช้ขบั ในงานพิธโี อกาส
ต่างๆ เช่น พิธใี นราชสานัก หรือใช้ในการร้องโต้ตอบเกี้ยวพาราสีระหว่างกันของหนุ่ มสาวซึ่ง
เรียกว่า “คาเกี้ยว” ทัง้ นี้ชาวไทลือ้ นิยมฟั งคาขับอย่างมาก ส่วนลักษณะการแต่งรามเกียรติ ์เรื่อง
ลังกาสิบโหนัน้ จะมีลกั ษณะเป็ น “คาขับ” มีลกั ษณะเหมือนกับร่ายยาวในคาเทศน์มหาชาติ แต่
เข้าใจว่าน่าจะมาจากชาดกและพัฒนาการมาเป็ นคาขับ (พัชลินจ์ จีนนุ่น, 2547: 53)
พัชลินจ์ จีนนุ่ น (2547: 52 - 53) ได้กล่าวถึงผูแ้ ต่งเรื่องลังกาสิบโหว่ามีทงั ้ หมด
4 ท่าน ได้แก่ เท่าซิน่ แซ้ง เท่าซิน่ ภิน่ เท่าจื่อท้า และเท่าเวิ้นซ้อ นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวถึงที่มา
ของลังกาสิบโหน่าจะมีทม่ี าดังนี้
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1. รามเกียรติ ์พม่า เช่น ในเรื่องของกวางทองทีม่ าล่อนางสีดาเป็ นรากษสี
เกิดขึน้ ในตอนที่พระรามแผลงศรไปถูกกวางกลายเป็ นรากษสีหายตัวไป ความจริงแล้วรากษสี
ตนนี้ คือ พีส่ าวของทศกัณฐ์นนเอง
ั่
ในเรือ่ งลังกาสิบโหเปลีย่ นจากรากษสีเป็ นยักษ์แทน
2. รามเกียรติ ์เบงคาลี ฉบับเกียรวาส ในตอนที่กล่าวถึงคนที่จะสังหาร
อินทรชิตให้ตายได้จะต้องเป็ นคนทีไ่ ม่กนิ ไม่นอนและไม่ได้เห็นหน้าผูห้ ญิงมาเป็ นเวลา 14 ปี ใน
ลังกาสิบโห คนทีส่ ามารถฆ่าอินทรชิตได้จะต้องไม่เคยมองหน้าผู้หญิงเป็ นเวลา 12 ปี ซึง่ คนๆ
นัน้ ก็คอื เจ้าลัคนานันเอง
่
3. รามเกียรติ ์ฉบับมลายู มีรายละเอียดในบางอนุ ภาคทีค่ ล้ายคลึงกัน เช่น
อนุ ภาคเกี่ยวกับการกินผลไม้ ในเรื่องลังกาสิบโหจะคล้ายกับรามายณะมลายู ในตอนทีเ่ ทพสมา
ต้อ งการให้กุ มารีอ วตารไปผลาญพญายักษ์ช่อื มัส รายานานา จึงเสกกุ มาร กุ มารีเ ป็ นผลไม้
สวรรค์ผลหนึ่ง เทพสมาขว้างผลไม้ซกี หนึ่งไปตกในพานพระศรีท้าวกะมัสรายา มเหสีช่อื ตะวัน
ปะตรีมารูดากีเสวยผลไม้ซกี นัน้ ต่อมานางก็มคี รรภ์และประสูตพิ ระโอรส คือ พระราม ส่วนผลไม้
อีกซีกหนึ่ง นางเตวันประตรีมารูดานา มเหสีทา้ วมัสรายานานาได้เสวยก็มธี ดิ า แต่อนุ ชาท้าวมัส รายานานาทานายว่า มีลกั ษณะเป็ นกาลกิณี ท้าวมัสรายานานาจึงจาต้องนาธิดาไปฝั งไว้ในป่ า
ใกล้กุฎพี ระฤษี
ในฉบับเรื่องลังกาสิบโห อนุ ภาคการกินผลไม้เกิดจากนางกุต้ธี ้ดี าไปหา
มะม่วงมาถวายพระพรหมตอนอยูใ่ นป่ า ในคราวครัง้ แรกนางถวาย 10 ผล นางจึงได้กาเนิดภุมมจัก (ทศกัณฐ์) ในครัง้ ที่ 2 มะม่วงตกคลุกฝุ่ น นางนาไปถวายโดยมิได้ลา้ งจึงกาเนิดบุตรชายตัวดา
ชื่อ คุนนภา (กุมภกรรณ) และในครัง้ ที่ 3 นางล้างมะม่วงจนสะอาด นางได้กาเนิดลูกชื่อว่า ปิ ยสา
(พิเภก)
3.1.2.4 หอรมาน
หอรมานเป็ นรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือของไทยอีกฉบับหนึ่ง ฉบับที่ใช้
ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ฉบับวัดพระธาตุหริภุญชัย อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ไม่ปรากฏชื่อ
ผู้จารและปี ท่จี าร ลักษณะของต้นฉบับนัน้ จะเป็ นใบลานจานวน 2 ผูก อยู่ในสภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์ซง่ึ มีเนื้อเรือ่ งตัง้ แต่ต้นจนจบ ดร.ฮารัลด์ ฮุนดิอุสสันนิษฐานว่า อายุคงไม่เก่ ากว่า 130 ปี
หอรมานฉบับนี้เขียนโดยใช้อกั ษรลานนาไทยและภาษาถิน่ ลานนา ผู้ปริวรรตจากอักษรลานนา
เป็ นอักษรไทยกลางนัน้ คือ สิงฆะ วรรณสัย
ลักษณะการแต่งจะแต่งในลักษณะของนิทานในพระพุทธศาสนาหรือนิทานใน
มหาชาติ คือ แต่งเป็ นร้อยแก้ว มีคาถาภาษาบาลีแทรกเป็ นระยะๆ ลักษณะการใช้ถ้อยคาและ
สานวนโวหารจะมีความคล้ายคลึงกับเรือ่ งปรัมมเหียร
จุดมุ่งหมายในการแต่งเรื่องหอรมานนัน้ น่ าจะแต่งขึน้ เพื่อใช้เทศนาสอนสังการ
่
ปฏิบตั ติ นตามหลักพระพุทธศาสนา ดังทีพ่ ชั ลินจ์ จีนนุ่ น (2547: 39) กล่าวว่า ในเรื่องหอรมานมี
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ข้อความกล่าวเป็ นทานองระบุความประสงค์ของผูแ้ ต่งไว้ว่า “ดูราสัปปุรสิ ะทัง้ หลาย อาจารย์เจ้า
ตนวิสชั ชนาแต่งแปลงไว้ยงั ตานานคร่าวปฐมกัปป์ อันนี้แล” โดยนัยของข้อความนี้ผู้แต่งสมมติ
เรื่องนี้ให้เป็ นคาตอบหรือคาชี้แจง ข้อประพฤติธรรมหรือความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้อ่าน
และผูแ้ ต่งได้ชห้ี รือสรุปสิง่ เหล่านี้ให้ผู้อ่านเห็นเป็ นเรื่องๆ ไปตามลาดับ ดังเช่น เมื่อราพณาสวร
เนรมิตตนไปสมสู่กบั นางสุชาดา ในตอนแรกนางสุชาดาและพระอินทร์หาทราบความจริงไม่
ผูเ้ ขียนได้กล่าวแทรกไว้ว่า เทวดาแม้จะมีกายทิพย์ ถ้าไม่ได้ตรึกตรองพิจารณาก็จะไม่ทราบเหตุ
ทราบผล เช่นเดียวกับพระอรหันต์ถ้าไม่พจิ ารณาใคร่ครวญ ก็จะไม่ทราบอะไรคือความจริง และ
อะไรคือเท็จ เป็ นต้น
3.1.3 รามเกียรติ์ ฉบับภาคอีสาน
รามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสานทีม่ กี ารปริวรรตและพิมพ์เผยแพร่เท่าทีผ่ ศู้ กึ ษารวบรวมและ
นามาศึกษาในครัง้ นี้มที งั ้ หมด 3 ฉบับ ได้แก่ ควายทัวระพี พระรามชาดก และพระลัก – พระ
ลาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1.3.1 ควายทัวระพาี
ชฎารัตน์ สุนทรธรรม (2528: 63) กล่าวว่า ต้นฉบับเรื่องควายทัวระพี จารึกลง
ในใบลานด้วยตัวอักษรยวน แต่เมือ่ พิจารณาเนื้อเรื่องน่ าจะเป็ นตัวอักษรธรรม ทัง้ นี้เพราะในการ
จารเรือ่ งราวลงในใบลาน ถ้าเป็ นเรือ่ งคดีโลกมักจะจารด้วยตัวอักษรไทยน้อย (ทางเหนือเรียกว่า
ฝั กขาม) ถ้าเป็ นเรื่องคดีธรรม จะจารด้วยอักษรธรรม นักปราชญ์ชาวลาวใต้ได้ปริวรรตเรื่อ ง
ควายทัวระพีเป็ นอักษรลาวปั จจุบนั เมือ่ ปี พ.ศ. 2514 และเก็บไว้ทพ่ี ระราชวังเมืองหลวงพระบาง
Sachidanand Sahai ชาวอินเดียนาต้นฉบับเรื่องควายทัวระพีทเ่ี ป็ นอักษรลาวปั จจุบนั มาแปล
เป็ นภาษาอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2515 และออกพิมพ์เผยแพร่ ผูว้ จิ ยั (ชฎารัตน์ สุนทรธรรม) ได้
ปริวรรตเรือ่ งควายทัวระพีจากอักษรลาวเป็ นอักษรไทย
เรื่องควายทัวระพีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและสมัยทีแ่ ต่ง ในตอนท้ายเรื่องของฉบับ
ภาพถ่ายอักษรลาวบอกแต่เพียงวันเดือนปี ท่นี ักปราชญ์ลาวได้ปริวรรตเรื่องควายทัวระพีจาก
อักษรยวนเป็ นอักษรลาวว่า “สาเร็จเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 1971 กงวันเสาร์ เดือน 12 ขึน้ 12 ค่า
วันยามกองงาย พ.ศ. 2514” (ชฎารัตน์ สุนทรธรรม, 2528: 72)
ชฎารัตน์ (2528: 64 - 65) ยังได้กล่าวอีกว่า เมื่อศึกษาลักษณะของเรื่องรวมทัง้
เนื้อเรื่องโดยละเอียดแล้ว พบว่าเรื่องควายทัวระพีจะคล้ายกับเรื่องหอรมานซึ่งเป็ นรามเกียรติ ์
ฉบับล้านนาเกือบทัง้ หมด จึงสันนิษฐานว่า เรื่องควายทัวระพีน่าจะมีท่มี าจากเรื่องหอรมานซึ่ง
ทางล้านช้างได้ไปจากล้านนาไทย ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. ต้นฉบับเรื่องควายทัวระพีจารึกด้วยอักษรยวน (อักษรธรรม) จาก
หลักฐานทางโบราณคดีพบว่า ทางล้านนาเริม่ ใช้อกั ษรยวนหรืออักษรล้านนา หรือตัวเมืองจารลง
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บนฐานพระพุ ท ธรูป ที่ว ดั เชีย งมัน่ จัง หวัด เชีย งใหม่เ มื่อ ปี พ.ศ. 2008 ตัว อักษรชนิ ดนี้ ไ ด้
แพร่กระจายไปทางอีสาน ใช้ในการจารพระธรรมคัมภีรต์ ่างๆ เรียกว่าตัวอักษรธรรม ตัวอักษร
ยวนนี้เป็ นตัวอักษรของล้านนาแต่โบราณก่อนทีจ่ ะแพร่ส่ลู า้ นช้าง และแพร่กระจายไปสู่ลุ่มแม่น้ า
โขงและภาคอีสานของไทยในเวลาต่อมา
2. หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์แสดงว่า อาณาจักรล้านช้ างและล้านนาใน
สมัยราชวงศ์มงั รายมีค วามสัมพันธ์ กันอย่างใกล้ชิด พระเจ้าโพธิสาลราชแห่งล้านช้าง (พ.ศ.
2059 - 2091) ได้สมรสกับพระธิดาของพระเมืองเกษเกล้าแห่งล้านนาไทย ในสมัยพระเจ้าโพธิ สาลราชทีค่ รองล้านช้างนี้ ได้มกี ารฟื้ นฟูและสืบทอดพุทธศาสนาลัทธิลงั กาวงศ์จากล้านนาสู่ลา้ น
ช้าง การสืบทอดพุทธศาสนานี้ เป็ นปั จจัยสาคัญในการแพร่ขยายวรรณกรรมจากล้านนาไทย
โดยเฉพาะวรรณกรรมพระพุทธศาสนาไปสู่ล้านช้างด้วยทางหนึ่ง นอกจากนี้พระไชยเชษฐาธิราช โอรสของพระเจ้าโพธิสาลราชได้มาครองเมืองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2089 - 2091 และได้
กลับไปครองล้านช้างเมื่อพระบิดาสวรรคต การกลับไปล้านช้างครัง้ นี้ คงจะนาเอาศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจนวรรณกรรมจากล้านนาไปล้านช้างด้วย
3.1.3.2 พาระรามชาดก
พระรามชาดกเป็ น วรรณกรรมที่มคี วามนิยมในภาคเหนือ ของไทย พระราม
ชาดกได้แปลและเรียบเรียงใหม่ในลักษณะเก็บความบรรยายเป็ นภาษาไทยโดยพระสารประเสริฐ
(ตรี นาคะประทีป) และหลวงศรีอมรญาณ (ชัยศรี ศรีอมร) ฉบับทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นฉบับ
ทีพ่ มิ พ์ในงานพระราชทานเพลิงศพรองอามาตย์โท หลวงศรีอมรญาณ (ชัยศรี ศรีอมร) ณ เมรุวดั
มกุฎกษัตริยาราม เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม 2507 ทัง้ นี้พระสารประเสริฐ (2507: คานา)
กล่าวว่า รามเกียรติ ์หนังสือเทศน์น้ีคอื พระรามชาดก เป็ นหนังสือมากถึงต้องแบ่งเป็ น 2 บัน้ บัน้
ต้นมี 20 ผูก และบัน้ ปลายมี 23 ผูก นอกจากนี้สุกญ
ั ญา สุจฉายา (2555: 9) กล่าวว่า พระยา
สุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) เป็ นผูค้ ดั จากหนังสือผูก 2 บัน้ เพื่อถวายพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าธานีนิวตั (ยศในขณะนัน้ หรือรูจ้ กั กันในพระนามว่า พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร)
นิยะดา เหล่าสุนทร (2548: 1013) กล่าวว่า พระรามชาดกก็ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั
แพร่หลายนัก เพราะความยาวของเนื้อเรื่อง จนกระทังปี
่ พ.ศ. 2476 หลวงศรีอมรญาณ (ชัยศรี
ศรีอมร) และพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) ได้ช่วยกันย่อเรื่องพระรามชาดกเพื่อเผยแพร่
ในงานฌาปนกิจศพของมารดาหลวงศรีอมรญาณและใช้ช่อื เรือ่ งว่า พระรามชาดก นับแต่นนั ้ เรื่อง
พระรามฉบับย่อนี้กเ็ ผยแพร่ไปในหมู่นักศึกษา เสฐียรโกเศศเมื่อเขียนเรื่องอุปกรณ์รามเกียรติ ์ก็
ได้ใช้ฉบับย่อนักศึกษาเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ เมื่อเวลาผ่านไป ต้นฉบับของเรื่องพระรามชาดก
ก็สญ
ู จากความทรงจาไปในทีส่ ุด แต่ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั (นิยะดา) ได้ใช้ต้นฉบับเดิมซึง่ นับอายุถงึ
ปั จจุบนั นี้ หนังสือนี้มอี ายุมากกว่า 75 ปี ซึง่ เป็ นต้นเค้าของฉบับย่อของหลวงศรีอมรญาณ
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สมัยทีแ่ ต่งของเรือ่ งพระรามชาดก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ทรงขวนขวายหาต้นฉบับเรือ่ งพระรามชาดก ทรงอธิบายเกีย่ วกับสมัยทีแ่ ต่งเรือ่ งนี้ไว้ว่า
“ข้าพเจ้าพิจารณาดูแล้ว เรียนหารือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสฺส) ซึง่ เป็ นผูเ้ อาใจ
ใส่ในวรรณคดีและโบราณคดีของภาคอีสาน ทัง้ ท่านเองก็เป็ นชาวอีสานทีร่ อบรูเ้ รื่องราวทัง้ ปวง
เป็ นอย่างดีดว้ ย เห็นพ้องกันว่าคัมภีรพ์ ระรามชาดกนี้น่าจะเขียนไว้แต่ยุคสมเด็จพระเชษฐาธิราช นครล้านช้าง ระหว่าง พ.ศ. 2091 - 2114 อันเป็ นสมัยทีน่ ครล้านช้างรุ่งเรืองถึงขีดสุด”
(พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, 2517: 272)

ลักษณะการแต่งจะมีลกั ษณะการแต่งแบบนิทานชาดกในพระพุทธศาสนา คือ
เริม่ ด้วยการปรารภเรื่องเป็ นเทศนาอุบตั เิ หตุ พระสงฆ์ ทูลอาราธนาก็ทรงนาเรื่องพระรามชาดก
มาแสดงท่ามกลางสังฆมณฑลแล้วดาเนินเรื่องไปตามเหตุการณ์ในนิทาน จบลงด้วยการกลับ
ชาติหรือเรียกว่าประชุมชาดกว่า ใครกลับชาติมาเกิดเป็ นใครบ้างในสมัยของพระพุทธองค์คล้าย
กับเรือ่ งพระลักพระลาม (พัชลินจ์ จีนนุ่น, 2547: 81)
เรื่อ งนี้ มเี นื้ อ หาตรงกับ เรื่อ งพระลัก พระลามของลาว ฉบับ ดร.Sachidanand
Sahai ชาวบ้านอีสานทัวไปก็
่ เรียกเรือ่ งนี้ว่า พระลักพระลาม เช่นกัน ดังพบภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ที่ภายนอกโบสถ์วดั สระบัวแก้ว บ้านวังคูณ อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และที่ว ดั
หนองพอก บ้านหนองพอก อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อหาของภาพตรงกับเรื่องนี้
มากกว่าพระลักพระลามฉบับพระอริยานุวตั ร (สุกญ
ั ญา สุจฉายา, 2555: 9)
นอกจากนี้ในเรื่องพระรามชาดกนัน้ ยังมีการปรับเปลีย่ นบทบาทของพระรามซึง่
เดิมเป็ นวีรบุรุษมาเป็ นพระโพธิส ตั ว์ซ่งึ เป็ นคติทางพระพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาทนัน้ ไม่พบใน
วรรณกรรมเรื่อ งพระรามของชาติใ ด เว้นแต่ ฉ บับของลาวเท่านัน้ ดัง นัน้ ค าเรียกชื่อ พระราม
บางครัง้ ก็คอื พระโพธิสตั ว์ แต่มขี อ้ สังเกตว่าผูแ้ ต่งหรือผูร้ วบรวมชาดกเรื่องนี้ไม่ได้ให้ความสนใจ
ต่อองค์ประกอบของชาดกมากนัก ดังจะเห็นได้จากการกลับชาติ ซึง่ ก็คอื การชีใ้ ห้เห็นว่าบุคคลใน
เรื่องซึง่ เกิดขึน้ ในอดีต จะเกิดมาเป็ นบุคคลร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า หรือที่เรียกว่าปั จจุบนั วัตถุ
กระทาอย่างคร่าวๆ ไม่สมจริง และไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติของพระพุทธศาสนา
ดังเช่น ท้าวพิกพี (ผู้เป็ นพีข่ องท้าวราพณาศวร ต่อมาเข้ากับพระราม) ก็มาเป็ นพระยาชมพูบดี
ท้าวเชษฐกุมาร (โอรสของท้าวราพณาศวร ต่อมาอยูก่ บั พระราม) มาเป็ นพระยาศรีธรรมาโศกราช
พระยาปั ตตะลุม (ในฉบับรามเกียรติ ์ คือมัยราพณ์ผู้สะกดทัพพระราม และลักพระรามไปเมือง
บาดาล) มาเป็ นพระยาเทวนัมปิ ยะติสส (นิยะดา เหล่าสุนทร, 2548: 1013)
เรือ่ งพระรามชาดกนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 บัน้ บัน้ ต้นมี 20 ผูก และบัน้ ปลายมี 23
ผูก เนื้อเรื่องของพระรามชาดกในบัน้ ต้น เป็ นส่วนทีเ่ พิ่มเติมขึน้ มาจากต้นเรื่องเดิม เป็ นการผูก
โครงเรื่องขึน้ มาใหม่ เข้าใจว่าผูแ้ ต่งคงได้รบั อิทธิพลจากการที่พระยายักษ์ในเรื่อง สังข์ศลิ ป์ ชัย
ลักนางเกสรสุมณฑาไปอยู่ในปราสาทกับตน ต่อมาสังข์ศลิ ป์ ชัยรับอาสาพระบิดาไปติดตามนาง
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ผูเ้ ป็ นอากลับมา การเพิม่ เติมเนื้อเรื่องในตอนนี้เข้าใจว่าผูแ้ ต่งคงประสงค์จะเชิดชูความเก่งกล้า
ของพระราม อนึ่งความมุ่งหมายของเรื่องทีใ่ ช้ในการเทศน์มสี ่วนทีส่ นับสนุ นเนื้อเรื่องให้ยดื ยาว
และทวีความซับซ้อนขึน้ เนื้อเรื่องตอนต้นนี้ ไม่พบในเรื่องพระรามของชนชาติใดๆ เป็ นการ
เพิม่ เติมและเป็ นอัตลักษณ์ของชาวลาว ส่ วนเนื้อ เรื่องบัน้ 2 ดาเนินตามต้นแบบของเรื่อ ง
พระรามทัวๆ
่ ไป คือ การทาสงครามระหว่างพระรามซึ่งเป็ นฝ่ ายธรรมกับท้าวราพณาสวรซึ่ง
เป็ นฝ่ ายอธรรม ซึง่ มีสาเหตุมาจากนางสีดา ในส่วนทีแ่ ตกต่างกันก็คอื รายละเอียดของพลความ
คือ การทาสงครามแต่ ละครัง้ แต่ท่นี ่ าสนใจก็ค ือ อนุ ภาคในส่ วนที่พระรามต้องกลายเป็ นลิง
เพราะไปกินผลนิโครธ ลิงพระรามมีบุตรกับนางลิงแพงสี (ซึ่งเดิมก็คอื คน) ชื่อท้าวหุลละมาน
(หนุ มานของรามเกียรติ ์) ซึง่ กลายเป็ นกาลังสาคัญในการทาสงครามกับท้าวราพณาสวร
3.1.3.3 พาระลัก - พาระลาม
พระลัก - พระลามเป็ นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาทีใ่ ช้โครงเรื่องรามเกียรติ ์
ซึง่ มีช่อื เสียงในภาคอีสานอีกฉบับหนึ่ง จารุบุตร เรืองสุวรรณ (2520: 297) กล่าวว่า หนังสือเรื่อง
พระลักพระลามนี้ม ี 2 สานวน สานวนหนึ่งเป็ นหนังสือผูกจารลงในใบลานด้วยตัวอักษรไทยน้อย
ในลักษณะร้อยกรองโดยคาโคลงเป็ นฉบับย่อ สานวนทีส่ องเป็ นหนังสือมี 2 มัด มัดต้นมี 21 ผูก
มัดปลายมี 7 ผูก จารลงในใบลานด้วยตัวอักษรธรรมในลักษณะร้อยแก้วซึง่ คล้ายกับอักษรไทย
ใหญ่สมัยโบราณ ส่วนฉบับทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พระลักพระลาม ฉบับของพระอริยานุ วตั ร
เขมจารีเถระเป็ นผูต้ รวจชาระ นอกจากนี้จารุบุตร เรืองสุวรรณ (2520: 297) ยังได้กล่าวอีกว่า
วรรณคดีเ รื่อ งพระลัก พระลามมีช่ือ เรียกอีก ชื่อ หนึ่ง ตามภาษาพื้นบ้านว่ า “นิทานสังคีป พะลี
จันทน์” หรือ “ทรพีชนพ่อ” มีความแพร่หลายจนกระทังกลายมาเป็
่
นสานวนคาร้องด่าคนเนรคุณ
หรือเด็กลูกหลานทีด่ อ้ื รัน้ ว่า “บักลูกทรพี” หรือ “คนทรพี”
ส่วนต้นฉบับพระลักพระลามเป็ นฉบับร้อยกรอง พระอริยานุ วตั ร เขมจารีเถระ
(2518: คานา) ได้กล่าวถึงทีม่ าทีไ่ ด้รบั ต้นฉบับรามเกียรติ ์เรือ่ งนี้ไว้ในคานาว่า
“หนังสือพระลักพระรามยณ์สานวนคากลอนร้อยกรองนี้ ข้าพเจ้าได้มาจากวัดเหนือ
จังหวัดสกลนคร ซึ่งพระศรีสกลกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเป็ นเจ้าอาวาส เห็นข้าพเจ้า
เป็ นผูส้ นใจในหนังสือวรรณคดีเก่าๆ จึงใช้จารย์นารี ทายกวัด ไปค้นหาทีบ่ า้ นเรือนโยมคุม้ วัด
เหนือ จึงได้คากลอนพระลักพระรามยณ์มาถวาย ข้าพเจ้าดีใจมากจึงได้ชาระตรวจทาน ซึง่ ผู้
คัดลอกได้คดั ลอกคลาดเคลื่อนไปบ้าง จึงได้แก้ไขให้ถูกต้องให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ แต่เป็ น
หนังสือเก่ามากจนใบลานเปราะขาดหักไปบ้าง หากมีคลาดเคลื่อนบ้าง ขอได้รบั อภัยจากท่าน
นักกวีดว้ ย”

ธวัช ปุณโณทก (2522: 499) ได้กล่าวถึงต้นฉบับของเรื่องพระลัก - พระลามไว้
ว่า ต้นฉบับเรื่องพระลักพระลามนี้แพร่หลายน้อยกว่าวรรณกรรมนิทานเรื่องอื่นๆ ทีก่ ล่าวมาแล้ว
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มาก่อน แต่เห็นว่าเป็ นเรื่องแปลกน่ าสนใจจึงนามาเสนอโดยละเอียดมากกว่าเล่มอื่นๆ ต้นฉบับ
เดิมเป็ นเอกสารใบลานตัวอักษรไทยน้อย ส่วนฉบับทีเ่ ป็ นร้อยแก้วเขียนด้วยตัวอักษรธรรมเป็ น
ส่วนใหญ่ และชาวอีสานมักจะเรียกชื่อว่าพระลักพระลามชาดก ซึ่งเป็ นความเข้าใจผิดของชาว
อีสาน และการประพันธ์ผปู้ ระพันธ์จะใช้ช่อื เรียกพระลามว่า พระโพธิสตั ว์อยูเ่ นืองๆ
ชื่อและสมัยที่แต่งเรื่องพระลักพระลามไม่ได้ปรากฏอย่างชัดเจน แต่ทงั ้ นี้พระยา
อริยานุวตั ร เขมจารีเถระ (2518: 133) ได้แต่งเพิม่ เติมไว้ตอนท้ายเรือ่ งพระลักพระลามไว้ว่า
“นิฏฐิตงั หมดเสีย้ งในพระลามนักปราชญ์แต่ง เจ้าเอย ได้มาจากเจ้าคุณศรีสกลกิจฮู้ไว้
จิงเห็นแจ้งแห่งนิทาน วัดเหนือเมืองสกลนัน้ ตัง้ อยู่สกลนคร สานวนเมืองสกลเพื่อนมีมาไว้ บ่
ได้มใี ผฮู้เป็ นใผแปลแต่ง ในปี ใดบ่ฮเู้ ห็นแจ้งแต่งความ คึดว่า แม่นสมัยศรีสตั นาคนักปราชญ์
แต่งริจนา แท้ดาย ได้มาพันกว่าปี ฮุ่งเฮืองมาแล้ว พระอริยานุวตั รไปผ้อจิงโฮมมาพะลันฮีบเป็ น
ของเก่าแท้มาได้แต่งเติม...”

จุดมุง่ หมายในการแต่งเรือ่ งพระลักพระลามนัน้ ผูแ้ ต่งน่ าจะเป็ นพระภิกษุเพราะมี
การแสดงความคิดภายในใจในลักษณะทีข่ นุ่ ข้องหมองใจหรืออาจกล่าวได้ว่า เป็ นจุดมุ่งหมายการ
แต่งของกวีผแู้ ต่ง ดังความทีว่ ่า
“ฟั งเยอ นักปราชญ์เจ้าฝูงหมู่มีผญา ให้ค่อยพิจารณาดูซู่คนจิงแจ้ง ฟั งเอาท้อนอย่า
เตียนขวัญคณิงฮ่ า คาเอย ให้ค่อยฟั งแจบแจ้งคณิงไว้ท่ที วง แท้เนอ คาระหัดหมู่น้ีใผบ่หอน
หวนเห็น ในทานองแห่งเฮียมเฮาฮู้ อ้ายนี้ ตัง้ หากอุลละโหฮ้อนในทวงแค้นคัง่ เจ้าคาเอย จิงได้
แฮงกล่าวเว้นปะเหียนก้อยกิง่ เดียว แท้เด พอให้สว่างฮ้อนในแห่งหือระทัย พีแ่ ม พอให้หาย
บรรเทาสว่างใจปานน้า บ่กว่าแต่ปัญญาแม้งซิงหลิงเห็นตัดส่อง เอาท้อน ไว้แก่สาวพีน่ ้องคณิง
ไว้ซ่คู น อ้ายนี้ บ่แม่นชายชัวถ้
่ านในชลแคมท่า ตัง้ หากแม่นชายคาชาวหล่อเลีย้ งในเบ้ายอดคา
อ้า งจัก ปองเอาแก้วมหานี ลน้ าคัง่ พิลานัน้ มาขอแหวนใส่ก้อ ยแพงไว้เ ฮ็ดทึน พี่น า เจ้า ผู่
ปั ญญากว้างสาวฮามให้คดึ ฮ่ า เอาท้อน ข้อยก็คดิ แจบแจ้งกะใจแล้วจิง่ แต่งความ ฟั งเอาท้อน
ทัง้ หลายเถ้าแก่ ทัง้ แม่ฮ้างแม่หม้ายสาวจ้อยให้หมันฟั
่ ง พระลักษณ์พระลามนี้จอมปะเสิฐคา
สอนแท้ทาย ใผผู่ฟังนิทานจังฮุ่งเฮืองเมือหน้า ขอให้สาธุชนเซือ้ ฟั งเอาจาจื่อ ไว้ทอ้ น”
(พระอริยานุวตั ร เขมจารีเถระ, 2518: คานา)

ลักษณะการแต่งมีรปู แบบคล้ายนิทานชาดก ตอนจบมีการประชุมชาดก และใน
เรื่องมีการเรียกพระลามว่า “พระหน่ อโพธิสตั ว์” ทัง้ นี้เรื่องพระลักพระลามแต่งด้วยคาประพันธ์
ประเภทกลอนอ่าน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กลอนเทศน์หรือกลอนสวด ซึง่ เป็ นการนาเอาคากลอน
มาแต่งเป็ นเรือ่ งยาวๆ สาหรับอ่านสู่กนั ฟั งหรือใช้แต่งวรรณกรรมเรื่องยาวสาหรับเทศน์ สวดหรือ
เพื่อ เป็ นคติส อนใจและเพื่อความบันเทิง กลอนอ่านในเรื่อ งพระลักพระลามนี้ เป็ นกลอนอ่าน
อักษรสังวาสทีป่ รากฏในเรื่องพระลักพระลาม คือ กลอนอ่านเป็ นบท บทหนึ่งมี 2 วรรค วรรค
หนึ่งประกอบด้วยจานวนคาตัง้ แต่ 7 - 10 คา (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2521: 30)

44
3.2 นางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่ างๆ ของไทย
หากพิจารณาเนื้อเรื่องรามเกียรติ ์ จะพบว่า นางสีดาเป็ นตัวละครเอกหญิงและนางเอก
หญิงที่ยงั คงปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยทุกฉบับ ไม่ว่าจะเป็ นรามเกียรติ ์ฉบับภาค
กลาง รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน ย่อมเป็ นสิง่ ที่ช้ใี ห้เห็นถึงการ
ดารงบทบาทและความสาคัญของนางสีดาได้เป็ นอย่างดี
ดัง นัน้ การศึก ษานางสีด าในรามเกียรติฉ์ บับต่ างๆ ของไทย จะเป็ นการชี้ใ ห้เห็นถึง
บทบาทและพฤติกรรมของนางสีดาที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์ อันจะเป็ นพื้นฐานที่
จะช่ ว ยท าให้เ กิด ความเข้า ใจเกี่ย วกับ นางสีด าในเบื้อ งต้ น ทัง้ นี้ ผู้ศึก ษาจะขอกล่ า วเฉพาะ
เหตุ ก ารณ์ ท่ีนางสีดามีบ ทบาทและแสดงพฤติก รรม หรือ ตัว ละครอื่น ๆ ในวรรณกรรมเรื่อ ง
รามเกียรติ ์กล่าวถึงเท่านัน้ เพราะจะเป็ นการเน้นบทบาทและการปรากฏพฤติกรรมของนางสีดา
ในวรรณกรรมเรือ่ งรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.2.1 นางสีดาในคาพาากยรรามเกียรติ์ ฉบับสมัยอยธยยา
ผูศ้ กึ ษาจะขอกล่าวเฉพาะตอนพากย์นางสีดามาสนามรบในภาค 1 เท่านัน้ และจะขอ
กล่าวเฉพาะภาคทีน่ างสีดามีบทบาทสาคัญในเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับนี้ อันได้แก่ ภาค 2 ตอนสีดา
หาย และภาค 4 ตอนหนุมานถวายแหวน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ภาค 1 ตอนพากย์นางสีดามาสนามรบ
นางสีดาเดินทางมาพร้อมกับนางตรีชฎาขึน้ พระทีน่ งั ่ บุษบกแก้วมายังทีส่ นามรบ
เมื่อนางสีดาเห็นพระลักษมณ์และพระรามก็คร่าครวญโศกเศร้าพร้อมตัดพ้อพระรามว่า ให้พระ
ลัก ษมณ์ ทาสงครามคนเดียวจนต้อ งพ่ ายแพ้อินทรชิต จากนัน้ นางสีดาก็ค ร่ าครวญถึงความ
เป็ นมาในอดีต จนถึงปั จจุบนั ตัง้ แต่นางสามนักขาจนถึง การต้อ งทาสงครามกับทศกัณฐ์โดยมี
สาเหตุจากตนเอง ในทีส่ ุดแล้วนางสีดาก็สลบแนบข้างพระราม
ภาค 2 ตอนสีดาหาย
นางสีดาถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวโดยใช้กลอุบายให้มา้ รีศแปลงเป็ นกวางทอง เพราะ
ทศกัณฐ์ลุ่ มหลงในความงามตามคาบอกเล่ าของนางสามนักขา เมื่อนางสีดาเห็นกวางทองก็
อยากได้และตัดพ้อต่อว่าพระราม ทาให้พระรามต้องติดตามกวางทองไป ม้ารีศแปลงเสียงเป็ น
พระรามทาให้นางสีดาสังให้
่ พระลักษมณ์ไปช่วยพระราม แต่พระลักษมณ์ไม่อยากไป ซึ่งทาให้
นางโกรธจนพระลักษมณ์ต้องออกจากอาศรมไปช่วยพระราม ในที่สุดทศกัณฐ์ก็ลกั พานางสีดา
ขึ้นราชรถเหาะกลับ มายังเมือ งลงกา ส่ ว นสดายุค ิดจะช่ว ยนางสีดาแต่ ต้อ งตายเพราะความ
ปากเบาทีเ่ ฉลยความลับว่าแหวนของนางสีดาสามารถสังหารตนได้ ทศกัณฐ์จงึ ถอดแหวนของ
นางสีดาขว้างไปทีส่ ดายุ เมือ่ พระรามทราบความจริงก็เศร้าโศกเสียใจและคร่าครวญถึงนางสีดา
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ภาค 4 ตอนหนุมานถวายแหวน
หลังจากที่นางสีดาถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ ท่เี มืองลงกา นางสีดาได้พานักที่
สวนอุทยาน ทศกัณฐ์ได้มาเกี้ยวพาราสี นางสีดาไม่ตอบกลับและใช้ไม้ด่าต่างแทนทศกัณฐ์ดว้ ย
ถ้อยคารุนแรงหยาบคาย เมื่อทศกัณฐ์กลับไปนางสีดาจึงคิดผูกคอตาย ทันใดนัน้ หนุ มานได้รบี
เข้ามาช่วย นางสีดาไม่พอใจจึงบริภาษหนุ มาน แต่หนุ มานได้ถวายแหวนกับสไบแด่นางสีดา
นางสีดาไม่ยอมกลับไปพร้อมหนุ มานเพราะกลัวคาครหานินทาและต้องการให้พระรามสังหาร
โคตรวงศ์ของทศกัณฐ์ให้หมดสิ้น จากนัน้ หนุ มานจึงได้สรรเสริญนางสีดาว่ามีความซื่อสัตย์และ
ภักดีต่อพระรามเพียงผูเ้ ดียว
3.2.2 นางสีดาในบทละครรามเกียรติ์ ฉบับสมัยอยธยยา
บทละครเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยาเริม่ จับความตัง้ แต่ตอนพระรามประชุมพล
จนถึงองคตสื่อสาร ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาขอกล่าวถึงบทบาทของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับนี้ดงั นี้
นางสีดาถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ทอ่ี ุทยานในเมืองลงกา นางสีดาเศร้าโศกเสียใจอย่าง
ยิง่ ทีพ่ ระรามไม่ยอมเดินทางมาช่วยตนจึงคิดจะผูกคอตาย แต่หนุมานได้ช่วยไว้ทนั และยังอุ้มนาง
สีดาทีก่ าลังสลบไปถวายแด่พระราม เมื่อนางสีดาได้สติกต็ ่อว่าหนุ มานว่ากระทาตัวไม่ถูกควรที่
อุม้ ตนเองเหาะมาเช่นนี้ หนุมานจึงต้องพากลับมาส่งทีอ่ ุทยานของเมืองลงกาดังเดิม
3.2.3 นางสีดาในบทละครรามเกียรติ์ ฉบับพาระเจ้ากรธงยนบธรี
เนื้อเรื่องของบทละครรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุรจี ะมีทงั ้ หมด 4 ตอนดังทีก่ ล่าว
ไว้ขา้ งต้น ส่วนนางสีดาจะมีบทบาทสาคัญทัง้ หมด 2 ตอน ได้แก่ ตอนพระมงกุฎ และตอนท้าว
มาลีวราชพิพากษาความจนทศกัณฐ์เข้าเมือง ดังนี้
ตอนพระมงกุฎ
นางสีดาได้เล่าถึงความหลังเกี่ยวกับพระรามและการพบกันระหว่างตนเองกับ
พระรามให้แก่พระมงกุฎฟั งซึ่งนางสีดาก็ได้คร่ าครวญโศกเศร้า ต่อมาพระมงกุฎถูกจับโดยศร
พรหมาสตร์ของพระพรต ส่วนพระลบจึงหนีกลับไปบอกนางสีดากับพระฤษี จึงทาให้นางสีดารูว้ ่า
บุตรของตนเองสู้กบั หนุ มานและพระพรต ฝ่ ายพระอินทร์จงึ สังให้
่ นางรัมภาไปช่วยโดยพระลบ
โดยใส่แหวนของนางสีดาไว้ในน้า อานาจของแหวนนางสีดาจึงกาบังกายพระมงกุฎจนหนีไปได้
ตอนท้าวมาลีวราชพิพากษาความจนทศกัณฐ์เข้าเมือง
ท้าวมาลีวราชเสด็จมายังสนามรบตามคาทูลเชิญของทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์เข้าเฝ้ า
และได้กล่าวโทษต่อพระราม ท้าวมาลีวราชจึงสังให้
่ พระรามและนางสีดาเข้าเฝ้ าเพื่อไต่ถามความ
จริง เมือ่ ท้าวมาลีวราชเห็นนางสีดาจึงเกิดความลุ่มหลงในความงดงามของนางสีดา แต่กส็ ามารถ
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ระงับจิตที่ลุ่มหลงได้ นางสีดาทูลตามความเป็ นจริง โดยเล่าความหลังต่างๆ ที่เกิดขึน้ ว่าตนถูก
ทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ทเ่ี มืองลงกา ทาให้ทา้ วมาลีวราชตัดสินให้ทศกัณฐ์คนื นางสีดาแต่ทศกัณฐ์
ไม่ยอม ท้าวมาลีวราชจึงได้สาปแช่งทศกัณฐ์และอวยพรให้แก่พระราม จากนัน้ ก็ได้เสด็จกลับ
3.2.4 นางสีดาในบทละครรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1
บทละครเรื่อ งรามเกียรติ ์ ฉบับพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 1 ถือเป็ นรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาษาไทยที่ส มบูร ณ์ ท่ีสุ ด ซึ่ง มีต ัง้ แต่ ต้นเรื่อ งจนถึง จบเรื่อ ง และเป็ นฉบับ ที่น างสีดามีค วาม
สมบูรณ์มากทีส่ ุดเช่นเดียวกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ต้นเรื่องมีการกล่าวถึงการกาเนิดของตัวละคร โดยเฉพาะนางสีดาจะมีภูมหิ ลังมาจาก
พระลักษมี พระชายาคู่บุญบารมีของพระนารายณ์ โดยอวตารลงมาเป็ นพระราชธิดาของทศกัณฐ์
กับนางมณโฑ พิเภกผูเ้ ป็ นโหรทานายดวงชะตาของนางสีดาว่าเป็ นกาลกิณีจงึ ถูกใส่ผอบลอยน้ า
ไป ท้าวชนกเก็บผอบจึงเลีย้ งนางเป็ นพระธิดา ต่อมาท้าวชนกคิดหาคู่ให้ นางสีดาโดยให้กษัตริย์
ต่างเมือ งยกศร หากใครยกได้จะได้อ ภิเษกสมรสกับนางสีดา พระรามได้สบตากับนางสีดาที่
หน้าต่างและได้อภิเษกกับนางสีดา นางไกยเกษีทูลขอให้พระพรตขึน้ ครองราชย์แทนพระราม
จากนัน้ ท้าวทศรถสิน้ พระชนม์ นางสีดาขอบวชเพื่อจะได้ตดิ ตามพระรามเข้าป่ าเป็ นเวลา 14 ปี
นางสามนักขาได้ทุบตีนางสีดา จึงถูกพระลักษมณ์ตดั หูและจมูก นางสามนักขาแค้นใจกลับไป
ฟ้ องทศกัณฐ์โดยกล่าวว่านางสีดาสวยงามทีส่ ุด ทศกัณฐ์หลงอุบายจึงอยากได้นางสีดาด้วยความ
หลงใหล จึงสังให้
่ มารีศปลอมเป็ นกวางทองหลอกล่อพระราม มารีศแกล้งทาเสียงเป็ นพระราม
นางสีดาสังพระลั
่
กษมณ์ไปช่วยพระราม แต่พระลักษมณ์ไม่ยอมไปช่วยเพราะคิดว่าเป็ นอุบาย
นางสีดาจึงโกรธ ต่อมาทศกัณฐ์แปลงเป็ นฤษีได้ลกั พาตัวนางสีดากลับเมืองลงกา
ต่อมาพระรามได้สงให้
ั ่ ทาถนนไปยังเมืองลงกาเพื่อติดตามนางสีดากลับคืนมา พระราม
ได้ให้หนุมานไปเฝ้ านางสีดา ทศกัณฐ์เกีย้ วนางสีดา แต่นางสีดาได้ปักไม้เพื่อใช้ไม้ด่าต่างทศกัณฐ์
นางสีดาคิดจะผูกคอตาย หนุ มานได้เข้ามาช่วยไว้ทนั นางสีดาได้สงให้
ั ่ หนุ มานไปทูลต่อพระราม
ว่ า ตนจะรอที่น่ี เ พื่อ รอให้พ ระรามมารับ กลับ ไปและให้ท าลายโคตรวงศ์ท ศกัณ ฐ์ใ ห้ห มดสิ้น
ทศกัณฐ์หมดหนทางจึงทูลเชิญท้าวมาลีวราชมาพิพากษาความและหวังให้เข้าข้างตน เมื่อท้าว
มาลีวราชเห็นนางสีดาก็เกิดอาการตะลึงในความงามของนางสีดาจนต้องพยายามระงับจิตใจ
นางสีดาได้ทูลความจริงว่าตนคือภรรยาของพระรามและถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ทเ่ี มืองลงกา
ท้าวมาลีวราชตัดสินให้ทศกัณฐ์คนื นางสีดาให้แก่พระราม ทศกัณฐ์ไม่ ยอมจึงถูกท้าวมาลีวราช
สาปแช่ง หลังจากนัน้ ก็เกิดสงครามสูร้ บระหว่างฝ่ ายพระรามกับฝ่ ายทศกัณฐ์อกี หลายครัง้ และใน
ทีส่ ุดพระรามได้แผลงศรสังหารทศกัณฐ์สาเร็จและได้นางสีดากลับคืนมา
จากนัน้ นางสีดาขอพิสูจน์ ความบริสุทธิ ์ของตนด้วยการลุยไฟ ซึง่ ไฟมิอาจทาอันตราย
นางสีดาได้ ต่อมานางอดูลแค้นใจจึงปลอมตัวเป็ นนางกานัลและขอให้นางสีดาเขียนรูปทศกัณฐ์
เมื่อพระรามกลับมาก็พบรูปทศกัณฐ์ซ่งึ นางอดูลได้เข้าไปสิง รูปจึงทาให้ลบรูปไม่ออก พระราม
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กริว้ จึงสังให้
่ พระลักษมณ์นานางสีดาไปประหารในป่ า แต่พระลักษมณ์ไม่อาจสังหารนางสีดาจึง
ควักหัวใจเนื้อทรายกลับไปยืนยันต่อพระราม นางสีดามาอยู่กบั พระฤษีวชั รมฤคจนประสูตพิ ระ
มงกุฎ นางสีดาได้เล่าความหลังเรื่องพระรามผูเ้ ป็ นพระบิดาให้พระมงกุฎฟั ง ต่อมาพระมงกุฎได้
ลองศรทาให้เกิดเสียงดังสนัน่ ทาให้พระรามจัดม้าอุปการไปค้ นหาผูม้ บี ุญบารมี พระมงกุฎจับม้า
ขีเ่ ล่น จึงถูกพระพรตและพระสัตรุดจองจาในคุก พระลบหนีกลับมาหานางสีดาและพระฤษีเพื่อ
ขอให้ช่วยพระมงกุฎ พระลบช่วยพระมงกุฎหนีได้โดยได้รบั ความช่วยเหลือจากพระอินทร์ ทาให้
พระรามยกทัพมาสูก้ นั จนรูว้ ่าทัง้ สองคือพระโอรสของตน พระรามขอคืนดีและง้อนางสีดา แต่นาง
ไม่ยอมจึงตัง้ จิตอธิษฐานแหวกแผ่นดินไปอยูเ่ มืองบาดาล พิเภกทูลให้พระรามเดินป่ าเพื่อสะเดาะ
เคราะห์เป็ นเวลา 1 ปี แต่ในทีส่ ุดพระอิศวรทรงช่วยเข้ามาไกล่เกลีย่ ให้พระรามกับนางสีดาคืนดี
กันโดยได้จดั พิธอี ภิเษกสมรสครัง้ ที่ 2 ทีเ่ ขาไกรลาส
3.2.5 นางสีดาในบทละครรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 2
เนื้อเรื่องของบทละครรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน กล่าวคือ 1)
เนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องกันจับความตัง้ แต่ตอนพระรามให้หนุ มานไปถวายแหวนแก่นางสีดาจนถึง
ตอนราชาภิเษกพระราม 2) เนื้อเรื่องเป็ นตอนๆ โดยความไม่ต่ อเนื่องกับตอนต้น จะเริม่ ตัง้ แต่
ตอนพระรามประพาสป่ าจนถึงตอนพระรามกับนางสีดากลับเมือง
นางสีดาถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ทอ่ี ุทยานของเมืองลงกา นางสีดากาลังจะผูกคอตาย
แต่ หนุ มานมาช่ว ยไว้ทนั นางสีดาได้บริภาษหนุ มาน ต่อ มาพิเภกถู กขับออกจากเมือ งเพราะ
ทศกัณฐ์ไม่พอใจที่พ ิเภกแนะนาให้คนื นางสีดากลับคืนสู่พระราม จากนัน้ พระรามได้สงให้
ั ่ พล
วานรจองถนนเพื่อติดตามนางสีดากลับคืนมา ในทีส่ ุดฝ่ ายพระรามก็สามารถสังหารฝ่ ายทศกัณฐ์
จนสิน้ ชีวติ พระรามสามารถช่วยเหลือนางสีดากลับคืนมาได้ นางสีดาขอพิสูจน์ความบริสุทธิ ์ของ
ตนเองด้วยการลุยไฟเพื่อไม่ใ ห้เป็ นที่กงั ขาแก่ผู้อ่นื ไฟมิอาจทาอันตรายแก่นางสีดาได้ เหล่า
เทวดาจึงได้สรรเสริญความซื่อสัตย์ของนางสีดาทีม่ ตี ่อพระราม
เนื้อเรื่องอีกกระบวนความที่ไม่ต่อเนื่องกัน เริม่ ตัง้ แต่ตอนพระรามเสด็จประพาสป่ า
ทาให้นางอดูลปลอมเป็ นนางกานัลขอให้นางสีดาวาดรูปทศกัณฐ์ นางอดูลสิงรูปจึงทาให้ลบรูปไม่
ออกซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้พระรามกริว้ โกรธอย่างมาก พระรามตรัสสังให้
่ พระลักษมณ์นา
นางสีดาไปประหาร แต่พระลักษมณ์ไม่อาจสังหารนางสีดาได้ นางสีดาจึงมาอาศัยกับพระฤษีและ
ได้ป ระสูติพ ระมงกุ ฎ พระฤษีชุ บ พระลบมาเป็ น เพื่อ นพระมงกุ ฎ พระรามปล่ อ ยม้ า อุ ป การ
พระรามขอคืนดีนางสีดา พระรามเข้าโกศ นางสีดาได้หนีไปอยู่ทเ่ี มืองบาดาล จึงทาให้พระอิศวร
ต้องมาไกล่เกลีย่ ให้นางสีดายอมคืนดีกบั พระราม ในทีส่ ุดเรื่องจึงลงเอยด้วยการอภิเษกพระราม
กับนางสีดาทีเ่ ขาไกรลาสอีกครัง้ หนึ่ง
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3.2.6 นางสีดาในบทละครรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 4
เริม่ เรื่องตัง้ แต่ตอนที่สามกษัตริย์ (พระราม พระลักษมณ์และนางสีดา) เดินทางมาถึง
แม่น้ าสะโตงแล้ว ได้พ บกับกุ ขนั ซึ่ง ได้เ ข้ามาสวามิภกั ดิ ์ต่ อ พระรามและได้นาเสด็จข้ามแม่น้ า
สะโตงและนาไปพบพระฤษีต่างๆ โดยได้ช่วยเหลือพระราม นางสีดาในฉบับนี้จะทาหน้าทีค่ อย
รับ ใช้พ ระราม และบทบาทจะมีน้ อ ย เพราะมีบ ทพระราชนิ พ นธ์ฉ บับ ตัด ตอนสัน้ ๆ เท่ า นั น้
ประการสาคัญ บทบาทของนางสีดาในบทละครรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 จะเหมือนกับนางสีดา
ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เนื่องจากพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เนื้อเรื่องรามเกียรติ ์โดยทรง
ใช้รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็ นต้นเค้าในการพระราชนิพนธ์
3.2.7 นางสีดาในบทร้องและบทพาากยรรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 6
หากพิจารณาถึงลาดับการพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ ์นัน้ หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล
(2552: 167) ได้ ก ล่ า วถึง บทพระราชนิ พ นธ์ ร ามเกีย รติข์ องพระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หวั เป็ นเรื่องๆ ไปหลายชุดเพื่อประโยชน์ ใ นการแสดงละครดึกดาบรรพ์ เนื้อเรื่องจึงไม่
ติดต่อกัน หากจะเรียงลาดับเวลาในเรือ่ งรามเกียรติ ์จะเป็ นดังต่อไปนี้
1. สุดาวตาร
2. พระอรชุนกับทศกรรฐ์
3. ฤษีเสีย่ งลูก
4. รามสูรชิงแก้ว
5. ชุดอภิเษกสมรส ได้แก่ ปราบตาฑะกา อภิเษกสมรส
6. ชุดสีดาหาย ได้แก่ สูรปะนฃามาหึง พระรามตามกวาง
7. เผาลงกา
8. พิเภษณ์ถูกขับ
9. นางลอย
10. จองถนน
11. ชุดประเดิมศึกลงกา ได้แก่ ศุกะสารัณปลอมพล สุครีพหักฉัตร และ
องคทสื่อสาร
12. นาคบาศ
13. พรหมาสตร์
14. กลสุขาจาร
15. พิธกี ุมภนิยา
ทัง้ นี้ผู้ศกึ ษาจะขอกล่าวถึงบทบาทและพฤติกรรมของนางสีดาที่ปรากฏในบทร้องและ
บทพากย์รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 อย่างชัดเจน อันได้แก่ ชุดอภิเษกสมรส ชุดสีดาหาย และ
นาคบาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ชุดอภิเษกสมรส
ท้าวชนกได้จดั พิธยี กศรเพื่อหาคู่ให้นางสีดา หากใครสามารถยกได้จะได้อภิเษก
สมรสกับนางสีดา พระรามสามารถยกและแผลงศรนี้ได้ ทาให้ทา้ วชนกส่งสารไปยังท้าวทศรถเข้า
ร่วมพิธอี ภิเษกสมรสของพระรามกับนางสีดา
ชุดสีดาหาย
- สูรปะนฃามาหึง
เมื่อนางสูรปะนฃามาเห็นพระรามจึง ตกหลุมรักพระราม จากนัน้ นางได้
จาแลงแปลงกายเป็ นสาวงามเข้าเกี้ยวพาราสีพระราม แต่พระรามปฏิเสธและให้เหตุผลว่าตนมี
พระชายาอยู่แล้วจึงแนะให้นางสูรปะนฃาไปเกี้ยวพระลักษมณ์แทน แต่พระลักษมณ์อ้างว่าตน
เป็ นข้ารับใช้พระราม หากนางเป็ นชายาของตนก็จะต้องเป็ นข้ารับใช้ของนางสีดาด้วย เมื่อเป็ น
เช่นนัน้ นางสูรปะนฃาโกรธจึงเข้าทุบตีนางสีดา จึงทาให้พระลักษมณ์ได้ตดั หูและจมูกของนาง ทา
ให้นางสูรปะฃาโกรธจึงไปฟ้ องพญาขรและพญาทูษ ณ์ แต่ ใ นที่สุ ดแล้ว พระรามก็ได้แผลงศร
อาคเณยาสตร์ไปสังหารพญายักษ์ทงั ้ สองจนสิน้ ชีวติ
- พระรามตามกวาง
ทศกรรฐ์เกิดความลุ่มหลงในความงามของนางสีดาตามคาบอกเล่าของ
นางสูรปะนฃาจึงขอให้มารีจแปลงเป็ นกวางทองลวงพระรามออกจากอาศรม เมื่อนางสีดาเห็น
กวางทองจึงอยากได้และอ้อนวอนให้พระรามจับกวางตัวนัน้ เพื่อเป็ นเพื่อนคลายเหงา มารีจแปลง
ได้แสร้งทาเป็ นเสียงพระราม นางสีดาได้สงให้
ั ่ พระลักษมณ์ไปช่วยพระรามแต่พระลักษมณ์ไม่เห็น
ด้วย นางสีดาจึงโกรธและตัดพ้อ แต่ในทีส่ ุดพระลักษมณ์กย็ นิ ยอมไปช่วยพระราม ต่อมาทศกรรฐ์
แปลงเป็ นฤษีโดยสรรเสริญทศกรรฐ์ให้แก่นางสีดาและชักชวนให้นางสีดาเป็ นชายาของทศกรรฐ์
แต่นางสีดาได้ต่อว่าและบริภาษฤษีแปลง ทศกรรฐ์แปลงจึงได้แปลงกายกลับเป็ นทศกรรฐ์และอุ้ม
นางสีดาขึน้ ราชรถเหาะกลับเมืองลงกา
นาคบาศ
หลังจากทีน่ างสีดาทราบข่าวจากประหัสต์ว่าพระลักษมณ์และพระรามสลบไม่ได้
สติ จึงทาให้นางสีดาคิดว่าทัง้ สองพระองค์สน้ิ ชีวติ จึงทาให้นางตรีชาดาพานางสีดาขึน้ บุษบกแก้ว
เหาะมายังสนามรบ เมื่อนางสีดาเห็นพระรามและพระลักษมณ์ไม่ได้สติจงึ ร่าไห้โศกเศร้าอย่างยิง่
นางตรีชาดาจึง บอกว่าพระรามยังไม่ส้นิ ชีวติ เพราะหากว่านางสีดาเป็ นม่าย บุษบกแก้วจะไม่
สามารถลอยได้ ทาให้นางสีดาคลายความวิตกกังวลจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จากนัน้ นางสีดาจึง
นังบุ
่ ษบกแก้วกลับเมืองลงกา
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3.2.8 นางสีดาในบทละครดึกดาบรรพารเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับสมเด็จพาระเจ้าบรม
วงศรเยอ เจ้าฟ้ ากรมพาระยานริ ศรานธวดั ติ วงศร
บทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระ
ยานริศรานุ วดั ติวงศ์มที งั ้ หมด 2 ตอน ได้แก่ ตอนศูรปนขาตีสดี าและตอนฆ่านางสีดา (หรืออาจ
เรียกว่าตอนปี ศาจนางอาดูร) ซึง่ บทบาทของนางสีดามีดงั นี้
ตอนศูรปนขาตีสดี า
เมื่อนางศูรปนขาเห็นพระรามก็ตะลึงในรูปลักษณ์ท่งี ดงามของพระราม และได้
จาแลงแปลงกายเป็ นหญิงงามทีม่ รี ูปลักษณ์เหมือนดังพระลั
่
กษมี ส่วนนางสีดาจัดเตรียมดอกไม้
และออกมาต้อนรับล้างพระบาทพระราม จากนัน้ ศูรปนขาก็ได้เกี้ยวพาราสีพระรามแต่พระราม
บอกว่าตนอภิเษกสมรสกับสีดาแล้ว พระรามกลับบ่ายเบี่ยงให้พระลักษมณ์ พระลักษมณ์บอก
นางศูรปนขาว่า หากเป็ นภรรยาตนต้องเป็ นทาสรับใช้นางสีดาด้วย พระรามกับพระลักษมณ์ต่าง
เย้าแหย่นางศูรปนขา ในทีส่ ุดนางยื่นคาขาดให้เลือกระหว่างตนกับสีดา พระรามเลือกสีดาซึง่ ทา
ให้นางโกรธและจะฆ่าสีดา แต่พระรามกลับสังให้
่ พระลักษมณ์ทาลายนางศูรปนขาด้วยการตัดหู
และจมูกเป็ นการลงโทษ
ตอนฆ่านางสีดา
นางสีดากับนางกานัลออกมาเก็บดอกไม้ นางอาดูรจับนางกานัลชื่อว่าสารีกิน
แล้วแปลงเป็ นนางสารี สีดาร้องเพลงกับนางกานัลและระบาอย่างสนุ กสนาน จากนัน้ สีดาและนาง
กานัลก็กลับวัง สีดาเลือกดอกไม้รอ้ ยพวงมาลัย ต่อมานางอาดูรก็ลวงให้สดี าเขียนรูปทศกัณฐ์
และเข้าสิงรูปทศกัณฐ์ซง่ึ ทาให้สดี าลบรูปไม่ได้ ส่วนพระรามบอกพระลักษมณ์ว่าตนนอนไม่หลับ
กลุม้ ใจและกายร้อนโดยให้พระลักษมณ์ช่วยหาสาเหตุ พระลักษมณ์พบรูปทศกัณฐ์จงึ ไปแจ้งต่อ
พระราม ทาให้พระรามสอบถามความจริงจนทราบว่านางสีดาเป็ นผูว้ าดรูปขึน้ มา พระรามตัดพ้อ
นางสีดาว่าไม่ซ่อื สัตย์และภักดีต่อตน ทาให้พระรามตรัสสังให้
่ พระลักษมณ์นานางสีดาไปประหาร
ในป่ า นางสีดาโศกเศร้า เสียใจและครวญว่าไม่เป็ นความจริง แต่ พระลักษมณ์ เกิดความสงสาร
นางสีดาโดยได้ปล่อยให้นางสีดาหนีไปเพราะเห็นแก่หลานทีก่ าลังจะเกิดมา พระลักษมณ์จงึ คิดที่
จะยอมรับผิดแทนนางสีดา
3.2.9 นางสีดาในคาพาากยร - เจรจารามเกียรติ์ ฉบับวัดขนอน
เนื้อเรื่องของคาพากย์-เจรจารามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอนจะเน้ นตัดตอนเหตุการณ์ท่เี ป็ น
ศึกสงคราม ทัง้ นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะเนื้อเรื่องตอนที่นางสีดามีบทบาทหรือมีการเชื่อมโยงถึง
นางสีดาเท่านัน้ โดยเฉพาะตอนชุดนาคบาศ และตอนศึกทศกัณฐ์ครัง้ ที่ 5 (การกล่าวถึงนางสีดา
ในบทสนทนาระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์) ดังนี้
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ตอนชุดนาคบาศ
นางสีดามาทีส่ นามรบเห็นว่าพระรามสิน้ ชีวติ แล้ว ทาให้นางสีดาคร่าครวญอาลัย
อาวรณ์ แต่นางตรีชฎาบอกว่าหากพระรามตายจริง บุษบกแก้วจะไม่เคลื่อนบนท้องฟ้ า ทาให้
นางสีด าอธิษ ฐานจิต จนท าให้ทราบว่ าพระรามยัง ไม่ถึง แก่ ค วามตาย เมื่อ นางสีด าทราบว่ า
พระรามและพระลักษมณ์ยงั ไม่สน้ิ ชีวติ จึงนังบุ
่ ษบกแก้วกลับเมืองลงกา
ตอนศึกทศกัณฐ์ครัง้ ที ่ 5
เมือ่ ทศกัณฐ์เผชิญหน้ากับพระราม ต่างฝ่ ายต่างสูก้ นั อย่างสุดความสามารถ และ
มีการสนทนาระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์โดยกล่าวถึงนางสีดา ทศกัณฐ์ ได้เจรจากับพระรามว่า
ให้คนื พิเภกแล้วตนจะคืนนางสีดากลับคืนไป และทศกัณฐ์ยงั เจรจากับพระรามว่า จะผ่านางสีดา
ออกเป็ นสองส่วนโดยกล่าวว่า ตนจะขอท่อนบนของนางสีดา ส่วนท่อนล่างของนางสีดาจะยกให้
พระราม (อาจเป็ นการสร้างความขบขันในการพากย์)
3.2.10 นางสีดาในปรัมมเหียร
พระยาราภนาสวรได้แปลงกายเป็ นพระอินทร์เข้าไปเสพสมกับนางสุชาดา เมื่อนางรู้
ความจริงจึงขอจุตลิ งไปแก้แค้นราภนาสวรโดยได้ลงมาเกิดเป็ นธิดาของราภนาสวรซึ่งมีนามว่า
“สีดา” โหรทานายว่านางจะสร้างความพิบตั จิ งึ นาธิดาใส่แพลอยน้ าไป พระฤษีทม่ี าพบได้นานาง
มาเลีย้ ง เมือ่ นางสีดาอายุ 16 ปี ความงามของนางเป็ นทีเ่ ลื่องลือเพราะพรานคนหนึ่งกระจายข่าว
เรื่องความงามของนางสีดา จนทาให้เจ้าเมืองต่างๆ ปรารถนาอยากได้นางสีดาเป็ นมเหสี ทาให้
พระฤษีจดั พิธยี กธนู หากใครยกขึน้ จะให้อภิเษกสมรสกับนางสีดา แต่ไม่มใี ครสามารถยกธนูได้
พระยาพราหมราชและพระลักขณะได้พบกับอาศรมพระฤษี พระยาพราหมราชยกธนู
สาเร็จ จึงได้พานางสีดากลับเมืองของตน ในขณะนัน้ พระอินทร์ได้เนรมิตกวางเขาเขยกผ่านหน้า
นางสีดา นางสีดาอยากได้จงึ ขอพระยาพราหมราชจับกวางให้เป็ นเพื่อนกับตน พระยาพราหมราชจึงฝากนางสีดาไว้กบั พระลักขณะ พระลักขณะเห็นว่าพระเชษฐาออกไปนานจึงฝากนางสีดา
กับพระธรณี พระยาพราหมราชตาหนิท่พี ระลักขณะฝากนางสีดากับพระธรณี ทาให้พระธรณี
โกรธจึงเป็ นเหตุให้ปล่อยนางสีดาซึ่งทาให้ราภนาสวรสามารถลักพานางสีดาได้สาเร็จ เมื่อพระ
ยาพราหมราชและพระลักขณะกลับมาก็ไม่พบนางสีดาจึงออกตามหา
พระยาพราหมราชสามารถสังหารราภนาสวรได้สาเร็จ ก็ต่างพายกทัพกลับเมืองพร้อม
กับนางสีดา ต่อมานางสีดาตัง้ ครรภ์ นางสนมได้ขอให้นางสีดาวาดรูปราภนาสวร ครัน้ เมื่อพระ
พราหมราชเห็นรูปจึงสังให้
่ พระลักขณะนานางสีดาไปประหารในป่ า พระลักขณะเกิดความรูส้ กึ
สงสารนางสีดาจึงปล่อยนางไปแล้วควักหัวใจสุนัขมาถวายพระยาพราหมราชแทน นางสีดาหนี
ไปอาศัยกับพระฤษีและคลอดบุตรนามว่า “พระบุตร” ต่อมาพระฤษีชุบเด็กคนหนึ่งขึ้นมาเป็ น
เพื่อนกับพระบุตรนามว่า “พระรูป” นางสีดาเล่าเรือ่ งพระบิดาให้แก่พระโอรสทัง้ สองฟั ง พระโอรส
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ทัง้ สองจึงออกตามหาพระบิดา พระยาพราหมราชได้ต่อสู้กบั สองกุมารซึ่งในที่สุดทัง้ สองฝ่ ายก็
ทราบว่าเป็ นพ่อลูกกัน จากนัน้ พระยาพราหมราชจึงให้พระโอรสทัง้ สองไปรับนางสีดาแต่นาง
ปฏิเสธ จึงทาให้พระยาพราหมราชออกมารับด้วยตนเองและกล่าวขอโทษ ทาให้นางสีดาอภัยใน
สิง่ ที่เ กิดขึ้น ต่อ มาเมื่อ นางสีดาสิ้นอายุขยั จากโลกมนุ ษย์แล้ว นางก็กลับไปเกิดใหม่เป็ นนาง
สุชาดาผูเ้ ป็ นชายาของพระอินทร์ดงั เดิม
3.2.11 นางสีดาในพารหมจักร
วันหนึ่งพระยาวิโรหาราชได้เหาะเทีย่ วชมสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์และเข้าเฝ้ าพระอินทร์ซง่ึ ก็
ได้พบกับนางสุธรรมาผูเ้ ป็ นพระมเหสีของพระอินทร์ พระยาวิโรหาราชพึงพอใจนางสุธรรมาจึงได้
เนรมิตแปลงกายเป็ นพระอินทร์ลอบเข้า เสพสมกับนางสุธรรมา เมื่อนางทราบความจริงก็เสียใจ
อย่างมาก พระอินทร์จงึ ให้นางไปเกิดเป็ นธิดาของพระยาวิโรหาราชเพื่อแก้แค้นโดยมีนามว่า
“รัตนสีดา” เมือ่ แรกเกิดโหรทานายว่า นางจะเป็ นภัยต่อพระยาวิโรหาราชจึงได้ลอยแพตามน้ าไป
พระฤษีจงึ ได้เก็บธิดามาเลีย้ งดู เมือ่ นางได้เจริญวัย 15 ปี ก็มคี วามงามยิง่
ความงามของรัตนสีดาเลื่องลือไปทัว่ พรานป่ าไปแจ้งต่อพระยาวิโรหาราชพร้อมทัง้
กระจายข่าว ทาให้กษัตริยน์ ้อยใหญ่มงุ่ หวังครอบครองนางรัตนสีดา กษัตริยต์ ่างๆ รวมทัง้ พระยา
วิโรหาราชต่างส่งมอบเครือ่ งบรรณาการสู่ขอนางรัตนสีดา แต่พระฤษีตงั ้ เงื่อนไขว่าหากใครยกศร
ได้ จะให้อภิเษกสมรสกับนางรัตนสีดา แต่ไม่มผี ใู้ ดสามารถยกได้ ส่วนพระยาวิโรหาราชตัง้ ใจจะ
ลักตัวนางรัตนสีดาจึงมิได้ยกศร พระยาพรหมจักรยกศรได้จงึ พานางรัตนสีดากลับเมืองพาราณสี
ขณะเดินทางนัน้ พระยาวิโรหาราชเสกกวางทองเพื่อล่อลวงพระยาพรหมจักร ครัน้ พอสบโอกาส
พระยาวิโรหาราชก็แปลงเป็ นฤษีเพื่อลักพาตัวนางรัตนสีดา แต่พญาครุฑช่วยขัดขวางแต่ถูกพระ
ยาวิโรหาราชทาร้ายบาดเจ็บ เมื่อพระยาพรหมจักรทราบความจริง พระฤษีจงึ ได้ช้ที างบอกไป
เมืองลงกา
พระยาวิโรหาราชยกทัพไปรบกับฝ่ ายพระยาพรหมจักร การสู้รบทัง้ สองฝ่ ายยืดเยื้อ
เป็ นเวลา 10 เดือน และในที่สุดพระยารัมมจักรก็สามารถสังหารพระยาวิโรหาราชได้สาเร็จ
จากนัน้ พระยาพรหมจักรก็เสด็จไปรับนางรัตนสีดาทีป่ ราสาทคาแล้วเดินทางกลับเมืองพาราณสี
ต่อมาพระยาพรหมจักรเสด็จประพาสสวน นางสนมได้อ้อนวอนให้นางรัตนสีดาวาดรูป
พระยาวิโรหาราช เมื่อพระยาพรหมจักรเห็นรูป ก็ทรงกริว้ อย่างมากจึง เนรเทศนางรัตนสีดาออก
จากเมืองทัง้ ทีน่ างกาลังตัง้ ครรภ์ จากนัน้ นางรัตนสีดาจึงไปพานักอยู่กบั พระอินทร์จนประสูตพิ ระ
ราชโอรส เมื่อพระยาพรหมจักรทราบความจากนางสนมว่า นางสนมเป็ นคนขอให้นางรัตนสีดา
วาดรูป จึงทาให้พระยาพรหมจักรหาวิธคี นื ดีกบั นางรัตนสีดาโดยต้องงอนง้อถึง 3 ครัง้ นางจึง
ยินยอม พระยาพรหมจักรจึงพานางรัตนสีดากลับเมืองพร้อมจัดพิธสี มโภชเฉลิมพระเกียรตินาง
รัตนสีดา โดยตัง้ นามพระราชโอรสว่า “พิมพาวัตติกุมาร” ในเวลาต่อมาพระอินทร์จงึ นานางแก้ว
ซึง่ มีนามว่า “นางสุคนั โธ” ซึง่ มาจากอุตตรกุรุทวีปมาถวายแด่พระยาพรหมจักร ซึง่ ทาให้พระยา

53
พรหมจักรกลายเป็ นพระจักรพรรดิราช ส่วนพระรัมมจักรได้เป็ นพระยา และนางสุคนั โธประสูติ
พระราชโอรสนามว่า “สุวรรณพิพพากุมาร”
3.2.12 นางสีดาในลังกาสิ บโห
พญาภุมมจักเดินทางท่องเที่ยวสวรรค์ทป่ี ่ าหิมพานต์ พบเทพธิดานามว่า “สิดา” ถือศีล
ที่ต้นนารีพุ น (นารีผ ล) ภุ มมจัก เกี้ย วแต่ นางไม่ส นใจจึง เหาะหนีแ ต่ ไม่อ าจหนีได้ จึงกลับมา
อธิษฐานใต้ตน้ นารีผลซึง่ ตัง้ จิตอธิษฐานขอให้ไฟไหม้ตน และสาบานว่าจะเกิดใหม่เพื่อมาสังหาร
ภุมมจัก ภุมมจักจึงให้เทวดาและยักษ์แถวนัน้ คอยดู หากนางเกิดใหม่ให้นามาถวายตน เมื่อนาง
สิดาเกิดใหม่ ยักษ์จงึ นาไปถวายภุมมจัก และภุมมจักได้นานางใส่หบี ลอยน้ าไป หีบได้ไปค้างที่
เกาะดอนทรายเมืองกันนกา ฤษีนาความไปบอกเจ้าเมืองเพราะเห็นว่าเจ้าเมืองอยากได้บุตร
ท้าวกันนกาจึงให้ชาวเมืองช่วยขุดหาหีบทอง เมือ่ พบจึงได้นานางไปเลีย้ งเป็ นบุตรบุญธรรม
เมือ่ นางสิดาเจริญวัย 16 ปี ความงามของนางเป็ นทีเ่ ลื่องลือ จนทาให้พญาร้อยเอ็ดเจ็ด
นครอยากได้นางเป็ นมเหสี แต่ท้าวกันนกาไม่ยอมรับเครื่องขันหมากของกษัตริยผ์ ู้ใดคน พระ
อินทร์จงึ นาถุงแก้วอัสจัน (รัตนธนู) มามอบให้ หากใครยกได้ จะได้อภิเษกสมรสกับนางสิดา แต่
ไม่มผี ู้ใดยกได้ ยกเว้นเจ้าลัมมา (พระราม) ที่สามารถยกแล้วยิงธนู ได้ จึงทาให้ได้อภิเษกสมรส
กับนางสิดา จากนัน้ เจ้าลัมมาก็พานางสิดากลับเมือง
เมื่อเจ้าลัมมา นางสิดาและลคนาเดินป่ า นางทฺ ลข้ี ฺตาผูเ้ ป็ นน้องของท้าวอิลมั พา มีบุตร
สองคนคือ เขตาและทูล้ สา ทัง้ สองถูกเจ้าลัมมาสังหาร นางยักษ์โกรธแค้นจึงไปบอกว่านางสิดา
สวยงามกว่าเทพอัปสรทุกคนและออกอุบายว่าจะแปลงเป็ นกวางทองไปล่อเจ้าลัมมาเพื่อให้พญา
ภุมมจัก ลัก นางสิดา นางสิดาเมื่อ เห็นกวางทองจึงอยากได้ เจ้าลัมมาจึงฝากนางไว้กับลคนา
กวางทองแปลงเป็ นเสียงเจ้าลัมมา ลคนาจึงมาช่วยพระเชษฐาโดยฝากกับแผ่นดินไว้ เจ้าลัมมา
ไม่พอใจที่ลคนาฝากไว้กบั แผ่นดิน แผ่นดินไม่พอใจจึงได้ปล่อยนางสิดาออกไป จึงทาให้พญา
ภุมมจักลักนางสิดาได้สาเร็จ เมือ่ ทัง้ สองกลับมาไม่พบนางสิดาจึงออกติดตามหา
เจ้าลัมมาและเจ้าลคนาได้เดินทางมาตัง้ กองทัพที่รมิ มหาสมุทร อนู้มอมได้อาสาไปสืบ
ข่าวและถวายแหวนแก่นางสิดาที่เมืองลังกา อนู้มอมทาลายสวนของพญาภุมมจัก จนเสียหาย
ย่อยยับ หลังจากนัน้ ทัง้ สองฝ่ ายต่างรบและทาสงครามระหว่างกัน ในที่สุดพญาภุมมจักก็ถู ก
เจ้าลัมมาสังหาร หลังจากนัน้ เจ้าลัมมาจึงนานางสิดากลับเมืองด้วยกัน
วันหนึ่งเจ้าลัมมาได้ประพาสสวน นางกานัลอยากเห็นพญาภุมมจัก นางสิดาจึงวาดรูป
ตามคาขอ เมือ่ เจ้าลัมมามาเห็นจึงโกรธและสังให้
่ นานางสิดาไปประหาร เจ้าลคนาปล่อยนางสิดา
และควักหัวใจของสุนขั มาเป็ นเครือ่ งพิสูจน์ นางสิดาไปอาศัยกับพระฤษีและได้คลอดบุตรนามว่า
เจ้าโลมา นางสิดาฝากบุตรไว้กบั พระฤษี ขณะนัน้ พระฤษีไม่เห็นเจ้าโลมาจึงชุบเด็กขึน้ มาใหม่
แต่เห็นนางสีดากลับมากับบุตรจึงคิดทาลายเด็กทีช่ ุบขึน้ มา แต่นางสิดาขอให้ไว้ชวี ติ เด็กไว้จงึ ตัง้
นามว่า แสงวาด ต่อมาเด็กทัง้ สองได้ทะเลาะวิวาทกับอนู้มอม อนู้มอมสูไ้ ม่ได้จงึ ไปฟ้ องเจ้าลัมมา
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เจ้าลัมมากลับถูกบุ ตรทัง้ สองสังหารเสียชีวติ และจับอนู้ มอมไปให้นางสิดา ครัน้ นางรู้ว่าบุต ร
สังหารบิดาจึงขอให้พระฤษีชุบชีวติ ขึน้ มาใหม่ หลังจากนัน้ เจ้าลัมมาและนางสิดาปรับความเข้าใจ
กัน เจ้าลัมมาจึงพานางสิดาและบุตรทัง้ สองกลับเมือง
3.2.13 นางสีดาในหอรมาน
พระยาราพณาสวรเหาะขึน้ ไปเทีย่ วบนสวรรค์ เมื่อเห็นนางสุชาดาผูเ้ ป็ นพระมเหสีของ
พระอินทร์เกิดความพอใจจึงแปลงกายเป็ นพระอินทร์เข้าเสพสมกับนางสุชาดา เมื่อนางทราบ
ความจริงจึงขอพรพระอินทร์ลงไปเกิดเป็ นพระธิดาของราพณาสวรเพื่อแก้แค้น เมื่อนางประสูติ
โหรทานายว่านางจะสร้างความหายนะแก่บดิ า ทาให้ พระยาราพณาสวรนานางลอยแพ ขณะที่
พระฤษีอาบน้าเห็นแพลอยมาจึงเห็นกุมารีโดยตัง้ ชื่อว่า “สีตา” (สีดา) เมือ่ นางสีดาอายุ 16 ปี นาง
มีความงามจนทาให้นายพรานกระจายข่าวจนทาให้พระยากษัตริยต์ ่างๆ ได้ส่งเครื่องบรรณาการ
มาสู่ขอนางเป็ นพระมเหสี แต่พระฤษีตงั ้ เงื่อนไขว่า หากใครยกธนู ขน้ึ จะให้อภิเษกกับนางสีดา
แต่กไ็ ม่มผี ใู้ ดยกได้
ต่อมาพระยารามราชสบตากับนางสีดาต่างเกิดอารมณ์รกั ระหว่างกัน พระยารามราช
สามารถยกธนู และน้าวยิงธนู ได้จงึ ได้อภิเษกสมรสกับนางสีดา และได้พานางสีดากลับเมืองมา
ด้วยกัน ทัง้ นี้พระอินทร์อยากช่วยให้นางสุชาดาแก้แค้นพระยาราพณาสวรได้สาเร็จ จึงเนรมิต
กวางทองมาหลอกล่อ นางสีดาอยากได้กวางทอง พระยารามราชจึงไปจับโดยฝากนางสีดาไว้กบั
พระอนุชา เมือ่ พระลักขณะเห็นว่าพระยารามราชออกไปนานจึงฝากนางสีดากับแผ่นดิน เมื่อพระ
ยารามราชทราบว่าพระลักขณะฝากนางไว้กบั แผ่นดินจึงไม่พอใจ แผ่นดินโกรธจึงปล่อยนางซึ่ง
ทาให้พระยาราพณาสวรสามารถลักพาตัวได้สาเร็จ เมื่อทัง้ สองกลับมาก็ไม่พบนางสีดา พระยา
รามราชเศร้าโศกเสียใจอย่างมาก จึงได้ออกเดินทางตามหาสีดา จากนัน้ จะเป็ นสงครามระหว่าง
พระยาราพณาสวรกับพระยารามราช ในทีส่ ุดพระยารามราชก็สามารถสังหารพระยาราพณาสวร
ได้สาเร็จ
หลังจากนัน้ นางสนมขอให้นางสีดาวาดรูปพระยาราพณาสวรให้ดู เมื่อพระยารามราช
มาเห็นจึงให้คนนานางสีดาไปประหาร พระลักขณะทูลขอประหารนางสีดาด้วยตนเองแต่ด้วย
ความสงสารของพระลักขณะจึงได้ปล่อยนางสีดาไป จากนัน้ นางสีดาจึงได้ไปอาศัยกับพระฤษี
และคลอดบุตรออกมาชื่อว่า พระบุตร ทัง้ นี้พระฤษีชุบเด็กมาอีกคนเพื่อเป็ นเพื่อนพระบุตรชื่อว่า
พระเทียมคิง อยู่มาวันหนึ่ง ทัง้ สองไปเทีย่ วทีเ่ มืองอโยธยาได้ไปพบกับหอรมานทีเ่ ก็บภาษีหน้า
ตลาด จึงมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน ทาให้พระยารามราชออกมาระงับเหตุ จึงทาให้ฝ่ายพระยาราม
ราชกับพระบุตรและพระเทียมคิงสูร้ บกันแต่ก็ไม่อาจทาอะไรกันได้ และในทีส่ ุดสองฝ่ ายก็ทราบ
ว่าเป็ นพ่ อ ลูก กัน ต่ อ มาพระยารามราชจึงน าขบวนเสด็จไปรับนางสีดากลับเข้าเมือ งดังเดิม
หลังจากนัน้ เมือ่ นางสีดาสิน้ อายุขยั ก็กลับไปเกิดเป็ นนางสุชาดาดังเดิม

55
3.2.14 นางสีดาในควายทัวระพาี
จากข้อ สันนิษ ฐานของชฎารัตน์ สุนทรธรรม (2528) และจากการอ่ านเปรียบเทียบ
ระหว่างเรือ่ งควายทัวระพีกบั เรื่องหอรมานของผูศ้ กึ ษาเห็นพ้องว่า เนื้อเรื่องของควายทัวระพีจะ
มีเนื้อเรื่องทีค่ ล้ายคลึงกับเรื่องหอรมานอย่างมาก อาจมีการลาดับความคลาดเคลื่อนกันบ้าง แต่
อย่างไรก็ตามผู้ศกึ ษาจะถือว่า เรื่องควายทัวระพีมคี วามใกล้เคียงกับเรื่องหอรมาน ซึ่งจะทาให้
บทบาทของนางสีดาในควายทัวระพีมคี วามคล้ายคลึงกับนางสีดาในหอรมาน (สามารถอ่านได้ใน
หัวข้อ “นางสีดาในหอรมาน”)
3.2.15 นางสีดาในพาระรามชาดก
ท้าวราพณาสวรแปลงกายเป็ นพระอินทร์ลอบเข้าหานางสุชาดา เมื่อนางทราบความ
จริงทาให้นางขอพรจากพระอินทร์เพื่อไปแก้แค้น นางลงมาเกิดในครรภ์นางจันทา ท้าวพันปี
ทานายว่าธิดาจะทาให้ทา้ วราพณาสวรสิ้นชีวติ พระธิดาจึงถูกนาไปลอยแพ พระอินทร์ตงั ้ ชื่อว่า
“นางสีดา” พญานาคนามว่าโอดถาลิการับ นางสีดาเป็ นบุตรเพื่อให้เป็ นเพื่อนเล่นกับธิดานามว่า
นางบับพาวรรณ นางสีดาอายุ 15 ปี จึงเดินทางเรือสาเภาต่อไป นางสีดาได้มาอาศัยกับพระฤษี
พรานเห็นนางสีดาจึงกระจายข่าวว่านางมีความงดงาม ทาให้พญาราพนาสวรอยากได้นางสีดา
เป็ นชายาของตน พระฤษีให้ยกธนู แต่ทา้ วราพณาสวรยกไม่ขน้ึ
เมือ่ พญารามราชได้ยนิ ข่าวความงามของนางสีดา จึงออกตามหาพร้อมกับพระลักษณ์
และได้มาพบกับนางทีอ่ าศรมพระฤษี พระฤษีให้ยกธนู พญารามราชยกธนูได้ จึงได้นางสีดาเป็ น
ชายา ทัง้ นี้พญาราพณาสวรรูว้ ่าพญารามราชได้นางสีดาเป็ นชายา จึงเนรมิตกวางทองเดินผ่าน
หน้า นางสีดาอยากได้ทาให้พญารามราชออกตามจับ กวางทองแสร้งทาเสียงพญารามราช พระ
ลักษณ์ ออกไปช่ว ยโดยฝากกับพระธรณี แต่เมื่อพญารามราชรู้ว่าฝากกับพระธรณีจงึ สบถไม่
พอใจ ทาให้พระธรณีปล่อยนางสีดา ในทีส่ ุดพญาราพณาสวรจึงลักพานางสีดาได้
ต่อมาก็เกิดสงครามกับพญาปั ดตะลุมเจ้าเมืองบาดาลและจับพญารามราชไปไว้ในคุก
ภายหลังพญาปั ดตะลุมรูว้ ่าเป็ นญาติกบั พญารามราชจึงขอโทษ พญารามราชก็ยกโทษให้ จนใน
ทีส่ ุดพญารามราชก็ทาสงครามสูร้ บกับพญาราพณาสวรแต่กไ็ ม่อาจสังหารได้ พญารามราชจึงให้
หุนละมานไปเอาศรปิ่ นแก้ววิเชียรเพชรทีใ่ ต้มหาสมุทร พญารามราชแผลงศรดังกล่าวก็ส ามารถ
สังหารพญาราพณาสวรจนสิ้นชีวติ หลังจากนัน้ ก็พานางสีดากลับเมืองของตน ส่วนหุนละมาน
เมือ่ หมดกรรมได้กนิ ผลนิโคธก็กลายเป็ นคนรูปงาม
นางสีดาตัง้ ครรภ์ นางสนมอยากเห็นหน้ าพญาราพณาสวร นางสีดาจึงวาดรูปให้ดู
พญารามราชพบรูปวาดดังกล่าวจึงสังให้
่ พระลักษณ์นานางสีดาไปประหาร พระลักษณ์สงสารจึง
นานางไปฝากกับพระฤษี นางสีดาให้กาเนิดบุตรนามว่า พระบุตร จากนัน้ พระฤษีก็ชุบกุมาร
ขึน้ มาอีกคนนามว่า พระฮูบ วันหนึ่งพระบุตรถามเรื่องพระบิดากับนางสีดา นางสีดาจึงพาลูกไป
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พบพญารามราช ระหว่างทางพบกับหุนละมานซึ่งเก็บภาษี แตงกับแม่ค้า สองกุมารไม่ยอมให้
แม่คา้ จ่ายจึงเกิดการสูร้ บ พญารามราชออกมาดูกบั พระลักษณ์ พญารามราชต่อสู้กบั สองกุมาร
ไม่รผู้ ลแพ้ชนะ จนมาทราบว่าเป็ นพ่อลูกกัน พญารามราชขอคืนดีกบั นางสีดา เมื่อนางยินยอม ก็
พาทัง้ นางสีดาและพระโอรสทัง้ สององค์เข้าเมืองโดยอภิเษกพระบุตรเป็ นกษัตริยแ์ ละพระฮูบเป็ น
พระอุปราช เมือ่ พญารามราช พระลักษณ์และนางสีดาสิน้ ชีวติ ก็กลับไปเกิดบนสวรรค์
3.2.16 นางสีดาในพาระลัก - พาระลาม
พญาฮาบมะนาสวนได้เ รียนวิชากับพระอินทร์ซ่งึ ได้พบกับนางสุชาดา จึง ได้จาแลง
แปลงกายเป็ นพระอินทร์เข้าหานางสุชาดา เมื่อนางสุชาดารูค้ วามจริงจึงขอพรเพื่อแก้แค้น พญา
ฮาบมะนาสวนโดยไปเกิด ในครรภ์ข องมเหสีท้า วฮาบมะนาสวน โหรท านายว่ า จะนาความ
เดือดร้อนมาให้ ทหารจึงนานางไปไว้ในดอกบัวทองในป่ าหิมพานต์ พระฤษีได้ยนิ เสียงร้องจึงนา
นางมาเลีย้ งดูโดยตัง้ ชื่อว่า “นางสีดาจันทะแจ่ม” ต่อมามีพรานคนหนึ่งเห็นนางสีดา จึงไปทูล แจ้ง
ต่อพญาฮาบมะนาสวนถึงความงามของนางสีดา พระฤษีให้ยกธนูแต่ทา้ วฮาบมะนาสวนยกไม่ได้
จึงยกทัพกลับไป
เมือ่ พระลามทราบข่าวนางสีดาจึงเดินทางไปหาโดยสามารถยกธนูขน้ึ ได้ จึงได้อภิเษก
สมรสกับนางสีดา พญาฮาบมะนาสวนเนรมิตกวางทอง นางสีดาอยากได้ พระลามจาต้องจับ
กวางทองโดยฝากนางสีดาจันทะแจ่มไว้กบั พระลัก กวางทองแสร้งทาเสียงพระลาม พระลักจึง
ฝากนางสีดาไว้กบั พระธรณี เมื่อพระลามทราบก็ไม่พอใจและต่อว่าที่พระลักฝากนางไว้กบั พระ
ธรณี พระธรณีไม่พอใจจึงปล่อยนางสีดาซึง่ ทาให้พญาฮาบมะนาสวนลักนางสีดาได้สาเร็จ
ต่อมาพระลามรบพุ่งกับพญาฮาบมะนาสวน พระลามได้แผลงศรไปถูกเศียรของพญา
ฮาบมะนาสวนขาด ซึง่ พระธรณียดึ เศียรของพญาฮาบมะนาสวนไว้ พญาฮาบมะนาสวนหาเศียร
ต่อไม่ได้จงึ เสียชีวติ ส่วนกองทัพของพญาฮาบมะนาสวนแตกพ่ายไป หลังจากสงครามสิน้ สุดลง
นางสีดาจันทะแจ่มตัง้ ครรภ์ 3 เดือน นางสนมอยากเห็นพญาฮาบมะนาสวนจึงขอให้นางวาดรูป
ให้ดู พระลามพบรูปพญาฮาบมะนาสวนจึงสังให้
่ เพชฌฆาตนานางสีดาไปประหาร พระลักขอทา
หน้าทีแ่ ทนจึงพานางสีดาไปหาพระฤษีโดยตนได้ควักหัวใจสุนขั มาถวายพระลาม
นางสีดาคลอดพระกุมาร เมื่อพระกุมารอายุ 15 ปี ได้ลาพระฤษีกบั นางสีดาไปขอทาน
จึงไปขอข้าวเด็กเลีย้ งควายแต่เด็กเลีย้ งควายท้าตีคลี พระกุมารชนะแต่เด็กเลีย้ งควายไม่ยอมทา
ตามสัญญา ทาให้เกิดการต่อสูก้ นั ต่อมาพ่อแม่เด็กเลีย้ งควายได้ไปทูลฟ้ องพระลาม พระลามให้
หุลละมานไปตรวจสอบ ทัง้ สองต่อสูก้ นั แต่หุล ละมานสูไ้ ม่ได้จงึ กลับไปทูลต่อพระลาม ดังนัน้ พระ
ลามได้สอบถามกันจึงรูว้ ่าคือบุตรของตน พระลามได้แต่งเครื่องบรรณาการไปถวายแด่พระฤษี
โดยได้งอนง้อและเชิญนางสีดากลับเมือง พระฤษียนิ ยอมยกนางให้พระลามเป็ นครัง้ ที่ 2 นางสีดา
ได้อยู่กบั พระลามเป็ นเวลาพันปี พอสิ้นอายุขยั ก็ไ ด้กลับไปสู่สวรรค์กลายเป็ นนางสุชาดาชายา
ของพระอินทร์ดงั เดิม
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า การศึกษาภูมหิ ลังตัวบทรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย ย่อมจะ
ช่วยทาให้เกิดความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับรามเกียรติ ์มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้รามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่
ส่วนใหญ่ ทัง้ ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ ฉบับภาคอีสานมักจะมีธรรมเนียมนิยมในการแต่งนัน่
ก็ค ือ ไม่นิยมบอกชื่อผู้แ ต่งที่แ ท้จริงของแต่ ละเรื่อ งหรือ หลักฐานใดๆ ที่บ่งบอกถึงผู้แต่ งหรือ
ระยะเวลาที่แต่ง อาจปรากฏเพียงผู้จารหรือผู้คดั ลอกเท่านัน้ ดังที่ประคอง กระแสชัย (2524:
103) กล่าวว่า อาจเป็ นเพราะถือว่าการแต่งนิทานชาดกนัน้ เป็ นการทาบุญสืบทอดพุทธศาสนา
กล่าวคือ เป็ นการบูชาพระรัตนตรัย การทาบุญแบบนี้จงึ ไม่นิยมพูดถึงตนเอง เพราะเกรงจะได้
บาป เกรงจะเป็ นการทาบุญเอาหน้าได้ อีกทัง้ ในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ โครงเรื่องส่วนใหญ่จะมี
โครงเรือ่ งเดียว จะเน้นเฉพาะตัวละครทีส่ าคัญเท่านัน้ นอกจากนี้รามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ยังมีการ
ผสมผสานเกีย่ วกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของตนเข้าสู่รามเกียรติ ์จนทาให้รามเกียรติ ์
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
รามเกียรติ ์ทีน่ ามาศึกษาครัง้ นี้มที งั ้ หมด 16 ฉบับ ซึง่ เป็ นฉบับทีม่ กี ารปริวรรตและพิมพ์
เผยแพร่เท่านัน้ ได้แก่ รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง 9 ฉบับ รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ 4 ฉบับ
และรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน 3 ฉบับ สาเหตุทไ่ี ม่ได้ศกึ ษารามเกียรติ ์ฉบับภาคใต้ เพราะไม่ได้
ปรากฏบทบาทของนางสีดาอย่างเด่นชัด
ประการสาคัญ หากพิจารณาบทบาทของนางสีดาที่ดารงอยู่ในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ
ของไทยทัง้ หมด 16 ฉบับ จะทาให้เห็นว่า บทบาทของนางสีดาจะมีมากน้อยแตกต่างกันออกไป
ซึง่ นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 จะมีความสมบูรณ์มากทีส่ ุด เพราะมีเนื้อเรื่องทีส่ มบูรณ์
มากทีส่ ุด รองลงมาจะเป็ นรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ส่วนนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้
ภาคเหนือและภาคอีสานจะมีความน่ าสนใจ เพราะจะมีการกล่าวถึงเรื่องการกาเนิดนางสีดาซึ่ง
ปรากฏร่วมกันทัง้ ฉบับภาคเหนือและภาคอีสานทัง้ หมด 7 ฉบับ กล่าวได้ว่า ความแตกต่างเรื่อง
บทบาทของนางสีดา ขึน้ อยู่กบั การปรับ เปลี่ยนเรื่องรามเกียรติ ์ทีต่ ามแต่ดุลยพินิจของกวีผู้แต่ง
แต่ละฉบับจะเลือกสรร ดังนัน้ รามเกียรติ ์ของสังคมไทยมีการซ้อนทับและเลื่อนไหลไปตามบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการรับรูข้ องกวีผแู้ ต่งแต่ละภูมภิ าค จนทาให้เกิดลักษณะร่วม
และแตกต่างกัน ทัง้ ในด้านตัวละคร พฤติกรรมการแสดงออก ตลอดจนภูมนิ ามต่างๆ ทีป่ รากฏ
ในเรือ่ งรามเกียรติ ์แต่ละฉบับของไทย
ดังนัน้ ในบทต่อไปจะเป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็ นนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
ต่างๆ ของไทยทีพ่ จิ ารณาจากรามเกียรติ ์ทัง้ หมด 16 ฉบับ เพื่อเป็ นการชีใ้ ห้เห็นถึงความเป็ นนาง
สีดาทีป่ รากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย อันจะช่วยทาให้เกิดความเข้าใจ
ในตัวละครนางสีดาอย่างรอบด้านมากยิง่ ขึน้

บทที่ 4
ความเป็ นนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย
นางสีดา (Sita) ถือว่าเป็ นตัวละครเอกหญิงและเป็ นนางเอกทีม่ คี วามงดงามและมีความ
ซื่อสัตย์และภักดีต่อสามี อีกทัง้ นางสีดายังเป็ นตัวละครทีย่ งั คงดารงอยู่ในรามเกียรติ ์ของไทยทุก
ฉบับ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีช่ ่วยเน้นย้าให้เห็นถึงความสาคัญของนางสีดาได้อย่างเด่นชัด หากพิจารณาถึง
การดารงบทบาทของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย จะทาให้เห็นว่า บทบาทของนาง
สีดาในรามเกียรติ ์แต่ละฉบับจะมีมากน้อยแตกต่างกันออกไป สาเหตุดงั กล่าวสืบเนื่องมาจากการ
เรียบเรียงและการตัดตอนเนื้อเรื่องรามเกียรติ ์แต่ ละฉบับไม่เท่ากัน กล่าวคือ รามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 ถือเป็ นฉบับที่สมบูรณ์ท่สี ุดซึ่งจะเริม่ ตัง้ แต่ต้นเรื่องถึงจบเรื่อง จึงทาให้บทบาทของ
นางสีดามีมากทีส่ ุด หรือในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางจะจับตอนไม่เหมือนกัน ดังเช่น บทละคร
รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา จับตอนตัง้ แต่พระรามประชุมพลจนถึงองคตสื่อสาร บทบาทของนาง
สีดาจะปรากฏเพียงตอนหนุ มานถวายแหวนแด่ นางสีดาเท่านัน้ ฯลฯ ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับ
ท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสานนัน้ เนื้อเรื่องจะมีความรวบรัด ตัวละครรองและตัวละครที่ไม่
สาคัญของเรือ่ งรามเกียรติ ์จะถูกตัดทิง้ ไป แต่ทว่าตัวละคร “นางสีดา” ยังคงดารงอยู่อย่างโดดเด่น
ทัง้ ในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือและภาคอีสาน สิง่ ทีน่ ่ าสนใจในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้
ภาคเหนือและภาคอีสานนัน้ จะมีจุดร่วมกัน นัน่ คือ การกล่าวถึง ตอนกาเนิดนางสีดาซึง่ ทาให้รบั รู้
ถึงภูมหิ ลังและชาติกาเนิดของนางสีดา ประการสาคัญ นางสีดาเป็ นตัวละครหญิงทีม่ คี วามสาคัญ
และเป็ นนางเอกทีถ่ อื ว่าเป็ นสาเหตุแห่งสงครามของการแย่งชิงระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์
ในบทที่ 4 นี้ จะเป็ นการศึกษาความเป็ นนางสีดาทีพ่ จิ ารณาจากบทบาทของนางสีดา
ซึ่งปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย เพื่อจะเป็ นการค้นหาคุณสมบัตอิ นั เป็ นกลางของ
นางสีดา กล่าวได้ว่า “ความเป็นนางสีดา” จะหมายถึง คุณสมบัตดิ า้ นต่างๆ ของตัวละครนางสีดา
เมื่อประกอบเข้าด้วยกันจะก่อให้เกิดความเข้าใจถึงสาระหรือเนื้อแท้ของตัวละครนางสีดา หาก
ประกอบคุณสมบัตติ ่างๆ เหล่านี้รวมกัน ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าตัวละครตัวนี้คอื นางสีดา
ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาได้คน้ พบความเป็ นนางสีดาผ่านตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 7 ประการ ดังนี้
1. ภูมหิ ลังของนางสีดา
2. ชาติกาเนิดของนางสีดา
3. ลักษณะภายนอกของนางสีดา
4. ลักษณะพิเศษของนางสีดา
5. ช่วงชีวติ ของนางสีดา
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6. พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา
7. การเป็ นคู่บุญของบุรษุ เพศของนางสีดา
จากคุ ณ สมบัติของความเป็ น นางสีดาในรามเกียรติฉ์ บับ ต่ างๆ ของไทยทัง้ หมด 7
ประการข้างต้น สามารถแจกแจงรายละเอียดผลการศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้

4.1 ภูมิหลังของนางสีดา
ภูมหิ ลังของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่ างๆ ของไทยจะปรากฏทัง้ หมด 4 ประการ
ได้แก่ 1) นางสีดาคือพระลักษมี 2) นางสีดาคือนางสุชาดา 3) นางสีดาคือนางสุธรรมา (สุธมั มา)
และ 4) นางสีดาคือเทพธิดาสิดา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1.1 นางสีดาคือพระลักษมี
คาว่า “ลักษมี” นี้กแ็ ปลว่า มีความถึงพร้อม คืองามพร้อมและมีสริ อิ นั ประเสริฐ จึงได้อกี
นามว่า “พระศรี” (ประจักษ์ ประภาพิทยากร, 2529: 108) หากพิจารณาตามความหมายของ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 1048) หมายถึง น. โชคลาภ, ความ
เจริญ, ทรัพย์; ความงาม, เสน่ห,์ สิร;ิ ชื่อเจ้าแม่แห่งลาภและความงาม เป็ นชายาพระนารายณ์
พระลักษมีถอื เป็ นพระชายาของพระนารายณ์ พระศรีกบั พระลักษมีเป็ นพระนามองค์
เดียวกันดังทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (2547: 52) ทรงกล่าวว่า พระลักษมีเป็ น
มเหสีของพระนารายณ์ ซึง่ มีมเหสีองค์เดียว ไม่ใช่สองพระองค์อย่างทีม่ กั เข้าใจกันอยู่ พระศรีนนั ้
ไม่ใช่อกี องค์แต่เป็ นนามของพระลักษมีนนั ้ เอง เช่น ภควดี ก็เป็ นนามอีกนามหนึ่งแห่งพระลักษมี
อีกเหมือนกัน แต่ในคัมภีรฤ์ คเวทได้กล่าวถึงพระนามของเทวีอกี สององค์ คือ “ศรี” และ “ลักษมี”
แยกออกจากกัน ทาให้ชวนคิดว่าทัง้ สองนามนี้เป็ นเทพนารีคนละองค์กนั
การก าเนิ ด ของพระลัก ษมีต ามคติม หารามายณะนั ้น ถือ ก าเนิ ด มาจากการกวน
เกษียรสมุทรเพื่อทาน้ าอมฤตของเหล่าเทวดาและอสูร กิตติ วัฒนะมหาตม์ (2549: 85) ได้กล่าว
ว่า ยามที่พระลักษมีทรงถือกาเนิดขึน้ มาในกาลอันศักดิ ์สิทธิ ์นี้ ทัวทั
่ ง้ อาณาบริเวณเต็มไปด้วย
บรรยากาศอันสวยงามและมหัศ จรรย์ยงิ่ กว่าสรรพสิ่งใดๆ ที่เ กิดขึ้นมาก่ อน พระนางปรากฏ
พระองค์ขน้ึ บนดอกบัวพร้อมกับมาลัยทิพย์ลอยละล่องอยูท่ วไป
ั ่ เทวคชสีขาวบริสุทธิ ์สองพระองค์
โปรยน้าถวายพระพร ขณะทีท่ วยเทพและอสูรทัง้ หลายถึงกับหยุดกระทาทัง้ หมดด้วยต่างพากัน
ตะลึงมอง เมื่อ แรกปรากฏนัน้ คงยังไม่ได้ฉ ลองพระองค์ หรือ ฉลองแต่ น้อ ย พระวิศ วกรรมจึง
เนรมิตเทวพัสตราภรณ์ท่งี ามทีส่ ุดถวาย หลังจากนัน้ พระองค์ก็เสด็จตรงไปเฝ้ าพระวิษณุ (พระ
นารายณ์) จึงได้เป็ นชายาแห่งองค์พระเป็ นเจ้า
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พระลักษมีถอื เป็ นเทวีค่บู ุญบารมีของพระนารายณ์ เพราะเมื่อคราวใดทีพ่ ระนารายณ์
อวตารลงมาปราบเหล่าคนพาลหรืออสูร พระลักษมีจะอวตารมาพร้อมกับพระนารายณ์ทุกครัง้
ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (2547: 67) ทรงกล่าวว่า เมื่อพระนารายณ์ได้
อวตารมาเกิดในโลกคราวใด พระลักษมีกไ็ ด้โดยเสด็จทุกครัง้ เมื่อเป็ นพระวามน พระลักษมีได้
บังเกิดจากดอกบัวและมีนามปรากฏว่า ปทมา ฤา กมลา เมื่อพระองค์เป็ น พระปรศุราม พระ
ลักษมีเป็ นนางธรานี (นางธรณี) เมื่อพระองค์เป็ นพระราม พระลักษมีเป็ นนางสีดา เมื่อพระองค์
เป็ นพระกฤษณะ พระลักษมีเป็ นนางรุกมินี ในปางอื่นๆ พระลักษมีกไ็ ด้เป็ นพระอุปฐากพระวิษณุ
นารถทุกครัง้ ถ้าแม้พระองค์ทรงถือเอาเทวรูป พระลักษมีก็คงเป็ นเทวรูป ถ้าแม้ พระองค์ทรง
ถือเอามนุ ษยรูป พระลักษมีกค็ งมีมนุ ษยรูป คงจะให้พระองค์ของเทวีเป็ นทีเ่ หมาะสมกับพระรูป
แห่งพระวิษณุนารถเสมอไป
กล่ า วได้ว่ า พระลัก ษมีเ ป็ น เทพนารีพ ระองค์ห นึ่ ง ที่จ ะต้อ งอวตารมาคู่บุ ญ กับ พระ
นารายณ์เสมอ หากพิจารณาถึงวรรณคดีของอินเดียที่เป็ นมหากาพย์อนั ยิง่ ใหญ่และมีช่อื เสียง
จะปรากฏอยู่ 2 เรือ่ ง ได้แก่ มหากาพย์ภารตะและรามายณะ กล่าวคือ ในเรื่องมหากาพย์ภารตะ
พระลักษมีอวตารเป็ นนางรุกมินี ส่วนเรื่องมหากาพย์รามายณะ พระลักษมีอวตารเป็ นนางสีตา
ในรามเกียรติ ์ของไทยชื่อว่า “สีดา” ทัง้ นี้เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว (2550: 15 - 16) กล่าวไว้อย่าง
น่าสนใจว่า ในวรรณกรรมสาคัญทัง้ รามายณะและมหาภารตะมีแก่นของเรื่องทีค่ ล้ายกัน คือเป็ น
การกล่ า วถึง ความขัด แย้ง ระหว่ า งความดีกับ ความชัว่ โดยมีพ ระรามและพระกฤษณะเป็ น
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความดีงาม พระรามในรามายณะมีพระชายาคือนางสีดา (Sita) ซึง่ ถือ
กาเนิดจากรอยไถ พระมารดาของพระนางคือผืนดิน นางสีดาจึงเป็ นพระแม่แห่งความร่มรื่น
เจริญงอกงามและเป็ นอวตารปางหนึ่งของพระศรี-ลักษมีซง่ึ อยู่เคียงคู่กบั พระรามอันเป็ นอวตาร
ปางหนึ่งของพระวิษณุ
หากพิจารณาถึงรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ในสังคมไทยจะพบว่า ความเชื่อเรื่องนางสีดา
เป็ นปางหนึ่งของพระลักษมีผู้เป็ นพระชายาของพระนารายณ์ ตามคติความเชื่อในศาสนาฮินดู
โดยจะปรากฏอยู่ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางเท่ านัน้ เพราะจะไม่ปรากฏในรามเกียรติฉ์ บับ
ท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งอยู่ภายใต้บริบทความเชื่อในศาสนาพุทธ ประการสาคัญ
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ถือเป็ นเพียงฉบับเดียวที่ได้กล่าวถึงภูมหิ ลังของนางสีดาในตอน
กาเนิดนางสีดาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อาจเป็ นเพราะรามเกียรติ ์ฉบับดังกล่าวถือเป็ นฉบับ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระนครประกอบกั บ ความสมบู ร ณ์ ข องเรื่อ งรามเกี ย รติ ม์ ากที่ สุ ด เมื่อ
เปรียบเทียบกับรามเกียรติ ์ภาคกลางฉบับอื่นๆ สาเหตุดงั กล่าวอาจเป็ นเพราะรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคกลางทัง้ ฉบับราชสานักและฉบับชาวบ้านจะเป็ นฉบับที่ทงั ้ ราชสานักและชาวบ้านคัดเลือก
บางตอนเพื่อใช้ในการแสดงเท่านัน้ เช่น รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์
เฉพาะตอนพระรามเดินดง หรือรามเกียรติ ์ฉบับบทละครดึกดาบรรพ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ บทละครฉบับนี้มที งั ้ หมด 2 ตอน ได้แก่ ตอนศูรปนขาตี
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สีดาและตอนฆ่านางสีดา ส่วนรามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอนก็เลือกแต่งบางตอนที่ใช้แสดง ไม่ว่าจะ
เป็ นตอนหนุมานถวายแหวน ชุดนาคบาศ ชุดพรหมาสตร์ ศึกทศกัณฐ์ครัง้ ที่ 5 เป็ นต้น
เมื่อพิจารณาภูมหิ ลังของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 จะพบว่า เมื่อพระ
อินทร์ได้รบั คาสังของพระอิ
่
ศวรเพื่อให้มาทูลเชิญพระนารายณ์ลงไปปราบทศกัณฐ์และเข้าเฝ้ า
พระอิศวร จึงเป็ นสาเหตุท่ที าให้พระนารายณ์ได้อญ
ั เชิญพระลักษมีอวตารลงไปด้วยกันเพื่อทัง้
เป็ นพระชายาคู่บุญบารมีและช่วยกันปราบยักษ์ รวมไปถึงอาวุธและบัลลังก์นาค ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ฟั งท้าวมัฆวานเทวัญ
ตัวกูจะต้องอวตาร
พวกมันล้วนมีฤทธา
ผูเ้ ดียวจะเคีย่ วเข่นฆ่า
จะแสนลาบากยากกาย
ดูกรนงลักษณ์ลกั ษมี
พีอ่ วตารไปผลาญอสุรา
บัดนี้อสุรมี นั มีฤทธิ ์
ขอเชิญเจ้าผูร้ ่วมชีวงั
ลงไปช่วยกันปราบยุค
ว่าแล้วจับสังข์โมลี
พาพระลักษมีลลี าศ
สององค์ขน้ึ ทรงพญาครุฑ

องค์พระนารายณ์รงั สรรค์
ทรงธรรม์ถวิลจินดา
ไปปราบหมู่มารยักษา
ศิลปศรศาสตราก็เพริศพราย
เห็นจะไม่สาเร็จโดยง่าย
คิดแล้วบ่ายพักตร์มาบัญชา
ชนนีโลกยอดเสน่หา
แสนเวทนาถึงเก้าครัง้
พีค่ ดิ เห็นยากกว่าปางหลัง
ทัง้ พญาบัลลังก์นาคี
ให้โลกเป็ นสุขเกษมศรี
จักรแก้วมณีคทาวุธ
จากอาสน์วารีกระษีรส์ มุทร
ภุชงค์เทวัญก็ตามมา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 246)

กล่าวได้ว่า สาเหตุของการอวตารของพระลักษมีจะมีสาเหตุท่เี กิดจากพระนารายณ์
เชิญพระลักษมีอวตารเป็ นองค์ชายาคู่บุญเพื่อไปสังหารทศกัณฐ์ ตลอดจนทัง้ บัลลังก์นาคและ
อาวุธของพระนารายณ์ โดยพระลักษมีไปจุตเิ ป็ นบุตรีของทศกัณฐ์และนางมณโฑตามคาบัญชา
ของพระอิศวร (พระศิวะ) อีกทัง้ พระอิศวรยังตัง้ ใจให้นางสีดาเป็ นเพลิงผลาญทศกัณฐ์โดยจะมี
อสูรทูนถาดข้าวทิพย์เหนือกองไฟและจะมีนางกากนาสูรโฉบข้าวทิพย์ไปให้นางมณโฑเสวยซึ่ง
จะทาให้กาเนิดนางสีดา ดังความทีว่ ่า
องค์พระลักษมีบงั อร
ชื่อว่าสีดานงลักษณ์
จงไปศรีสวัสดิวั์ ฒนา

ไปเกิดในนครลงกา
เป็ นบุตรทศพักตร์ยกั ษา
อย่ามีโรคาเภทภัย ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 248)

แล้วจะมีรปู อสูร
ผุดขึน้ ในกองกาลา

ทูนถาดข้าวทิพย์เหนือเกศา
กากนาจะโฉบเอาข้าวไป
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ฉวยได้แต่กง่ึ ครึง่ ปั น้
จะเกิดสีดาทรามวัย

กานัน้ จะบินไปทิศใต้
เป็ นไส้เพลิงผลาญอสุรี
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 249)

หลังจากที่นางมณโฑได้เสวยข้าวทิพย์ พระลักษมีก็ได้อวตารลงมาเกิดในครรภ์ของ
นางมณโฑในวันเดียวกับพระนารายณ์ พวกเทวดาและนางฟ้ าต่างจับระบาอวยพรถวายกันถ้วน
หน้า เมือ่ ถึงกาหนดวันคลอดนางสีดา กวีผแู้ ต่งได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า รูปลักษณ์ของนางสีดา
มีความงดงามซึง่ ผิดไปจากวงศ์ยกั ษ์และได้รอ้ งว่า “ผลาญราพณ์” สามครัง้ ดังความทีว่ ่า
๏ เป็ นบุตรีศรีศุภลักษณ์เลิศ
ผิวพรรณนวลละอองผ่องพักตร์
นางนัน้ ร้องขึน้ ว่าผลาญราพณ์
แต่องค์บติ ุเรศมารดา

งามประเสริฐดังนางในไตรจั
่
กร
ผิดสุรยิ ว์ งศ์ยกั ษ์ในลงกา
สาบคาบปรากฏถ้วนหน้า
ไม่ได้ยนิ วาจานงลักษณ์ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 275)

เมือ่ นางสีดากาเนิดนัน้ ดวงชะตาของนางสีดาเกิดในเกณฑ์มหาอุตม์ราศีเมษซึง่ มีความ
งดงามทัง้ ผิว พรรณและรูปร่าง ทัง้ นี้พิเ ภกได้ทานายดวงชะตานางสีดาว่าจะเป็ นกาลกิณีแ ก่
บ้านเมืองซึ่งจะทาให้เมืองลงกาวอดวายโดยแนะนาให้ท้งิ ลงในแม่น้ า ทาให้นางมณโฑคิดว่า
พิเภกใส่รา้ ย แต่เมื่อเหล่าโหรคนอื่นต่างทานายว่านางสีดาจะเป็ นกาลกิณีทาให้ทงั ้ ทศกัณฐ์และ
นางมณโฑตัดสินใจใส่บุตรีลงในผอบลอยน้าไป ดังความทีว่ ่า
ได้อุจจาวิลาสราชโชค
ลัคนามาเมษสวัสดี
งามพร้อมผิวพรรณรูปทรง
จึง่ สอยใส่ชะตาพญายักษ์
แล้วสอบด้วยชะตาลงกา
จึง่ ทูลว่าพระราชบุตรี
อันจะเลีย้ งไว้เห็นไม่ได้
ลงกาจะเป็ นภัสม์ธุลกี าร
แม้นอาลัยในราชธิดา
ทิง้ เสียให้พน้ ราคิน

โยคเกณฑ์อุตม์เอกราศี
ฤกษ์พานาทีประเสริฐนัก
สมควรคู่องค์บรมจักร
ลัคน์จนั ทร์เป็ นกาลกิณี
เสาร์ทบั ลัคนาในราศี
จะก่อการกุลใี นเมืองมาร
ดังหนึ
่ ่งกองไฟเผาผลาญ
โลหิตเปรียบปานวาริน
สุรยิ ว์ งศ์พรหมาจะสูญสิน้
ในกระแสสินธุส์ าคร ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 276)

รับสังแล้
่ วพิจารณา
เอาปูมปฏิทนิ ออกเทียบ
ก็แจ้งว่าเป็ นกาลกิณี

ดูในชันษานางเทวี
เปรียบเทียบใส่สอบถ้วนถี่
แก่บุรแี ลองค์พระบิดร
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 277)
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หลังจากทีน่ างสีดาถูกนาใส่ผอบลอยแพไปนัน้ นางมณีเมขลาและเหล่านางฟ้ าต่างช่วย
ดูแลรักษาพระราชธิดาและในทีส่ ุดผอบก็ลอยไปทีท่ ่าน้าของพระฤษีชนกซึง่ มาบาเพ็ญเพียรในป่ า
พระฤษีชนกจึงเปิ ดผอบเห็นธิดาองค์น้อยจึงได้นาไปฝั งไว้ใต้ดนิ โดยมีบวั ทองออกมารองรับ อีก
ทัง้ บารมีของพระลักษมีทาให้เหล่าเทวดาน้อยใหญ่ต่างมาดูแลรักษา ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ซึง่ สิงสูอ่ ยู่รุกข์พระไทร
ได้ฟังพระมหาอาจารย์
มีความเมตตาปรานี

ฝ่ ายฝูงเทวาน้อยใหญ่
เทพไทเจ้าป่ าพนาลี
อธิษฐานฝั งองค์พระลักษมี
บอกกันอึงมีเ่ ป็ นโกลา
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 282)

การทีพ่ ระนามของพระลักษมีมนี ามว่า “สีดา” นัน้ มีความหมายว่า “รอยไถ” ซึ่งได้
หลังจากที่พระชนกทรงไถหานางสีดาที่ถูกฝั งอยู่ใต้ดนิ (พระอิศวรได้เรียกพระลักษมีว่า “สีดา”
ในตอนที่ให้พระลักษมีมาเกิดเป็ นบุตรีของทศกัณฐ์ท่เี มืองลงกาเพื่อเป็ นไส้เพลิงผลาญ) ในครา
แรกนัน้ นายโสมผู้เป็ นบริวารของพระชนกขุดหานางสีดาไม่พบ แต่เมื่อพระชนกตัง้ จิตอธิษฐาน
ถึงพญาโคอุสุภราชซึง่ เป็ นโคทรงนัง่ ของพระอิศวรและไถหาสีดา ในที่สุดพระชนกก็พบนางสีดา
และได้พากลับเมืองมิถลิ าเพื่อตัง้ เป็ นพระราชธิดาและได้ตงั ้ นามว่า “สีดา” ดังความทีว่ ่า
ตัวพ่อไร้ราชสุรยิ ว์ งศ์
จึง่ มาสร้างพรตตบะกรรม์
เป็ นกุศลผลบุญยิง่ นัก
สมความปรารถนาในครานี้
พ่อจะประสาทนามให้
จงชื่อว่านางสีดา

จะดารงพิภพไอศวรรย์
อยู่ทใ่ี นอารัญคีรี
จึง่ ได้ลกู รักเฉลิมศรี
ทีจ่ ะสืบสุรยิ ว์ งศ์กษัตรา
ดวงใจแสนสุดเสน่หา
อันตรายโรคาอย่าแผ้วพาน ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549 : 317)

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภูมหิ ลังของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ยังคงสืบ
ทอดความคิดจากเรื่องรามายณะของอินเดียทีก่ ล่าวว่า นางสีดามีภูมหิ ลังทีม่ าจากพระลักษมีซ่งึ
เป็ นพระชายาคู่บุญของพระนารายณ์ และเป็ นเพียงฉบับเดียวทีย่ งั คงให้ความสาคัญเกี่ยวกับการ
กาเนิดของตัวละครเอกหญิงในลักษณะของนางเอกผูม้ บี ุญ การกล่าวถึงการกาเนิดของนางสีดา
ตัง้ แต่ อ วตารจากสวรรค์ ล งมายังโลกมนุ ษ ย์ย่อ มแสดงถึงการให้ค วามสาคัญ ของนางสีดาซึ่ง
ปรากฏเฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 อาจเป็ นเพราะรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็ นฉบับ
สมบูร ณ์ ท่มี ีเ นื้อ เรื่อ งตัง้ แต่ ต้นจนจบ มิใ ช่เ ป็ นฉบับตัด ตอนเพื่อ ใช้ใ นการแสดงเช่ นเดียวกับ
รามเกียรติ ์ภาคกลางฉบับอื่นๆ
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แม้ว่าในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางบางฉบับ จะปรากฏความเปรียบกับพระลักษมีกต็ าม
กล่าวคือ รามเกียรติ ์สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรยี งั คงดาเนินเรื่องทีค่ ล้ายคลึงกันเป็ นส่วนใหญ่ซง่ึ
จะไม่มคี วามแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มากนัก แต่ทงั ้ นี้ในคาพากย์รามเกียรติ ์สมัย
อยุธยาได้กล่าวได้อย่างชัดเจนว่า นางสีดาคือพระลักษมี ดังความทีว่ ่า
๏ พานรได้เสาวนาการ
สีดานิองค์ลกั ษมี

ชมพระสมภาร
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 222)

ส่วนในคาพากย์รามเกียรติ ์สมัยอยุธยายัง คงปรากฏเหตุ การณ์ เ รื่องกวางทอง เรื่อ ง
ทศกัณฐ์ลกั พาตัวนางสีดา ฯลฯ ตลอดจนชื่อคาเรียกตัวละครต่างๆ ส่วนใหญ่ยงั คงคล้ายคลึงกับ
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 อีกทัง้ ยังปรากฏความเปรียบความงามของนางสีดาทีท่ ศกัณฐ์ถาม
นางสามนักขาว่านางสีดางามกว่าเทวีทงั ้ สองหรือไม่ ได้แก่ พระอุมา พระลักษมี ดังความทีว่ ่า
๏ ตริแล้วจึงรือ้ ทวนถาม
จะเปรียบอัปสรองค์ใด
๏ พระมเหศวรีฤาไฉน
สมเด็จอุมาเทพี
๏ กับโฉมสิรลิ กั ษณ์ลกั ษมี
จงเล่าแต่สตั ย์ตดั ไป

ว่านางโฉมงาม
ฤาเปรียบโฉมไท
ข้างใครจะดี
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 94)

จากข้างต้นอาจจะเป็ นการบ่งชี้ว่า นางสีดาคือพระลักษมีหรือได้สบื คติความเชื่อเรื่อง
นางสีดาคือพระลักษมีมาจากคติศาสนาฮินดูกต็ าม แต่ผศู้ กึ ษาจะยึดถือความสาคัญต่อตัวบทใน
ลักษณะที่ว่า รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็ นฉบับเดียวที่ปรากฏตอนกาเนิดนางสีดา จึงเป็ น
ฉบับทีป่ รากฏให้เห็นถึงภูมหิ ลังนางสีดาอย่างชัดเจนเพียงฉบับเดียวเท่านัน้
4.1.2 นางสีดาคือนางสุชาดา
คาว่า “สุชาดา” ตามความหมายของพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
(2556: 1242) หมายถึง น. ผูม้ กี าเนิดดี, ลูกผูม้ สี กุลดี
หากพิจารณาถึงชายาของพระอินทร์ตามคติความเชื่อในศาสนาพุทธ หรือเป็ นที่รจู้ กั
กันในนามว่า “ท้าวสักกะ” นัน้ จะมีพระชายาทัง้ หมด 4 นางด้วยกัน กล่าวคือ นางสุธมั มา นาง
สุชาดา นางสุนันทาและนางสุจติ รา ทัง้ นี้อุดม รุ่งเรืองศรี (2523: 83 - 84) กล่าวว่า ผูท้ ใ่ี กล้ชดิ
ทีส่ ุดของพระอินทร์คอื มเหสีซง่ึ นางสุชาหรือสุชาดาเป็ นผูค้ อยติดตามพระอินทร์อยูเ่ สมอ
ในไตรภูมพิ ระร่ว งได้กล่ าวถึงพระชายาของท้าวสักกะทัง้ สี่โดยระบุต าแหน่ งการนัง่
ชัดเจน กล่าวคือ นางสุธมั มานังเฝ้
่ าพระอินทร์ฝ่ายซ้าย นางสุชาดานังเฝ้
่ าพระอินทร์ฝ่ายขวา นาง
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สุนันทานัง่ เฝ้ าพระอินทร์ฝ่ ายหลัง และนางสุ จติ รานัง่ อยู่เ บื้อ งซ้าย อีกทัง้ ยังปรากฏนางฟ้ าที่
ภรรยาของพระอินทร์ซง่ึ เป็ นใหญ่อกี 92 คน ดังความทีว่ ่า
“...แลว่าเมื่อพระอินทร์เสด็จนัง่ เหนือแท่นแก้วอันมีในหัวช้างไอยราพัณนัน้ เมียพระ
อินทร์ผปู้ ระเสริฐกว่านางทัง้ หลายชื่อนางสุธมั มา อีกด้วยบริวารทัง้ หลายประดับนิด์ ว้ ยสนิม
อาภรณ์ แลรุ่งเรืองงามด้วยสัตตพิธรัตนะนัน้ นัง่ เฝ้ าพระอินทร์อยู่ฝ่ายซ้าย นางเมียอีกคน
หนึ่งเล่าชื่อว่า สุชาดา อันทรงศีลหมัน้ บ่มขิ าด แลประดับนิด์ ้วยอาภรณ์ อีกด้วยบริวาร
ทัง้ หลายก็ไปนัง่ เฝ้ าพระอินทร์เจ้าฝ่ ายขวานัน้ นางเมียผู้หนึ่งชื่อเจ้าสุนันทา แลประดับนิ ์
ด้วยสนิมอาภรณ์เทียรย่อมแก้ว 7 สิง่ อีกด้วยบริวารนางนัน้ ก็ไปนัง่ เฝ้ าพระอินทร์ฝ่ายหลัง
ถัดนัน้ นางเมียคนหนึ่งชื่อนางสุจติ รา ประดับนิก์ ายนัน้ รุ่งเรืองงามด้วยบริวารทัง้ หลาย ไป
นัง่ เฝ้ าพระอินทร์เจ้าเบื้องซ้าย ถัดนัน้ นอกออกไปแลมีหมู่นางฟ้ าทัง้ หลายย่อมนางใหญ่
เป็ นเมียพระอินทร์ได้ 92 คน มีหน้าอันงามหนักหนา แลแต่งแง่แผ่ตนด้วยเครื่องประดับนิ ์
ด้วย (ถนิมอาภรณ์) เทียรย่อมแก้วแหวนเมื่อเงินทองทัง้ หลาย...”
(ไตรภูมพิ ระร่วง, 2555: 214 - 215)

อีกทัง้ ในไตรภูมโิ ลกวินิจฉยกถา ฉบับของพระยาธรรมปรีชา (แก้ว) ซึง่ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุฬ าโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2345 (จ.ศ.
1164) ได้กล่าวถึงความเป็ นมาของพระชายาทัง้ สีข่ องมฆมาณพ (ท้าวสักกะ) ในโลกมนุ ษย์ก่อนที่
จะเสวยชาติบนสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ กล่าวคือ นางทัง้ สี่ ได้แก่ นางสุธรรมา นางสุนันทา นางสุจติ รา
และนางสุชาดา เป็ นภรรยาของมฆมาณพ นางสุธรรมาคิดจะร่วมทาบุญศาลาด้วยช่อฟ้ าแต่ติด
ตรงทีห่ า้ มมิให้สตรีรว่ มบุญครัง้ นี้ จึงสมคบคิดกับนายช่างให้ทาช่อฟ้ าเตรียมไว้ พอถึงวันยกช่อฟ้ า
ก็มสิ ามารถหาช่อฟ้ าได้ทนั จึงได้ใช้ช่อฟ้ าของนางสุธรรมาและทาให้นางเข้าร่วมบุญการสร้าง
ศาลาในครัง้ นี้ดว้ ย จึงทาให้นางสุนันทาและสุจติ ราคิดเข้าร่วมบุญด้วยเช่นกัน โดยการขุดสระบัว
และสวนดอกไม้สวนผลไม้เพื่อเป็ นการสร้างบุญกุศลตามลาดับ แต่นางสุชาดาทะนงตัวว่าเป็ นธิดา
แห่งลุงของมฆมาณพ จึงได้แต่แต่งสวยงามและไม่ขวนขวายในบุญกุศลครัง้ นี้ ดังความทีว่ ่า
“...มฆมาณพนัน้ มีภรรยา 4 คน คือ นางสุธรรมาผู้ 1 นางสุนนั ทาผู้ 1 นางสุจติ ราผู้ 1
นางสุชาดาผู้ 1 นางสุนนั ทานัน้ เห็นนางสุธรรมาได้เข้าส่วนบุญด้วยช่อฟ้ า จึงคิดอ่านขุดสระ
ปลูกบัว ให้ทานน้ าแลน้ ากินแก่คนทัง้ ปวงแต่บรรดาทีไ่ ปมาอาศัยในศาลา นางสุจติ รานัน้
คิดอ่านกระทาสวนดอกไม้สวนผลไม้ให้ทานดอกไม้แลผลไม้แก่คนทัง้ ปวง แต่บรรดาทีไ่ ป
มาอาศัยในศาลานัน้ แต่ นางสุชาดานัน้ คิดว่าเรานี้เป็ นธิดาแห่งลุงของมฆมาณพ แล้วก็
ได้มาเป็ น ภรรยาแห่ งมฆมาณพด้ว ยเล่ า ทัง้ เป็ น ญาติทงั ้ เป็ น ภรรยา กุ ศลที่มฆมาณพ
กระทานัน้ ได้ช่อื ว่าอาตมากระทาด้วย นางสุชาดาคิดฉะนี้ จึงไม่มขี วนขวายที่จะกระทา
กุศลเลย ขวนขวายแต่ในการตกแต่งประดับกาย”
(ไตรภูมโิ ลกวินิจฉยกถา, 2535: 1002)

66
จากผลบุญกุศลของนางทัง้ สาม ได้แก่ นางสุธรรมา นางสุนนั ทา และนางสุจติ รา ยกเว้น
เพียงแต่นางสุชาดา ทาให้นางทัง้ สามเหล่านัน้ ได้ไปเกิดในสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ดังที่ ส. พลายน้อย
(2555: 184) กล่าวว่า ครัน้ เมื่อนางสุธรรมาตายไปแล้ว ก็ไปเกิดในดาวดึงส์สวรรค์และมีศาลาชื่อ
“สุธรรมา” บังเกิดด้วย ศาลานี้ในประชุมเทวดา และใช้เป็ นทีฟ่ ั งธรรม ส่วนนางสุนันทาตายไปก็
เกิดในดาวดึงส์เช่นเดียวกัน และสระทีน่ างสร้างไว้ในโลกมนุษย์กไ็ ปบังเกิดมีขน้ึ ด้วย และได้ช่อื ว่า
“สระนันทา” ข้างฝ่ ายนางสุจติ ราตายไปก็ไปเป็ นมเหสีของพระอินทร์ (คือมาฆะมาณพ) นัน้ อีก
และสวนที่นางสร้างก็ไ ปมีในดาวดึงส์เหมือ นคนอื่น โดยได้ช่อื ว่า “สวนจิตรลดาวัน ” ส่ว นนาง
สุชาดานัน้ เมื่อตายไปไม่ได้ขน้ึ สวรรค์ เพราะไม่ได้ทาบุญอะไร แต่ไปเกิดเป็ นนางนกยางอยู่ท่ี
ซอกเขาแห่งหนึ่ง
นางสุชาดามิได้กระทาบุญกุศ ลเหมือนกับนางทัง้ สาม ทาให้นางไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์
ชัน้ ดาวดึงส์ ทัง้ นี้ในไตรภูมโิ ลกวินิจฉยกถา (2535) ได้กล่าวถึงอดีตชาติของนางสุชาดาก่อนทีจ่ ะ
ไปเสวยพระชาติเป็ นนางสุชาดา ผูเ้ ป็ นชายาของท้าวสักกะบนสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ทงั ้ หมด 3 ชาติ
ด้วยกัน ได้แก่ เกิดเป็ นนกยาง เกิด เป็ นธิดาของนายช่างหม้อในเมืองพาราณสี และเกิดเป็ นธิดา
ของไพปจิตราสูร (หรือเรียกอีกชื่อว่า เวปจิตราสูร) ผูค้ รองอสูรพิภพ
นอกจากนี้นางสุชาดายังได้ขอติดตามท้าวสักกะไปทุกหนแห่ง ทาให้พระองค์ได้นาม
ใหม่ว่า “สุชมั บดี” (สามีของนางสุชาดา) ดังนัน้ เรื่องทีป่ รากฏในวรรณคดีบาลีส่วนใหญ่ว่า ท้าว
สักกะเสด็จลงมาที่มนุ ษยโลกพร้อมชายานัน้ ก็คอื มากับนางสุชาดานัน่ เอง เช่นเมื่อท้าวสักกะ
แปลงองค์เป็ นช่างทอหูกแก่มาถวายบิณฑบาตแด่พระมหากัสสปะ และเมื่อแปลงองค์ลงมาลอง
ใจพญานกแขกเต้าเพื่อจะให้แสดงคุณในมิตรธรรมแล้วพระองค์จะประทานพรในเรื่องมหาสุวราช
ชาดก (เกื้อพันธุ์ นาคบุปผา, 2520: 187 - 188) กล่าวได้ว่า นางสุชาดาถือเป็ นชายา 1 ใน 4
ของท้าวสักกะในคติความเชื่อของศาสนาพุทธซึง่ เป็ นที่รจู้ กั และกล่าวถึงมากที่สุดในบริบทของ
สังคมไทย เห็นได้จากรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสาน เพราะนางสีดาอวตาร
มาจากนางสุชาดาผูเ้ ป็ นชายาของท้าวสักกะ ซึง่ จะทาให้เห็นถึงบทบาทและความสาคัญของนาง
สุชาดาได้เป็ นอย่างดี
หากพิจารณานางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานส่วนใหญ่
จะกล่าวตรงกันว่า นางสีดาถือกาเนิดมาจากการลงมาจุตขิ องนางสุชาดา ผู้ เป็ นชายา 1 ใน 4
ของพระอินทร์ตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา โดยจะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้
ภาคเหนือและภาคอีสานในสังคมไทยทัง้ หมด 5 ฉบับ กล่าวคือ รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ ได้แก่
ปรัมมเหียรและหอรมาน ส่วนรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน ได้แก่ พระรามชาดก ควายทัวระพีและ
พระลัก – พระลาม
การจุตมิ าเกิดของนางสุชาดานัน้ มีจุดประสงค์ท่เี หมือนกันซึ่งกล่าวตรงกันทัง้ หมด 5
ฉบับ นันคื
่ อ การแก้แค้นท้าวราพณาสวร (ทศกัณฐ์) ส่วนในพระลัก – พระลามจะเรียกว่า “พญา
ฮาบมะนาสวน” เนื่องจากทศกัณฐ์ได้แปลงกายเป็ นพระอินทร์เข้าไปเสพสมกับนางสุชาดา เมื่อ
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นางสุชาดาทราบความจริงก็เกิดความเจ็บแค้นใจที่เสียรูใ้ ห้แก่ทศกัณฐ์ ทาให้นางสุชาดาขอพร
จากพระอินทร์เพื่อจุตลิ งมาสังหารทศกัณฐ์ ดังในเรือ่ งพระลัก – พระลาม พญาฮาบมะนาสวนเข้า
เกี้ยวสมสู่นางสุชาดา เมื่อนางสุชาดารูค้ วามจริงก็ เกิดความเคียดแค้นโดยขอลงไปเกิดในครรภ์
เทวีของพญาฮาบมะนาสวนเพื่อแก้แค้น ดังความทีว่ ่า
“แต่นนั ้ พญาก็อุณละโหฮ้อนตัณหาพาด่วน ก็เล่านีรมิตเนื้อตนให้ดงพระอิ
ั่
นทร์ พอ
ยัวรยาตย้ายโสมสิง่ พญาอินทร์ บาคานเนาอยู่แฝงนางแก้ว แต่นนั ้ ศรีเสียวแก้วสุชาดานาง
นาถ นางก็เยีย่ วว่า แม่นแจ่มเจ้าผัวแก้วแห่งตน พญาฮาบก็เล่าเซยซมซ้อนเสนหากัว้ กิน่
นางนาถแก้วเฝือฝั น้ ดังพระอิ
่
นทร์”
(พระลัก – พระลาม, 2518: 2 – 3)
“ค้อมว่า นางสัวแล้
่ วเฮ็วฮีบลาลง เถิงทีเ่ มืองลงกาทีปีคนภายใต้ แต่นนั ้ นางก็แยง
ไปห้องเทวีพญาฮาบ เลยล่วงเข้าในท้องเกิดมา ยามเมื่อเถิงระดูได้สบิ สองเดือนครรภ์แก่
มานัน้ นางประสูตลิ กู น้อยนางแก้วออกมา ศรีสะอาดเนื้อนามหน่ อกุมารี ทงโสมงามดังค
่ า
เลียงไว้ อันจักเทียมฮูปเจ้าโสมสะอาดกินรี ดังนัน้ ญิงมีในเมืองคนบ่อาจทันเทียมได้....”
(พระลัก – พระลาม, 2518: 4)

ในพระรามชาดก การกาเนิดของนางสีดาก็มมี ลู เหตุมาจากการแก้แค้นของนางสุชาดา
สืบเนื่องจากพญาราพณาสวรแปลงกายเป็ นพระอินทร์เพื่อเสพสมกับนางสุชาดา ดังความทีว่ ่า
“ฝ่ ายพระอินทร์เข้าห้องนางสุชาดาชวนเชิงพิศวาส นางสุชาดาว่าเป็ นอย่างไรจึง
โปรดปรานมาก เพราะเมื่อวานก็มาครัง้ หนึ่งแล้ว พระอินทร์ประหลาดใจตอบว่า มิได้มาหา
เลย ชะรอยจะเป็ นพญาราพณาสวรซึง่ หล่อให้มรี ูปเหมือนพระอินทร์ ลอบล่วงเข้ามา นาง
สุชาดาเสียใจมาก โกรธแค้นพญาราพณาสวรนัก ขอพรพระอินทร์ไปเกิดในลงกาเพื่อแก้
แค้นและให้พระอินทร์คอยดูแลตนในโลกมนุ ษย์โลกนัน้ ด้วย พระอินทร์ประทานพรตาม
ประสงค์ นางสุชาดาจุตลิ งไปเกิดในครรภ์นางจันทา คืนนัน้ นางฝั นว่ามีลูกแก้วลอยมาแต่
ฟ้ าเวียนวนตัวนางสามรอบ แล้วเข้าไปในท้องครู่หนึ่งก็ออกจากท้อง เป็ นสายเกีย่ วรัดพญา
ราพณาสวรจนตาย แล้วลูกแก้วนัน้ ก็หายไป”
(พระรามชาดก, 2507: 38)

หากพิจ ารณาถึง รามเกีย รติฉ์ บับ ภาคเหนื อ ทัง้ ปรัม มเหีย รและหอรมาน ตลอดจน
รามเกียรติ ์ฉบับอีสาน ได้แก่ ควายทัวระพี นัน้ ราพณาสวรแปลงกายเป็ นพระอินทร์เพื่อลอบเข้า
หานางสุชาดา เมื่อนางสุชาดาทราบความจริงก็เคียดแค้นจึงขอพรต่อพระอินทร์เพื่อจะลงมาเกิด
ในเมืองมนุษย์โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อจะสังหารพญาราพณาสวร ดังความทีว่ ่า
“เมื่อนัน้ พระยากล่าวว่า ภันเต ดูรานาง กูพน่ี ้ีบ่ได้มาสู่นางสักเพื่อดาย พ้อยว่ากูพ่ี
มานอนกับด้วยนางนี้ชา นางสุชาดาได้ยนิ คาอินทาธิราชกล่าวฉันนัน้ ก็มาราเพิงดู จิง่ รูว้ ่า
ราภนาสวรลุกแต่เมืองลังกาทวีป มาปลอมเพศเป็ นพระยาอินทา มาสนุ กกับด้วยตนหัน้ แล
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นางสุชาดาได้รู้ ก็มคี วามเผิดละอายแก่เทวดาทัง้ หลายมากนัก ก็สวดขอพรแต่สานักแห่ง
พระยาอินทร์ว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า ดังราภนาสวรนี
่
้มนั เป็ นคนสามัญบ่ดาย พ้อยมาดูแควน
ยังมหาราชเจ้าแลตนแห่งผู้ขา้ มากนักฉันนี้ ข้าจักขอลงไปฆ่าราภนาสวรเสี ยบัดนี้แล ขอ
มหาราชเจ้าพออย่าละข้าเสียพร่องแด่เทอะ นางสุชาดาบังเกิดด้วยโกรธมากนัก ลวดจุติ
จากจากชัน้ ฟ้ าดาวดึงษ์ แล้วลงมาเกิดเป็ นโอปปาติกเหนือตักแห่งราภนาสวรวันนัน้ แล”
(ปรัมมเหียร, 2527: 2)
“เถิงกาลพอ 7 วันมาแล้ว ส่วนตนอินทาก็ไปหานางสุชาดาแล นางราเพิงดูจงิ่ รูว้ ่า
“เป็ นราพนาสูรลุกแต่เมืองลังกาทวีปลักปลอมเป็ นพระยาอินทามาแล” นางสุชาดาได้รู้ก็
เคียด แล้วลวดขอพรแต่สานักพระยาอินทาว่า “ราพนาสูรมันเป็ นคนสามัญบ่ดาย พ้อยมาดู
แควนยังมหาราชเจ้าและตัวข้าฉันนี้ ข้าขอลงไปข้าราพนาสูรผูน้ นั ้ เทอะ ขอมหาราชเจ้าอย่า
ละข้าเสียแต่เทอะ” นางบังเกิดด้วยโกธะก็ลวดจุตติ ายจากชัน้ ฟ้ าลงมาเอาปฏิสนธิเหนือตัก
แห่งราพนาสูรวันนัแ้ ล”
(หอรมาน, 2527: 47)
“...นางสุชาดาได้ฮู้แล้ว ก็เลยก่าวขอพอนแด่สานักพระยาอินว่าราพะนาสวนอัน
เปนคนสามันบ่ดาย พอยดูแควนยังมะหาราชเจ้าและดังตนตัวข้านี้ ข้าน้ อยขอลงไปข้ายัง
ราพะนาสวนเสีย ขอมะหาราชเจ้าอย่าละข้าเสียเทิน้ นางบังเกิดด้วยโกทะลวดจุตติ ายจาก
ชัน้ ฟ้ าลงมาเกิดเอาโอปาปะปั ตติสนทิเหนือตักแห่งราพนะสวนวันนัน้ ”
(ควายทัวระพี, 2528: 362 - 363)

จะเห็นได้ว่า นางสีดาในรามเกียรติฉ์ บับท้องถิ่นที่มาภูมหิ ลัง มาจากนางสุชาดาจะมี
ทัง้ หมด 5 ฉบับ กล่าวคือ รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ ได้แก่ ปรัมมเหียรและหอรมาน ส่ว น
รามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน ได้แก่ พระรามชาดก ควายทัวระพีและพระลัก – พระลาม
4.1.3 นางสีดาคือนางสุธรรมา (สุธมั มา)
นางสุธรรมาเป็ นพระชายาองค์หนึ่งของพระอินทร์ตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนา
เช่นเดียวกับรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ กล่าวได้ว่า นางสุธรรมา เป็ นหนึ่งในสีพ่ ระมเหสีของพระอินทร์
(ท้าวสักกะ) อีกทัง้ ในการเรียกชื่อนามพระมเหสีของพระอินทร์จะเรียกนางสุธรรมาขึน้ ต้นก่อนทุก
ครัง้ ได้แก่ นางสุธรรมา นางสุนนั ทา นางสุจติ ราและนางสุชาดา
ในไตรภูมพิ ระร่ว งได้กล่ าวถึงพระชายาของท้าวสักกะทัง้ สี่โดยระบุต าแหน่ งการนัง่
ชัดเจน กล่าวคือ นางสุธรรมานัง่ เฝ้ าพระอินทร์ฝ่ายซ้าย นางสุชาดานัง่ เฝ้ าพระอินทร์ฝ่ายขวา
นางสุนันทานัง่ เฝ้ าพระอินทร์ฝ่ายหลัง และนางสุจติ รานัง่ อยู่เบือ้ งซ้าย อีกทัง้ ยังปรากฏนางฟ้ าที่
ภรรยาของพระอินทร์ซง่ึ เป็ นใหญ่อกี 92 คน
ก่อนทีน่ างสุธรรมาจะมาเกิดเป็ นนางสุธรรมาผูเ้ ป็ นพระมเหสีของท้าวสักกะนัน้ ในภาค
มนุ ษย์ นางสุธรรมาได้ร่วมทาบุญโดยการสร้างช่อฟ้ าที่ศาลา ศาลานี้เป็ นศาลาทีค่ นทัง้ 33 คน
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(ผูช้ ายทัง้ หมด รวมทัง้ มฆมาณพคือท้าวสักกะในภาคมนุ ษย์) ร่วมกันสร้างขึน้ มาทีท่ าง 4 แพร่ง
เพื่อให้คนกาพร้าและคนเดินทางใช้เป็ นทีพ่ านักอาศัย ในคราวแรกนัน้ คนทัง้ 33 คนมิยนิ ยอมให้
นางสุธรรมาร่วมบุญในครัง้ นี้ แต่นายช่างขอให้นางสุธรรมาร่วมบุญในครัง้ นี้ด้วย ดังที่ปรากฏใน
ไตรภูมโิ ลกวินิจฉยกถา (2535: 1001) กล่าวว่า
“ปสนฺ น มานสา หุ ตฺ ว า คน 33 คนมีม ฆมาณพเป็ น ต้น นัน้ ก็มีจิต โสมนั ส
ปสันนาการจึงคิดอ่านพร้อมกันกระทาการกุศลให้ภิยโยยิง่ ๆ ขึ้นไป สร้างศาลาอันหนึ่ ง
ใหญ่ในหนทาง 4 แพร่งสาหรับไปมาอาศัยแห่งคนกาพร้าแลคนเดินทาง ให้กฤติกากันว่า
จะกระท าศาลานัน้ แต่ พวกบุ รุ ษมิให้สตรีเ ข้าร่ วมบุญ ด้ว ยในศาลา ฝ่ ายว่ านางสุธ รรมา
ภรรยามฆมาณพนัน้ รูก้ นั กับนายช่าง ให้นายช่างกระทาช่อฟ้ าอันหนึ่งซ่อนไว้ในเรือน ถึง
วันอันจะยกช่อฟ้ านายช่างจึงว่าแก่มฆมาณพว่าข้าลืมไม้ช่อฟ้ าหนึ่งหาได้กระทาไม่ ครัน้ จะ
ให้หาไม้มากระทาจะช้าการ ท่านจงให้เที่ยวซื้อไม้ช่อฟ้ าที่เขากระทาไว้ขายนัน้ มาใส่เถิด
การจึงจะแล้วเร็ว คน 33 คนนัน้ ก็พร้อมกันเที่ยวหาไม้ช่อฟ้ าก็ได้ไม้ช่อฟ้ าทีน่ างสุธรรมา
ครัน้ จะซือ้ นางก็ไม่เอามูลค่า จะขอเข้าร่วมส่วนบุญด้วย คน 33 คนนัน้ ก็ว่าจะไม่ให้เข้าส่วน
บุญด้วย นายช่างจึงช่วยว่า การของเราจะช้าไป ให้นางเข้าร่วมส่วนบุญด้วยเถิด ในโลกนี้
ไม่มที ใ่ี ดทีจ่ ะปราศจากสตรียกเว้นเสียแต่พรหมโลกเท่านัน้ จงให้สตรีเข้าส่วนบุญด้วยเถิด
คน 33 คนนัน้ ก็ให้อนุญาต นางสุธรรมาก็ได้เข้าส่วนบุญในศาลาด้วยไม้ช่อฟ้ าตัวนัน้ ”

ด้ว ยบุญ กุศ ลของนางสุธ รรมาที่เ ข้าร่ว มบุญ ในการสร้างช่อ ฟ้ าประดับศาลานัน้ ย่อ ม
ส่งผลทาให้เกิดโรงประชุมเทวสภาบนสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์เพื่อเป็ นสถานที่ประดับบุญบารมีของ
นางสุธรรมา ดังความทีว่ ่า
“ปญฺ จโยชนสติก าเทวสภา แลโรงที่ประชุม ชื่อ ว่ าสุธ รรมากว้า งใหญ่ ได้ 500
โยชน์นนั ้ ก็บงั เกิดขึน้ สาหรับประดับบุญแห่งนางสุธรรมาทีไ่ ด้ให้ช่อฟ้ าเข้าส่วนบุญในศาลา
อันพระอินทร์สร้างเมื่อครัง้ เป็ นมฆมาณพนัน้ ”
(ไตรภูมโิ ลกวินิจฉยกถา, 2535: 1010)

หากพิจารณาภูมหิ ลัง ของนางสีดาในรามเกียรติฉ์ บับท้องถิ่นทัง้ ภาคเหนือและภาค
อีสานส่วนใหญ่จะกล่าวว่า นางสีดาเป็ นภาคหนึ่งของ “นางสุชาดา” ผูเ้ ป็ นชายาของพระอินทร์ใน
พระพุทธศาสนาที่อวตารลงมาเพื่อแก้แค้นท้าวราพณาศวรหรือที่รู้จกั กันในนามว่า “ทศกัณฐ์”
(ในเรือ่ งพรหมจักร ทศกัณฐ์มนี ามว่า “ท้าววิโรหาราช”) แต่ทงั ้ นี้มเี พียงรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ
ฉบับเดียวเท่านัน้ นัน่ คือ เรือ่ งพรหมจักร ทีก่ ารจุตมิ าเกิดทีไ่ ม่ใช่นางสุชาดาแต่เป็ นนางสุธรรมา
ผูเ้ ป็ นชายา 1 ใน 4 ของพระอินทร์ในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันซึง่ อวตารลงมาเพื่อแก้แค้น
ท้าวราพณาศวร กล่าวได้ว่า การผูกเรื่องเกี่ยวกับการแก้แค้นเหมือนกับรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่
ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานทัวไป
่ แต่ ทว่าในเรื่องพรหมจักรจะเปลี่ยนตัวละครจากนางสุชาดา
เป็ นนางสุธรรมาเท่านัน้
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สาเหตุของการอวตารของนางสุธรรมาในเรื่องพรหมจักรนัน้ กล่าวคือ ท้าววิโรหาราช
นิรมิตกายเป็ นพระอินทร์เข้าหานางสุธรรมา เหตุการณ์ครัง้ นี้เกิดมาจากพระอินทร์ไม่รจู้ ติ ใจคิด
คดของท้าววิโรหาราชจึงได้ชกั ชวนท้าววิโรหาราชมาเล่นหมากรุกและสกา พระอินทร์มกั จะไป
หาชายาทัง้ สี่นางเสมอ เมื่อถึงคราวที่พระอินทร์ไปหานางสุธรรมา พระอินทร์ได้ร่ายมนต์คลาย
กุญแจที่คล้องประตู ท้าววิโรหาราชได้แปลงกายเป็ นแมลงสาบเกาะที่ประตูของปราสาทและได้
จดจามนต์คลายประตูนนั ้ เมื่อมาถึงวันทีห่ ก ท้าววิโรหาราชได้ร่ายมนต์ นิรมิตกายเป็ นพระอินทร์
และคลายประตูเข้าหานางสุธรรมา นางเข้าใจว่าเป็ นพระอินทร์จงึ ได้ร่วมเสพวังวาสกับพระอินทร์
ในรูปแปลง
เมื่อนางสุธรรมารูค้ วามจริงว่า ใกล้หมดอายุขยั และร่วมเสพสังวาสกับท้าววิโรหาราช
(ทศกัณฐ์) แบบไม่ได้ตงั ้ ใจ นางจึงได้ขอพรต่อพระอินทร์ลงมาจุตใิ นโลกมนุ ษย์เพื่อ ทีจ่ ะทาให้ทา้ ว
วิโรหาราชถึงแก่ความฉิบหายโดยได้ไปเกิดในครรภ์ของพระอัครมเหสีท้าววิโ รหาราชในเมือง
ลังกา ดังความทีว่ ่า
“เมื่อ นางสุธมั มารู้สภาวะอันเสี้ยงอายุแ ห่ง ตน ก็ข อพรเซิ่ง อิน ทาธิราชว่ า “นโม
ตยตฺ ถิ ปาป ยาจามิ ตวญฺจ วร เทหิ นาโถ เปสรณ กโรหีติ ” ดังนี
่ ้ “เทวะ ข้าแด่มหาราชะ
เป็ นเจ้า นโม อันว่ากริยาอันไหว้เม แห่งข้า จุ่งมีแก่มหาราชะเจ้าเทอะ ข้าก็ขอพรเซิง่ มหา
ราชะเป็ นเจ้า จุ่งหื้อพรแก่ขา้ ผูข้ า้ ขอไปปะสบพบกับด้วยเจ้าตนประเสริฐเทอะ ดังว่
่ าพระ
ยาตนร้ายและใจบาปนัน้ ขอจุ่งหือ้ ฉิบหายไปเทอะ ข้าก็ขอพรเซิง่ มหาราชะเจ้าแล” ว่าอัน้ ”
(พรหมจักร, 2522: 14)
“คันว่านางได้พรแล้วก็จุตจิ ากชัน้ ฟ้ าเทวโลก ลงมาเอาปฏิสนธิกาเนิดเกิดในท้อง
แห่งนางอัคคมเหสีเทวีแห่งพระยาวิโรหาราช ในเมืองลังกาทีน่ นั ้ หัน้ แล”
(พรหมจักร, 2522: 15)

เมื่อนางสุธรรมาจุตใิ นครรภ์ของพระอัครมเหสีทา้ ววิโรหาราช จากนัน้ พระอัครมเหสีได้
คลอดนางสุธรรมาออกมา โชติพราหมณ์ทานายว่านางจะทาให้ท้าววิโรหาราชฉิบหายและให้ใส่
แพลอยน้ าไป เหล่าเทวดาต่างช่วยดูแลรักษากุมารีโดยแพที่ลอยกุมารีไปค้างที่เกาะของเจ้ารสี
(ฤษี) โดยเจ้ารสีได้ให้กุมารีดูดนิ้วซึง่ ก็มนี ้ านมไหลออกจากนิ้วมือ และอธิษฐานว่าหากกุมารีน้ีม ี
บุญบารมีกข็ อให้เทวดาทัง้ หลายนิรมิตผ้าทิพย์ปกคลุมกาย เมื่อนางเจริญเติบโต 15 ปี กม็ นี ามว่า
“รัตนสีดา” ซึง่ คอยดูแลเจ้ารสีอย่างดี และในทีส่ ุดนางก็ได้อภิเษกสมรสกับพระยาพรหมจักร
จะข้างต้น จะทาให้เห็นได้ว่า การกาเนิดเป็ นนางสีดาในพรหมจักร นางสีดามีภูมหิ ลังมา
จากนางสุ ธ รรมา ผู้ เ ป็ น ชายาของพระอิน ทร์ซ่ึง จะแตกต่ า งจากนางสีด าในรามเกีย รติฉ์ บับ
ภาคเหนือและภาคอีสานซึง่ ส่วนใหญ่ภูมหิ ลังของนางสีดาจะมาจากนางสุชาดา นับ ว่าเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ช้ใี ห้เ ห็นว่า ภูมหิ ลังของนางสีดาในพรหมจักรจะมีความแตกต่ างจากรามเกียรติ ์ฉบับ
ท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและอีสานอย่างเด่นชัด
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4.1.4 นางสีดาคือเทพธิ ดาสิ ดา
เทพธิดาที่มนี ามว่า “สิดา” จะมีภูมหิ ลังที่ปรากฏอยู่ในลังกาสิบโหฉบับเดียวเท่านัน้
เทพธิดาสิดาได้ถอื ศีลภาวนาอยูท่ ใ่ี ต้ตน้ นาลีพุน (นารีผล) ในป่ าหิมพานต์ เมื่อภุมมจักมาพบนาง
ก็เกี้ยวพาราสีแต่นางไม่ยนิ ยอมจึงหนีไปบนสวรรค์ นางไม่อาจหนีภุมมจักได้จงึ ตัง้ จิตอธิษฐาน
ขอให้ไฟไหม้ร่างกายของตน และสาบานตนว่าจะสังหารภุมมจัก ทาให้ภุมมจักสังให้
่ เทวดาเฝ้ า
นางไว้หากนางเกิดใหม่ให้นาไปถวายตน เมื่อเทพธิดาสิดากาเนิดใหม่ ภุมมจักจึงนาสิดาใส่หบี
ทองลอยน้า ดังความทีว่ ่า
“ภุมมจักได้นงรถทิ
ั ่ พย์ไปเทีย่ วเมืองหิมพานต์ ได้พบนางเทพธิดาชื่อ “สิดา” ซึง่ ถือ
ศีลภาวนาอยู่ทต่ี ้นนาลีพุน (นารีผล) ภุมมจักเกีย้ วพานนาง นางพยายามหนีซอกซอนไป
เมือ งสวรรค์แ ละเมือ งไอโสน ภุ มมจัก ก็ต ามไปได้ ในที่สุด นางก็กลับ มาที่ต้น นาลีพุ น
อธิษฐานขอให้ไฟไหม้ตน และสาบานว่าเมื่อเกิดใหม่จะมาฆ่าภุมมจัก ภุมมจักเห็นนางผูก
พยาบาทเช่นนัน้ ก็ให้รุกขเทวดาทัง้ หลายเฝ้ าอยู่บริเวณต้นนาลีพุน หากนางเกิดใหม่ให้นา
นางไปถวาย
นางสิดามาเกิดใหม่ท่ตี ้นนาลีพุน ยักษ์ทงั ้ หลายที่เฝ้ าอยู่ได้นาทางไปถวายพญา
ภุมมจัก พญาภุมมจักให้ใส่นางในหีบทองลอยน้าไป”
(ลังกาสิบโห, 2534: 24)

เมื่อผอบได้ลอยน้ ามา ฤษีตนหนึ่งเล็งทิพย์เห็นว่านางสิดาถูกฝั งที่เกาะดอนทรายจึงไป
แจ้งต่อท้าวกันนกา ท้าวกันนกาจึงรับเลีย้ งนางเป็ นพระราชธิดาบุญธรรม เมื่อนางเจริญเติบโตได้
16 ปี ความงามของนางเป็ นทีเ่ ลื่องลือทาให้เจ้าเมืองต่างต้องการนางสิดา พระอินทร์เหาะลงมา
เพื่อนารัตนธนูมามอบแก่ทา้ วกันนกา หากใครสามารถยกได้กจ็ ะได้อภิเษกสมรสกับนางสิดา ใน
ทีส่ ุดเจ้าลัมมาก็สามารถยกได้จงึ ได้อภิเษกสมรสกับนางสิดา
กล่าวได้ว่า ภูมหิ ลังของนางสีดาในลังกาสิบโหถือเป็ นการกาเนิดของนางเอกในเรื่อง
รามเกียรติ ์ของไทยทีม่ คี วามแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ นับว่าเป็ นการกาเนิดของนางสีดา
ที่มลี กั ษณะเด่นประการหนึ่ง กวีได้สร้างสรรค์ภูมหิ ลังของการกาเนิดของนางสีดาโดยให้เป็ น
เทพธิดาทีบ่ าเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ทใ่ี ต้ต้นนารีผลในป่ าหิมพานต์ ซึง่ อยู่ภายใต้กรอบความคิดของ
พระพุทธศาสนา เห็นได้จากเรือ่ งต้นนารีผลและป่ าหิมพานต์นนั ่ เอง
กล่าวโดยสรุป ความเป็ นนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยในด้านภูมหิ ลังของ
นางสีดาจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนโดยจะมี
เสาหลักทางความคิดและความเชื่อ 2 ลักษณะ คือ การสืบทอดเนื้อเรื่องตามคติศาสนาฮินดู
ได้แก่ รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และการสร้างสรรค์เรื่องให้เป็ นนิทานชาดกของศาสนาพุทธ จะ
ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือและภาคอีสานทัง้ หมด 7 ฉบับ ได้แก่ ปรัมมเหียร
หอรมาน พรหมจักร ลังกาสิบโห พระรามชาดก พระลัก – พระลามและควายทัวระพี
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สิง่ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการจุติล งมาเกิดเป็ นนางสีดาของเทพนารีบน
สวรรค์นัน้ จะมีจุดมุ่งหมายต่างกัน กล่าวคือ ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ระบุอย่างชัดเจนว่า
พระลักษมีจุตลิ งมาเกิดตามคาเชิญของพระนารายณ์ในลักษณะคู่บุญบารมี หรืออาจกล่าวได้ว่า
พระลักษมีได้ทาตามหน้าที่ของตนเพื่อเป็ นคู่บุญบารมีของพระนารายณ์ และรักษาความสงบสุข
ของโลก ซึ่งจะมีความแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสาน ไม่ว่าจะ
เป็ นนางสุชาดา นางสุธรรมา และเทพธิดานางสิดานัน้ ล้วนแต่มาเกิดเพื่อแก้แค้นทศกัณฐ์ (พญา
ราพนาสวร / พญาภุมมจัก / ท้าวฮาบมะนาสวน ฯลฯ) เพราะนางเหล่านี้มจี ติ เคียดแค้นทศกัณฐ์ท่ี
แปลงกายเป็ นพระอินทร์เข้าร่วมเสพสังวาสกับนาง ดังนัน้ การพิจารณาด้านภูมหิ ลังของนางสีดา
ย่อมทาให้เห็นถึงความเป็ นตัวตนของนางสีดาทีแ่ ตกต่างกันออกไป
ตารางที่ 1
ภูมิหลังของ
นางสีดา
1. นางสีดาคือ
พระลักษมี
2.นางสีดาคือ
นางสุชาดา
3.นางสีดาคือ
นางสุธรรมา
(สุธมั มา)
4.นางสีดาคือ
เทพธิดาสิดา

ภูมิหลังของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย
ร. 1

พระลัก – พระราม
พระลาม ชาดก

ควาย
ทัวระพี

หอร
มาน

ปรัมม
เหียร







พรหม
จักร

ลังกา
สิ บโห









4.2 ชาติ กาเนิ ดของนางสีดา
หากพิจารณาเกี่ยวกับชาติก าเนิ ด ของนางสีด าในรามเกียรติฉ์ บับต่ างๆ ของไทย จะ
พบว่า ชาติกาเนิดของนางสีดาจะปรากฏอยู่ 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) การไม่ได้ดารงฐานะการเป็ น
พระราชธิดาของทศกัณฐ์ และ 2) การดารงฐานะการเป็ นพระราชธิดาของทศกัณฐ์ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
4.2.1 การไม่ได้ดารงฐานะเป็ นพระราชธิ ดาของทศกัณฐ์
ในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่นบางฉบับนัน้ กวีผู้แต่ งได้สร้างสรรค์ตวั ละครนางสีดามิให้ม ี
ฐานะเป็ นพระราชธิดาของทศกัณฐ์ นับว่าเป็ นสิง่ ที่น่าสนใจอย่างยิง่ ซึ่งจะปรากฏในรามเกียรติ ์
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ฉบับภาคเหนือ ได้แก่ หอรมาน ปรัมมเหียรและลังกาสิบโห และยังรวมไปถึงรามเกียรติ ์ฉบับภาค
อีสาน ได้แก่ ควายทัวระพี จะกล่าวตรงกันว่า นางสีดามิได้จตุ ลิ งในครรภ์ของมเหสีทศกัณฐ์ แต่จะ
ลงมาเกิดในลักษณะโอปปาติกะ4 เหนือตักของทศกัณฐ์ ดังนัน้ การเกิดของนางสีดาในรามเกียรติ ์
ทัง้ หมด 3 ฉบับดังทีก่ ล่าวข้างต้น (ยกเว้นเรื่องลังกาสิบโห) จะถือว่านางสีดามิได้มฐี านะการเป็ น
พระราชธิดาของทศกัณฐ์เนื่องจากลักษณะการเกิดดังกล่าวเป็ นการเกิดด้วยตนเองของเทวดา
นับว่าเป็ นสิง่ ที่น่าสนใจอย่างยิง่ การกาเนิดดังกล่ าวถือ ว่าเป็ นเหตุการณ์ ท่มี หัศ จรรย์ของการ
สร้างสรรค์ของกวีผู้แต่ง ทาให้เห็นถึงความแตกต่างของลักษณะการเกิดของนางสีดาที่มคี วาม
แตกต่างจากนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 อย่างชัดเจน ผูศ้ กึ ษาเห็นว่า การสร้างสรรค์
ของกวีผู้แต่งรามเกียรติ ์ฉบับดังกล่าวข้างต้น อาจเป็ นเพราะต้องการตัดนางสีดาให้พ้นจากวงศ์
ของทศกัณ ฐ์อ ย่างสิ้นเชิง เพื่อเป็ นการทาให้นางสีดาดารงฐานะนางเอกของวรรณกรรมเรื่อ ง
รามเกียรติ ์ทีม่ คี วามบริสุทธิ ์และไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับทศกัณฐ์ตงั ้ แต่เริม่ เรือ่ ง ดังความทีว่ ่า
“….....ข้าจักขอลงไปฆ่าราภนาสวรเสียบัดนี้แล ขอมหาราชเจ้าพออย่าละข้าเสีย
พร่องแด่เทอะ นางสุชาดาบังเกิดด้วยโกรธมากนัก ลวดจุตติ ายจากชัน้ ฟ้ าดาวดึงษ์แล้วลง
มาเกิดเป็ นโอปปาติกเหนือตักแห่งราภนาสวรวันนัน้ แล”
(ปรัมมเหียร, 2527: 2)
“.......นางสุชาดาได้รู้กเ็ คียด แล้วลวดขอพรแต่สานักพระยาอินทาว่า “ราพนาสูร
มันเป็ นคนสามัญบ่ดาย พ้อยมาดูแควนยังมหาราชเจ้าและตัวข้าฉันนี้ ข้าขอลงไปข้ารา
พนาสูรผูน้ นั ้ เทอะ” นางบังเกิดด้วยโกธะก็ลวดจุตติ ายจากชัน้ ฟ้ าลงมาเอาปฏิสนธิเหนือตัก
ราพนาสูรวันนัน้ แล”
(หอรมาน, 2527: 47)
“……..นางสุชาดาได้ฮู้แล้ว ก็เลยก่าวขอพอนแด่สานักพระยาอินว่าราพะนาสวน
อัน เปนคนสามันบ่ดาย พอยดูแควนยังมะหาราชเจ้าและดังตนตัวข้านี้ ข้าน้อยขอลงไปข้า
ยังราพะนาสวนเสีย ขอมะหาราชเจ้าอย่าละข้าเสียเทิน้ นางบังเกิดด้วยโกทะลวดจุตติ าย
จากชัน้ ฟ้ าลงมาเกิดเอาโอปาปะปั ตติสนธิเหนือตักแห่งราพนะสวนวันนัน้ ”
(ควายทัวระพี, 2528: 362 - 363)

4

คาว่า “โอปปาติกะ” ตามความหมายของพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 :
1441) ให้ความหมายไว้ว่า น. ผูเ้ กิดขึน้ โดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ อาศัยอดีตกรรม ได้แก่ เทวดา พรหม สัตว์ นรก เปรต อสุรกาย, อุปปาติกะ ก็เรียก. (ป.).
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การลงมาเกิด ของนางสุ ชาดาเหนื อ ตัก ของทศกัณ ฐ์ใ นรามเกียรติฉ์ บับต่ างๆ ตามที่
ยกตัวอย่างข้างต้นนัน้ ถือว่ามีความน่ าสนใจ เพราะกวีผแู้ ต่งมิได้กาหนดให้นางสีดามีฐานะเป็ น
พระราชธิดาของทศกัณฐ์ แต่จะสร้างสรรค์ให้นางสุชาดาที่ลงมาเกิดเป็ นนางสีดาด้วยตนเองใน
ลักษณะของโอปปาติกะ ผูศ้ กึ ษาเห็นว่า สาเหตุดงั กล่าวอาจสืบเนื่องมาจากการทาให้ชาติกาเนิด
ของนางสีดามีความบริสุทธิ ์ ไม่เกีย่ วข้องกับพงศ์ของทศกัณฐ์
ส่วนนางสีดาในลังกาสิบโหจะไม่มฐี านะเป็ นพระราชธิดาของทศกัณฐ์และนางมณโฑ
เช่นกัน (ไม่ใช่ลกั ษณะการเกิดแบบโอปปาติกะ) เพราะนางสีดาเป็ นเทพธิดาสิดาผู้บาเพ็ญเพียร
ภาวนาอยู่ทต่ี ้นนารีผลในป่ าหิมพานต์ซ่งึ มีจติ เคียดแค้นมุ่งสังหารทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์สงให้
ั ่ เทวดา
เฝ้ าหากเทพธิดาสิดามาเกิดใหม่ให้นาไปถวายตน เมื่อสิดามาเกิดใหม่ ทศกัณฐ์กน็ านางสิดาใส่
หีบทองลอยน้าไป ซึง่ ผูศ้ กึ ษาจะถือว่า นางสีดาในลังกาสิบโหจะมีลกั ษณะของโอปปาติกะเช่นกัน
เพราะเทพธิดาสิดาได้กลับชาติมาเกิดใหม่เป็ นนางสีดาด้วยพลังเคียดแค้นทีม่ ตี ่อพญาภุมมจัก
กล่าวได้ว่า การไม่ได้ดารงฐานะป็ นพระราชธิดาของทศกัณฐ์ จะปรากฏในรามเกียรติ ์
ฉบับต่างๆ กล่าวคือ รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ ได้แก่ หอรมาน ปรัมมเหียร และรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคอีสาน ได้แก่ ควายทัวระพี นางสีดามิได้มฐี านะของการเป็ นพระราชธิดาของทศกัณฐ์ แต่จ ะ
ลงมาเกิดในลักษณะโอปปาติกะ (ลักษณะกายทิพย์ของเทวดา) บนตักของทศกัณฐ์ ผู้ศกึ ษาถือ
ว่านางสีดามิใช่ธดิ าของทศกัณฐ์เนื่องจากลักษณะการเกิดดังกล่าวเป็ นการเกิดด้วยตนเองของ
เทวดา อาจสืบเนื่องมาจากการทาให้ชาติกาเนิดของนางสีดามีความบริสุทธิ ์ ไม่เกี่ยวข้องกับพงศ์
ของทศกัณฐ์ และรวมไปถึงนางสีดาในลังกาสิบโหจะไม่ม ีฐานะเป็ นพระราชธิดาของทศกัณฐ์
เช่นเดียวกันดังทีก่ ล่าวข้างต้น
4.2.2 การดารงฐานะเป็ นพระราชธิ ดาของทศกัณฐ์
ชาติกาเนิดของนางสีดาจะมีฐานะของการเป็ น “พระราชธิดา” ของทศกัณฐ์ (ในฉบับภาค
กลาง พระมารดาของนางสีดาคือนางมณโฑ ส่วนรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ส่วนใหญ่มไิ ด้ปรากฏ
นามพระมเหสีของทศกัณฐ์ กล่าวเพียงว่า เป็ นพระมเหสีหรือพระเทวีองค์หนึ่ง แต่ในพระราม
ชาดกปรากฏนามว่า “นางจันทา” และในเรื่องพรหมจักรมีนามว่า “นางเกสี”) ดังจะปรากฏใน
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 พรหมจักร พระรามชาดกและพระลัก – พระลาม
หากพิจารณาให้ถ่ถี ้วนจะพบว่า ฐานะพระราชธิดาของนางสีดาสามารถแบ่งออกได้เป็ น
2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) การเป็ นพระราชธิดาในวงศ์กษัตริยม์ นุ ษย์ และ 2) การเป็ นพระราชธิดา
ในวงศ์กษัตริยย์ กั ษ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.2.1 การดารงฐานะเป็ นพระราชธิ ดาในวงศ์กษัตริ ยม์ นุษย์
ฐานะพระราชธิดาของนางสีดาในวงศ์กษัตริย์มนุ ษย์ จะปรากฏในรามเกียรติ ์
ฉบับท้องถิน่ ได้แก่ พรหมจักร พระรามชาดกและพระลัก – พระลาม ทาให้เห็นว่า กวีผู้แต่ง
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ปรับเปลีย่ นโครงสร้างของตัวละครให้มคี วามแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 โดยเปลีย่ น
เผ่าพันธุข์ องทศกัณฐ์จาก “ยักษ์” กลายเป็ น “มนุ ษย์” ซึง่ ทาให้นางสีดากลายเป็ นเผ่าพันธุม์ นุ ษย์
ไปโดยปริยาย โดยยังคงจุดร่วมบางประการไว้นัน่ คือ คงให้ทศกัณฐ์มฐี านะของการเป็ นกษัตริ ย์
หรือเจ้าเมืองทีป่ กครองเมืองหนึ่งๆ ไว้ อันจะทาให้นางสีดามีฐานะเป็ นพระราชธิดาของกษัตริย์
ไว้อกี ด้วยนันเอง
่
ในเรื่องพรหมจักร การอวตารของนางสุธรรมาซึ่งเป็ นพระชายาของพระอินทร์
องค์หนึ่งตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาจากท้าววิโรหาราช (ทศกัณฐ์) ได้จาแลง
นิรมิตกายเป็ นแมลงสาบเกาะที่ประตูของปราสาทและได้จดจามนต์คลายประตูนัน้ เพื่อเข้าหา
นางสุธรรมา นางสุธรรมาเข้าใจว่าเป็ นพระอินทร์จงึ ได้ร่วมเสพวังวาสกับพระอินทร์ในรูปแปลง
ของท้าววิโรหาราช เมื่อนางสุธรรมารูค้ วามจริงว่า ตนใกล้หมดอายุขยั และยังได้ร่วมเสพสังวาส
กับท้าววิโรหาราช (ทศกัณฐ์) แบบไม่ได้ตงั ้ ใจ นางจึงได้ขอพรต่อพระอินทร์ลงมาจุตใิ นโลกมนุ ษย์
เพื่อทาให้ท้าววิโรหาราชถึงแก่ความฉิบหายโดยไปเกิดในครรภ์ของพระอัครมเหสีท่มี นี ามว่า
“นางเกสี” ของท้าววิโรหาราชในเมืองลังกา ดังความทีว่ ่า
“คันว่านางได้พรแล้วก็จุตจิ ากชัน้ ฟ้ าเทวโลก ลงมาเอาปฏิสนธิกาเนิดเกิดในท้อง
แห่งนางอัคคมเหสีเทวีแห่งพระยาวิโรหาราช ในเมืองลังกาทีน่ นั ้ หัน้ แล”
(พรหมจักร, 2522: 15)

หากพิจารณาฐานะของท้าววิโรหาราช (ทศกัณฐ์) จะพบว่า ท้าววิโรหาราชดารง
ตาแหน่ งฐานะของการเป็ นกษัตริยผ์ ู้ครองเมืองลังกาซึ่งเป็ นพระโอรสของพระยาวิโรหาราชะกับ
นางกัญจนเทวี ท้าววิโรหาราชได้สบื ราชบัลลังก์ต่อจากพระบิดา อีกทัง้ กวีผแู้ ต่งได้พรรณนาความ
งดงามและความยิง่ ใหญ่ของเมืองลังกาไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนยังกล่าวถึงบริวารที่มมี ากมาย
และนางสนมที่มถี งึ หนึ่งหมื่นหกพันนาง (กวีผแู้ ต่งกล่าวถึงพระยาวิโรหาราชะซึ่งท้าววิโรหาราช
ได้สบื ต่อจากพระบิดา) และได้อภิเษกสมรสกับนางเกสี ดังความทีว่ ่า
“...ก็แ ลมี โลหปาสาโทอัน ว่ า ปราสาทอัน มุง ด้วยค างามนัก มีช นั ้ ได้เ จ็ดชัน้ อัน
ประดับด้วยช่อฟ้ าและดวงปลีคาและใบสรีคาและหิง่ คา อันมีเสียงมีม่ ่วนเพราะยิง่ นัก มีฝา
กระดานบานประตูและหน้าป่ องเบงชร อันประดับด้วยคาและแก้วเจ็ดประการ ดูรุ่งเรือง
งามนัก เป็ นดังวิ
่ มานแห่งเทวดาทัง้ หลายอันมีในชัน้ ฟ้ านัน้ อัน ว่าเมืองลังกาทวีปนัน้ กว้าง
ได้ 9 โยชนะและแวดเกีย้ วไปด้วยกาแพงเวียง 3 ชัน้ ชัน้ นอกนัน้ แล้วด้วยหินอันหนาได้ 3
วา กาแพงชัน้ ถัดนัน้ แล้วดินละอิฐ อันทาด้วยสะทายอันงาม รูปนกหัสดีลงิ ค์ รูปหงส์คา
กวางฟานหมูเหมันงัวลาย ก็มแี ล
อันว่าปราการชัน้ ในแล้วไปด้วยเหล็กทังมวล และเมืองอันนัน้ ประกอบไปด้วยหอ
หิง้ หอเลอ และต้นพ้าวต้นตาลหมากพูทงั หลาย มีประตูทงั 3 อันหับทับดีนัก ประดับด้วย
แก้วและคา ดูงามมากนักแล อันว่าท้าวพระยาและเสนาอามาจทังหลาย อันอยู่ในเวียงที่
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นัน้ อันมากกว่าแสนตน เป็ นปริวารแห่งพระยาใหญ่แห่งตน และนางนาฏสนมทังหลายอันมี
หมื่นหกพันนางหากแวดล้อมอันเป็ นปริวารก็มแี ล”
(พรหมจักร, 2522: 2 - 3)
“เมื่อ นัน้ พระยาก็ม ัก ใคร่ ห้อื เพิ่น หามายัง ราชกัญ ญาผู้อ ัน ทรงรูปโสมนมพรรณ
วัณณะอันงาม สมควรแก่ราชกุมมารนัน้ ชื่อว่า นางเกสีกุมมารี ว่าอัน้ ก็นามาเป็ นปาท
ปริจาคแก่เจ้ากุมมารแล้วก็อุสสาราชาภิเสกยังเจ้ากุมมารหือ้ เป็ นพระยาไว้สบื เชือ้ แทนเมือง
ปรากฏได้ช่อื ว่า วิโรหาราชะ แล้วก็อุสสาราชาภิเสกยังนางเกสีหอ้ื เป็ นอัคคมเหสีเทวี หื้อ
เป็ นใหญ่แก่นางทังหลายได้หมื่นหกพันนาง ก็มหี นั ้ แล”
(พรหมจักร, 2522: 4)

ในเรื่องพระรามชาดก นางสีดาถือว่าเป็ นพระราชธิดาของพญาราพณาสวรกับ
นางจันทาซึง่ พญาราพณาสวรได้ครองเมืองอินทปั ตถ์สบื ต่อจากพระบิดาทีม่ นี ามว่า “ท้าววิรุฬหก”
(โดยพระเชษฐาของท้าววิรุฬหกคือ ท้าวธตรฐ / ท้าวธตรฐมีพระโอรสและพระธิดาคือนางจันทา
พระรามและพระลักษณ์ ส่วนท้าววิรุฬหกมีพระโอรสคือ พญาราพณาสวร) แต่ ในเวลาต่อมาพญา
ราพณาสวรได้ไปครองเมืองทีเ่ กาะลงกา โดยมีพบิ พีเป็ นอุปราช
พญาราพณาสวรได้เรียนเวทมนต์คาถาเรื่องการแปลงกายในสานักพระอินทร์
พญาราพณาสวรแปลงกายเป็ นพระอินทร์แล้วลอบเข้า หานางสุชาดา เมื่อนางสุชาดาทราบความ
จริงก็เกิดความรูส้ กึ เคียดแค้น จึง ได้ขอพรพระอินทร์ให้ตนไปเกิดในเมืองลงกาเพื่อแก้แค้นพญา
ราพณาสวร โดยนางสุชาดาได้ไปเกิดในครรภ์ของนางจันทา จึงทาให้นางสุชาดาทีจ่ ุตมิ าเกิดเป็ น
นางสีดามีฐานะเป็ นพระราชธิดาของพญาราพณาสวร ดังความทีว่ ่า
“ฝ่ ายพระอินทร์เข้าห้องนางสุชาดาชวนเชิงพิศวาส นางสุชาดาว่าเป็ นอย่างไรจึง
โปรดปรานมาก เพราะเมื่อวานก็มาครัง้ หนึ่งแล้ว พระอินทร์ประหลาดใจตอบว่า มิได้มาหา
เลย ชะรอยจะเป็ นพญาราพณาสวรซึง่ หล่อให้มรี ูปเหมือนพระอินทร์ลอบล่วงเข้ามา นาง
สุชาดาเสียใจมาก โกรธแค้นพญาราพณาสวรนัก ขอพรพระอินทร์ไปเกิดในลงกาเพื่อแก้
แค้น และให้พ ระอิน ทร์ค อยดูแ ลตนในมนุ ษ ย์โ ลกนัน้ ด้ว ย พระอิน ทร์ป ระทานพรตาม
ประสงค์ นางสุชาดาจุตลิ งไปเกิดในครรภ์นางจันทา คืนนัน้ นางฝั นว่ามีลูกแก้วลอยมาแต่
ฟ้ าเวียนวนตัวนางสามรอบแล้วเข้าไปในท้องครู่หนึ่งก็ออกจากท้อง เป็ นสายลวดเกีย่ วรัด
พญาราพณาสวรจนตาย แล้วลูกแก้วนัน้ ก็หายไป”
(พระรามชาดก, 2507: 38)

ส่วนในเรื่องพระลัก – พระลามนัน้ กวีผู้แต่งได้สร้างสรรค์เนื้อเรื่องโดยให้พญา
ฮาบมะนาสวน (ทศกัณฐ์) จาแลงแปลงกายเป็ นพระอินทร์แล้วลอบเข้าหานางสุชาดาเช่นกัน เมื่อ
นางสุชาดาทราบความจริงก็เกิดความเคียดแค้นแล้วขอพรจากพระอินทร์เพื่อให้ตนไปเกิดใน
เมืองของพญาฮาบมะนาสวนโดยไปเกิดในครรภ์ของเทวีพญาฮาบมะสวนเช่นเดียวกัน จึงทาให้
นางสีดามีฐานะเป็ นพระราชธิดาของพญาฮาบมะนาสวน ดังความทีว่ ่า
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“ค้อมว่า นางสังแล้
่ วเฮ็วฮีบลาลง เถิงทีเ่ มืองลังกาทีปิ คนภายใต้ แต่นนั ้ นางก็แยง
ไปในห้องเทวีพญาฮาบ เลยล่วงเข้าในท้องเกิดมา ยอมเมื่อเถิงระดูได้สบิ สองเดือนครรภ์
แก่มานัน้ นางประสูตลิ กู น้อยนางแก้วออกมา ศรีสะอาดเนื้อนามหน่ อกุมารี ทงโสมงามดัง่
คาเลียงไว้ อันจักเทียมฮูปโสมสะอาดกินรี....”
(พระลัก – พระลาม, 2518: 4)

ทัง้ นี้ในเรือ่ งพรหมจักรและพระลัก – พระลามนัน้ ฐานะของนางสีดาในฐานะการ
เป็ นพระราชธิดาของทศกัณฐ์ได้สน้ิ สุดลง เพราะทศกัณฐ์ให้โหรทานายดวงชะตาของกุมารี (นาง
สีดา) จึงทาให้รวู้ ่า ดวงชะตาจะทาให้ตนและบ้านเมืองเกิดความฉิบหาย จึงได้นานางสีดาลอยแพ
ไป แต่ ใ นพระรามชาดก กวีผู้แ ต่ งได้ส ร้างเหตุการณ์ ท่นี ่ าสนใจ กล่ าวคือ เมื่อ นางสุ ชาดาถือ
กาเนิดครบ 1 ปี กฉ็ วยเอามีดแทงทีค่ างของพญาราพณาสวร จึงทาให้นางสีดาถูกลอยแพในทีส่ ุด
ดังความทีว่ ่า
“นางจันทาทรงครรภ์ครบ 10 เดือน คลอดลูกเป็ นหญิง อยู่มาธิดาอายุหนึ่งขวบ
กาลังยกย่างไปมาและช่างพูด มีรูปโฉมงดงาม พญาราพณาสวรรักใคร่มาก โอบอุม้ ขึน้ ใส่
ตักจูบหน้าจูบหัว พลางพูดว่าลูกเราน่ ารักน่ าเอ็นดูปานนี้ ไฉนหูฮาจึ่งว่าจะเกิดมาทาร้าย
พ่อ ไม่เห็นมีเค้าเป็ นความจริงเลย กาลังจูบชมดมขม่อมอยู่ไปมา กุมารีฉวยเอามีดด้าม
แก้วในขันหมากขึน้ มาแทงลูกคางพ่อ พญาราพณาสวรเห็นจริงว่า คงเกิดมาฆ่าพ่ อจริง จึง
ให้เอาไปลอยแพเสีย”
(พระรามชาดก, 2507 : 39)

จากข้างต้นจะทาให้เห็นว่า กวีผู้แต่ งรามเกียรติท์ งั ้ 3 เรื่อ ง ได้แก่ พรหมจักร
พระลัก – พระลาม และพระรามชาดก ได้ปรับเปลี่ยนเผ่ า พันธุ์ข องทศกัณฐ์จาก “ยัก ษ์ ” ให้
กลายเป็ น “มนุ ษย์” ซึง่ จะมีความแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ส่งผลทาให้นางสีดาใน
ทัง้ สามเรื่องนี้ดารงเผ่าพันธุ์เป็ นมนุ ษย์ไปโดยปริยาย นับเป็ นสิง่ ที่น่าสนใจอันเป็ นการแสดงให้
เห็นถึงความเป็ นนางสีดาทีม่ คี วามแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ซึง่ รับเนื้อเรื่องมาจาก
รามายณะของอินเดีย อีกทัง้ กวีผู้แต่งยังคงฐานะของการเป็ นกษัตริยข์ องทศกัณฐ์เช่นเดียวกับ
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 อันส่งผลทาให้นางสีดามีฐานะเป็ นพระราชธิดาของทศกัณฐ์ ทัง้ นี้
ฐานะของนางสีดาในเรือ่ งพรหมจักรและพระลัก – พระลามสิน้ สุดลงเพราะดวงชะตาของนางสีดา
จะทาให้เกิดความฉิบหายจึงถูกลอยแพเช่นเดียวกับเรื่องพระรามชาดก แต่ กวีผู้แต่ง ได้สร้าง
เหตุการณ์ให้นางสีดาที่ถอื กาเนิดครบ 1 ปี กฉ็ วยมีดแทงคางของพญาราพณาสวร จึงทาให้นาง
ถูกลอยแพในทีส่ ุดเช่นเดียวกัน
4.2.2.2 การดารงฐานะเป็ นพระราชธิ ดาในวงศ์กษัตริ ยย์ กั ษ์
หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางทัง้ ฉบับราชสานักและชาวบ้าน จะพบว่า
มีเพียงรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เท่านัน้ จะปรากฏตอนทีก่ ล่าวถึงชาติกาเนิดของนางสีดาว่า
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เป็ นอวตารปางหนึ่งของพระลักษมีผเู้ ป็ นพระชายาคู่บุญบารมีของพระนารายณ์ จึ งทาให้เห็นถึง
การจุตลิ งมาเกิดในครรภ์นางมณโฑผู้เป็ นอัครมเหสีของทศกัณฐ์ (โดยที่ทศกัณฐ์ดารงเผ่าพันธุ์
ของยักษ์) ตามคาบัญชาของพระอิศวร (พระศิวะ) อีกทัง้ พระอิศวรยังตัง้ ใจให้นางสีดาเป็ นเพลิง
ผลาญทศกัณฐ์ เมื่อถึงกาหนดวันคลอดนางสีดา กวีผแู้ ต่งได้พรรณนาว่า รูปลักษณ์ของนางสีดา
มีความงดงามและผิดไปจากวงศ์ยกั ษ์และได้รอ้ งว่าผลาญราพณ์สามครัง้ ดังความทีว่ ่า
๏ เป็ นบุตรีศรีศุภลักษณ์เลิศ
ผิวพรรณนวลละอองผ่องพักตร์
นางนัน้ ร้องขึน้ ว่าผลาญราพณ์
แต่องค์บติ ุเรศมารดา

งามประเสริฐดังนางในไตรจั
่
กร
ผิดสุรยิ ว์ งศ์ยกั ษ์ในลงกา
สาบคาบปรากฏถ้วนหน้า
ไม่ได้ยนิ วาจานงลักษณ์ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 275)

เมื่อนางสีดากาเนิดนัน้ พิเภกได้ทานายดวงชะตานางสีดาว่าจะเป็ นกาลกิณีแก่
บ้านเมืองซึ่งจะทาให้เมืองลงกาวอดวายโดยแนะนาให้ท้งิ ลงในแม่น้ า ทาให้นางมณโฑคิดว่า
พิเภกใส่รา้ ย แต่เมือ่ เหล่าโหรคนอื่นต่างทานายว่านางสีดาเป็ นกาลกิณีทาให้ทงั ้ ทศกัณฐ์และนาง
มณโฑตัดสินใจใส่บุตรีลงในผอบลอยน้ าไป จึงเป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้นางสีดามีฐานะเป็ นพระ
ราชธิดาของทศกัณฐ์กบั นางมณโฑสิน้ สุดลง
จากข้างต้นจะทาให้เห็นว่า นางสีดามีความเป็ นมนุ ษย์ โดยมิได้ดารงเผ่าพันธุ์
ของการเป็ นยัก ษ์ห รือ มีบุค ลิก ลักษณะ พฤติกรรมที่ค ล้ายคลึงกับยักษ์ เ ช่นเดียวกับทศกัณ ฐ์
นับเป็ นสิง่ ที่ทาให้เห็นถึง “ความคลุมเครือทางชาติกาเนิดของนางสีดา” ดังความที่ปรากฏใน
กลอนทีว่ ่า “ผิวพรรณนวลละอองผ่องพักตร์ ผิดสุรยิ ว์ งศ์ยกั ษ์ในลงกา” อาจจะกล่าวได้ว่า ความ
คลุมเครือทางชาติกาเนิดของนางสีดาเป็ นเสน่ หข์ องตัวละครเอกหญิงในลักษณะทีบ่ ดิ าเป็ นยักษ์
แต่นางสีดาเป็ นมนุษย์นนเอง
ั่
จากทัง้ หมดข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า ชาติกาเนิดของนางสีดาจะมีฐานะเป็ นพระราชธิดา
ของทศกัณฐ์ (และยังบ่งบอกถึงฐานะของการเป็ นนางกษัตริยข์ องนางสีดาอีกด้วย) ซึ่งเป็ นการ
ชีใ้ ห้เห็นว่า นางสีดามีชาติกาเนิดทีส่ ูงส่งซึง่ มีความสมฐานะของการเป็ นเทวดานารีผยู้ งิ่ ใหญ่ อัน
แสดงออกถึงฐานะของการเป็ นพระชายาของเทพเจ้าที่สูงสุดของทัง้ สองคติความเชื่อในศาสนา
กล่าวคือ พระลักษมี พระชายาคู่บุญของพระนารายณ์ในคติบริบทความเชื่อศาสนาฮินดู และนาง
สุชาดากับนางสุธรรมาในคติความเชื่อศาสนาพุทธ ดังนัน้ ชาติกาเนิดของนางสีดาที่ม ี ฐานะเป็ น
พระราชธิดาของทศกัณฐ์นัน้ จะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 (เป็ นรามเกียรติ ์ฉบับภาค
กลางเพียงฉบับเดียวที่มกี ารกล่ าวถึง การกาเนิ ดของนางสีดา) และรวมไปถึง รามเกียรติ ์ฉบับ
ท้องถิน่ ได้แก่ พรหมจักร พระรามชาดก และพระลัก – พระลาม
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จากทัง้ หมดข้างต้น ผูศ้ กึ ษาขอสรุปชาติกาเนิดของนางสีดาเป็ นตารางดังนี้
ตารางที่ 2

ชาติ กาเนิ ดของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

ชาติ กาเนิ ด
ของนางสีดา
1. การไม่ได้ดารงฐานะ
เป็ นพระราชธิดาของ
ทศกัณฐ์ (ลักษณะการ
เกิดแบบโอปปาติกะ)
2. การดารงฐานะ
เป็ นพระราชธิดา
ในวงศ์กษัตริยม์ นุษย์
3. การดารงฐานะ
เป็ นพระราชธิดา
ในวงศ์กษัตริยย์ กั ษ์

ร. 1

พระลัก – พระราม
พระลาม ชาดก





ควาย
ทัวระพี

หอร
มาน





ปรัมม พรหม
เหียร จักร


ลังกา
สิ บโห






4.3 ลักษณะภายนอกของนางสีดา
การพิจารณาความเป็ นตัวตนของตัวละครในวรรณกรรมไทย สิง่ ทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่า ตัวละคร
มีความแตกต่างจากตัวละครอื่นๆ ในวรรณกรรมไทย สามารถเห็นได้จากลักษณะภายนอกของ
ตัวละครตัวนัน้ ว่ามีลกั ษณะเช่นใด มีความแตกต่างจากตัวละครอื่นๆ อย่างไร เพราะการศึกษา
ลัก ษณะภายนอกของตัว ละครเป็ นการสร้างภาพของตัวละครที่กวีส ร้างสรรค์ต ัวละครตัว นัน้
ขึน้ มา และยังทาให้ผอู้ ่านสามารถจินตนาการภาพของตัวละครขึน้ มาได้อกี ลักษณะหนึ่ง
“ลักษณะภายนอก” จึงนับว่าเป็ นคุณสมบัตทิ ่สี ามารถช่วยบ่งบอกถึงความเป็ นนางสีดา
ในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย ผูศ้ กึ ษาได้คน้ พบลักษณะภายนอกทีบ่ ่งบอกถึงความเป็ นนาง
สีดาได้ทงั ้ หมด 2 ประการ กล่าวคือ 1) การมีรูปลักษณ์ทส่ี วยงาม และ 2) การแต่งกาย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
4.3.1 การมีรปู ลักษณ์ ที่สวยงาม
“นางสีดา” ถือว่าเป็ นตัวละครเอกหญิงในวรรณกรรมไทยที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ น
นางเอกผูม้ คี วามงดงามอย่างมาก หากกล่าวถึงความงามของนางเอกในวรรณกรรมไทย ผูศ้ กึ ษา
เห็นว่า นางสีดาจะต้องอยูใ่ นฐานะของนางเอกทีม่ คี วามงามและได้รบั การกล่าวถึงมากทีส่ ุด หาก
พิจารณาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย ทัง้ ฉบับภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน กวีผแู้ ต่ง
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ยังคงเรื่องการพรรณนาด้านรูปลักษณ์และความงามของนางสีดาไว้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ผศู้ กึ ษาจะ
ขอกล่าวถึงรูปลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยแบบภาพรวม เพื่อทีจ่ ะช่วย
ทาให้เกิดความเข้าใจและสามารถเห็นภาพของรูปลักษณ์และความงามของนางสีดาได้ชดั เจน
มากยิง่ ขึน้
ในเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางทัง้ 9 ฉบับ กวีผแู้ ต่งได้พรรณนาความงามของนางสี
ดาไว้อย่างชัดเจน โดยกวีผแู้ ต่งได้กล่าวว่า นางสีดามีความงดงามอย่างมาก ซึ่งไม่มใี ครในสาม
โลกสามารถเปรียบเทียบกับความงามของนางสีดาได้ อีกทัง้ หากพิจารณาในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 จะพบว่า กวีผู้แต่งได้กล่าวถึงความงามของนางสีดาเมื่อครัน้ เป็ นทารกว่ามีความ
งดงาม ประการสาคัญ กวีผแู้ ต่งได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า นางสีดามีผวิ พรรณและลักษณะผิดกับ
วงศ์ยกั ษ์ อันแสดงให้เห็นถึงความคลุมเครือทางด้านชาติกาเนิดของนางสีดาดังทีก่ ล่าวในหัวข้อ
ทีผ่ ่านมา ดังความทีว่ ่า
๏ เป็ นบุตรีศรีศุภลักษณ์เลิศ
ผิวพรรณนวลละอองผ่องพักตร์

งามประเสริฐดังนางในไตรจั
่
กร
ผิดสุรยิ ว์ งศ์ยกั ษ์ในลงกา
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 275)

รูปลักษณ์และความงามของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 นัน้ ปรากฏให้เห็น
เด่นชัดในตอนที่นางส ามนัก ขาทูล ฟ้ อ งทศกัณฐ์เพื่อ เย้ายวนและเร่งเร้าให้ทศกัณฐ์เ กิดความ
กาหนัดและอยากได้นางสีดามาครอบครอง กล่าวได้ว่า การชมความงามของนางสีดาจากปาก
ของนางสามนักขาเป็ นการพรรณนารูปลักษณ์แบบแยกส่วนโดยใช้นางมณโฑเป็ นตัวตัง้ ในการ
เปรียบเทียบเพื่อทาให้ทศกัณฐ์จนิ ตนาการภาพของนางสีดาได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ชลดา
เรืองรักษ์ลขิ ติ (2549 : 8) กล่าวว่า การชมความงามแบบแยกส่วนเป็ นการแยกชมความงามของ
อวัยวะต่ างๆ โดยแยกชมทีล ะส่ ว นทีล ะอย่าง โดยมากจะได้รบั อิทธิพลทางด้านแนวคิดจาก
อินเดีย ทัง้ นี้กวีผู้แต่งยังเปรียบไปถึงทรวดทรงและกิรยิ าท่าทางว่านางสีดามีความงดงามและ
เหนือชัน้ กว่านางมณโฑ ดังนัน้ ความงามของนางสีดาถือเป็ นเบญจกัลยาณี ดังความทีว่ ่า
ซึง่ จะเอาพีน่ างมณโฑเปรียบ
เปรียบขนงแพ้ขนงนงเยาว์
เปรียบปรางสีดาก็น่าชม
เปรียบพักตร์ผ่องแผ้วดังดวงจั
่
นทร์
เปรียบนาสานางงามแฉล้ม
เปรียบทรงแพ้ทรงโดยกระบวน
เปรียบทัง้ มารยาทก็แพ้ดว้ ย
เลิศลักษณ์ทรงเบญจกัลยา

เปรียบเทียบไกลกันสักพันเท่า
เปรียบทรงศอเล่าก็ไกลกัน
เปรียบเนตรเนตรคมคมสัน
เปรียบถันดังปทุ
่ มละอองนวล
เปรียบโอษฐ์เห็นแย้มเป็ นทีส่ รวล
เปรียบนวลแพ้นวลนางสีดา
ทรวดสวยเป็ นทีเ่ สน่หา
ทัง้ โลกาจะเปรียบก็ไม่มี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 563)
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นอกจากนี้นางสามนักขายังชมความในลักษณะการเปรียบเทียบกับเทพนารีผยู้ งิ่ ใหญ่
ทัง้ 3 พระองค์ ได้แก่ พระลักษมี พระอุมาและพระสุรสั วดี ว่านางสีดามีความงดงามกว่าเทพนารี
ทัง้ หมด แม้ว่าจะนาความงามของเทพนารีทงั ้ 3 พระองค์มารวมกันก็มอิ าจเทียบเท่ากับความ
งามของนางสีดาได้ เป็ นการขับเน้นภาพความงามของนางสีดาให้เด่นชัด ดังความทีว่ ่า
จึง่ ทูลว่านางสีดานี้
จะเปรียบพระลักษมีศรีสวัสดิ ์
ทัง้ โฉมสมเด็จพระอุมา
จะจัดงามสามนางประมวลเข้า
แม้นใครได้เห็นนางโฉมยง

มีสริ เิ สาวภาคย์จาเริญตา
พระสุรสั วดีเสน่หา
น้องเห็นดีกว่าทัง้ สามองค์
ไม่เทียมเท่าสีดานวลหง
จะงวยงงหลงลืมสมประดี
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 563 - 564)

ในเรือ่ งคาพากย์รามเกียรติ ์ นางสามนักขาได้ชมความงามของนางสีดาว่าเป็ นหญิงทีม่ ี
ความงามอย่างยิง่ โดยพรรณนาความงามแบบแยกส่วน ว่าไม่มหี ญิงใดในสามโลกจะมีความงาม
เทียบเท่า ดังความทีว่ ่า
๏ ทูลพลางดาเนินโฉมสา
อันสรรพวิลาวัณย์
๏ วรพักตร์เพ็ญแพ้วเพียงจันทร์
พิมลเกศก่องไร
๏ นาสิกแสล้มละไม
วิลาสเนตรปานนิล
๏ ขนงก่งกลวงศิลป์
ลออดังกรรณกั
่
ลยา
๏ บงกชดุจถันกัณฐา
พยพอุดมสมกาย
๏ จะสรรโฉมเสมอย่าหมาย
วิมลทรงสีดา
๏ แม้นได้ไว้กรุงยักษา
พิภพเป็ นศรีเมือง
๏ ผิวผ่องยองใยขาวเหลือง
จะแลก็ลมื พรับตา
๏ สามโลกไม่มที ห่ี า
บอาจพิศเยาวมาลย์

ทรลักษณ์สดี า
ปรางเปล่งงามพรรณ
เอีย่ มโอษฐ์วไิ ล
กลีบบุษป์ โกมิน
สบสรรพอังคา
ทิพย์รปู อาจอาย
จะเฉลิมลงกา
ยีส่ บิ เนตรเมือง
แม้นตาสองตา
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 92 - 93)
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ส่ ว นในรามเกีย รติฉ์ บับ พระเจ้า กรุ ง ธนบุ ร ีนั น้ รูป ลัก ษณ์ ค วามงามของนางสีด าจะ
ปรากฏให้เห็นจากพฤติกรรมของท้าวมาลีวราชทีเ่ ห็นนางสีดาแล้วขวยเขิน มิอาจดารงสติได้ ดัง
ความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ครัน้ เห็นนวลนางสีดา
อัน้ อัดกาหนัดในนาง
พิศเพ่งเล็งแลทรามวัย
ชิชะโอ้ว่าสีดาเอ๋ย
ถึงนางสิบหกห้องฟ้ า
แต่กผู รู้ ยู้ ศธรรม์
สาอะไรกับอ้ายอสุรี
โอ้อนิจจาทศกัณฐ์
ม้ารถคชพลวอดวาย
ตัวกูผหู้ ลีกลัดตัดใจ
ทีไ่ หนมันจะได้สติมา
ขวยเขินสะเทินวิญญาณ์
ไม่ดสู ดี าดวงจันทร์
บิดเบือนพักตร์ผนิ ไม่นาพา
อัน้ อัดอดยิม้ ไม่ได้
เจ้าผูจ้ าเริญสิรภิ าพ
เจ้าเป็ นเอกอรรคกัญญา

พระทรงจตุศลี ยักษา
เสน่หาปลาบปลืม้ ฤทัย
พลางกาเริบราคร้อนพิสมัย
มิได้ทจ่ี ะขาดวางตา
มางามกระไรเลยเลิศเลขา
จะเปรียบสีดาได้กไ็ ม่มี
ยังหมายมันมุ
่ ่งมารศรี
จะมิพาโคติกาตาย
สูเ้ สียพงศ์พนั ธ์ฉิบหาย
ฉิบหายเพราะนางสีดา
ยังให้หุนเหีย้ นเสน่หา
แต่วญ
ิ ญาณ์กยู งั แดยัน
กว่านัน้ ไม่เหลือบแลแปรผัน
พระทรงธรรมเธอคิดละอายใจ
ขืนข่มอารมณ์ปราศัย
เยือ้ นแย้มว่าไปแก่สดี า
ปลาบปลืม้ เยาวะยอดเสน่หา
หน่อนามกษัตราบุรใี ด
(รามเกียรติพระเจ้
ากรุงธนบุร,ี 2532 : 70)
์

ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ถือเป็ นอีกฉบับหนึ่งทีพ่ ระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ตอนที่
นางสามนักขาทูลฟ้ องทศกัณฐ์โดยนางได้เล่าถึงความหลังเช่นเดียวกับ ความในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 แต่ความในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 จะรวบรัดมากกว่า นางสามนักขาได้ทูล ว่า
นางสีดามีความงดงามมากกว่ายิง่ หญิงใด จึงเหมาะทีจ่ ะเป็ น “ข้ารองบาทของทศกัณฐ์” มากกว่า
พระราม ดังความทีว่ ่า
“.....กับยังมีนางงามว่าสีดา เปนชายาของพระรามงามเหมาะกัน หม่อมฉันเห็นว่า
นางสีดาน่ าพิสวาท ควรจะเปนบาทบริจาริกาพระจอมมาร งามยิง่ กว่านงคราญในแดน
ลงกาธานี สองฤษีจ่งึ หวงแหนเปนพ้นไป หม่อมฉันไปชวนอรไทยมาสวามิภกั ดิ ์ เจ้าราม
ลักษณ์ทราบเหตุกโ็ กรธา พระรามจึง่ ให้ใช้อนุ ชานัน้ ฟาดฟั น จมูกแลกรรณหม่อมฉันฃาด
ไปดังนี้ และนะเพคะ ฯ”
(รามเกียรติ ์ ร. 6, 2554: 17)
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จากข้างต้นจะทาให้เห็นว่า นางสีดาเป็ นตัวละครหญิงที่มรี ูปลักษณ์ท่งี ดงาม กล่าวได้
ว่า รูปลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางฉบับอื่นๆ ยังปรากฏการแสดงให้เห็นถึง
รูปลักษณ์ท่สี วยงามของนางสีดาเช่นเดียวกัน ย่อมเป็ นการช่วยเน้นย้าให้เห็นว่า รูปลักษณ์ของ
นางสีดาเป็ นผูห้ ญิงทีม่ คี วามงดงามอย่างยิง่ ยวด
หากพิจารณาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือทัง้ 4 ฉบับ ได้แก่ ปรัมมเหียร หอรมาน พรหมจักรและลังกาสิบโหนัน้ จะพบว่า ในเรือ่ งลังกาสิบโหจะไม่เน้นการพรรณนารูปลักษณ์
ของนางสีดาไว้อย่างเด่นชัดนัก ปรากฏเพียงว่าบุตรของนางทฺลข้ี ฺตา (นางสามนักขา) ทัง้ สองคน
ถูกเจ้าลัมมาสังหารจนเสียชีวติ ซึ่งทาให้นางเจ็บแค้น นางจึงไปยุยงพญาภุมมจักว่าชายาของ
เจ้าลัมมามีความงามเหมือนเทพอัปสร (ลังกาสิบโห, 2534: 33) อาจเป็ นเพราะข้อจากัดของ
ข้อมูลเนื่องจาก ม.ศรีบุษราได้แปลและเรียบเรียงใหม่เป็ นภาษาร้อยแก้วภาษาไทย จึงทาให้ไม่
เห็นถึงการพรรณนาความงามของนางสิดาจากต้นฉบับของกวีผแู้ ต่ง
ในเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือทีเ่ หลืออีก 3 ฉบับ ได้แก่ ปรัมมเหียร หอรมานและ
พรหมจัก ร จะพบว่า กวีมไิ ด้ใ ห้ค วามสาคัญ เกี่ยวกับบทชมโฉมของนางสีดาในลัก ษณะการ
พรรณนาความงามของนางสีดาแบบแยกส่วนเช่นเดียวกับรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางที่จะทาให้
เห็นถึงรูปลักษณ์ภายนอกอย่างชัดเจน กล่าวเพียงว่านางสีดามีความงดงามเหมือนดังนางฟ้
่
ามิม ี
ผูใ้ ดเปรียบเทียบได้ ดังความทีว่ ่า
“......นางกุมารีน้อยผูเ้ ป็ นขึน้ ใหญ่มามีอายุได้ 16 ปี ทาเนาเลาตนอันงามยิง่ นัน้ หา
ผูใ้ ดจักเปรียบบ่เทียมบ่ได้ ดังนางเทวดานั
่
น้ แล”
(ปรัมมเหียร, 2527: 3)
“....ยังมีนางผู้ 1 ชื่อว่านางสีดาเป็ นลูกเลีย้ งแห่งเจ้ารัสสี มีเขบ็ดหน้าตาสากรูปสาก
สรม เนื่อตนอันงามมากนักหาผูห้ ญิงในชมพูทวีปนี้แลจักเสมอท้าวบ่ได้ เป็ นดังเทวธิ
่
ดาอัน
อยู่บนชัน้ ฟ้ าตาวติงสานัน้ แล อันทรงยังเครื่องทิพย์อลังการณ์อยู่ในปราสาททีน่ นั ้ หัน้ แล”
(ปรัมมเหียร, 2527: 6)
“.....ชื่อว่านางสีดา มีผวิ พรรณเนื้อตนอันงามยิง่ นัก หาทีจ่ กั เปรียบเทียบบ่ได้...”
(ปรัมมเหียร, 2527: 15)
“......นางก็ใหญ่ มามีอายุได้ 16 ขวบเข้า นางก็มีทาเนาเลาตนอันงาม หาผู้จกั
เปรียบเทียบบ่ได้ เป็ นดังนางเทวดาหั
่
น้ แล”
(หอรมาน, 2527: 48)
“ส่วนอันว่านางเด็กยิงน้อยผูน้ นั ้ ก็จาเริญใหญ่ขน้ึ มาได้ 2 เดือนแล้ว ก็มรี ูปอันงาม
เป็ นดังค
่ าอันหล่อเบ้านัน้ ก็เป็ นทีร่ กั จาเริญใจแก่พระยาทังสองอันเป็ นพ่อและแม่มากนัก ”
(พรหมจักร, 2522: 15)
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“ตโต ปร พายหน้าแต่นนั ้ มา นางจาเริญขึน้ ใหญ่มามีอายุได้ 15 ปี ก็ประกอบไป
ด้ว ยอิต ถิลกั ขณะรูปโสมนมพรรณเนื้ อ ตนอันรุ่ ง เรือ งงามยิ่ง นัก เสมอดังนางฟ้
่
าอัน อยู่
ภายในแหล่งหล้าสองสวรรค์นนั ้ ก็เป็ นทีร่ กั จาเริญใจแก่เจ้ารสีตนพ่อนัน้ ยิง่ นัก.....”
(พรหมจักร, 2522: 18)

หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคอีสานจะพบว่า กวีผแู้ ต่งจะชมรูปลักษณ์นาง
สีดาคล้ายกับรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือ กล่าวคือ ไม่เน้นบทชมโฉมนางสีดา ทัง้ นี้ในเรื่อง
พระรามชาดก จะกล่าวเพียงว่า นางสีดามีความงดงามไม่มใี ครเทียบได้ ส่วนเรื่องควายทัวระพี
จะคล้ายคลึงกับหอรมานและปรัมมเหียร ผูศ้ กึ ษาจึงขอไม่อภิปราย
ในขณะเดียวกัน เรื่องพระลัก - พระลาม กวีผแู้ ต่งได้พรรณนาความงามของนางสีดา
จันทะแจ่มไว้อย่างชัดเจนว่า รูปลักษณ์ของนางมีความงดงามราวกับพระอินทร์เป็ นผู้สร้าง มี
นัยน์ตาคม มีผวิ งดงาม คิว้ ดกดา เอวคอดกิว่ นิ้วดังล
่ าเทียน ผมเงางามยาวย้อยถึงดิน ฯลฯ อีก
ทัง้ ยังชมว่านางสีดาจันทะแจ่มสวยราวสาวสวรรค์ ดังความทีว่ ่า
“......แต่นนั ้ กาลเหิงได้สบิ สองปี สอนใหญ่ นางก็หามยิง่ แท้คอื ป้ องแปเขียน พระจิง่
หาชื่อน้อย “สีดาจันทะแจ่ม” เทื่อว่า งามยิง่ น้อยพระอินทร์แจ้มแจ่งลง อันว่าตาเคีย่ ม คิว้
คือลวดวัณคา ผิวผางสุกยิง่ งามเลาอ้วน แขนกลายส้วนตีนผมเสมอเซี่ยน คิง่ อ่อนเพี้ยง
ปานฝ้ ายดีดผง อุระใหม่เนื้อกลมพระกายแอวกิ่ว นิ้วแลบน้อยกลมสว้ายดังเที
่ ยน เจาะ
เบาะหน้านมงามคือเซี่ยนผสมเกสเกล้างามย้อยฮอดดิน ดังหาลักขณะพร้อมโสมงาม
ถือโสลก ยามเมื่อปากกล่าวต้นหัวแล้วจิง่ จา”
(พระลัก – พระลาม, 2518: 6)
“.......ยังมีนางกุมารีฮูปงามปานแต้ม นางนัน้ เป็ นลูกเจ้าพระรัสสีตนปะเสิฐ จิงแล้ว
เนาอยู่ในหิมพานต์อยู่หอปางแก้ว ตัง้ หากดูงามลื่นล้มมนุ สสโลกเมืองคน โสมเสลางาม
แปกสาวสวรรค์ฟ้า...”
(พระลัก – พระลาม, 2518: 11)

กล่ าวได้ว่า รูปลัก ษณ์ภายนอกของนางสีดาในรามเกียรติฉ์ บับต่ างๆ ของไทยเป็ น
ปั จจัยทีช่ ่วยชีใ้ ห้เห็นว่า นางสีดาเป็ นตัวละครหญิงทีม่ คี วามงดงามอย่างยิง่ ซึง่ เป็ นขนบการสร้าง
อุดมคติความงามของตัวละครหญิงในวรรณกรรมไทย รวมไปถึงรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ อีกด้วย
กล่าวได้ว่า ความงามของนางสีดายังเป็ นสิง่ ทีก่ วีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยยังคงเดิม
ไว้อย่างชัดเจน แต่ทงั ้ นี้ความเข้มข้นเรื่องความงามของนางสีดาแต่ละฉบับไม่เท่ากัน โดยความ
เข้มข้นเรือ่ งความงามของนางสีดาจะอยูท่ ร่ี ามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มากกว่า
จากทัง้ หมดข้างต้น จะทาให้เห็นว่า รูปลักษณ์ภายนอกของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
ต่างๆ ของไทยนัน้ จะกล่าวตรงกันว่า นางสีดามีรูปลักษณ์ความงดงามอย่างยิง่ ซึง่ จะไม่มฉี บับ
ใดที่กล่าวว่า นางสีดาไม่มคี วามงดงาม หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางจะเห็นว่า กวีผู้
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แต่งมีความพิถีพถิ นั ในการชมโฉมรูปลักษณ์ของนางสีดาโดยใช้กลวิธชี มแบบแยกส่วน แบบ
เปรียบเทียบ แบบอติพจน์ ฯลฯ ซึง่ จะช่วยทาให้เกิดจินตนาการภาพนางสีดาได้อย่างชัดเจนมาก
ยิง่ ขึน้ นับเป็ นการขับเน้นภาพความงามของนางสีดาได้อย่างเด่นชัดซึ่งจะมีความแตกต่างจาก
รามเกีย รติฉ์ บับ ท้อ งถิ่น ภาคเหนื อ และภาคอีส านที่ก วีผู้ แ ต่ ง มิไ ด้ใ ห้ค วามส าคัญ ต่ อ การชม
รูปลักษณ์ความงามของนางสีดามากเท่าใดนัก (ยกเว้นเรื่องพระลัก – พระลาม) กล่าวได้ว่า
ความงามของนางสีดาถือว่าเป็ นความงามในอุดมคติทป่ี รากฏในวรรณกรรมไทย กวีจงึ ใช้กลวิธ ี
ต่างๆ เพื่อทาให้เกิดภาพความงามของนางสีดาอย่างชัดเจน
จากทัง้ หมดข้างต้น ผูศ้ กึ ษาขอสรุปรูปลักษณ์ภายนอกของนางสีดาเป็ นตารางดังนี้
ตารางที่ 3

การมีรปู ลักษณ์ที่สวยงามของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

รูปลักษณ์ภายนอก
ของนางสีดา
1. นางสีดาเป็ นผูท้ ม่ี ี
รูปลักษณ์ทส่ี วยงาม

รามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคกลาง

รามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคเหนื อ

รามเกียรติ์
ฉบับภาคอีสาน







4.3.2 การแต่งกาย
ลักษณะภายนอกของนางสีดาที่นามาพิจารณาอีกประเด็นหนึ่ง นัน่ คือ การแต่งกาย
หากพิจารณาถึงการแต่งกายของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยนัน้ เท่าทีป่ รากฏจะมี
3 ลักษณะ ได้แก่ การแต่งกายนางแบบละครใน การแต่งกายทิพย์จากเทวดา และการแต่งกาย
แบบดาบสินี กล่าวได้ว่า การแต่งกายของนางสีดาย่อมช่วยทาให้เห็นถึงตัวตนของนางสีดาว่ามี
ลักษณะอย่างไร
4.3.2.1 การแต่งกายนางแบบละครใน
วรรณกรรมเรือ่ งรามเกียรติ ์ในสังคมไทยนัน้ มีปรากฏทัง้ ในภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคอีสาน (และรวมไปถึงภาคใต้) จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์เ รื่องรามเกียรติ ์จะมีค วาม
แตกต่างกันออกไป เมือ่ พิจารณารามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางจะมุ่งใช้เพื่อการแสดง การแสดงออก
ของการแต่ ง กายของนางสีด าในรามเกียรติฉ์ บับภาคกลางนัน้ ส่ ว นใหญ่ จะปรากฏให้เ ห็นใน
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 เท่านัน้ รามเกียรติ ์ทัง้ สองฉบับนี้ กวี
ผูแ้ ต่งรามเกียรติ ์ฉบับดังกล่าวมุ่งใช้สาหรับการแสดงละครในหรือละครของหลวง ซึ่งก่อให้เกิด
ขนบเรื่องการแต่งกายนางแบบละครในซึง่ ได้นาเครื่องแต่งกายของนางละครในมาพรรณนาให้
กลายเป็ นเครือ่ งแต่งกายของนางสีดาผ่านวรรณกรรมเรือ่ งรามเกียรติ ์
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การอภิเ ษกสมรสของนางสีดาในลักษณะของนางละครใน จะปรากฏในเห็น
ชัดเจนในตอนนางสีดาอภิเษกกับพระราม (ครัง้ ที่ 1) กล่าวคือ เมื่อพระอินทร์และนางสุชาดาเห็น
ว่า ใกล้ถงึ เวลาอันเป็ นมงคลในการประกอบพิธอี ภิเษกสมรส จึงได้นาองค์พระอวตาร (พระราม)
และนางสีดา (พระลักษมี) เข้าสรงน้ าและแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงามเพื่อเตรียมเข้าพิธ ี
อภิเษกสมรส และในบทกลอนได้มกี ารพรรณนาถึงเครื่องแต่งกายของพระรามและนางสีดาไว้
อย่างสวยงาม ดังความทีว่ ่า
๏ ให้ไขท่อแก้วปทุมทอง
ทรงสุคนั ธารสเสาวคนธ์
โกสียใ์ ห้ทรงสนับเพลา
ภูษาพืน้ ตองเครือครุฑ
จึง่ นางอนงค์สชุ าดา
สไบตาดลอยดวงมณี
พระทรงชายไหวไหวระยับ
ฉลององค์ตาบทิศสังวาล
นางทรงตาบเพชรสะอิง้ แก้ว
ต่างทรงพาหุรดั มังกรพัน
ธามรงค์มงกุฎเนาวรัตน์
งามดังสุ
่ รยิ นั ดับจันทร

น้าทิพย์เป็ นละอองฝอยฝน
ปรุงปนนพมาศชมพูนุช
ก้านกระหนกพรายเพราประดับบุษย์
ทองผุดช่อเชิงวาสุกรี
ถวายทิพย์ภูษาพระลักษมี
สอดสีทบั ทิมอลงการ
ชายแครงประดับมุกดาหาร
ทับทรวงดวงประพาฬแกมสุวรรณ
แล้วใส่สร้อยซับประทับถัน
นาคเกีย้ วกุดนทองกร
ั่
ดอกไม้ทศิ จารัสประภัสสร
อันเขจรลอยเลื่อนเมฆา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 344)

การแต่งกายของนางสีดาในลักษณะการแต่งกายนางแบบละครใน ยังได้ปรากฏ
ชัดเจนอีกครัง้ ในตอนที่พระรามได้อภิเษกสมรสกับนางสีดา (ครัง้ ที่ 2) ตามคาสังของพระอิ
่
ศวร
กล่ าวคือ หลังจากที่พ ระอิศ วรไกล่ เ กลี่ยนางสีดาให้ค ืนดีกับพระรามแล้ว พระองค์จงึ จัดงาน
อภิเษกสมรสระหว่างพระรามกับนางสีดาทีเ่ ขาไกรลาสอีกครัง้ โดยพระอุมาเทวีเป็ นผูม้ อบเครื่อง
แต่งกายให้แก่ทงั ้ พระรามและนางสีดา ดังความทีว่ ่า
พระอุมาให้สดี าโฉมยง
ทรงผ้าเครื่องแย่งกินนร
............................................
นางทรงสไบตาดอรชร
สอดสีม่วงอ่อนเครือวัลย์
พระทรงสังวาลแววแก้ววับ
นางทรงสร้อยซับประดับถัน
ตาบทิศทับทรวงละกลกัน
พาหุรดั นาคพันทองกรกาญจน์
ต่างทรงธามรงค์เพชรแหลม
ก้านกระหนกภาพแกมมุกดาหาร
นารายณ์ทรงมงกุฎแก้วประพาฬ
เยาวมาลย์มงกุฎทับทิมพราย
กรรเจียกจรกุณฑลดอกไม้ทดั
ห้อยมาลัยรัตน์ฉานฉาย
พิศทรงเสาวภาคย์พรรณราย
งามคล้ายโกสียส์ ชุ าดา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 561)
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๏ สองกษัตริยส์ รงสนานสาราญกาย
ทรงสุคนธ์ปนทองลูบไล้
พระสอดใส่สนับเพลาเชิงกระหนก
นางนุ่งผ้าจัดกลีบจีบประจง
พระสอดใส่ฉลององค์โอภาส
อัครราชคาดเข็มขัดบานพับ
พระทรงปั น้ เหน่งแก้วพรรณราย
นางโฉมยงทรงสอดทองพระกร
พระสวมใส่พาหุรดั กระหวัดวง
อรไทใส่รดั เกล้าชมพูนุท

น้าสุหร่ายซ่านเซ็นเย็นใส
น้าดอกไม้กลิน่ ตลบององค์
ภูษายกไว้วางหางหงส์
สไบทรงริว้ ทองรองซับ
เจียระบาดตาดปั กเลื่อมสลับ
สร้อยนวมสวมทับซับซ้อน
ทับทรวงสวยห่วงห้อยสร้อยอ่อน
แหวนทับทิมทองร่อนเรือนครุฑ
ธามรงค์ปัทมราชผาดผุด
พระหริวงศ์ทรงมงกุฎแก้วมณี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 690)

4.3.2.2 การแต่งกายผ้าทิ พย์จากเทวดา
การแต่ ง กายผ้า ทิพย์จ ากเทวดาปรากฏชัด เจนในเรื่อ งพรหมจัก ร กล่ า วคือ
หลังจากทีพ่ ระฤษีพบธิดาองค์น้อยแล้วจึงตัง้ จิตอธิษฐานว่าหากเด็กน้อยมีบุญจึงขอให้เทวดาปั น
ผ้าทิพย์มาเป็ นเครื่องปกคลุมกาย ทาให้เทวดานาผ้าทิพย์มาถวายพร้อมกับเครื่องอาภรณ์ ต่างๆ
ดังความทีว่ ่า
“......เจ้ารสีกอ็ ธิษฐานซึ่งเทวดาอันรักษาในป่ าที่นัน้ ว่า “ผี้ว่าบุญเด็กน้อยผู้น้ี ยังมี
บุญหมัน้ เทีย่ งแท้ดงอั
ั ่ น้ เทวดาเจ้าทังหลายจุ่งปั นผ้านุ่งปกห่มเด็กน้อยผูน้ ้ีเทอะ” เทวดาทัง
หลายก็นามายังผ้าทิพเป็ นเครื่องผูย้ งิ นัน้ มาหือ้ กับด้วยเครื่องอาภรณะอันเป็ นทิพทังมวล
มาหือ้ แก่เจ้ารสีเสีย้ งหัน้ แล เจ้ารสีกเ็ อาหือ้ เด็กน้อยนันนุ
่ ่งบัวรโภคหัน้ แล”
(พรหมจักร, 2522: 18)

ในขณะเดียวกัน การแต่งกายจากผ้าทิพย์ของนางสีดาทีไ่ ด้มาจากเทวดาเป็ นผู้
นิรมิตให้นางสีดาใส่ปกคลุมกายยังปรากฏในเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นปรัมมเหียร หอรมาน และ
เรื่องควายทัวระพี โดยพระอินทร์สงให้
ั ่ พระวิษณุ กรรมมานิรมิตเสื้อผ้าอาภรณ์ให้แก่นางสีดา
ทัง้ นี้ผู้ศกึ ษาจะขอยกเนื้อความในเรื่องปรัมมเหียรเพื่อเป็ นตัวอย่าง เนื่องจากเนื้อความในเรื่อง
ปรัมมเหียร หอรมานและควายทัวระพีจะมีความคล้ายคลึงกันมาก ดังความทีว่ ่า
“เมื่อนัน้ อินทาธิราชตนอยู่ในชัน้ ฟ้ าตาวติงสา ก็หนั นางกุมารีผนู้ นั ้ หล้างจักสมฤทธี
เปนคาปรารถนาแห่งตนดังอั
่ น้ ก็ห้อื วิสุกมั มาเทวบุตรมาเนรมิตปราสาททิพย์ แลเครื่อง
อลังการณ์อนั เป็ นทิพย์ทงั ้ มวล ตัง้ ไว้หอ้ื นางสีดาในทีบ่ ่ไกลแต่อาศรมบทแห่งเจ้ารัสสีนนั ้ ”
(ปรัมมเหียร, 2527: 3)
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4.3.2.3 การแต่งกายแบบดาบสิ นี
การแต่งกายอีกลักษณะหนึ่งของนางสีดานัน้ จะเป็ นการแต่งกายแบบดาบสินี
หรือ การแต่ ง กายคล้า ยกับ พระฤษี ทัง้ นี้ ค าว่ า “ดาบสินี ” ตามความหมายพจนานุ ก รมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 430) หมายถึง น. หญิงผูบ้ าเพ็ญตบะคือการเผากิเลส
ซึง่ คานี้จะมีความหมายคล้ายคลึงกับคาว่า “ดาบส” (2556 : 430) หมายถึง น. ผูบ้ าเพ็ญตบะคือ
การเผากิเลส, ฤษี ดังนัน้ คาว่า “ดาบสินี” จึงเป็ นคาใช้แทนผูห้ ญิงทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกับพระฤษี
กล่าวได้ว่า พระรามได้ออกบวชเป็ นพระฤษีในป่ าเป็ นเวลา 14 ปี จึงทาให้นางสีดาขอออกบวช
ดารงเพศเป็ นฤษีเช่นเดียวกัน จึงขอใช้คาว่า “ดาบสิน”ี เพื่อใช้เป็ นคาแทนนางสีดาทีด่ ารงเพศฤษี
นันเอง
่
การแต่งกายของนางสีดาแบบดาบสินีนนั ้ จะปรากฏในตอนนางสีดาขอพระราม
ออกบวช การแต่งกายแบบดาบสินีของนางสีดานัน้ จะปรากฏให้เห็นเฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับภาค
กลาง เพราะในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือและภาคอีสานไม่ปรากฏตอนทีน่ างสีดาขอออก
บวช เพราะนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือส่วนใหญ่นางสีดายังคงดารงฐานะนางกษัตริย์
อีกทัง้ หลังจากนางสีดาอภิเษกสมรสกับพระรามก็เดินทางออกจากศรมของพระฤษี มิได้ปรากฏ
ตอนที่นางไกยเกษีขอเมือ งให้พ ระพรตโดยขอให้พ ระรามเดินป่ า เนื่ อ งจากรามเกียรติฉ์ บับ
ท้องถิน่ จะตัดตัวละครรองทิง้ จึงทาให้ไม่ปรากฏตอนเนื้อเรื่องดังกล่าว ทัง้ นี้การแต่งกายของนาง
สีดาในลักษณะแบบดาสินีจะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่
4 เพราะปรากฏตอนนางสีดาขอออกบวช ดังความทีว่ ่า
๏ คิดแล้วจึง่ เปลือ้ งเครื่องประดับ
ออกจากพระกายกัลยา
เสด็จจากแท่นแก้วสุรกานต์
ชลนัยน์นองเนตรเทวี

สาหรับอัคเรศเสน่หา
ทรงเพศเป็ นดาบสินี
งามปานนางฟ้ าในราศี
จรลีจากห้องอลงกรณ์ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 408 - 409)

ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ตอนพระรามเดิน
ดงเพียงตอนเดียว แม้จะไม่ปรากฏตอนนางสีดาขอพระรามออกบวชในตอนต้นเรื่อง เพราะ
พระองค์ทรงตัดตอนมาทีเ่ หตุการณ์พระราม นางสีดาและพระลักษมณ์ออกบวชเป็ นพระฤษีในป่ า
แล้ว ซึง่ มีกุขนั ผูเ้ ป็ นพรานป่ าคอยนาทางในป่ า ในขณะเดียวกัน พระองค์ยงั ทรงคงภาพนางสีดา
ในการแต่งกายแบบดาบสินีไว้โดยเปรียบความงามกับพระอุมา ดังความทีว่ ่า
๏ มาถึ ง ยัง ฝั ่ง สโตงคงคาไลย พอแลไปเห็น องค์ พ ระทรงศร ทัง้ พระลัก ษณ์
ศักดิสิ์ ทธิฤทธิ
์ รอน กับบังอรองค์สดี านารี นัง่ อยู่ฝัง่ มหาสาคเรศ ผูกชฎาทรงเพศเปนฤาษี
งามลม้ายคล้ายองค์พระศุลี กับโฉมศรีนวลอนงค์องค์อุมา จึงด้อมเดินเลียบเลียงไปเมียง
มอง ค่อยแหวกช่องพุ่มไม้ใบหนา พิศวงทรงสามกระษัตรา ประหนึ่งว่าจะลืมสมประดี
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๏ บัดนัน้ ฝ่ ายพวกพรานป่ าพนาศรี เห็นสามองค์ทรงเพศเปนโยคี มีศรีเสาวภาคย์
ละกลกัน พิศโฉมพระองค์ทรงศร งามล้าทินกรรังสรรค์ อันองค์อนุ ชาลาวรรณ งามดัง
พระจันทร์อาไพ ดูโฉมนางดาบศินี งามนักไม่มที เ่ี ปรียบได้....
(รามเกียรติ ์ ร.4, 2555: 3)

นอกจากนี้นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ยังปรากฏการแต่งกายของนาง
สีดาในลักษณะของดาบสินี ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ตัง้ แต่พลัดพรากจากนคร
มาสถิตย์อาศรมภิรมยา
กับพระลักษมณ์และสีดานารี
๏ ว้าเหว่หฤทัยในไพรสาณฑ์
กับองค์อนุชาสง่ายศ
เป็ นกรรมจาพรากจากนิเวศน์
ความสัตย์บติ ุรงค์ทรงชัย
หักจิตคิดผนวชเป็ นฤษี
วิเวกอยู่ในไพรวัน

องค์พระหริวงศ์ทรงศร
พเนจรยังฝั ง่ นที
แทนฝั ง่ โคทาวารีศรี
เอาเพศอย่างชีบาเพ็ญพรต ฯ
ได้เห็นหน้าเยาวมาลย์หมดจด
ค่อยคลายกาสรดอาไลย
จาพรากจากเขตกรุงใหญ่
ต้องดารงคงไว้ให้เทีย่ งธรรม์
เป็ นธรรมจารีเกษมสันต์
ด้วยกันทัง้ สามกษัตรา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร. 6, 2554: 1)

จากทัง้ หมดข้างต้นจะทาให้เห็นว่า การแต่งกายของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ
ของไทยจะปรากฏ 3 ลักษณะ ได้แก่ การแต่งกายนางแบบละครใน การแต่งกายผ้าทิพย์จาก
เทวดา และการแต่งกายแบบดาบสินี กล่าวคือ 1) การแต่งกายนางแบบละครใน จะปรากฏใน
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 2) การแต่งกายผ้าทิพย์จากเทวดา
จะปรากฏในเรื่องพรหมจักร ปรัมมเหียร หอรมานและควายทัวระพี และ 3) การแต่งกายแบบ
ดาบสินี จะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 และรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 6 เพราะปรากฏตอนทีน่ างสีดาขอออกบวชเพื่อติดตามพระราม
ดังนัน้ การแต่งกายของนางสีดาจะมีความสัมพันธ์กบั ช่วงชีวติ ที่เปลี่ยนไปตามแต่ละ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ของช่วงวัยนางสีดา ซึง่ จะช่วยทาให้เห็นว่า เมื่อฐานะของนางสีดาได้
เปลีย่ นแปลงไปย่อมทาให้การแต่งกายของนางสีดาเปลีย่ นไปด้วยเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อนางสีดา
ยังดารงฐานะของการเป็ นนางกษัตริย์ เครื่องแต่งกายนางสีดาจะเป็ นแบบนางในละครในซึ่งจะ
สัมพันธ์กบั การสร้างสรรค์วรรณกรรมของรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาล
ที่ 2 ที่สร้างสรรค์ข้นึ เพื่อใช้ในการแสดงละครใน แต่เมื่อนางสีดาออกบวชก็ทาให้นางต้องแต่ง
กายแบบดาบสินีเพื่อดารงเพศเป็ นฤษีเช่นเดียวกับพระรามที่ต้องออกป่ าเพื่อรักษาคาสัตย์ของ
พระบิดา และในทีส่ ุดแล้วเมือ่ นางสีดาปรับความเข้าใจกับพระรามซึง่ ทาให้นางสีดาได้มฐี านะของ
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การเป็ นนางกษัตริย์อีก ครัง้ เครื่อ งแต่งกายของนางสีดาก็ จะเปลี่ยนกลับมาเป็ นการแต่งกาย
นางแบบละครใน (หรือนางกษัตริย์) ดังเดิม ส่วนการแต่งกายจากผ้าทิพย์ของเทวดานัน้ จะมี
ความสัมพันธ์กบั การตัง้ จิตอธิษฐานของพระฤษีท่หี ากว่านางสีดาเป็ นผู้ม ี “บุญ” ขอให้เทวดา
นิ ร มิต ผ้า ทิพ ย์เ พื่อ ใช้ป กคลุ ม กายนางสีด าในช่ ว งวัย เยาว์ เหตุ ก ารณ์ ด ัง กล่ า วท าให้เ ห็น ถึง
เหตุ ก ารณ์ ท่เี กิดจากพลังเหนือ ธรรมชาติซ่งึ อาจสัมพันธ์กับความเป็ นชาดกของวรรณกรรม
ดัง กล่ า วทัง้ 4 ฉบับ ได้แ ก่ หอรมาน ปรัม มเหีย ร พรหมจัก รและควายทัว ระพี ที่เ น้ นความ
สนุ กสนานและพลังเหนือธรรมชาติ อาจกล่าวได้ว่า การแต่งกายถือเป็ น ปั จจัยทีช่ ่วยชีใ้ ห้เห็นถึง
ความเป็ นตัวตนของนางสีดาทีผ่ นั ผ่านไปตามแต่ละช่วงชีวติ ของนางสีดานันเอง
่
จากทัง้ หมดข้างต้น ผูศ้ กึ ษาขอสรุปการแต่งกายของนางสีดาเป็ นตารางดังนี้
ตารางที่ 4

การแต่งกายของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

การแต่งกาย
ของนางสีดา
1. การแต่งกาย
นางแบบละครใน
2. การแต่งกายผ้า
ทิพย์จากเทวดา
3. การแต่งกาย
แบบดาบสินี

ร.1

ร.2





ร.4

ร.6 ควายทัวระพี หอรมาน ปรัมมเหียร พรหมจักร














4.4 ลักษณะพิ เศษของนางสีดา
“ลักษณะพิเศษ” มาจากคาว่า ลักษณะ + พิเศษ ตามความหมายพจนานุ กรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 คาว่า “ลักษณะ” หมายถึง น. สมบัตเิ ฉพาะตัว (2556 : 1048)
และคาว่า “พิเศษ” หมายถึง ว. นอกเหนือหรือแตกต่างไปจากปรกติธรรมดา (มักใช้ในทางดี)
(2556 : 838) ดังนัน้ คาว่า “ลักษณะพิเศษ” ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จึงหมายถึง ลักษณะ
เฉพาะตัวของบุคคลที่มคี วามแตกต่างไปจากผูอ้ ่นื ซึ่งทาให้บุคคลนัน้ ๆ มีความเหนือชัน้ ไปจาก
บุคคลธรรมดาทัวไป
่ กล่าวได้ว่า ลักษณะพิเศษของนางสีดาจึงเป็ นลักษณะเฉพาะตัวทีก่ วีผแู้ ต่ง
สร้างสรรค์ขน้ึ มาโดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างนางสีดากับตัวละครอื่นๆ ทีป่ รากฏ
ในวรรณกรรมเรือ่ งรามเกียรติ ์
ลักษณะพิเศษของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยจะปรากฏ 14 ลักษณะ
ทัง้ นี้ผศู้ กึ ษาได้จดั แบ่งลักษณะพิเศษของนางสีดาออกเป็ น 6 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
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1. ลักษณะพิเศษด้านการเกิด
1.1 การเปล่งเสียงตอนเกิด
1.2 การจุตมิ าเกิดเหนือตักทศกัณฐ์
2. ลักษณะพิเศษด้านความอาฆาตแค้น
2.1 การมีจติ อาฆาตแค้นต่อทศกัณฐ์
3. ลักษณะพิเศษด้านการเจริญเติบโต
3.1 การเจริญเติบโตด้วยน้านมพระฤษี
3.2 การเจริญเติบโตอยูใ่ ต้ดนิ
4. ลักษณะพิเศษด้านการมีเทวดาช่วยเหลือ
4.1 เทวดานิรมิตทีอ่ ยูอ่ าศัยและผ้าทิพย์ปกคลุมกาย
4.2 เทวดาคอยปกป้ อง
4.3 การมีของวิเศษและเวทมนต์คาถา
4.4 การมีความรูห้ ลายภาษา
5. ลักษณะพิเศษด้านร่างกาย
5.1 การมีกายร้อน
6. ลักษณะพิเศษด้านพลังจิตอธิษฐาน
6.1 การขอให้ไฟไหม้รา่ งกาย
6.2 การเสีย่ งทายบุษบกแก้ว
6.3 การลุยไฟ
6.4 ธรณีแหวก
จากลักษณะพิเศษของนางสีดาข้างต้นเป็ นสิง่ ที่ช่วยทาให้เห็นว่า กวีผู้แต่งสร้างสรรค์
ลักษณะพิเศษของนางสีดาที่มากมายหลายลักษณะ นับเป็ นสิง่ ที่ช่วยขับเน้ นตัวตนนางสีดาให้
เด่นชัดมากยิง่ ขึ้น และยังเป็ นการเน้ นย้าถึงความอุ ดมของลักษณะพิเ ศษของนางสีดาอย่า ง
ชัดเจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.4.1 ลักษณะพิ เศษด้านการเกิ ด
ลักษณะพิเศษของนางสีดาด้านการเกิด จะเป็ นช่วงทีพ่ ระลักษมีและนางสุชาดาจุตจิ าก
สวรรค์มาเกิดในเมืองลงกา ซึง่ ปรากฏลักษณะพิเศษ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเปล่งเสียงตอน
เกิดและ 2) การจุตมิ าเกิดเหนือตักทศกัณฐ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.4.1.1 การเปล่งเสียงตอนเกิ ด
ลักษณะพิเศษประการแรกของนางสีดานัน้ คือ การเปล่งเสียงตอนเกิด ลักษณะ
พิเศษดังกล่าวจะปรากฏเฉพาะในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เท่านัน้ ดังความทีว่ ่า

92
๏ เป็ นบุตรีศรีศุภลักษณ์เลิศ
ผิวพรรณนวลละอองผ่องพักตร์
นางนัน้ ร้องขึน้ ว่าผลาญราพณ์
แต่องค์บติ ุเรศมารดา

งามประเสริฐดังนางในไตรจั
่
กร
ผิดสุรยิ ว์ งศ์ยกั ษ์ในลงกา
สาบคาบปรากฏถ้วนหน้า
ไม่ได้ยนิ วาจานงลักษณ์ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 275)

ลักษณะพิเศษดังกล่าว ถือว่าเป็ นลักษณะพิเศษของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 เท่านัน้ การทีน่ างสีดาร้องขึน้ ว่าผลาญราพณ์สามครัง้ นัน้ ถือเป็ นสัญลักษณ์ทจ่ี ะทาให้
ทศกัณฐ์เกิดความฉิบหาย แม้ทศกัณฐ์และนางมณโฑก็ไม่ได้ยนิ เสียงของนางสีดาดังความที่ว่า
“แต่องค์บติ ุเรศมารดา ไม่ได้ยนิ วาจานงลักษณ์” ลักษณะการเปล่งเสียงตอนเกิดของนางสีดาย่อม
สอดคล้องกับเหตุผลและหน้ าที่ท่นี างมาเกิดเป็ นบุตรีของทศกัณฐ์นอกเหนือจากหน้ าที่ท่พี ระ
ลักษมีจะต้องอวตารมาเป็ นคู่บุญบารมีของพระนารายณ์ ดังคาประกาศิตของพระศิวะที่ว่า “จะ
เกิดสีดาทรามวัย เป็นไส้เพลิงผลาญอสุร”ี (รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 249)
หากพิจ ารณาลัก ษณะพิเ ศษเรื่อ งการเปล่ ง เสีย งตอนเกิด ของนางสีด าใน
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 นัน้ จะพบว่า เป็ นลักษณะพิเศษทีม่ คี วามแตกต่างและโดดเด่นจาก
วรรณกรรมไทยเรื่องอื่นๆ รวมไปถึงรามเกียรติ ์ฉบับต่ างๆ ของไทยอีกด้วย เพราะรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 มีตอนกาเนิดนางสีดา แต่ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางอื่นๆ ไม่มตี อนกาเนิดนาง
สีดา จึงเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ไม่ปรากฏลักษณะพิเศษดังกล่าว ประกอบกับรามเกียรติ ์ฉบับ
ท้องถิน่ ภาคเหนือและภาคอีสานนัน้ ไม่ได้ปรากฏลักษณะพิเศษเรื่องการเปล่งเสียงตอนเกิดของ
นางสีดา จึงทาให้ลกั ษณะพิเศษนี้เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
4.4.1.2 การจุติมาเกิ ดเหนื อตักทศกัณฐ์
ลักษณะพิเศษของนางสีดาอีกประการหนึ่ง นัน่ คือ การจุตมิ าเกิดเหนือตักของ
ทศกัณฐ์ ลักษณะพิเศษนี้ถอื ว่ามีความน่าสนใจอย่างยิง่ เพราะลักษณะพิเศษของนางสีดาดังกล่าว
จะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ บางฉบับเท่านัน้ จะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ อัน
ได้แก่ หอรมาน ปรัมมเหียร รวมไปถึงรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน ได้แก่ ควายทัวระพี ทัง้ นี้ใน
รามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ดังทีก่ ล่าวข้างต้นนัน้ นางสุชาดามิได้จุตลิ งในครรภ์ของมเหสีทศกัณฐ์ แต่
จะลงมาเกิดในลักษณะโอปปาติกะ (ลักษณะกายทิพย์ของเทวดา) อยู่เหนือตักของทศกัณฐ์ใน
เมืองลังกา ดังความทีว่ ่า
“......นางสุชาดาบังเกิดด้วยความโกรธมากนัก ลวดจุตจิ ายจากชัน้ ฟ้ าดาวดึงษ์แล้ว
ลงมาเกิดเป็ นโอปปาติกเหนือตักแห่งราภนาสวรวันนัน้ แล”
(ปรัมมเหียร, 2527: 2)
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“.....ข้าขอลงไปข้าราพนาสูรผู้นัน้ เทอะ” นางบังเกิดด้วยความโกธะก็ลวดจุติตาย
จากชัน้ ฟ้ าลงมาเอาปฏิสนธิเหนือตัก ราพนาสูรวันนัน้ แล”
(หอรมาน, 2527: 47)
“.....ข้าน้อยขอลงไปข้ายังราพะนาสวนเสีย ขอมะหาราชเจ้าอย่าละข้าเสียเทิน้ นาง
บัง เกิด ด้ว ยโกทะลวดจุ ติต ายจากชัน้ ฟ้ า ลงมาเกิด เอาโอปาปะปั ต ติสนธิเ หนื อ ตัก แห่ ง
ราพนะสวนวันนัน้ ”
(ควายทัวระพี, 2528: 362 - 363)

ลักษณะพิเศษดังกล่าวถือว่า เป็ นลักษณะพิเศษทีโ่ ดดเด่นของรามเกียรติ ์ฉบับ
ข้างต้นซึง่ กวีผแู้ ต่งสร้างสรรค์ลกั ษณะการเกิดของนางสีดาทีแ่ ตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาล
ที่ 1 รวมไปถึงรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ อื่นๆ กล่าวคือ นางสีดาจะมาเกิดในครรภ์พระมเหสีของ
ทศกัณ ฐ์ และถือ ว่ า เป็ น ลัก ษณะพิเ ศษร่ว มกันของรามเกียรติฉ์ บับข้า งต้น ทาให้เ ห็นถึง การ
ถ่ายทอดลักษณะพิเศษดังกล่าวทีม่ กี ารรับอิทธิพลเรือ่ งรามเกียรติ ์ระหว่างกัน สาเหตุของการเกิด
ของนางสีดาที่มาเกิดบนเหนือตักทศกัณฐ์นัน้ นับว่าเป็ นการจุตลิ งมาเกิดด้วยตัวเองจากพลัง
ความเคียดแค้นที่มตี ่ อทศกัณฐ์ของนางสุชาดา ดังนัน้ ลักษณะพิเศษนี้จะสอดคล้องกับการเปล่ง
เสียงตอนเกิดของนางสีดาในแง่ของการทีน่ างสีดาถูกทอดทิง้ กล่าวคือ เมือ่ นางสีดาเกิด ทศกัณฐ์
จึงให้พเิ ภกทานายดวงชะตาจึงรูว้ ่านางสีดาเป็ นกาลกิณีแก่บ้านเมืองและจะทาให้ตนเกิดความ
ฉิบหาย นับเป็ นจุดเปลี่ยนดวงชะตาชีวติ ของนางสีดาทีท่ าให้นางจาต้องถูกลอยแพทอดทิ้งและ
เป็ นการตัดขาดจากวงศ์ของทศกัณฐ์อย่างสิน้ เชิง
4.4.2 ลักษณะพิ เศษด้านความอาฆาตแค้น
ลักษณะพิเศษของนางสีดาด้านความอาฆาตแค้น จะเป็ นช่วงทีน่ างสุชาดาลงมาเกิดใน
เมืองลงกา ซึ่งปรากฏลักษณะพิเศษ 1 ลักษณะ ได้แก่ การมีจติ อาฆาตแค้นต่อทศกัณฐ์ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
4.4.2.1 การมีจิตอาฆาตแค้นต่อทศกัณฐ์
ลัก ษณะพิเ ศษอีกลักษณะหนึ่ง คือ การมีจติ อาฆาตแค้นของนางสีดาที่มตี ่ อ
ทศกัณฐ์ ลักษณะพิเศษดังกล่าวมีความน่ าสนใจซึ่งจะมีความแตกต่างในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ
ของไทย ลักษณะพิเศษนี้จะปรากฏในเรื่องพระรามชาดกเท่านัน้ อาจกล่าวได้ว่า กวีผแู้ ต่งสร้าง
เหตุการณ์ทน่ี ่าสนใจ กล่าวคือ เมื่อนางสุชาดาถือกาเนิดครบ 1 ปี ก็ได้ฉวยเอามีดแทงที่คางของ
พญาราพณาสวร (ทศกัณฐ์) จึงทาให้นางสีดาจาต้องถูกลอยแพในทีส่ ุด ดังความทีว่ ่า
“นางจันทาทรงครรภ์ครบ 10 เดือน คลอดลูกเป็ นหญิง อยู่มาธิดาอายุหนึ่งขวบ
กาลังยกย่างไปมาและช่างพูด มีรูปโฉมงดงาม พญาราพณาสวรรักใคร่มาก โอบอุม้ ขึน้ ใส่
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ตักจูบหน้าจูบหัว พลางพูดว่าลูกเราน่ ารักน่ าเอ็น ดูปานนี้ ไฉนหูฮาจึ่งว่าจะเกิดมาทาร้าย
พ่อ ไม่เห็นมีเค้าเป็ นความจริงเลย กาลังจูบชมดมขม่อมอยู่ไปมา กุมารีฉวยเอามีดด้าม
แก้วในขันหมากขึน้ มาแทงลูกคางพ่อ พญาราพณาสวรเห็นจริงว่า คงเกิดมาฆ่าพอจริง จึง
ให้เอาไปลอยแพเสีย”
(พระรามชาดก, 2507 : 39)

ลักษณะพิเศษข้างต้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ทท่ี ศกัณฐ์ไม่ยอมเชื่อโหรตามคา
ทานาย เพราะทศกัณฐ์มคี วามรักใคร่ในบุตรสาวของตน ทาให้เห็นกวีผแู้ ต่งปรับแต่งเนื้อเรื่องให้
มีความแตกต่ างจากรามเกียรติฉ์ บับอื่นๆ ความแตกต่ างด้านเนื้อเรื่องทาให้กวีไ ด้สร้างสรรค์
ลัก ษณะพิเ ศษของนางสีดาขึ้น มาเพื่อ ใช้เ ป็ นเหตุ ผ ลในการท าให้นางสีดาหลุ ดออกจากวงศ์
ทศกัณฐ์ อันแสดงออกให้เห็นถึงความซับซ้อนของการเล่าเรือ่ ง กล่าวได้ว่า การทีน่ างสีดาคว้ามีด
แทงทีค่ างทศกัณฐ์เมื่อนางสีดาอายุครบ 1 ปี จะปรากฏในเรื่องพระรามชาดกเท่านัน้ ซึง่ แสดงให้
เห็นถึงลักษณะพิเศษของนางสีดาอย่างเด่นชัดในลักษณะของพฤติกรรมที่เกินวัย อีกทัง้ ยังมี
ความคล้ายคลึงกับลักษณะพิเศษเรื่องการจุตมิ าเกิดเหนือตักทศกัณฐ์ โดยจะมีจุดร่วมของความ
คล้ายคลึงด้านจุดมุ่งหมายของการมาเกิดของนางสุ ชาดาที่มคี วามเคียดแค้นต่ อ ทศกัณฐ์ซ่งึ
จาแลงแปลงกายเป็ นพระอินทร์เพื่อลอบเข้าหานาง กวีผแู้ ต่งคงพยายามสร้างลักษณะพิเศษให้
นางสีดาตอนอายุ 1 ปี กระทาบทบาททีเ่ กินพฤติกรรมของเด็ก อันแสดงออกให้เห็นถึงจิตอาฆาต
ทีค่ ดิ ประทุษร้ายด้วยการคว้ามีดแทงคางทศกัณฐ์
4.4.3 ลักษณะพิ เศษด้านการเจริ ญเติ บโต
ลักษณะพิเศษของนางสีดาด้านการเจริญเติบโต จะเป็ นช่วงที่นางสีดาถูกทอดทิ้ง ซึ่ง
ปรากฏลักษณะพิเศษ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเจริญเติบโตด้วยน้ านมพระฤษี 2) การ
เจริญเติบโตอยูใ่ ต้ดนิ
4.4.3.1 การเจริ ญเติ บโตด้วยน้านมพระฤษี
ลักษณะพิเศษของนางสีดาในช่วงวัยเด็กอีกประการหนึ่ง คือ การเจริญเติบโต
ด้วยน้ านมพระฤษี (ชนก) ลักษณะพิเศษดังกล่าวจะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางเฉพาะ
ฉบับรัชกาลที่ 1 และในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือและภาคอีสานบางฉบับ กล่าวคือ จะ
ปรากฏลัก ษณะพิเ ศษดังกล่ า วในเฉพาะเรื่อ งรามเกีย รติ ์ 3 ฉบับ เท่านัน้ อัน ได้แ ก่ หอรมาน
พรหมจักร และพระลัก – พระลาม กล่าวได้ว่า หลังจากทีน่ างสีดาถูกลอยแพ พระฤษีได้พบธิดา
องค์น้อยจึงอธิษฐานว่า หากธิดาองค์น้อยนี้เป็ นผูม้ ี “บุญ” หรือมีลกั ษณะของผูม้ ี “เดชวาสนา”
ขอให้มนี ้ านมไหลออกจากนิ้วมือของตนเพื่อเป็ นอาหารเลี้ยงดูธดิ าองค์น้อยนี้ ยกเว้น เพียงใน
เรื่องหอรมานและพระลัก – พระลามที่เจ้ารัสสี (หมายถึงฤษี) ไม่ได้ตงั ้ จิตอธิษฐานเกี่ยวกับบุญ
ของธิดาองค์น้อย ดังความทีว่ ่า
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๏ ถึงฝั ง่ จึง่ เปิ ดผอบมาศ
มีความโสมนัสยินดี
เด็กนี้ใช่ชาติต่าพงศ์
ชะรอยว่าธานีบรู รี ตั น์
จึง่ ใส่ผอบทิพมาศ
กูกไ็ ร้ธดิ าแลกุมาร
จะเลีย้ งไว้เป็ นธิดาบุญธรรม์
คิดแล้วจึง่ องค์พระมุนี
เดชะวาสนาเยาวมาลย์
ให้น้วิ ชีเ้ รามีศกั ดา
๏ บัดนี้น้วิ เป็ นน้านม
ก็ให้องค์อคั รราชบังอร

เห็นอนงค์น้อยนาฏเฉลิมศรี
ดังได้
่ มณีจกั รพรรดิ
จะเป็ นหน่อสุรยิ ว์ งศ์พงศ์กษัตริย์
เกิดความวิบตั กิ ุลกี าล
ทิง้ เสียอนาถน่าสงสาร
บุญมาพบพานเข้าวันนี้
สืบวงศ์ไอศวรรย์เฉลิมศรี
ออกวาทีตงั ้ สัจจา
จะเป็ นแก่นสารไปภายหน้า
เกิดเป็ นธาราประโยธร ฯ
มีความชื่นชมสโมสร
ดูดกรต่างถันธารา
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 280)

“.....เจ้ารสีร่าเพิงว่า “เด็กน้อยผูน้ ้ีรอยว่าอยากนมชะแล” ว่าอัน้ แล้วก็อธิฏฐานเซิง่
บุญว่า “ผีว้ ่าเด็กผูน้ ้ยี งั มีบุญดังอั
่ น้ ก็จุ่งหือ้ ปลายนิ้วมือแห่งกูเกิดมีน้ านม หือ้ เด็กน้อยผูน้ นั ้
ได้ดูดกินเทอะ” ว่าอัน้ ก็เอานิ้วมือใส่ในปากแห่งเด็กยิงน้อยผู้นนั ้ อันว่าน้ านมก็ไหลออก
จากปลายมือเจ้ารสีนนั ้ เด็กน้อยผูน้ นั ้ ก็ดูดกินหัน้ แล เด็กน้อยผูน้ นั ้ ได้กนิ นมแล้ว ก็มใี จบาน
ก็เต้นอยู่หนั ้ แล”
(พรหมจักร, 2522: 18)
“......เมื่อพายลุนลวดใส่ช่อื ว่านางสีดา ว่าอัน้ หัน้ แล เจ้ารสีกเ็ อานางผูน้ นั ้ เลีย้ งไว้ หา
หัวมันและลูกไม้มาป้ อน บ่หอ้ื ไห้หอ้ื ร้องนัน้ แล พันดั
่ งพระรสี
่
อธิฏฐานนิ้วมื อหือ้ เป็ นน้ านม
ใส่ปากนางกุมารีน้อยผูน้ นั ้ .....”
(หอรมาน, 2527: 48)
“......เจ้าก็นีรมิตนิ้วมือให้ดูดกิน นางก็กนิ ตางน้ านมหอมหวานแซบ ดูอุ่นท้องมีให้
อยู่สาบาย พระก็ทาเพียรเลีย้ งเจียระกาลนานยิง่ ....”
(พระลัก – พระลาม, 2518: 6)

นอกจากนี้ในเรือ่ งพรหมจักร กวีผแู้ ต่งยังสร้างเหตุการณ์ เพิม่ เติมดังทีป่ รากฏใน
ตอนที่นางสีดาถูกลอยแพ ทาให้เทวดาที่ดูแลรักษาน้ าได้นิรมิตน้ านมผ่านนิ้วมือของตนเพื่อใช้
เลี้ยงธิดาองค์น้อย ทาให้ธดิ าหยุดร้องไห้ ซึ่งจะสัมพันธ์กบั ลักษณะพิเศษด้านการมีเทวดาคอย
ปกป้ อง แต่ด้วยวิบากกรรมของนางสีดาจึงทาให้แพพัดลอยต่อไปซึง่ ไหลไปค้างทีเ่ กาะแห่งหนึ่ง
จนทาให้นางสีดาได้ไปพบกับพระรัสสีซ่งึ ได้เลี้ยงดูนางสีดาในเวลาต่อมา อันเป็ นการแสดงถึง
ความเป็ นผูม้ บี ุญของนางสีดา ดังความทีว่ ่า
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“....เทวดาก็เอานิ้วมือมาป้ อนในสบ ก็บงั เกิดเป็ นน้ านมไหลเข้าในคอแห่งเด็กน้อย
พอชุ่มคอแห่งเด็กน้อยผูน้ นั ้ ก็ทอดเสียงไห้นนั ้ หัน้ แล อันว่าฟองน้ าพัดถีบไหลไปทังวันทัง
คืน อันเทวดารักษาไป ก็ไหลวนไปค้างอยู่ท่เี กาะทีน่ึง บ่ไกลแต่ ฝัง่ น้ าเท่าใดแล ก็ด้วย
วิบากกรรมแห่งนางได้กะทาเมื่อก่อนแล”
(พรหมจักร, 2522: 17)

ลักษณะพิเศษข้างต้นทาให้เห็นว่า นิ้ว มือของพระฤษีกลายเป็ น น้ านมเพื่อใช้
เลี้ย งธิด าองค์น้ อ ยซึ่ง ปรากฏในรามเกีย รติฉ์ บับ รัช กาลที่ 1 และพรหมจัก รนั น้ พระฤษี ใ น
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ได้อธิษฐานถึงว่า หากธิดาองค์น้อยมีบุญจริง ขอให้น้ านมไหลออก
จากนิ้วมือของตน ย่อมเป็ นการชีใ้ ห้เห็นถึงพลังของ “ผูม้ บี ุญ” ทีอ่ ยู่ในร่างของนางสีดา และรวม
ไปถึงเทวดาทีด่ แู ลรักษาน้าทีน่ ิรมิตน้ านมให้ธดิ าองค์น้อยได้ด่มื กินดังทีป่ รากฏในเรื่องพรหมจักร
ถือได้ว่าเป็ นลักษณะพิเศษของนางสีดาทีโ่ ดดเด่น กล่าวคือ หากว่านางสีดาไม่ใช่ผู้มบี ุญก็จะไม่
ปรากฏเหตุก ารณ์เหนือ ธรรมชาติเ ช่นนี้ นับเป็ นการเตรียมความพร้อ มให้แก่ นางสีดาเพื่อให้
เผชิญหน้ ากับเหตุ การณ์ อ ันระทึกในโลกที่มที งั ้ มนุ ษ ย์ ยักษ์ ลิง และอิทธิฤทธิ ์ปาฏิหาริย์เ หนื อ
ความคาดคิดโดยอาศัยเงื่อนไขของผู้มบี ุญที่มสี งิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์บันดาลสิง่ มหัศจรรย์ให้เกิดขึน้ มาแต่
กาเนิด ถือว่าเป็ นลักษณะเป็ น“ผูม้ บี ุญ” ที่ไม่ต้องการคาอธิบายใดๆ อีกทัง้ กวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 ยังเน้นยา้ ให้เห็นถึงฐานะของนางสีดาในฐานะของผูม้ บี ุญบารมีในลักษณะความ
เปรียบทีว่ ่า “ดังได้
่ มณีจกั รพรรดิ” เป็ นนัยยะว่านางสีดาเปรียบเสมือนเป็ นมณีของจักรพรรดิ และ
กวีผแู้ ต่งยังกล่าวว่าการที่พระฤษีชนกมาพบนางสีดาถือว่าเป็ นบุญ ย่อมเป็ นการชี้ชดั ให้เห็นว่า
นางสีดาเป็ นผู้มบี ุญอย่างแท้จริง ลักษณะพิเศษดังกล่าวเป็ นการช่วยส่งเสริมให้นางสีดามีความ
พิเศษทีท่ าให้แตกต่างจากตัวละครอื่นๆ ในรามเกียรติ ์อย่างชัดเจน
4.4.3.2 การเจริ ญเติ บโตอยู่ใต้ดิน
ลักษณะพิเศษของนางสีดาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พเิ ศษทีเ่ หนือธรรมชาติอกี
ลัก ษณะหนึ่ ง นั น่ คือ นางสีด าเจริญ เติบ โตอยู่ใ ต้ ดิน ลัก ษณะพิเ ศษดัง กล่ า วจะปรากฏใน
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เท่านัน้ กล่าวคือ หลังจากทีพ่ ระฤษีชนกพบธิดาองค์น้อย พระฤษีคดิ
ว่าตนจะต้องบาเพ็ญเพียรภาวนาจึงสังให้
่ นายโสมนาธิดาใส่ผอบดังเดิม จากนัน้ พระฤษีจงึ ไปตาม
แนวชายป่ าเพื่อฝากพระราชธิดาบุญธรรมของตนไว้ใต้ต้นพระไทรโดยได้ตงั ้ จิตอธิษฐานว่า หาก
นางจะได้อยูใ่ ต้รม่ เศวตฉัตรกับองค์จกั รพรรดิขอให้มดี อกบัวจากใต้ดนิ มารองรับ ทันใดนัน้ ก็ม ีบวั
ทองขึน้ มาทูนรองรับผอบทีบ่ รรจุธดิ าองค์น้อยไว้ ดังความทีว่ ่า
๏ มาถึงชายป่ าแนวทุ่ง
ให้วางผอบสุวรรณไว้
ทีน่ ้แี ลมีเทเวศร์

เป็ นหว่างวุง้ มีตน้ ไทรใหญ่
ยังใต้ร่มรุกขฉายา
ทรงศักดาเดชแกล้วกล้า
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จะฝากพระราชธิดา
จึง่ สังนายโสมให้
่
ขดุ หลุม
ทุบปราบราบรื่นรองกระดาน

ให้ช่วยรักษาเยาวมาลย์
ใต้พุ่มพระไทรไพศาล
ภูมฐิ านลึกกว้างเสมอกัน ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 281)

๏ เมื่อนัน้
ครัน้ หลุมสาเร็จดังจิ
่ นดา
แม้นนางจะได้ร่วมเศวตฉัตร
จรรโลงโลกาประชาชี
จงบันดาลดวงทิพย์ปทุมมาศ
ผุดมาขึน้ ในดินดอน
๏ เดชะความสัตย์พระมุนี
ก็เกิดเป็ นบัวทองโสภา
เบิกบานเกสรขจรรส
แล้วสังศิ
่ ษย์ร่วมหฤทัย

พระมหาดาบสพรตกล้า
จึง่ ตัง้ สัตยาวาที
กับองค์จกั รพรรดิเฉลิมศรี
ธาตรีเป็ นสุขสถาวร
อันโอภาสด้วยกลิน่ เกสร
รับผอบบังอรด้วยบุญญา ฯ
ทัง้ บุญพระลักษมีเสน่หา
ขึน้ มากลางหลุมดังใจ
่
พระดาบสหยิบเอาผอบใส่
จงกลบเกลีย่ ดินให้เสมอดี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 282)

จากความข้างต้น จะทาให้เห็นว่า พระฤษีชนกได้ตงั ้ จิตอธิษฐานขอฝากนางสีดา
ไว้ใต้ดนิ ทีต่ น้ พระไทร นับเป็ นสิง่ ทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่า นางสีดาได้เจริญเติบโตใต้ดนิ โดยมีเทวดาพระไทร
คอยดูแลรักษา และยังถือว่าได้นางสีดาเปรียบเสมือนธิดาของพระธรณีได้อกี ลักษณะหนึ่งโดยมี
แผ่นดินคอยโอบอุม้ รักษานางสีดา สิง่ ทีน่ ่าสนใจจะเห็นได้จากการตัง้ จิตอธิษฐานของพระฤษีชนก
ทีข่ อให้มบี วั ทองผุดขึน้ มารองรับนางสีดา อันสะท้อนถึงความเป็ นผูม้ บี ุญของนางสีดา
อีกทัง้ เนื้อความที่กล่าวว่า “แม้นนางจะได้ร่วมเศวตฉัตรกับองค์จกั รพรรดิเฉลิม
ศรี จรรโลงโลกาประชาชี ธาตรีเป็ นสุขสถาวร จงบันดาลดวงทิพย์ปทุมมาศ อันโอภาสด้วยกลิน่
เกสร” ย่อมเป็ นชีใ้ ห้เห็นถึงลักษณะพิเศษของนางสีดาทีเ่ กีย่ วกับการต่อรองเงือ่ นไขจากการตัง้ จิต
อธิษฐานของพระฤษีชนก เงื่อนไขดังกล่าวย่อมสัมพันธ์กบั ความเป็ นผูม้ ี “บุญ” ของนางสีดา ดัง
ความทีว่ ่า “ทัง้ บุญพระลักษมีเสน่ หา” ความเป็ นผูม้ บี ุญของนางสีดาก่อให้เกิดบัวทองมารองรับ
นางไว้ ซึ่ง ทาให้เห็นว่าแผ่นดินเปรียบเสมือนพระมารดาของนางสีดาและเปรียบเสมือนที่อ ยู่
อาศัยของนางสีดาที่เจริญเติบโตรอวันที่พระฤษีชนกมาไถหานาง กล่าวได้ว่า แม้ว่านางสีดา
ไม่ได้กระทาบทบาทนัน้ เอง แต่ด้วยพลัง “บุญ” ของนางสีดาย่อมทาให้เกิดเหตุการณ์เหนือ
ธรรมชาติข้นึ มา นับเป็ นสิ่งที่ทาให้เ ห็นถึงความสัมพันธ์ของการเป็ นผู้มบี ุญ ของนางสีดากับ
เหตุการณ์เหนือธรรมชาติโดยมีการตัง้ จิตอธิษฐานของพระฤษีชนกช่วยขับเน้นให้เกิดลักษณะ
พิเศษของนางสีดาในประเด็นนี้ขน้ึ มา ดังนัน้ จึงขอจัดลักษณะเรื่อง “การเจริญเติบโตใต้ดนิ ” เป็ น
ลักษณะพิเศษของนางสีดาอีกลักษณะหนึ่ง
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4.4.4 ลักษณะพิ เศษด้านการมีเทวดาช่วยเหลือ
ลักษณะพิเศษของนางสีดาด้านการมีเทวดาช่วยเหลือ จะเป็ นช่วงที่นางสีดาอยู่ในวัย
เยาว์ ซึง่ ปรากฏลักษณะพิเศษ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) เทวดานิรมิตทีอ่ ยู่อาศัยและผ้าทิพย์ปกคลุม
กาย 2) เทวดาคอยปกป้ อง 3) การมีของวิเศษและเวทมนต์คาถา และ 4) การมีความรูห้ ลาย
ภาษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.4.4.1 เทวดานิ รมิ ตที่อยู่อาศัยและผ้าทิ พย์ปกคลุมกาย
เทวดานิรมิตทีอ่ ยูอ่ าศัยและผ้าทิพย์ปกคลุมกาย เป็ นลักษณะพิเศษของนางสีดา
ที่ปรากฏในเรื่องพรหมจักร ตลอดจนในรามเกียรติ ์เรื่องอื่นๆ ได้แก่ ปรัมมเหียร หอรมานและ
ควายทัวระพี แต่ทงั ้ นี้ในเรื่องพรหมจักรจะปรากฏเพียงเหตุการณ์ท่เี ทวดานิรมิตเสือ้ ผ้าปกคลุม
กายให้แก่นางสีดาเท่านัน้ กล่าวคือ ลักษณะพิเศษดังกล่าวจะเป็ นเหตุการณ์ท่สี บื เนื่องมาจาก
ตอนพระฤษีตงั ้ จิตอธิษฐานต่อเทวดาทีด่ แู ลป่ าว่า หากธิดาองค์น้อยเป็ นผูม้ ี “บุญ” ขอให้เทวดาจง
ดลบันดาลผ้าทิพย์ปกคลุมกายให้แก่ธดิ าองค์น้ี ดังความทีว่ ่า
“.....เจ้ารสีกอ็ ธิษฐานซึ่งเทวดาอันรักษาในป่ าที่นัน้ ว่า “ผี้ว่าบุญเด็กน้อยผู้น้ี ยังมี
บุญหมัน้ เทีย่ งแท้ดงอั
ั ่ น้ เทวดาเจ้าทังหลายจุ่งปั นผ้านุ่งปกห่มเด็กน้อยผูน้ ้ีเทอะ” เทวดาทัง
หลายก็นามายังผ้าทิพเป็ นเครื่องผูย้ งิ นัน้ มาหือ้ กับด้วยเครื่องอาภรณะอันเป็ นทิพทังมวล
มาหือ้ แก่เจ้ารสีเสีย้ งหัน้ แล....”
(พรหมจักร, 2522: 18)

ส่วนในเรื่องปรัมมเหียร หอรมานและควายทัวระพี ยังปรากฏให้เห็นลักษณะ
พิเศษของนางสีดาในลักษณะที่ว่า เทวดานิรมิตที่อยู่อาศัยและผ้าทิพย์ปกคลุมกาย เพราะพระ
อินทร์ได้ตรัสสังให้
่ พระวิษณุกรรมมานิรมิตผ้าทิพย์และทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่นางสีดา (นิรมิตปราสาท)
โดยในคราแรกตอนที่นางสุชาดาลงจุตลิ งมาเกิดเป็ นนางสีดา นางสุชาดาขอให้พระอินทร์ช่วย
ประสาทพรและดูแลตน เมือ่ นางสีดาถูกลอยแพทาให้พระอินทร์รบั รูค้ วามเป็ นไปของนางสุชาดา
(นางสีดา) จึงสังให้
่ พระวิษณุกรรมมานิรมิตทีอ่ ยูอ่ าศัยและผ้าทิพย์ปกคลุมกาย ทัง้ นี้ผศู้ กึ ษาจะขอ
ยกเนื้อความในเรื่องปรัมมเหียรเพื่อเป็ นตัวอย่าง เพราะเนื้อเรื่องในเรื่องปรัมมเหียร หอรมาน
และควายทัวระพีมคี วามคล้ายคลึงกัน ดังความทีว่ ่า
“เมื่อนัน้ อินทาธิร าชตนอยู่ในชัน้ ฟ้ าตาวติง สานัน้ ก็ห ันนางกุม ารีผู้นัน้ หล้างจัก
สมฤทธีเปนคาปรารถนาแห่งตนดังอั
่ น้ ก็หอ้ื วิสุกมั มาเทวบุตรมาเนรมิตปราสาททิพย์ แล
เครื่องอลังการณ์อนั เป็ นทิพย์ทงั ้ มวล ตัง้ ไว้หอ้ื นางสีดาในทีบ่ ่ไกลแต่อาศรมบทแห่งเจ้ารัสสี
นัน้ ”
(ปรัมมเหียร, 2527: 3)
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ลักษณะพิเศษของนางสีดาทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์พระฤษีตงั ้ จิตอธิษฐานต่อ
เทวดาที่คอยรักษาป่ า หากนางสีดาเป็ นผู้ท่มี ี “บุญ” ขอให้เทวดานิรมิตผ้าทิพย์ปกคลุมกาย
เหตุการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นการตอกย้าว่านางสีดาเป็ นผู้ท่มี บี ุญอีกครัง้ ซึ่งทาให้เห็นถึงบุญของ
นางสีดาทีท่ าให้เทวดาต้องนิรมิตผ้าทิพย์ปกคลุมกายและเป็ นการต่อรองสร้างเงื่อนไขให้นางสีดา
ในลักษณะทีว่ ่า พระฤษีดารงเพศอยูใ่ นป่ า ไม่มเี สือ้ ผ้าให้ธดิ าองค์น้อย จึงใช้วธิ กี ารตัง้ จิตอธิษฐาน
ต่อเทวดาให้นิรมิตผ้าทิพย์ปกคลุมกายนางสีดาเพื่อให้สามารถดารงชีวติ ต่อไปได้ แม้ว่านางสีดา
จะไม่ได้ก ระทาเหตุ การณ์ น้ีด้ว ยตนเอง แต่ ด้ว ยความเป็ นผู้มบี ุญ ของนางสีดาย่อ มก่ อให้เ กิด
เหตุการณ์ดงั กล่าวขึน้ มา ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาขอจัดให้เป็ นลักษณะพิเศษของนางสีดาอีกลักษณะหนึ่ง
ส่วนในเรื่องปรัมมเหียร หอรมานและควายทัวระพี พระอินทร์สงให้
ั ่ พระวิษณุ กรรมมานิรมิตผ้า
ทิพย์และที่อยู่อาศัยให้แก่นางสีดา (นิรมิตปราสาท) เนื่องจากนางสุชาดาขอให้พระอินทร์ช่วย
ประสาทพรและดูแ ลตน นับเป็ นการชี้ให้เ ห็นว่า นางสีดาคือ ผู้ท่มี บี ุญ ที่สูงส่ งซึ่งมาจุติใ นโลก
มนุษย์โดยมีพระอินทร์ทาหน้าทีค่ อยช่วยเหลือนางสีดาให้อยู่รอดต่อไปได้
4.4.4.2 เทวดาคอยปกป้ อง
ลักษณะพิเศษของนางสีดาที่ยงั คงเกี่ยวเนื่องในช่วงวัยเยาว์นั ้น ปรากฏให้เห็น
ลักษณะพิเศษเรื่องเทวดาคอยปกป้ อง ลักษณะพิเศษดังกล่าวจะปรากฏเฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 และพรหมจักร กล่าวคือ ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 หลังจากที่พระชนกฝากฝั ง
นางสีดาไว้ใต้ดนิ แล้ว เหล่าเทวดานางฟ้ าต่างออกจากวิมานเพื่อเฝ้ าถนอมเลีย้ งดูและปกป้ องมิให้
เกิดอันตรายและคอยขับกล่อมเสียงเพลงเพื่อให้นางสีดามีความจาเริญใจ ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ซึง่ สิงสูอ่ ยู่รุกข์พระไทร
ได้ฟังพระมหาอาจารย์
มีความเมตตาปรานี
ต่างพาฝูงเทพนิกร
ออกจากวิมานรัตนา
๏ ครัน้ ถึงนังล้
่ อมถนอมเลีย้ ง
พิทกั ษ์รกั ษาพยาบาล

ฝ่ ายฝูงเทวาน้อยใหญ่
เทพไทเจ้าป่ าพนาลี
อธิษฐานฝั งองค์พระลักษมี
บอกกันอึงมีเ่ ป็ นโกลา
ทัง้ นางอัปสรพร้อมหน้า
มายังทีฝ่ ั งเยาวมาลย์ ฯ
ขับกล่อมจาเรียงเสียงหวาน
มิให้มเี ภทพาลภยันต์ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 282 - 283)

ส่วนในเรือ่ งพรหมจักร ลักษณะพิเศษของนางสีดาด้านการมีเทวดาคอยปกป้ อง
จะพบว่า การลาดับเหตุการณ์จะต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 กล่าวคือ หลังจากทีน่ างสีดา
ถูกลอยแพ เทวดาที่ดูแลรักษาน้ าเห็นธิดาองค์น้อยต่างช่วยกันมาดูแลปกป้ องมิให้เกิดอันตราย
ต่อธิดาองค์น้อย และยังนิรมิตน้ านมจากนิ้วมือให้ด่มื กิน อันเป็ นการแสดงออกถึงภาวะของผู้ม ี
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บุ ญ ของนางสีด าที่ม ีเ หล่ า เทวดาคอยปกป้ อ งดู แ ลซึ่ง จะแตกต่ า งจากการล าดับ เหตุ การณ์
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เพราะรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เทวดาจะมาดูแลปกป้ องนางสีดา
หลังจากทีพ่ ระฤษีชนกได้ตงั ้ อธิษฐานต่อเทวดาแล้วกลบฝั งนางสีดาไว้ใต้ดนิ ดังความทีว่ ่า
“เมื่อนัน้ เทวดาตนอยู่รกั ษาน้ านัน้ ก็หนั ยังเด็กน้อยอันไหลล่องน้ าไปฉันนัน้ ก็จา
เซิง่ กันว่าดังนี้ “อันว่าเด็กน้อยผูน้ ้ี มีบุญสมภารหากได้สร้างมามากหลายแล้วด่าย เท่าบ่
ควรจักฉิบหายตายเสียในแม่น้าทีน่ ้แี ล ควรเรารักษาอย่าหือ้ นางได้ฉิบหายเสียเทอะ” ว่าอัน้
หัน้ แล แล้วเทวดาทังหลายก็มารักษายังนางผูน้ นั ้ ไว้ บ่หอ้ื เป็ นอันตรายเยื่องใดหัน้ แล คัน้ ว่า
เด็กน้อยผูน้ นั ้ ร้องไห้ดงอั
ั ่ น้ เทวดาก็เอานิ้วมือมาป้ อนในสบ ก็บงั เกิดเป็ นน้ านมไหลเข้าใน
คอแห่งเด็กน้อยพอชุ่มคอแห่งเด็กน้อยผูน้ นั ้ ก็ทอดเสียงไห้นนั ้ หัน้ แล อันว่าฟองน้ าพัดถีบ
ไหลไปทังวันทังคืน อันเทวดารักษาไป ก็ไหลวนไปค้างอยู่ท่เี กาะทีน่ึง บ่ไกลแต่ ฝัง่ น้ า
เท่าใดแล ก็ดว้ ยวิบากกรรมแห่งนางได้กะทาเมื่อก่อนแล”
(พรหมจักร, 2522: 16 - 17)

ลักษณะพิเศษของนางสีดาข้างต้น สืบเนื่องมาจากการเป็ นผูท้ ม่ี ี “บุญ” อย่างแรง
กล้า กวีผู้แต่งยังได้เน้นย้าในเชิงเปรียบเทียบแบบอุปลักษณ์ว่า “อธิษฐานฝั งองค์พระลักษมี”
เป็ นการชี้ให้เห็นว่า นางสีดาคือองค์พระลักษมี อันเป็ นการแสดงออกถึงภูมหิ ลังของนางสีดาที่
สูงส่งในฐานะเทพนารีผยู้ งิ่ ใหญ่ 1 ใน 3 ตามคติความเชื่อในศาสนาฮินดู และยังรวมไปถึงในเรื่อง
พรหมจักร หลังจากทีน่ างสีดาถูกลอยแพ จึงทาให้เทวดาที่รกั ษาน้ ามาดูแลปกป้ องนางสีดามิให้
เกิดอันตรายในวัยเยาว์ กล่าวได้ว่า ความเป็ นผู้มบี ุญอย่างแรงกล้าส่งผลทาให้เกิดเหตุการณ์
มหัศจรรย์ทเ่ี ทวดามาช่วยดูแลรักษานางสีดามิให้เกิดอันตรายซึง่ ช่วยทาให้นางสีดาเจริญเติบโต
ขึน้ มาสู่วยั สาวได้อย่างปลอดภัย
4.4.4.3 การมีของวิ เศษและเวทมนต์คาถา
ลักษณะพิเศษของนางสีดาที่มคี วามน่ าสนใจและจะปรากฏในพระรามชาดก
เท่านัน้ นัน่ คือ นางสีดามีของวิเศษและเวทมนต์คาถา กล่าวคือ หลังจากทีน่ างสีดาใช้มดี แทงที่
คางของพญาราพณาสวร (ทศกัณฐ์) จึงทาให้นางสีดาถูกลอยแพ พระอินทร์เห็นด้วยทิพย์จงึ ตัง้
ชื่อให้ว่า “สีดา” ในเวลาต่อมา พระอินทร์จงึ ได้นิรมิตเรือสาเภาทีบ่ รรจุอาหารทิพย์ให้ซง่ึ เป็ นเรือ
กายสิทธิ ์ทีส่ ามารถสังไปไหนได้
่
ทุกทีต่ ามต้องการ อีกทัง้ พระอินทร์ยงั สอนคาถาทีท่ าให้คนรักใคร่
เมตตา ดังความทีว่ ่า
“พระอินทร์เล็งเห็นเหตุตลอดแล้ว ลงมาทีแ่ พนัน้ แนะกุมารีให้ราลึกชาติได้ว่า เคย
เป็ นนางสุชาดา บัดนี้ตงั ้ ชื่อให้ว่านางสีดาและนิรมิตสะเภาน้อยมีปราสาทบรรจุโภชนาหาร
ของทิพย์ สอนกถาเมตตาอันบันดาลให้เป็ นที่รกั แก่คนทัง้ หลาย บอกว่าสะเภาลานี้เป็ น
กายสิทธิ ์ จะต้องการไปทีไ่ หน คอนอยู่ตาบลใด ให้ไปรับแห่งไหน สังได้
่ ทงั ้ นัน้ ”
(พระรามชาดก, 2507: 39)
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ลักษณะพิเศษข้างต้นจะปรากฏในเรื่องพระรามชาดกเท่านัน้ ทาให้เห็นว่า กวีผู้
แต่งเรื่องพระรามชาดกสร้างสรรค์ให้นางสีดามีของวิเ ศษและเวทมนต์คาถา อาจสืบเนื่องมาจาก
การสร้างสรรค์ลกั ษณะพิเศษดังกล่าวเป็ นการสร้างความสมเหตุสมผลทางวรรณกรรม เพราะ
นางสีดาถูกลอยแพตัง้ แต่ยงั วัยเยาว์ ทาให้กวีผแู้ ต่งต้องสร้างเหตุการณ์โดยให้พระอินทร์ลงมา
มอบเรือ กายสิท ธิแ์ ละสอนเวทมนต์ค าถาที่ท าให้ค นรัก เพื่อ เป็ นการช่ ว ยนางสีด าให้อ ยู่ร อด
ปลอดภัยจากอันตรายภายนอก สาเหตุทพ่ี ระอินทร์ช่วยเหลือนางสีดาสืบเนื่องมาจากพระอินทร์
ตระหนักรูว้ ่า นางสีดาคือนางสุชาดา ผู้เป็ นพระชายาของตนที่อวตารลงมาแก้แค้นทศกัณฐ์ซ่งึ
เคยจาแลงแปลงกายเป็ นพระอินทร์ลอบเข้าหานาง อาจกล่าวได้ว่า การที่นางสีดามีของวิเศษ
และเวทมนต์คาถาย่อมเป็ นการส่งผลให้สามารถดารงชีวติ ได้ในสังคมทีน่ างต้องอยู่โดยลาพังเพื่อ
มิให้เกิดอันตรายต่อนางสีดา
4.4.4.4 การมีความรู้หลายภาษา
ลักษณะพิเศษของนางสีดาทีน่ ่าสนใจอีกประการหนึ่ง นัน่ คือ การมีความรูห้ ลาย
ภาษา ลักษณะพิเศษดังกล่าวจะปรากฏในเฉพาะเรื่องพระรามชาดกเท่านัน้ กวีผู้แต่งได้สร้าง
ลักษณะพิเศษของนางสีดา “นางรูแ้ จ้งตัวหนังสือทัง้ ร้อยเอ็ด 5ภาษา” อีกทัง้ ลักษณะพิเศษเรื่องมี
ความรูห้ ลายภาษาดังกล่าวจะสืบเนื่องจากเหตุการณ์ทพ่ี ระอินทร์ลงมามอบเรือกายสิทธิ ์และสอน
เวทมนต์คาถาให้แ ก่นางสีดา ดังที่ปรากฏในหัวข้อลักษณะพิเศษที่ 4.4.4.3 ชี้ให้เ ห็นว่า พระ
อินทร์รู้ว่านางสีดาคือ นางสุชาดา จึงได้ล งมาช่ว ยเหลือ นางสีดา การสร้างสรรค์ใ ห้นางสีดามี
ลักษณะพิเศษในด้านการมีความรู้ทางภาษาหลายภาษาของนางสีดานัน้ มีสาเหตุมาจากพระ
อิน ทร์ใ ห้น างสีด าดื่ม น้ า ทิพ ย์ จึง ท าให้น างรู้ภ าษามากมายเพื่อ ใช้ใ นการสื่อ สารในสัง คม
รามเกียรติ ์ทีน่ างสีดาจาต้องดารงชีวติ เพียงลาพัง ดังความทีว่ ่า
“.......เมื่อ ให้น างสีด ากิน น้ า ทิพ ย์น้ อ ยหนึ่ ง แล้ว เขีย นหนั ง สือ ให้ดู นางก็รู้แ จ้ง
ตัวหนังสือทัง้ ร้อยเอ็ดภาษา และสังว่
่ าเมื่อไปถึงบ้านเมืองใด จงเขียนหนังสือไว้ ใครๆ มา
เห็นจะรักใคร่เหมือนลูก”
(พระรามชาดก, 2507: 39)

5

คาว่า “ร้อยเอ็ด” ตามความหมายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 976) ได้ให้
ความหมายไว้วา่ เป็ นจานวนมากตัง้ ร้อย เช่น ร้อยเอ็ดพระนคร กล่าวได้ว่า ร้อยเอ็ดภาษา จึงเป็ นความเปรียบ
แบบอติพจน์ทก่ี วีผแู้ ต่งพยายามเน้นย้าให้เห็นว่า นางสีดามีความรูท้ างภาษาทีม่ ากมาย
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ลัก ษณะพิเ ศษข้างต้นถือ ว่า กวีผู้แต่ งพระรามชาดกสร้างสรรค์ใ ห้นางสีดามี
ความรู้หลายภาษา ลักษณะพิเ ศษดังกล่ าวถือ เป็ นวิธ ีท่ชี ่วยทาให้นางสีดาสามารถอยู่รอดใน
สังคมได้เช่นเดียวกันกับในช่วงเวลาของผู้หญิงที่ต้องอยู่ตามลาพังโดยปราศจากการช่วยเหลือ
จากผู้ใด ถือเป็ นชะตากรรมน่ าสงสารที่นางสีดาจาต้องเผชิญอย่างโดดเดี่ยว นับเป็ นการสร้าง
ความเสน่หาและรักใคร่แก่ผู้ทไ่ี ด้พบเห็นนางสีดา กล่าวได้ว่า การทีน่ างสีดามีเวทมนต์คาถาและ
เขียนหนังสือซึง่ จะช่วยทาให้คนรักใคร่เมตตานัน้ จะปรากฏผลชัดเจนดังทีป่ รากฏในเหตุการณ์ท่ี
พญานาคโอดถาลิกาพบเห็นนางสีดาแล้วเกิดความรูส้ กึ รักใคร่เอ็นดู จึงได้พานางสีดามายังเมือง
บาดาล ส่วนนางศุลกิ าชายานาคต่างก็มคี วามรักใคร่นางสีดาเหมือนลูกเช่นกัน จึงทาให้นางสีดา
ได้พกั อาศัยอยูใ่ นเมืองนาค กล่าวได้ว่า ลักษณะพิเศษดังกล่าวถือเป็ นการสร้างความรูท้ างภาษา
และยังเป็ นการส่งเสริมภาพของนางสีดาให้เป็ น “ผูม้ ปี ั ญญา” อันนอกเหนือจากความเป็ นผูม้ บี ุญ
ทีก่ วีผู้แต่งรามเกียรติ ์หลายฉบับพยายามเน้นย้าในคุณสมบัตดิ งั กล่าว ดังนัน้ ความมีปัญญาทาง
ภาษาของนางสีดาทาให้นางสีดาสามารถเขียนหนังสือจนสามารถสื่อความคิดและทาให้คนรัก
ใคร่เหมือนลูกด้วยพรอันประเสริฐจากพระอินทร์ อันส่งผลให้เกิดการสร้างเกราะป้ องกันภัยให้แก่
นางสีดาอีกทางหนึ่ง
4.4.5 ลักษณะพิ เศษด้านร่างกาย
ลัก ษณะพิเ ศษของนางสีดาด้า นร่างกาย จะเห็น เด่ นชัดในวัยสาวของนางสีดา ซึ่ง
ปรากฏลักษณะพิเศษ 1 ลักษณะ ได้แก่ การมีกายร้อน ถึงแม้ว่าลักษณะพิเศษเรื่องการมีกาย
ร้อนของนางสีดาจะคาบเกี่ยวในเรื่องการมีเทวดาคอยช่วยเหลือก็ตาม แต่ผศู้ กึ ษาจะขอจัดอยู่ใน
หัวข้อลักษณะพิเศษด้านร่างกาย เพราะลักษณะพิเศษดังกล่าวมีความโดดเด่นที่ช่วยบ่งชี้ถึง
ความเป็ นนางสีดาได้อย่างเด่นชัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.4.5.1 การมีกายร้อน
“การมีกายร้อน” เป็ นลักษณะพิเศษทีป่ รากฏเมื่อนางสีดาก้าวเข้าสู่วยั สาว ซึง่ จะ
ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 พระรามชาดกและพรหมจักร
กล่าวคือ หลังจากทีน่ างสีดาถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ทเ่ี มืองลงกา ทศกัณฐ์คดิ ถึงนางสีดาจึงมา
หาแต่มอิ าจถูกตัวนางสีดาได้เ นื่องจากกายของนางสีดาร้อน ทัง้ นี้ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า เพราะบุญโพธิสมภารของนางสีดาในฐานะมารดาโลกซึง่ หมายถึง ฐานะ
ของการเป็ นพระลักษมี เทพนารีผยู้ งิ่ ใหญ่ตามคติความเชื่อในศาสนาฮินดู ทาให้ทศกัณฐ์ไม่อาจ
เข้าใกล้นางสีดาได้ และยังรวมไปถึงฐานะของพระลักษมีทเ่ี ป็ นพระชายาคู่บุญของพระนารายณ์
ที่มพี ระเดชคุ้มครองนางสีดาซึ่งจะสามารถทาให้สบิ เศียรของทศกัณฐ์แตกทาลายได้ นับเป็ น
หนทางในการช่วยปกป้ องคุม้ ครองนางสีดามิให้ทศกัณฐ์ล่วงละเมิดทางเพศได้ ดังความทีว่ ่า
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๏ ครัน้ ถึงตาหนักทีป่ ระพาส
ก็วางองค์สดี าเทวี
เดชะด้วยโพธิสมภาร
พญายักษ์เข้าใกล้บงั อร
สิบเศียรเพียงแตกทาลาย
ก็เสด็จย่างเยือ้ งจรจรัล

ในราชอุทยานยักษี
ลงทีแ่ ท่นแก้วอลงกรณ์
พระมารดาโลกดวงสมร
ให้รอ้ นฤทัยดังไฟกั
่ ลป์
ด้วยเดชะพระนารายณ์รงั สรรค์
ออกจากสุวรรณพลับพลา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 595)

นอกจากนี้ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ยังปรากฏในตอนทีพ่ ระอิศวรไกล่เกลีย่
ให้นางสีดายินยอมคืนดีกบั พระราม แต่ในตอนที่พระอิศวรไกล่เกลีย่ ให้นางสีดาคืนดีกบั พระราม
นัน้ พระอิศ วรได้อ้างถึงความหลังว่าตนได้เคยอานวยอวยชัยให้แก่นางสีดา หากว่ามีใครคิด
พิศวาสนางสีดาเพียงเข้าใกล้ก็จะร้อ นเหมือนนอนกลางอัคคี ซึ่งเป็ นการแสดงให้เ ห็นถึง แนว
ทางการปกป้ องคุม้ ครองนางสีดาโดยมิให้ทศกัณฐ์ล่วงละเมิดทางเพศอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน
ดังความทีว่ ่า
เออไฉนฉะนี้พระจักรา
ปางเมื่ออวตารลงไป
แม้นใครจงจิตพิศวาส
แต่เข้าใกล้กใ็ ห้เดือดร้อน

อนิจจาช่างทาแก่นางได้
เราก็ได้อวยชัยให้พร
ในอัครราชสีดาดวงสมร
ดังนอนอยู
่
่กลางอัคคี
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 557)

ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 เป็ นฉบับตัดตอนและมีความกระชับมากกว่า
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 แม้มไิ ด้ปรากฏว่า มีเทวดาคอยให้พรปกป้ องนางสีดามิให้ถูกทศกัณฐ์
ล่วงละเมิดทางเพศในการมีกายร้อนอย่างเด่นชัดเช่นเดียวกับรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 แต่กย็ งั
ปรากฏว่า นางสีดายังคงมีลกั ษณะพิเศษด้านการมีกายร้อน ดังความทีว่ ่า
๏ โฉมเอยโฉมเฉลา
พีค่ ดิ ถึงทุกทิวาราตรี
จึง่ อุตส่าห์มาง้อขอโทษ
คาบุราณท่านย่อมว่าไว้
จะรังเกียจเดียดฉันท์กนั ไยเล่า
พีจ่ ะรับทรามสงวนนวลละออง
จะจัดแจงแต่งการอภิเษก
ว่าพลางทางขยับจะเข้าชิด
ถอยหลังเหลียวมาคว้าหยิบพัด
แล้วปลอบโยนโอนอ่อนด้วยวาจา

ยุพเยาว์ยอดฟ้ ามารศรี
จนวันนี้นอนกลางวันก็ฝันไป
หมายว่าเจ้าเล่าจะโกรธไปถึงไหน
มิตรจิตมิตรใจกระไรน้อง
บุญเราเคยภิรมย์สมสนอง
ไปครอบครองวังในเหมือนใจคิด
เป็ นองค์เอกมเหสีทส่ี นิท
ให้รอ้ นดังเพลิงพิษติดกายา
โบกปั ดพระกายทัง้ ซ้ายขวา
แก้วตาอย่าสลัดตัดอาลัย ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 31)

104
หากพิจารณาลักษณะพิเศษของนางสีดาด้านการมีกายร้อนในรามเกียรติ ์ฉบับ
ท้องถิน่ ทัง้ ฉบับภาคเหนือและภาคอีสาน จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน 2 ฉบับ ได้แก่ พรหมจักร
และพระรามชาดก กล่าวคือ ในเรือ่ งพรหมจักร กวีผแู้ ต่งได้สร้างสรรค์ลกั ษณะพิเศษของนางสีดา
ด้านการมีกายร้อนโดยมีเทวดาคอยปกป้ องคุม้ ครอง ดังความทีว่ ่า
“เถิงวันลุนนัน้ ยามเทีย่ งคืนมารอด ท้าวก็ซ้าไปหานางแก้ว ก็เข้าใกล้บ่ได้ ยินเดือด
ไหม้ แล้วก็พอกหนีคนื มาฉันนัน้ เสีย้ ง 13 คืนสะล่า ก็บ่ได้สนุ กกับด้วยนาง ประการหนึ่ง
ชาติเป็ นลูก ท้าวบ่รจู้ งึ บ่ถูกคลองธัมม์ พ้อยกะทากัมม์อนั ถ่อยร้าย เทวดาก็รกั ษาตนนาง
หืน้ ตัวนางนัน้ ร้อนปานดังเปลวไฟนั
่
น้ แล”
(พรหมจักร, 2522: 57)

ส่วนในเรื่องพระรามชาดก เมื่อพญาราพณาสวรลักพาตัวนางสีดามาไว้ท่เี มือง
ลงกา พญาราพณาสวรรูว้ ่า นางสีดามีกายร้อน หากให้นางสีดาอาศัยอยู่ในปราสาทก็เกรงว่าจะ
ทาให้ปราสาทไหม้วอดวาย ดังความทีว่ ่า
“ฝ่ ายพญาราพณาสวรให้รปู โหง่นหินอุเมนางสีดารีบเหาะลิว่ ๆ ไปถึงลงกา ครัน้ จะ
ให้อยู่ในปราสาทก็กลัวไฟจะไหม้ เพราะเคยถูกร่างกายนางร้อนแรงยิง่ นัก จึง่ ให้ขุนชิวหา
ปลูกสร้างปราสาทไว้นอกเมืองทางทิศใต้ ให้นางสีดาไปอยู่ทน่ี นั ่ กับสาวใช้ช่วงตีนมือสอง
คน”
(พระรามชาดก, 2507: 51)

ลักษณะพิเศษด้านกายร้อนของนางสีดานัน้ จะมีความสัมพันธ์กบั โครงเรื่องทีส่ บื
เนื่องมาจากความขัดแย้งของตัวละครระหว่างนางสีดากับทศกัณฐ์ กล่าวคือ ทศกัณฐ์มจี ติ พิศวาส
ในความงามของนางสีดาและมุง่ อยากครอบครองในตัวนางสีดาอย่างชัดเจน การทีน่ างสีดามีกาย
ร้อนอาจเป็ นแนวทางทีช่ ่วยปกป้ องคุม้ ครองนางสีดาให้รอดพ้นจากเงือ้ มมือของทศกัณฐ์ได้โดยมิ
อาจเข้าใกล้หรือแตะต้องตัวนางสีดาได้ ผูศ้ กึ ษามองว่า การมีกายร้อนของนางสีดาเป็ นการรักษา
ความบริสุทธิ ์แม้จะเพียงการสัมผัสร่างกายภายนอกก็ตาม สิง่ ที่น่าสนใจทีม่ าพร้อมกับการมีกาย
ร้อนของนางสีดาจะเห็นได้ในเรื่องพรหมจักรทีก่ ล่าวว่า ทศกัณฐ์ มอิ าจถูกตัวนางสีดาเพราะกาย
ร้อน ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งนัน่ คือ ทศกัณฐ์กบั นางสีดาเป็ น บิดากับบุตรีกนั หากไม่มลี กั ษณะพิเศษ
ของนางสีดาดังกล่าวย่อมอาจทาให้ทศกัณฐ์อาจล่วงละเมิดทางเพศโดยทีน่ างสีดามิอาจป้ องกัน
ตัวเองได้เพราะถูกกาลังและอานาจของผู้ชายขืนบังคับ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวย่อมถือว่า
เป็ นการทาผิดตามครรลองคลองธรรมทางจารีตประเพณีของสังคมทีบ่ ดิ ากับบุตรร่วมประเวณีกนั
อันส่งผลให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลในการสร้า งเกราะป้ องกันร่างกายให้แก่นางสีดาโดยสร้าง
ลักษณะพิเศษ “การมีกายร้อน” ดังทีก่ วีผแู้ ต่งสร้างคุณสมบัตพิ เิ ศษดังกล่าวขึน้ มาซึง่ ปรากฏใน
รามเกียรติ ์ฉบับข้างต้นนันเอง
่
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4.4.6 ลักษณะพิ เศษด้านพลังจิ ตอธิ ษฐาน
ลักษณะพิเศษของนางสีดาด้านพลังจิตอธิษฐาน ผู้ศึกษาจะใช้เกณฑ์เรื่องการตัง้ จิต
อธิษฐานของนางสีดาที่ใช้เพื่อเสีย่ งทายและเพื่อให้สงิ่ ที่นางสีดาพึงประสงค์รู้ ยังรวมไปถึงสิง่ ที่
นางสีดาต้องการใช้พลังเหนือธรรมชาติในการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งจะปรากฏลักษณะพิเศษ 4
ลักษณะ ได้แก่ 1) การขอให้ไฟไหม้ร่างกาย 2) การเสีย่ งทายบุษบกแก้ว 3) การลุยไฟ และ 4)
ธรณีแหวก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.4.6.1 การขอให้ไฟไหม้ร่างกาย
ลัก ษณะพิเศษของนางสีดาที่น่าสนใจอีกลักษณะหนึ่ง คือ การขอให้ไฟไหม้
ร่างกาย ลักษณะพิเศษดังกล่าวจะปรากฏในเรื่องลังกาสิบโหเท่านัน้ กล่าวได้ว่า นางสีดาในเรื่อง
ลังกาสิบโหนัน้ จุตมิ าจากเทพธิดาที่มนี ามว่า “สิดา” ซึง่ ถือศีลภาวนาอยู่ทต่ี ้นนาลีพุน (นารีผล)
ทัง้ นี้เทพธิดาสิดาถูกภุมมจักเกี้ยวแต่นางพยายามหนีขน้ึ ไปบนสวรรค์แต่กไ็ ม่อาจหนีภุมมจักพ้น
นางจึงอธิษฐานขอให้ไฟไหม้ตนและสาบานว่าจะสังหารภุมมจัก เมื่อภุมมจักเห็นการณ์เช่นนัน้ จึง
สังให้
่ เทวดาเฝ้ าสิดาไว้หากเกิดใหม่ให้นานางไปถวาย เมื่อสิดาได้กลับมาเกิดใหม่ ภุมมจักจึงนา
สิดาใส่หบี ทองลอยน้าไป ดังความทีว่ ่า
“ภุมมจักได้นงรถทิ
ั ่ พย์ไปเทีย่ วเมืองหิมพานต์ ได้พบนางเทพธิดาชื่อ “สิดา” ซึง่ ถือ
ศีลภาวนาอยู่ทต่ี ้นนาลีพุน (นารีผล) ภุมมจักเกีย้ วพานนาง นางพยายามหนีซอกซอนไป
เมือ งสวรรค์แ ละเมือ งไอโสน ภุ ม มจัก ก็ต ามไปได้ ในที่สุด นางก็ก ลับ มาที่ต้น นาลีพุ น
อธิษฐานว่าขอให้ไฟไหม้ตน และสาบานว่าเมื่อเกิดใหม่จะมาฆ่าภุมมจัก ภุมมจักเห็นนาง
ผูกพยาบาทเช่นนัน้ ก็ให้รุกขเทวดาและยักษ์ทงั ้ หลายเฝ้ าอยู่บริเวณต้นนาลีพุน หากนาง
เกิดใหม่ให้นานางไปถวาย
นางสิดามาเกิดใหม่ท่ตี ้นนาลีพุน ยักษ์ทงั ้ หลายที่เฝ้ าอยู่ได้นานางไปถวายพญา
ภุมมจัก พญาภุมมจักให้ใส่นางในหีบทองลอยน้าไป”
(ลังกาสิบโห, 2534: 24)

ลักษณะพิเศษดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นลักษณะพิเศษของนางสีดาที่ปรากฏใน
เรื่องลังกาสิบโหฉบับเดียวเท่านัน้ นับเป็ นสิง่ ที่ทาให้เห็นถึงการที่นางสิดาถูกคุกคามทางเพศ
เมือ่ นางสิดาไม่อาจหนีพญาภุมมจักไปได้ นางจึงจาต้องรักษาศักดิ ์ศรีแห่งความเป็ นหญิงของนาง
ไว้ดว้ ยการตัง้ จิตอธิษฐานขอให้ไฟไหม้รา่ งกายตน เป็ นสิง่ ทีน่ างสิดาเลือกความตายมากกว่าทีจ่ ะ
สยบยอมให้กบั อานาจของผู้ชาย การกระทาดังกล่าวถือเป็ นสิง่ ที่เด็ดขาดและมุ่งมันในการถื
่
อ
ครองศักดิ ์ศรีแห่งความเป็ นหญิงไว้อย่างเต็มเปี่ ยม อีกทัง้ ยังช่วยทาให้เห็นพลังแห่งการตัง้ จิต
อธิษฐานจะช่วยเป็ นทางออกของผูห้ ญิงในเมือ่ คราวทีไ่ ม่อาจต่อสูก้ บั ผูช้ ายได้
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4.4.6.2 การเสี่ยงทายบุษบกแก้ว
การเสีย่ งทายบุษบกแก้ว ถือว่าเป็ นลักษณะพิเศษของนางสีดาอีกลักษณะหนึ่ง
ซึง่ จะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 รามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน
กล่าวคือ การเสีย่ งทายบุษบกแก้วของนางสีดาจะเป็ นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ หลังจากเหตุการณ์ศกึ
อินทรชิตที่ยงิ ศรถูกพระลัก ษมณ์ จนทาให้พระลักษมณ์สลบและยังทาให้พระรามสลบไปพร้อม
กับพระลักษมณ์กลางสนามรบด้วย เมือ่ ทศกัณฐ์ทราบข่าวก็ให้ไปแจ้งแก่นางสีดาว่า พระรามและ
พระลักษมณ์ส้นิ พระชนม์กลางสนามรบ ทาให้นางสีดาเดินทางมาพร้อมกับนางตรีชาดาผู้เป็ น
พระมเหสีของพิเภก แต่อย่างไรก็ตามในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 แม้จะปรากฏตอนนางสีดา
มาสนามรบก็ตาม แต่พระองค์มไิ ด้ทรงพระราชนิพนธ์ให้นางสีดากระทาการเสีย่ งทายบุษบกแก้ว
เพราะเมื่อนางสีดาทราบความจริงเกี่ยวกับเรื่องบุษบกแก้วจากนางตรีชาดาที่ว่า หากหญิงม่าย
ขึน้ บุษบกแก้ว บุษบกแก้วจะไม่เหาะบนท้องฟ้ า พร้อมย้าให้น างสีดาพิศดูพระรามว่าเหมือนคน
หลับมากกว่าคนตาย จึงเป็ นเหตุทาให้นางสีดาคลายความเศร้าโศกเสียใจ พร้อมได้กราบลา
พระรามแล้ว กลับ ไปยัง เมือ งลงกาโดยมิไ ด้ก ระท าการเสี่ย งทายบุ ษ บกแก้ ว ดัง ที่ป รากฏใน
รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางอื่นๆ จากเหตุการณ์ดงั กล่าวผูศ้ กึ ษาจะไม่นับว่า นางสีดาในรามเกียรติ์
ฉบับรัชกาลที ่ 6 ปรากฏลักษณะพิเศษในเรือ่ งการเสีย่ งทายบุษบกแก้ว อาจเป็ นเพราะพระองค์
ทรงมีพระราชประสงค์ให้บทรามเกียรติ ์ของพระองค์มคี วามกระชับมากยิง่ ขึน้ ดังความทีว่ ่า
๏ บัดนัน้
ปลอบนางสีดานารี
อันองค์พระรามภัศดา
หม่อมฉันสงสารทรามวัย
หญิงใดไร้ศรีสามีตาย
ขึน้ บุษบกทองผ่องพรรณ
อนึ่งจงพิศดูภูวนาถ
โอษฐ์กย็ ม้ิ แย้มเห็นเหมือนเช่นเคย
๏ เมื่อนัน้
ได้ฟังตรีชดาพาที
ได้ฟังถ้อยค่อยวายคลายเศร้า
กรประนมบังคมภูวนัย
บาราบปราบปวงประจามิตร์
แล้วให้หนั บุษบกนกงาม

ฝ่ ายนางตรีชดายักษี
ว่าเทวีอย่าโศกให้เกินไป
จะได้มว้ ยชีวานัน้ หาไม่
จะทูลให้ตามจริงทุกสิง่ อัน
เปนหม้ายวิโยคโศกศัลย์
จะผายผันลอยไปบ่ได้เลย
ผิวพิลาศเหมือนหลับอยู่เฉยๆ
ทรามเชยจงพิศดูให้ดี ฯ
นวลนางสีดามารศรี
เทวีเห็นชอบจึง่ ขอบใจ
นงเยาว์สงบสอืน้ ไห้
ขอจงทรงมีชยั ในสงคราม
ทัวทศทิ
่
ศเข็ดขาม
ลอยข้ามปราการผ่านไป ฯ
(รามเกียรติ ์ ร. 6, 2554: 350)

หากพิจ ารณาเหตุ ก ารณ์ เ กี่ย วกับ การเสี่ย งทายบุ ษ บกแก้ว ของนางสีด าใน
รามเกียรติ ์แต่ ล ะฉบับจะพบความแตกต่ างจากการเสี่ยงทายบุษ บกแก้ว ซึ่ง จะเกิดขึ้นจากศึก
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สงครามบางประการ กล่าวคือ ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 จะ
เป็ นศึกที่อนิ ทรชิตแผลงศร “พรหมาสตร์” ถูกพระลักษมณ์ ทาให้พระรามคิดว่าพระลักษมณ์
เสีย ชีว ิต จึง สลบไปพร้ อ มกับ พระลัก ษมณ์ ท่ีส นามรบ ส่ ว นในรามเกี ย รติ ฉ์ บับ รัช กาลที่ 6
รามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน จะเป็ นศึกษาที่อินทรชิตแผลงศร “นาคบาศ” แต่ทงั ้ นี้ในประชุมคา
พากย์รามเกียรติ ์ภาค 1 เล่มที่ 1 (2546) ซึง่ ข้อมูลในหนังสือประชุมคาพากย์รามเกียรติ ์ไม่ได้ระบุ
อย่างชัดเจนว่าเป็ นคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยาหรือไม่ กล่าวคือ ปรากฏตอนพากย์นาง
สีดามาสนามรบ แต่กม็ ไิ ด้ปรากฏเหตุการณ์เรือ่ งการเสีย่ งทายบุษบกแก้วของนางสีดา จึงทาให้ผู้
ศึกษาไม่นามาอภิปรายผลการศึกษาในประเด็นนี้
เมื่อพิจารณานางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาล
ที่ 2 และรามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน กล่าวคือ เมือ่ นางสีดาทราบข่าวจากนางตรีชาดา จึงทาให้นาง
สีดาเดินทางมายังสนามรบด้วยบุษบกแก้วซึง่ เป็ นพาหนะของทศกัณฐ์ เมื่อนางสีดาเห็นพระราม
นอนสลบเคียงข้างพระลักษมณ์ซง่ึ ทาให้นางสีดาเข้าใจว่า ทัง้ สองพระองค์สน้ิ พระชนม์จงึ กรรแสง
เศร้าโศกเสียใจอย่างมาก แต่นางตรีชาดาได้ปลอบโยนนางสีดาและทูลว่า บุษบกแก้ว เป็ นทีเ่ สีย่ ง
ทายสาคัญ หากหญิงเป็ นม่ายขึน้ บุษบกแก้วก็จะไม่เหาะลอยขึน้ ฟ้ า ดังความทีว่ ่า
๏ บัดนัน้
น้อมเศียรกราบลงกับบาทา
แม่อย่าคิดแหนงแคลงใจ
อันบุษบกทรงองค์น้ี
ดังหนึ
่ ่งจักรแก้วฤทธิรงค์
เป็ นทีเ่ สีย่ งทายสาคัญ
แม้นขีก่ ไ็ ม่พาจร
ครัน้ หนึ่งทศกัณฐ์อสุรา
ปลอมชมนางอัปสรสวรรค์
มณโฑโศกาอาลัย
นางเสีย่ งบุษบกแก้วแล้วทรงนัง่
เวียนรอบลงกามณฑล
ประการหนึ่งอันองค์พระสามี
ไวกูณฑ์มาปราบอสุรา
พระองค์จงดาริดกู ่อน
ขอเชิญเสด็จอรไท

นางตรีชาดายักษา
กัลยาสนองพระวาที
ข้าไม่กล่าวเท็จนะโฉมศรี
มีมาแต่ดกึ ดาบรรพ์
ขององค์จกั รพรรดิรงั สรรค์
หญิงอันเป็ นหม้ายภัสดา
ลอยร่อนขึน้ ยังเวหา
แปลงเป็ นเทวาขึน้ ไป
ช้านานหลายวันหามาไม่
ตกใจว่าผัววายชนม์
ก็เลื่อนลอยขึน้ บนโพยมบน
ข้าเห็นเหตุผลประจักษ์ตา
คือพระสีก่ รนาถา
อันจะสิน้ ชีวานัน้ ผิดไป
อย่าทุกข์รอ้ นนักเลยหาควรไม่
กลับไปทีอ่ ยู่ให้สาราญ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 2, 2549: 564 - 565)

๏ บัดนัน้
จึง่ ปลอบโยนโอนอ่อนอรไท
อันองค์พระภัสดาสามี

นวลนางตรีชฎาอัชฌาสัย
จะตีตวั ก่อนไข้ไม่ตอ้ งการ
ข้าเห็นทีจะยังไม่สงั ขาร
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ด้วยพิเภกผัวข้าโหราจารย์
ถ้าแม้นยังไม่ตายวายชีวา
หนึ่งบุษบกแก้วแววไว
แม้นหญิงม่ายภัสดาสามี
จงดับความโศกาจาบัลย์

สังเกตการณ์รจู้ บพบไตร
คงจะหาหยูกยามาแก้ไข
เป็ นทีเ่ สีย่ งทายให้เห็นเป็ นสาคัญ
ขึน้ ขับขีม่ ใิ ห้ผายผัน
กลับไปสวนขวัญเถิดกัลยา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 258)

ฝ่ ายนางตรีชฎาจึงก้มเกล้ากราบทูลว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า อันบุษบกนี้เล่ าของเจ้า
พระนครลงกาถ้าจะเสีย่ งทาย แม้นหญิงหม้ายสามีจะขึน้ ขี่ บุษบกนี้กม็ ไิ ด้เลื่อนลอยไปใน
เวหา ครัน้ หนึ่งทศกรรฐ์ขน้ึ ไปปลอมแปลงกายาลอบชมสมสนิทกับหมู่นางฟ้ า หลงละเลิง
เสน่หาอยู่เป็ นหลายวัน นางมณโฑสาคัญว่าสิน้ ชีวี จึงเสีย่ งบุษบกมณีแล้วนางมณโฑก็ขน้ึ ขี่
บุษบกก็ลอยเลื่อนรีด่ งั ลมพาไปในเวหา ทศกัณฐ์นนั ้ ก็กลับมาได้ ขอพระแม่อย่ากินแหนง
แคลงพระทัย ดังคาข้าพเจ้ากราบทูลเจียวละพระเจ้าค่ะ
(รามเกียรติวั์ ดขนอน, 2520 : 85)

เมื่อนางสีดาได้ยนิ คาทูลจากนางตรีชาดาแล้ว ทาให้นางสีดาได้ทาพิธเี สีย่ งทาย
บุษบกแก้วว่า หากพระรามยังไม่ส้นิ พระชนม์ ขอให้บุษบกแก้วเลื่อนลอยบนท้องฟ้ า ดังความ
ทีว่ ่า
๏ ครัน้ ถึงซึง่ บุษบกแก้ว
นังลงเหนื
่
อพืน้ ดินดอน
แล้วจึง่ ตัง้ ความสัตยา
ซื่อตรงต่อองค์พระจักรี
ขอฝูงท่านไทเทเวศ
พระธรณีอนั ทรงสัตย์ไว้
แม้ว่าสมเด็จพระหริวงศ์
จงบุษบกแก้วแววฟ้ า
ถ้าว่าพระตรีภูวไนย
พระทีน่ งพรหเมศอลงกรณ์
ั่
เสีย่ งแล้วองค์อคั รชายา
เสด็จย่างเยือ้ งจรลี
๏ บุษเอยบุษบกทิพย์
ก็เลื่อนลอยขึน้ ไปคัคนานต์
รัศมีโชติช่วงร่วงรุง้
กระจ่างจับผิวพักตร์อรไท
หันเหียนเวียนวงดังหงส์
่ บนิ
สามรอบลอยลิบในอัมพร

อันเพริศแพร้วจารัสประภัสสร
บังอรนบนิ้วอัญชุลี
เดชะข้าสีดามารศรี
มิได้ยนิ ดีดว้ ยชายใด
ทุกประเทศธารท่าป่ าใหญ่
จงช่วยให้เห็นประจักษ์ตา
พระองค์สน้ิ ชีพสังขาร์
อย่าพาข้าขึน้ ยังอัมพร
ยังไม่สน้ิ สุดพระชนม์ก่อน
จงพาร่อนเร็วไปด้วยฤทธี
ชวนตรีชาดายักษี
ขึน้ มณีบุษบกอลงการ ฯ
ของท้าวสิบพักตร์ใจหาญ
ปานดังมี
่ จติ มีใจ
พวยพุ่งเคียงแข่งแขไข
อาไพกลางดวงดารากร
ทักษิณพระองค์ทรงศร
เร็วร่อนไปสวนมาลี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่มที่ 2, 2549: 566)
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๏ ครัน้ ถึงบุษบกรัตน์ชชั วาล
ขอพรหมินทร์อนิ ทราสุราลัย
ถ้าแม้นพระหริวงศ์องค์นารายณ์
จงบุษบกแก้วแววฟ้ า
แม้นพระอวตารชาญณรงค์
บุษบกจาพาคลาไคล
เสีย่ งพลางย่างขึน้ บนบัลลังก์
บุษบกเคลื่อนคล้อยลอยฟ้ า

นางตัง้ จิตพิษฐานกราบไหว้
จงโปรดให้เห็นแจ้งประจักษ์ตา
วอดวายชีวงั สังขาร์
อย่าลอยเลื่อนเคลื่อนคลาพาไป
กับองค์พระลักษมณ์ไม่ตกั ษัย
ไปยังพิชยั ลงกา
นางตรีชฎานังข้
่ างหน้า
กลับมาสวนขวัญทันใด ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 259)

โฉมยงค์องค์สดี าดวงสมร บทจรมาถึงบุษบกแก้ว แล้วยกนิ้วประนมเหนือเกศา ถ้า
แม้นองค์สมเด็จพระรามาวายชีวแี ล้ว ขออย่าให้บุษบกแก้วนี้เลื่อนลอยขึน้ ไปได้ ถ้าแม้นไม่
บรรลัยวายชีวา ให้มหาบุษบกนี้เลื่อนลอยไปยังสวนมาลี นางก็หวนขึน้ บนมหาบุษบกมาลี
บุษบกก็เลื่อนลอยเร็วนี่ไปในอากาศเวหา ตรงไปยังสวนมาลี บัดนี้
(รามเกียรติวั์ ดขนอน, 2520 : 85)

จากทัง้ หมดจะทาให้เห็นว่า การเสีย่ งทายบุษบกแก้วของนางสีดาจะสัมพันธ์กบั
การตัง้ จิต อธิษ ฐาน ย่อ มเป็ นสิ่งที่ช่ว ยชี้ใ ห้เ ห็นถึงพลังของการตัง้ จิต อธิษ ฐานจะเป็ นหนทาง
ช่วยเหลือให้นางสีดาสามารถบรรลุสงิ่ ทีต่ นเองปรารถนาหรืออยากรูไ้ ด้ แม้ว่ า การเสี่ย งทาย
บุษบกแก้วของนางสีดาจะไม่ใช่คุณสมบัตทิ ต่ี ดิ ตัวมาตัง้ แต่เกิด อีกทัง้ บุษบกแก้วยังเป็ นพาหนะ
ของทศกัณฐ์ แต่ดว้ ยการเสีย่ งบุษบกแก้วของนางสีดาเป็ นสิง่ ทีท่ าให้เห็นถึงบทบาทของนางสีดา
ที่มตี ่อเหตุการณ์น้ี จึงนับเป็ นสิง่ ที่บ่งชี้ถึงลัก ษณะพิเศษของนางสีดาที่กระทาเหตุการณ์เหนือ
ธรรมชาติข้นึ มาได้ ในขณะเดียวกัน การเสี่ยงทายบุษบกแก้วของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 ยังเน้ นการตัง้ จิต อธิษ ฐานต่ อ เทพเทวาโดยเฉพาะพระธรณีท่จี ะเข้ามามีบทบาท
ช่วยเหลือนางสีดาให้นางสามารถประจักษ์แจ้งต่อคาอธิษฐานว่าจะมีลกั ษณะเช่นใด ทาให้จดั การ
เสีย่ งทายบุษบกแก้วของนางสีดาเป็ นลักษณะพิเศษของนางสีดาอีกประการหนึ่ง
4.4.6.3 การลุยไฟ
ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งที่ช่วยทาให้ตวั ตนของนางสีดาและเป็ นที่รบั รูใ้ น
วรรณกรรมมากที่สุด นัน่ คือ “ลุยไฟ” ลักษณะพิเศษดังกล่าวจะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาค
กลางโดยเฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และลังกาสิบโหเท่านัน้
กล่าวคือ หลังจากทีพ่ ระรามสังหารทศกัณฐ์จงึ ได้เรียกนางสีดาเข้าเฝ้ า แต่พระรามกลัวคาครหา
ของเหล่าเทวดาหากพระรามจะไปอุ้มนางสีดามาเชยชมบนตัด จึงจาเป็ นต้องระงับข้อกังขาโดย
กล่ าวถ้อ ยค าแสดงความไม่เ ชื่อ ใจในตัว นางสีดาโดยถามว่า นางสีด าได้ส มบัติพ ัส ถานของ
ทศกัณฐ์อะไรมาบ้าง ดังความทีว่ ่า
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๏ คิดแล้วจึง่ มีพจนารถ
ดูก่อนอัคเรศอรไท
ข้ามมหาสาครกว้างลึก
มิได้อาลัยแก่ชวี า
วันนี้ได้เห็นนงลักษณ์
ฝ่ ายพีท่ ุกข์รอ้ นลาบากกาย
ยังได้สมบัตพิ สั ถาน
ซึง่ วิเศษเลิศหล้าธาตรี

เอือ้ นโอษฐ์ประภาษปราศรัย
พีไ่ ด้ยากสูต้ ดิ ตามมา
มาทาศึกล้างเหล่ายักษา
เพราะเสน่หาเจ้าผูเ้ ดียวดาย
ผิวพักตร์ดงเดื
ั ่ อนจารัสฉาย
เจ้ามาอยู่สบายหลายปี
ของประทานพญายักษี
ขอพีช่ มบ้างเป็ นขวัญตา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 3, 2549: 450)

๏ จาจะแกล้งแสร้งพูดประภาษพ้อ
ดาริพลางทางมีพจนา
พีส่ ทู้ าสงครามข้ามสมุทร
แสนยากปิ้ มชีวนั จะบรรลัย
เจ้าไปอยู่ลงกาธานี
อันองค์เจ้าลงกาพระยามาร

ให้หายข้อพะวังกังขา
ดูก่อนสีดาดวงใจ
สัประยุทธ์ผลาญยักษ์ตกั ษัย
เพราะจะใคร่พบองค์นางคราญ
เห็นจะมีความสุขเกษมศานต์
โปรดประทานสิง่ ใดให้เทวี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 519)

หากเปรียบเทียบความเชื่อใจของพระรามที่มตี ่ อนางสีดาระหว่างรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 และฉบับรัชกาลที่ 2 จะพบว่า พระรามในฉบับรัชกาลที่ 1 มีความเชื่อมันใน
่
ความบริสุทธิ ์ของนางสีดามากกว่าฉบับรัชกาลที่ 2 แม้ว่าพระรามในฉบับรัชกาลที่ 1 จะมีการชัง่
ใจที่จะไปอุ้มนางสีดามาเชยชมก็ตาม แต่พระรามต้องการตัด ข้อกังขาทีผ่ ู้อ่นื จะนินทาทัง้ ตนและ
นางสีดาจึงพูดจายัวเย้
่ าและตัดพ้อนางสีดา ทัง้ นี้ผศู้ กึ ษาจะขอยกความรูส้ กึ ภายในใจของพระราม
ทัง้ สองฉบับเพื่อทาให้เห็นถึงความแตกต่างทางความคิดของพระราม ดังความทีว่ ่า
อันซึง่ องค์อคั รชายา
ใครจักล่วงรูว้ ่าร้ายดี
เคยเห็นสุจริตน้าจิตกัน
ความนี้เป็ นทีอ่ ดสูนกั
ระงับข้อแหนงแคลงจิต
จึง่ จะไม่มรี าคีแผ้วพาน

ตกมาในมือยักษี
มีแต่ตวั กูกบั นงลักษณ์
นอกนัน้ ไม่แจ้งทัง้ ไตรจักร
จาเปลือ้ งพักตร์ให้พน้ อัประมาณ
ให้ทศทิศแจ้งสิน้ ทุกสถาน
สิน้ กาลชัวกั
่ ลปาไป ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 3, 2549: 450)

๏ เมื่อนัน้
เห็นองค์สดี ายาใจ
พระพิศพักตร์อคั เรศราพึงคิด
ด้วยพลัดพรากจากไปเสียหลายปี

พระราเมศรัศมีใส
ภูวไนยสมถวิลยินดี
จะเรียกมาหาก็ใช่ท่ี
ถึงจะดีกไ็ ม่สน้ิ นินทา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 519)
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หลังจากทีน่ างสีดาได้ยนิ ถ้อยคาของพระราม ทาให้นางสีดาเกิดความคับแค้นใจ
อย่างมาก นางสีดาจึงตัดสินใจพิสูจน์ความสัตย์และความบริสุทธิ ์ของนางด้วยการ “ลุยไฟ” ต่อ
หน้าเหล่าธารกานัลและเทวดา นางถึงกับราพึงกับตัวเองว่าความบริสุทธิ ์ของนางมีแต่ทวยเทพ
เทวดา พระอินทร์ พระคงคาและพระอัคคีทจ่ี ะยืนยันความบริสุทธิ ์ของนางได้ เมื่อพระรามได้ยนิ
เช่นนัน้ จึงแผลงศรสร้างกองไฟให้นางสีดา ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ได้ฟังพระราชบัญชา
ถึงเมื่อทศกัณฐ์ขนุ ยักษ์
ก็ไม่เจ็บในเหมือนครัง้ นี้
ความอายอัปยศเป็ นสุดคิด
มิรทู้ จ่ี ะสนองพจมาน
อกเอ๋ยเกิดมาเป็ นหญิง
อันความกินแหนงแคลงใจ
คิดแล้วนบนิ้วบังคมทูล
อันซึง่ ตัวข้าบาทนี้
ตกถึงมือชายแล้วไกลเนตร
เป็ นทีส่ งสัยวิญญาณ์
ถึงมาตรจะรักษาตัวดี
เว้นแต่ทวยเทพอมรินทร์
กับพระคงคาแลอัคคี
พระองค์จงลันศิ
่ ลป์ ชัย
ข้าขอพิสจู น์เพลิงถวาย
ต่อหน้าฝูงเทพเทวัญ

นางสีดาเยาวยอดเสน่หา
ดังต้
่ องสายฟ้ าสักแสนที
มันไปลอบลักพาหนี
ในทีบ่ ริภาษณาการ
ดังชี
่ วติ จะม้วยสังขาร
ให้ผ่านฟ้ าเห็นจริงประการใด
ยากยิง่ จะไว้ตวั ได้
ย่อมเกิดทีใ่ นสัตรี
นเรนทร์สรู จงโปรดเกศี
อสุรไี ปลักพามา
พระทรงเดชปิ่ นภพนาถา
แก่หมู่โลกาฟ้ าดิน
อันจะเปลือ้ งราคีเห็นไม่สน้ิ
จะไม่กนิ แหนงแคลงใจ
จะเป็ นทีส่ กั ขีพยานได้
ประชุมไทเทเวศให้พร้อมกัน
เบือ้ งบาทพระนารายณ์รงั สรรค์
กับพวกพลขันธ์วานร ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 3, 2549: 451 - 452)

๏ เมื่อนัน้
ได้ฟังดังต้องสายสุนี
จึง่ บังคมก้มพักตร์พจนารถ
จะว่าไปไม่มที อ่ี า้ งอิง
เว้นแต่กองเพลิงกัลป์ ถ่านอัคคี
ขอพระองค์จงสังให้
่ กองไฟ
ข้าจะตัง้ ความสัตย์อธิษฐาน
แล้วจะลุยเข้าไปในอัคคี

นวลนางสีดามารศรี
มิรทู้ จ่ี ะทูลให้เห็นจริง
อันข้าบาทยากเย็นเพราะเป็ นหญิง
ใครจะเล็งเห็นจริงในใจ
จะเป็ นทีพ่ ง่ึ พาของข้าได้
ทีใ่ นหน้าพลับพลาเวลานี้
สาบานต่อเบือ้ งบทศรี
ถ้าแม้นชัวชี
่ วจี งวายปราณ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 520)
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การตัดสินใจของนางสีดาเพื่อพิสูจน์ความสัตย์จริงและความบริสุทธิ ์ของตนด้วย
การลุ ยไฟนัน้ ซึ่งช่วยทาให้พ ระรามรู้ส ึกเบิกบานใจ อีกทัง้ การลุ ยไฟจะมีพระอินทร์เป็ นองค์
ประธานสักขีพยาน จากนัน้ นางสีดาจึงตัง้ จิตอธิษฐานว่า หากนางไม่ซ่อื สัตย์และนอกใจพระราม
ขอให้เพลิงจงสังหาร แต่หากนางซื่อสัตย์ต่อสามีขออย่าให้เพลิงทาอันตรายต่อนาง เมื่อนางสีดา
ได้กระทาสัตย์อธิษฐานดังนัน้ เปลวเพลิงมิได้ทาให้พระบาทของนางสีดาร้อนและยังมีดอกบัวมา
รองรับพระบาทของนางไว้ ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
เห็นเพลิงเริงโรจน์โชติฟ้า
น้อมเศียรอภิวาทพระสามี
กล่าวคาสัตยาสาบาน
ขอเทพท้าวทุกองค์
แม้นข้าระคนรสรัก
นอกออกไปจากพระจักรกฤษณ์
ไม่ซ่อื ต่อเบือ้ งบาทพระภูวไนย
ขอจงพระเพลิงเจ้าสังหาร
ให้ตกนรกอเวจี
แม้นข้าคงครองสัจธรรม์
จะเหยียบย่างเข้าไปในเพลิงลุก
แล้วคารพจบกองอัคคี
ครัน้ เสร็จซึง่ ตัง้ สัตยา
๏ เดชะความสัตย์ทซ่ี ่อื ตรง
มีประทุมทิพมาศอาไพ
ขยายแย้มผกาเกสร
รับรองบาทบงสุท์ รงธาร

นางสีดาเยาวยอดเสน่หา
แสงกล้าดังหนึ
่ ่งไฟกาล
เทวีตงั ้ จิตพิษฐาน
ต่อเทวามัฆวานพร้อมพักตร์
จงเป็ นทิพย์พยานให้ประจักษ์
ด้วยทศพักตร์แลชายใด
มาตรแม้นแต่จติ พิสมัย
ประกอบการสิง่ ใดทีไ่ ม่ดี
ชนมานข้าม้วยอยู่ทน่ี ่ี
แสนกัลป์ พันปี อย่าพ้นทุกข์
เทวัญจงช่วยให้เป็ นสุข
ทุกก้าวอย่าร้อนบาทา
ทัง้ พระธรณีใส่เกศา
ก็เสด็จลีลาลุยไฟ ฯ
จะร้อนเบือ้ งบาทบงสุก์ ห็ าไม่
เกิดขึน้ ในกลางเพลิงกัลป์
ขจายจรรื่นรสหอมหวาน
ทุกย่างบทมาลย์เทวี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 3, 2549: 453)

๏ เมื่อนัน้
ครัน้ เห็นองค์อนิ ทราสุราลัย
จึง่ บังคมสมเด็จพระอวตาร
ขอเดชพระเพลิงเริงฤทธิ ์
ถ้าแม้นว่าข้านึกแหนงหน่าย
ไปรักใคร่ในท้าวทศกัณฐ์
ขอจงเพลิงกาฬผลาญชีวติ
แม้นข้าซื่อสัตย์ต่อภัสดา
เสีย่ งแล้วทูลลาพระสามี
โจงจัดภูษาทรงนงคราญ

นางสีดานารีศรีใส
อรไทชื่นชมสมคิด
เยาวมาลย์ตงั ้ สัตย์สจุ ริต
ย่อมศักดิสิ์ ทธิไม่
์ ลาเอียงเทีย่ งธรรม์
ต่อองค์พระนารายณ์รงั สรรค์
ชนชัน้ ชายอื่นทัง้ โลกา
ให้มว้ ยมิดชีวงั สังขาร์
ขออย่าให้มรี าคีพาน
จรลีลุกมายังหน้าฉาน
แล้วลุยไปในถ่านอัคคี ฯ
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๏ บันดาลเป็ นโกสุมปทุมทอง
เปลวไฟไม่ตอ้ งนางเทวี

ขึน้ รับรองบาทามารศรี
จรลีขน้ึ ไปบุษบัน ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 521 - 522)

ประการสาคัญ การลุยไฟของนางสีดายังปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ
ได้แก่ เรื่องลังกาสิบโห ซึ่งเหตุการณ์การลุยไฟในรามเกียรติ ์ฉบับนี้จะคล้ายคลึงกับรามเกียรติ ์
ฉบับภาคกลาง กล่าวคือ เจ้าลัมมา (พระราม) แสดงความไม่เชื่อใจและกล่าวตัดพ้อนางสิดา จึง
ทาให้นางสิดาขอพิสูจน์ ความบริสุทธิ ์ด้วยการลุยไฟเพื่อขจัดคาครหานินทาที่จะเกิดขึน้ ทัง้ นี้ใน
เรื่องลังกาสิบโห เจ้าลัมมาได้กล่าวกับนางสิดาโดยใช้ความเปรียบว่า ตนมีแหวนมรกตแต่ได้ตก
หล่นจากนิ้วไปนาน เมื่อพบแหวนก็ไม่ผ่องใสเหมือนก่อน จาต้องมีการขัดสีใหม่ เมื่อนางสิดาได้
ยินเช่นนัน้ จึงเข้าใจทันว่าเจ้าลัมมาไม่เชื่อใจในตัวของตน ดังความทีว่ ่า
“เมื่อนัน้ ลัมมาเจ้านัง่ ช้างพลางกล่าวต่อสิดาว่า “ดูก่อนเจ้าดวงตาที่รกั ของพี่เห่ย
เจ้ า เหมือ นตายแล้ ว เกิด ใหม่ ห ลายครัง้ หากว่ า เจ้า เทวีมีใ จเบ่ า ซื่อ พี่บ อกหื้อ นางรู้
เปรียบเทียบเหมือนว่า พีม่ แี หวนมรกต ได้ตกหล่นหายไปจากนิ้วเป็ นเวลานาน บัดนี้ พีไ่ ด้
พบแหวนนัน้ แล้ว แต่ว่าผิวพรรณเบ่าผ่องใสเหมือนเมื่อก่อน จาเป็ นต้องมีการขัดสี เทวี
แก้วฟั งพีก่ ล่าวคงจะพอเข้าใจโดยตลอดแล้วหนอ””
(ลังกาสิบโห, 2534: 85)

ความเจ็บแค้น ใจของนางสิด าที่พระลามกล่ า วเช่น นัน้ ท าให้น างสิด าจ าต้อ ง
พิสจู น์ความบริสุทธิ ์ของตนเองโดยขอให้เจ้าลัมมาสังไพร่
่ ฟ้าให้ก่อกองไฟแล้วตนจะเดินลุยไฟโดย
ตัง้ จิตอธิษฐานว่า หากตนมีใจซื่อสัตย์สุจริต ขออย่าให้ไฟไหม้รา่ งกาย ดังความทีว่ ่า
“เมื่อนัน้ นางสิดามารศรี ยอกรอัญชลีผวั ขวัญพลันตอบว่า “น้องนี้เบ่ามีใจเอียงเอน
ไปจากพี่เลยแม้แต่ น้อ ย นางเบ่ามีใจคิดทรยศต่ อเจ้าพี่ ข้อนี้เป็ น สัจจังมันแก่
่ น ขออ้า ง
เทวดาฟ้ าดินเป็ นพยานแลเนอ หากว่าเจ้าพี่คลางแคลงในตัวน้อง เจ้าพี่จงสังไพร่
่ ฟ้าก่อ
กองฟอนสุมไฟให้ลุกโชน น้องจะเดินเข้าไปลุยไฟให้เห็นประจักษ์ หากว่าน้องมีใจซื่อสัตย์
สุจริต ขออย่าให้ไฟไหม้ร้อนกายา หากว่าใจน้องไม่ซ่อื ตรงต่อองค์เจ้าผัวขวัญ ขอให้ไฟ
ผลาญชีวนั ม้วยมรณาเถอะเนอ””
(ลังกาสิบโห, 2534: 85)

จากนัน้ เจ้าลัมมาได้สงให้
ั ่ ไพร่ฟ้าจุดกองไฟ นางสิดาจึงได้เดินลุยไฟ 7 รอบ ซึ่ง
ไฟมิอาจทาอันตรายร่างกายของนางสิดาได้ ทาให้ไพร่ฟ้าประชาชนต่างสรรเสริญนางสิดาที่มใี จ
ซื่อสัตย์ต่อสามีอย่างมันคง
่ ดังความทีว่ ่า
“เมื่อนัน้ ปั ญญาไวเจ้าลัมมาก็เข้าใจโดยตลอด สังให้
่ ไพร่ฟ้าโยธาทหารก่อกองไฟ
ลุกโชนกองใหญ่ ขาวใสแก้วสิดาเดินเข้าไปในกองไฟ เดินกลับไปกลับมาครบ 7 รอบ แล้ว
หยุดอยู่ยนื อยู่กลางกองไฟ นางไม่รสู้ กึ ว่าร้อนหรือปวดไหม้แต่ประการใด”
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“ปางนัน้ ไพร่ฟ้าประชาชนได้เห็นแล้วร้องสรรเสริญแซ่สนามชมว่า นางสิดาแก้ว
นาถมีใจซื่อตรง มีความรักภักดีต่อผัวตนอย่างมันคงจึ
่ งไม่รอ้ นและไฟไม่ไหม้กายานาง”
(ลังกาสิบโห, 2534: 85)

เมือ่ เจ้าลัมมาและไพร่ฟ้าทุกคนต่างประจักษ์ความจริงว่า นางสิดามีความบริสุทธิ ์
จึงทาให้เจ้าลัมมาเชิญให้นางสิดาออกจากกองไฟ แต่นางสิดากลับไม่ยนิ ยอมและขอให้เจ้าลัมมา
เดินมารับตนในกองไฟ นับเป็ นการแสดงเจตจานงในลักษณะที่ว่า เจ้าลัมมาสามารถขอให้ตน
พิสจู น์ความบริสุทธิ ์ จึงทาให้นางสิดาเกิดทิฐมิ านะโดยต้องการให้เจ้าลัมมาเดินเข้ามากองไฟเพื่อ
พิสูจน์ ความบริสุทธิ ์ของเจ้าลัมมาเช่นเดียวกัน และยังถือว่าเป็ นการแสดงอานาจของนางสิดาใน
ทางอ้อมอีกด้วย ดังความทีว่ ่า
“เมื่อนัน้ เจ้าเทศไท้เห็นแจ้งแก่ตา ลัมมาเจ้าเผยคาร้องเรียก “เจ้าจงเดินออกจาก
กองไฟเถอะน้องรักของพีเ่ อย ชาติน้ีเราทัง้ สองเกิดมาเป็ นคู่กนั เพราะชาติก่อนเราทาบุญ
กรวดน้าร่วมกัน สิดาน้องแก้ว จงเดินออกมาหาพีเ่ ถอะเนอ””
“เมื่อนัน้ สิดาแก้วเลิศล้ายอดหน่อเทวี รีบไหว้ผวั ขวัญแล้วกล่าวว่า “น้องยังออกไป
ไม่ได้ จะหยุดอยู่กลางกองไฟอย่างนี้ ขอเจ้าพีม่ าจูงมือน้องออกไป ข้อยจึงจะเชื่อใจมอนรัก
ผัวขวัญแลเนอ””
“เมื่อนัน้ มอนรักเจ้าลัมมาปั ญญายิง่ มีใจจริงต่อนางสิดา เจ้าก็ยา้ ยขา (เดิน) เข้าไป
ในกองฟอน เข้าไปเกี่ยวแขนนางน้องย้ายย่างออกมา เปลวไฟเบ่าได้รอ้ นไหม้ทงั ้ สองแต่
ประการใด ไพร่ฟ้าประชาชนได้เห็นแล้ว นึกสรรเสริญชื่นชมในใจว่า “หัวใจเจ้าลัมมาก็มนั ่
เทีย่ ง เบ่าเบีย่ งเบนโอนอ่อนไปจากนางแลเนอ””
(ลังกาสิบโห, 2534: 85 - 86)

“การลุยไฟ” ถือเป็ นลักษณะพิเศษทีถ่ อื ว่ามีความโดดเด่นของนางสีดามากทีส่ ุด
เพราะลัก ษณะพิเ ศษดังกล่ าวได้ช่วยบ่ง บอกถึงความบริสุทธิ ์ของนางสีด าที่ถือ ครองไว้อย่าง
ชัด เจน แม้ว่ า นางสีด าจะมีค วามคับ แค้น ใจมากเพีย งใดก็ต าม แต่ ด้ว ยหน้ า ที่ท่ีต้ อ งรัก ษา
เกียรติยศและชื่อเสียงของพระรามในฐานะสามี จึงทาให้นางสีดาจายอมต้องพิสูจน์ตนเองด้วย
การลุยไฟโดยจาต้องอ้างถึงเทวดาผูอ้ ยูเ่ หนือธรรมชาติเพื่อเป็ นสักขีพยาน การลุยไฟ 6ดังกล่าว

6

บุญยงค์ เกศเทศ (2532: 228) กล่าวว่า เข้าใจว่าธรรมเนียมพิสจู น์ความบริสทุ ธิของผู
์ ห้ ญิงโดยการลุย
ไฟนี้ น่าจะมาจากอินเดีย ด้วยมีพธิ กี รรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วยไฟมาก ส่วนภิญโญ กองทอง (2544 : 89) ได้
กล่าวว่า ในสังคมไทยเป็ นพิธกี รรมทีต่ ราขึน้ เป็ นตัวบทกฎหมายเพื่อใช้พสิ จู น์ความบริสทุ ธิของคนในสั
งคมไทย
์
แต่ในกรณีนางสีดานัน้ สีดาไม่ได้ทาผิด แต่ดว้ ยความน้อยใจทีพ่ ระรามถามตนเป็ นเชิงเสียดสี นางจึงต้องการ
พิสจู น์ความบริสุทธิของตนเอง
มิได้มผี กู้ ล่าวหานางอย่างตรงๆ การที่นางสีดาเลือกพิสจู น์ความบริสุทธิของ
์
์
ตนเอง จึงเป็ นการยืนยันถึงความไม่หวันเกรงต่
่
อความตายของนาง
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ถือว่าเป็ นขนบธรรมเนียมของสังคมอินเดียโบราณโดยกวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ยังคง
รับและสืบทอดลักษณะพิเ ศษดังกล่าวไว้ในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์ นอกจากนี้การลุยไฟ
ยังคงปรากฏในเรื่องลังกาสิบโหทีเ่ ป็ นรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2
ซึง่ ทัง้ สองฉบับน่ าจะรับเรือ่ งการลุยไฟของนางสีดามาจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 กล่าวได้ว่า
การลุยไฟจึงเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยยืนยันความเป็ นตัวตนของนางสีดาอย่างเด่นชัด เพราะพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนางสีดาในการลุยไฟนัน้ นอกจากจะช่วยยืนยันความบริสุทธิ ์ของนางสีดาทีถ่ อื
ครอง ยังเป็ นการชี้ให้เห็นว่า ความบริสุทธิ ์ของนางสีดายังรักษาทัง้ กายและใจเพื่อสามีของตน
เพีย งผู้เ ดีย ว และพยายามปกป้ อ งมิใ ห้ทศกัณ ฐ์เ ข้า ล่ ว งละเมิด ทางเพศของตน อัน เป็ น การ
แสดงออกให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระรามของนางสีดาอย่างเต็มเปี่ ยม
4.4.6.4 ธรณี แหวก
ลักษณะพิเศษของนางสีดาทีช่ ่วยเน้นยา้ ถึงความเป็ นตัวตนของนางสีดาได้อย่าง
เด่นชัดมากยิง่ ขึน้ นอกเหนือจากการลุยไฟ คือ “ธรณีแหวก” ลักษณะพิเศษดังกล่าวจะปรากฏใน
เรือ่ งรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางเฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2
เท่านัน้ และเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตัง้ จิตอธิษฐานของนางสีดาต่อ
ธรรมชาติท่สี ามารถเปิ ด โอกาสให้นางสีดาแสดงบทบาทดังกล่าว กล่ าวคือ เมื่อพระรามได้พบ
พระมงกุฎและพระลบซึ่งต่างฝ่ ายต่างได้ประลองศรจนรู้ว่าเป็ นบิดากับบุตรกัน ทาให้พระราม
ออกเดินทางไปเชิญนางสีดากลับเมืองของตน แต่ทว่านางสีดาไม่ ยอมกลับไปพร้อมกับพระราม
แต่ยนิ ยอมให้พระโอรสทัง้ สององค์เดินทางเข้าเมืองอยุธยาได้ หลังจากนัน้ พระรามได้ออกอุบาย
ว่าตนสิ้นพระชนม์ ซึ่งทาให้นางสีดาเดินทางมาเคารพพระศพพร้อมกรรแสงโศกเสียใจ แต่เมื่อ
นางสีดาทราบว่าพระรามโกหก ทาให้นางสีดาคับแค้นใจและเดินหนีจากพระราม แต่พระรามสัง่
ให้พระอนุ ชาทัง้ สามพระองค์และหนุ มานต่างช่วยกันจับนางสีดา ทาให้นางเกิดความคับแค้นใจ
อีกครัง้ ทีไ่ ม่อาจหนีได้ เป็ นสาเหตุทท่ี าให้นางสีดาตัง้ จิตอธิษฐานขอให้ธรณีแหวกไปยังเมืองนาค
ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
เห็นสามพระอนุชาวิลาวัณย์
ช่วยกันกัน้ กางขวางไว้
มิรทู้ จ่ี ะหนีพระผ่านฟ้ า
จึง่ ยอพระกรเหนือเกศ
เดชะสัจมันในสั
่ นดาน
ให้ช่องข้าไปยังเมืองนาค
พอสิน้ คากัลยาวิลาวัณย์

โฉมนางสีดาสาวสวรรค์
กับหนุมานอันศักดา
อรไทขัดแค้นเป็ นหนักหนา
อุราเร่าร้อนดังเพลิ
่ งกัลป์
เยาวเรศออกโอษฐ์อธิษฐาน
ขอพระสุธาธารอันเทีย่ งธรรม์
พ้นจากพระนารายณ์รงั สรรค์
แผ่นดินนัน้ ให้ช่องทันที ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 482)
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๏ เมื่อนัน้
เห็นสามกษัตริยส์ กัดไว้
วิง่ พลางนางนึกอธิษฐาน
เดชะสัจจาของข้านี้
ยังพิภพนาคาบาดาล
พอสิน้ คาราพันทันใด

องค์ภควดีศรีใส
ยิง่ คิดแค้นฤทัยเทวี
นมัสการเทวาทุกราศี
พระธรณีช่วยส่งลงไป
ให้พน้ อวตารจงได้
แผ่นดินแยกแทรกไปยังบาดาล ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 521 - 522)

หลังจากทีน่ างสีดาตัง้ จิตอธิษฐานแล้วเดินทางเข้าไปยังเมืองนาค ท้าววิรุณนาค
และนางรัตนาเทวีได้จดั แจงปราสาทให้นางสีดาอาศัยพร้อมข้ารับใช้ กล่าวได้ว่า ลักษณะพิเศษ
ของนางสีดา “ธรณีแหวก” แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งของนางสีดากับพระราม อีกทัง้ ลักษณะ
พิเศษ “ธรณีแหวก” ของนางสีดาจะมีความสัมพันธ์กบั การตัง้ จิตอธิษฐานกับพระธรณี ลักษณะ
พิเศษดังกล่าวนับว่าเป็ นการเน้นยา้ ให้เห็นถึงพลังของการตัง้ จิตอธิษฐานทีเ่ ป็ นเกราะป้ องกันนาง
สีดาให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ทน่ี างสีดาไม่พงึ ประสงค์ได้ นอกเหนือไปจากการพิสูจน์ความสัตย์
จริงของตนด้วยการลุยไฟก็ตาม นอกจากนี้พระธรณีได้เข้ามาเกีย่ วข้องกับนางสีดาในฐานะผูช้ ่วย
ย่อมทาให้เห็นว่า พลังเหนือธรรมชาติสามารถช่วยปกป้ องคุม้ ครองนางสีดาให้อยู่รอดปลอดภัย
กล่าวได้ว่า การตัง้ จิตอธิษฐานจะสัมพันธ์กบั พลังเหนือธรรมชาติทจ่ี ะเป็ นการสร้างเงื่อนไขเพื่อ
ช่วยสร้างหนทางการอยูร่ อดของนางสีดา

กล่ า วสรุป ได้ว่ า ลัก ษณะพิเ ศษถือ เป็ น คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะตัว ของตัว ละครที่ก วี ผู้แ ต่ ง
พยายามสร้างสรรค์ขน้ึ มาเพื่อให้ตวั ละครตัวใดตัวหนึ่งมีความโดดเด่นและแตกต่างจากตัวละคร
ตัวอื่นๆ ในวรรณกรรมเรื่องหนึ่งๆ หากพิจารณาลักษณะพิเศษของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
ต่างๆ ของไทย จะพบว่า ลักษณะพิเศษของนางสีดาจะมีหลากหลายลักษณะ ดังนัน้ ลักษณะ
พิเศษของนางสีดามีทงั ้ ลักษณะทีป่ รากฏร่วมกัน และมีลกั ษณะที่ปรากฏเฉพาะบางฉบับเท่านัน้
อันเป็ นการช่วยให้พจิ ารณาถึงความเป็ นตัวตนของนางสีดาอีกประการหนึ่ง ทัง้ นี้ลกั ษณะพิเศษ
ของนางสีดาจะมีบทบาททัง้ ในด้านการส่งผลต่อโครงเรื่องและการส่งผลต่อการสร้างตัวละครนาง
สีด า กล่ า วได้ ว่ า นางสีด าถื อ เป็ นตัว ละครหญิง ที่อุ ด มไปด้ ว ยลัก ษณะพิเ ศษที่ม ีม ากมาย
หลากหลาย ทัง้ นี้ในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยทัง้ ฉบับภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสานจะ
ปรากฏลักษณะพิเศษของนางสีดาไม่เท่ากันขึน้ อยูก่ บั การเลือกสรร ปรับเปลีย่ นและสร้างใหม่ อัน
จะช่วยทาให้นางสีดาทีด่ ารงอยูใ่ นรามเกียรติ ์ทุกฉบับของไทยมีตวั ตนขึน้ มาโดยสามารถพิจารณา
จากลักษณะพิเศษของนางสีดาที่มที งั ้ ลักษณะร่วมกันและแตกต่างกัน ได้อกี ลักษณะหนึ่ง ดังนัน้
นางสีดาจึงเป็ นตัวละครหญิงทีม่ ลี กั ษณะพิเศษหลากหลายซึ่งปรากฏทัง้ สิ้น 14 ลักษณะ ดังนัน้ ผู้
ศึกษาขอสรุปลักษณะพิเศษของนางสีดาเป็ นตารางโดยใช้อกั ษรย่อในตารางดังนี้
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1. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 – ร.1
2. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 – ร.2
3. ปรัมมเหียร – ป.ห.
4. หอรมาน – ห.ม.
5. พรหมจักร – พ.จ.
6. ลังกาสิบโห – ล.ห.
7. ควายทัวระพี – ค.ท.
8. พระลัก – พระลาม – ล.ล.
9. พระรามชาดก – ร.ช.ด.
10. รามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน – ร.ข.
ตารางที่ 5

ลักษณะพิ เศษของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย (ต่อ)

ลักษณะพิ เศษ
ของนางสีดา
1. การเปล่งเสียง
ตอนเกิด
2. การจุตมิ าเกิด
เหนือตักทศกัณฐ์
3. การมีจติ อาฆาต
แค้นต่อทศกัณฐ์
4. การขอให้ไฟไหม้
ร่างกาย
5. การเจริญเติบโต
ด้วยน้านมพระฤษี
6. เทวดานิรมิตทีอ่ ยู่
อาศัยและผ้าทิพย์
ปกคลุมกาย
7. การเจริญเติบโต
อยู่ใต้ดนิ
8. เทวดาคอยปกป้ อง
9. การมีกายร้อน
10. การเสีย่ งทาย
บุษบกแก้ว
11. การลุยไฟ

ร.1

ร.2

ร.ข.

ป.ห.

ห.ม.





พ.จ.

ล.ห.

ค.ท.

ล.ล.

ร.ช.ด.
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ลักษณะพิ เศษ
ของนางสีดา
12. ธรณีแหวก
13. การมีของวิเศษ
และมีเวทมนต์คาถา
14. การมีความรู้
หลายภาษา

ร.1

ร.2





ร.ข.

ป.ห.

ห.ม.

พ.จ.

ล.ห.

ค.ท.

ล.ล.

ร.ช.ด.




จากตารางข้างต้น จะทาให้เห็นว่า นางสีดาเป็ นตัวละครเอกหญิงที่กวีผู้แต่งพยายาม
สร้างสรรค์ให้มลี กั ษณะพิเศษทีม่ คี วามแตกต่างจากตัวละครอื่นๆ และมีความสูงส่งในวรรณกรรม
เรือ่ งรามเกียรติ ์ ลักษณะพิเศษของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยนัน้ จะมีทงั ้ หมด 14
ลักษณะ ได้แก่ 1) การเปล่งเสียงตอนเกิด 2) การจุตมิ าเกิดเหนือตักทศกัณฐ์ 3) การมีจติ อาฆาต
แค้นต่อทศกัณฐ์ 4) การขอให้ไฟไหม้ร่างกาย 5) การเจริญเติบโตด้วยน้ านมพระฤษี 6) เทวดา
นิรมิตทีอ่ ยูอ่ าศัยและผ้าทิพย์ปกคลุมกาย 7) การเจริญเติบโตอยู่ใต้ดนิ 8) เทวดาคอยปกป้ อง 9)
การมีกายร้อน 10) การเสีย่ งทายบุษบกแก้ว 11) การลุยไฟ 12) ธรณีแหวก 13) การมีของวิเศษ
และเวทมนต์คาถา และ 14) การมีความรูห้ ลายภาษา จากลักษณะพิเศษของนางสีดาข้างต้นเป็ น
สิง่ ที่ช่วยทาให้เห็นว่า กวีผู้แต่งสร้างสรรค์ลกั ษณะพิเศษของนางสีดาที่มากมายหลายลักษณะ
นับเป็ นสิง่ ที่ช่วยขับเน้นตัวตนนางสีดาให้เด่นชัดมากยิง่ ขึน้ และยังเป็ นการเน้นย้าถึงความอุดม
ของลักษณะพิเศษของนางสีดาอย่างชัดเจน
ประการส าคัญ ความเข้มข้นของลักษณะพิเศษของนางสีดาในรามเกียรติฉ์ บับต่ างๆ
ของไทยจะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มากทีส่ ุด โดยเฉพาะช่วงนางสีดาในวัยเยาว์จะ
มีลกั ษณะพิเศษทีห่ ลากหลายซึง่ จะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มากทีส่ ุดเช่นเดียวกัน
อาจเป็ นเพราะสาเหตุท่สี บื เนื่องมาจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็ นฉบับทีส่ มบูรณ์ท่มี กี าร
ดาเนินต้นเรือ่ งจนถึงจบเรือ่ ง กล่าวได้ว่า กวีผู้แต่งรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 สร้างสรรค์ลกั ษณะ
พิเศษที่ปรากฏในฉบับนี้ฉบับเดียว ได้แก่ 1) การเปล่งเสียงตอนเกิด 2) การเจริญเติบโตอยู่ใต้
ดิน และปรากฏลัก ษณะพิเ ศษอื่น ๆ อีกมากมาย ส่ ว นในรามเกีย รติฉ์ บับอื่น ๆ รองลงมาคือ
พระรามชาดก ซึง่ จะมีลกั ษณะพิเศษที่มคี วามโดดเด่นโดยกวีผแู้ ต่งสร้างสรรค์ลกั ษณะพิเศษของ
นางสีด าให้มคี วามแตกต่ างจากรามเกีย รติฉ์ บับ อื่นๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น การมีจ ิต อาฆาตแค้น ต่ อ
ทศกัณฐ์ การมีของวิเศษและเวทมนต์คาถา รวมไปถึงการมีความรูห้ ลายภาษา ส่วนในเรื่องลังกา
สิบโหนัน้ จะปรากฏลักษณะพิเศษของนางสีดาเพียงลักษณะเดียวแต่ก็แตกต่างจากรามเกียรติ ์
ทุกฉบับ ได้แก่ การขอให้ไฟไหม้รา่ งกาย
อีกทัง้ ลักษณะพิเศษของนางสีดาในลักษณะอื่นๆ ทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์นอกจากฉบับ
ทีก่ ล่าวข้างต้น จะปรากฏลดหลันกั
่ นไปซึง่ โดยส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะพิเศษร่วมกัน นอกจากนี้ใน
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รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางนอกเหนือจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2
และรามเกียรติ ์ฉบับวัด ขนอน จะไม่ปรากฏลักษณะพิเ ศษของนางสีดา อาจเป็ นเพราะใน
รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางจะเน้ นตัดตอนเฉพาะฉากที่มสี งคราม หรือบางฉบับตัดตอนในส่วนที่
นางสีดามีบทบาทแต่ไม่ปรากฏลักษณะพิเศษดังกล่าวจึงไม่นามาเป็ นข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้
นอกจากนี้ลกั ษณะพิเศษของนางสีดายังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นผูม้ ี “บุญ” ทีส่ ูงส่ง
ของนางสีดา ประกอบกับฐานะของนางสีดาที่เป็ นเทวีคู่บารมีของพระนารายณ์ คือ พระลักษมี
ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่น คือ นางสุชาดาและนางสุ ธรรมา ชายาของพระอินทร์ตามคติ
ความเชื่อพระพุทธศาสนา และในเรื่องลังกาสิบโห คือ เทพธิดาสิดาผู้บาเพ็ญภาวนาใต้ต้นนารี
ผลในป่ าหิมพานต์ซง่ึ อยู่ในบริบทความเชื่อในคติพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน นับเป็ นการตอก
ย้าให้เห็นว่านางสีดาเป็ นผู้มบี ุญโดยแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์ลกั ษณะพิเศษให้แก่นางสีดา
ของกวีผู้แต่งรามเกียรติ ์แต่ละฉบับให้มคี ุณสมบัตพิ เิ ศษที่ร่วมกันและแตกต่างกันออกไปซึ่งจะ
เป็ นการเชิดชูนางสีดาทีม่ ชี าติกาเนิดอันสูงส่ง ประการสาคัญ ลักษณะพิเศษของนางสีดายังถือว่า
เป็ นการช่วยเผยตัวตนของนางสีดาให้เห็นเด่นชัดมากยิง่ ขึน้ โดยพิจารณาจากลักษณะพิเศษที่ม ี
อย่างหลากหลายซึง่ กวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์แต่ละฉบับพยายามทีจ่ ะสร้างสรรค์ให้ตวั ละครหญิง “นาง
สีดา” นางเอกผูถ้ อื ครองทัง้ ความดีและความงามไว้อย่างเต็มเปี่ ยม

4.5 ช่วงชีวิตของนางสีดา
ตัวละครในโลกวรรณกรรมย่อมมีการจาลองชีวติ จริง รวมถึงการจาลองชีวติ ของคนเรา
ในระยะเวลาต่างๆ เช่นเดียวกับตัวละครนางสีดาก็มชี ่วงชีวติ ในวัยต่างๆ การพิจารณาชีวติ ของ
นางสีดาในแต่ละช่วงนัน้ จะทาให้เข้าใจตัวละครตัวนี้ในฐานะทีเ่ ป็ นตัวละครเอกหญิงและนางเอก
ในเรือ่ งรามเกียรติ ์ได้อย่างเด่นชัด กล่าวได้ว่า การพิจารณาชีวติ ของนางสีดาในแต่ละช่วงจะช่วย
ทาให้เห็นคุณสมบัตขิ องนางสีดาในช่วงเวลาที่สาคัญของชีวติ ทัง้ นี้ผู้ศึกษาจะขอแบ่งช่วงชีวติ
ของนางสีดาออกเป็ น 3 ช่วงชีวติ ดังนี้
1. ช่วงชีวติ วัยเยาว์ถงึ การอภิเษกสมรส
2. ช่วงชีวติ หลังการอภิเษกสมรส
3. ช่วงชีวติ แห่งการพิสูจน์ความดีงาม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.5.1 ช่วงชีวิตวัยเยาว์ถึงการอภิ เษกสมรส
ช่วงชีวติ วัยเยาว์ถงึ การอภิเษกสมรสของนางสีดา จะพิจารณาตัง้ แต่ช่วงตอนเกิด ตอน
โหรทานายว่านางสีดาเป็ นกาลกิณีแก่บ้านเมืองและจะทาปิ ตุฆาต ตอนถูกทอดทิง้ ตอนผูใ้ จบุญ
รับเลีย้ งเป็ นธิดาบุญธรรม และตอนทีน่ างสีดาได้อภิเษกสมรสกับพระราม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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4.5.1.1 การเป็ นผูท้ ี่ถกู ทอดทิ้ ง
เมื่อ พิจ ารณาในรามเกีย รติฉ์ บับ ภาคกลางจะพบว่ า มีเ พีย งรามเกีย รติฉ์ บับ
รัชกาลที่ 1 เพียงฉบับเดียวทีม่ ตี อนต้นเรื่อง กล่าวคือ เมื่อนางสีดาเกิดจากครรภ์ของนางมณโฑ
พิเภกได้ทานายดวงชะตาของนางสีดาว่าจะเป็ นกาลกิณีแก่บา้ นเมืองซึ่งจะเป็ นเหตุท่ที าให้เมือง
ลงกาวอดวายโดยแนะนาให้ท้งิ ลงในแม่น้ า ทาให้นางมณโฑคิดว่าพิเภกใส่รา้ ย แต่เมื่อเหล่าโหร
คนอื่นต่างทานายว่านางสีดาจะเป็ นกาลกิณที าให้ทงั ้ ทศกัณฐ์และนางมณโฑตัดสินใจใส่บุตรีลงใน
ผอบลอยน้าไป ดังความทีว่ ่า
ได้อุจจาวิลาสราชโชค
ลัคนามาเมษสวัสดี
งามพร้อมผิวพรรณรูปทรง
จึง่ สอยใส่ชะตาพญายักษ์
แล้วสอบด้วยชะตาลงกา
จึง่ ทูลว่าพระราชบุตรี
อันจะเลีย้ งไว้เห็นไม่ได้
ลงกาจะเป็ นภัสม์ธุลกี าร
แม้นอาลัยในราชธิดา
ทิง้ เสียให้พน้ ราคิน

โยคเกณฑ์อุตม์เอกราศี
ฤกษ์พานาทีประเสริฐนัก
สมควรคู่องค์บรมจักร
ลัคน์จนั ทร์เป็ นกาลกิณี
เสาร์ทบั ลัคนาในราศี
จะก่อการกุลใี นเมืองมาร
ดังหนึ
่ ่งกองไฟเผาผลาญ
โลหิตเปรียบปานวาริน
สุรยิ ว์ งศ์พรหมาจะสูญสิน้
ในกระแสสินธุส์ าคร ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 276)

รับสังแล้
่ วพิจารณา
เอาปูมปฏิทนิ ออกเทียบ
ก็แจ้งว่าเป็ นกาลกิณี

ดูในชันษานางเทวี
เปรียบเทียบใส่สอบถ้วนถี่
แก่บุรแี ลองค์พระบิดร
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 275)

๏ เมื่อนัน้
เห็นโฉมอัครราชเทวี
จึง่ เข้าช้อนองค์พระหลานขวัญ
แก่เสนีผมู้ ปี รีชาไว

พญาพิเภกยักษี
โศกีเพียงสิน้ ชีวาลัย
ใส่ผอบสุวรรณแล้วส่งให้
เร่งไปทิง้ เสียยังคงคา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 278)

ในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ฉบับภาคเหนือและภาคอีสาน กวีผแู้ ต่งยังคงเรื่อง
นางสีด าเป็ น กาลกิณี แ ก่ บ้ า นเมือ ง บางฉบับ ระบุ ช ัด เจนว่ า นางสีด าจะกระท าปิ ตุ ฆ าต ใน
รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือโดยเฉพาะเรื่องปรัมมเหียร และหอรมาน รวมไปถึงรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคอีสาน ได้แก่ ควายทัวระพี จะปรากฏตอนโหรทานายว่านางสีดาจะก่อโทษแก่พระบิดา ควร
นาไปลอยแพเสีย ผูศ้ กึ ษาจะขอยกเนื้อความในเรือ่ งปรัมมเหียร ดังความทีว่ ่า
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“....ส่วนว่าพระลักขณะปุโรหิตทัง้ หลายก็ทานายว่า นางกุมารีผนู้ ้ีมโี ทษมากนักแท้
ดีหลี เท่าว่าจักหือ้ เป็ นโทษแก่มหาราชเจ้าตนพ่อ หื้อเสีย้ งชีวติ เทีย่ งนักชะแล ควรมหาราช
เจ้าเอาไปใส่แพไหลน้ าเสีย ก็จงึ จักดีแล ว่าอัน้ ฉันนี้แล้ว ราภนาสวรก็ จิ่งหื้อคนทัง้ หลาย
แปงยังแพอัน 1 แล้วก็เอายังโกฏิคามาใส่ยงั นางกุมารีน้อยผูน้ นั ้ แต่งฝาหับเสียหือ้ ดีหอ้ื งาม
แล้วก็เอาขึน้ ตัง้ ไว้เหนือแพอันนี้แล้ว ก็เอาไปไหลน้าแม่มหาสมุทรเสียหัน้ ”
(ปรัมมเหียร, 2527: 3)

ส่วนในเรือ่ งพรหมจักร เมือ่ นางสีดามีอายุครบ 2 เดือน พระยาวิโรหาราชได้เรียก
โชติพราหมณ์มาทานายดวงชะตาจึงทาให้ทราบว่า นางสีดาจะทาให้พระยาวิโรหาราชถึงแก่ความ
ฉิบหาย เจ้าเมืองต่างๆ จะมาแย่งชิงเมือง สมควรใส่แพไหลตามน้าไปทิง้ เสีย ดังความทีว่ ่า
“......ในกาลเมื่อนัน
้

พระยาวิโรหาราชตนพ่อก็เรียกหามายังพราหมณ์ ทงั ้ หลายหัน้
แล เอโก พราหมฺโณ ยังมีพราหมณ์ผนู้ ่ึงชื่อว่าโชติพราหมณ์ อันอยู่ในเมืองแห่งตนนัน้ ก็
แควนจบถองด้วยเพทยิ่งกว่าพราหมณ์ ทงั ้ หลาย พระยาก็ถามหัน้ แล พราหมณ์ ผู้นัน้ ก็
ทานายยังนางกุมารีน้อยผูน้ นั ้ รูแ้ ล้วกล่าวว่า “ข้าแต่มหาราชะเป็ นเจ้า อันว่ากุมารีน้อยอัน
เป็ นลูกมหาราชเป็ นเจ้าผูน้ ้ี ก็หากมีบุญสมภารแท้แล แต่ว่านางผูน้ ้คี นั ว่าจาเริญขึน้ มา ก็จกั
กะทาหือ้ มหาราชะเป็ นเจ้า ได้เถิงเซิง่ อันฉิบหายชะนี้แล ” ว่าอัน้ “อันว่าบ้านเมืองแห่งมหา
ราชะเป็ นเจ้า ก็จกั เป็ นอันขุน่ มัว และข้าเสิกจากประเทสราชบ้านเมืองทัง้ หลายได้รอ้ ยเอ็ด
เมือง ก็จกั มาครุบชิงเอาบังบ้านเมืองมหาราชะเจ้า ก็จงั เถิงเซิง่ อันฉิบหายกับด้วยนางผูน้ ้ี
ชะแล มหาราชะเจ้าบ่ควรจักรักษาไว้ และควรใส่แพไหลล่องน้าเสียชะแล” ว่าอัน้ หัน้ แล”
(พรหมจักร, 2522: 15)

ในรามเกียรติ ์ฉบับลังกาสิบโหจะไม่ปรากฏความเป็ นกาลกิณีแก่บ้านเมืองของ
นางสีดา เพราะนางสีดามิได้มาเกิดอยู่ในครรภ์ของพระมเหสีของทศกัณฐ์หรือมาเกิดเหนือตัก
ของทศกัณฐ์ดงั ทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ
หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคอีสานทัง้ 2 ฉบับ ได้แก่ พระรามชาดก
และพระลัก – พระลาม จะพบว่า กวีผแู้ ต่งยังคงภาพของนางสีดาทีเ่ ป็ นกาลกิณีแก่บา้ นเมืองและ
ยังถูกทอดทิง้ ใส่แพไป (ในเรือ่ งพระลัก – พระลามนัน้ นางสีดาจะถูกทอดทิง้ ในป่ าหิมพานต์) แต่
สิง่ ทีน่ ่ าสนใจจะเป็ นนางสีดาในพระรามชาดก จะเห็นได้ว่า พญาราพณาสวรไม่ได้ทาตามคาพูด
ของโหรทีจ่ ะทอดทิง้ นางสีดา โดยได้เลีย้ งนางสีดาจนครบ 1 ปี แต่ทว่านางสีดาก็ฉวยเอามีดแทง
ทีค่ างของพญาราพณาสวร ทาให้พญาราพณาสวรเห็นว่าจะจริงตามคาทานาย จึงได้นานางสีดา
ไปลอยแพในทีส่ ุด ดังความทีว่ ่า
“นางจันทาทรงครรภ์ครบ 10 เดือน คลอดลูกเป็ นหญิง อยู่มาธิดาอายุหนึ่งขวบ
กาลังยกย่างไปมาและช่างพูด มีรูปโฉมงดงาม พญาราพณาสวรรักใคร่มาก โอบอุม้ ขึน้ ใส่
ตักจูบหน้าจูบหัว พลางพูดว่าลูกเราน่ ารักน่ าเอ็นดูปานนี้ ไฉนหูฮาจึ่งว่าจะเกิดมาทาร้าย
พ่อ ไม่เห็นมีเค้าเป็ นความจริงเลย กาลังจูบชมดมขม่อมอยู่ไปมา กุมารีฉวยเอามีดด้าม
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แก้วในขันหมากขึน้ มาแทงลูกคางพ่อ พญาราพณาสวรเห็นจริงว่า คงเกิดมาฆ่าพอจริง จึง
ให้เอาไปลอยแพเสีย”
(พระรามชาดก, 2507 : 39)

จากช่วงชีวติ ในตอนเปิ ดเรื่องของนางสีดาจะทาให้เห็นว่า กวีผู้แต่งสร้างภาพ
ของนางสีดาให้เป็ นกาลกิณีแก่บ้านเมืองและจาต้องถูกทอดทิ้งไปในที่สุด ช่วงชีวติ ดังกล่าวถือ
เป็ นชะตากรรมชีวติ ทีน่ างจะต้องเผชิญ เป็ นการสร้างสรรค์เหตุการณ์ทม่ี คี วามสนุ กสนานและทา
ให้เกิดการติดตามเนื้อเรื่องต่อไป นับเป็ นการสร้างคู่ขดั แย้งระหว่างทศกัณฐ์กบั นางสีดาอย่าง
ชัดเจน ความขัดแย้งดังกล่าวล้วนส่งผลทาให้เกิดเนื้อเรื่องที่เข้มข้นต่อมาในที่สุด อีกทัง้ ยังเป็ น
การสร้างภาพของชีวติ ทีร่ นั ทดของนางสีดาได้เป็ นอย่างดี
4.5.1.2 การเป็ นธิ ดาบุญธรรมของพระฤษี
หลังจากที่นางสีดาถูกลอยแพทอดทิง้ ไปตามแม่น้ าหรือมหาสมุทรนัน้ (ในเรื่อง
พระลัก – พระลามนัน้ นางสีดาถูกทอดทิง้ ในป่ าหิมพานต์) ซึง่ ทาให้นางสีดามีฐานะเป็ นธิดาบุญ
ธรรมของผู้ใจบุญที่รบั เลี้ยงดูนางสีดา นัน่ หมายถึง พระฤษี หากพิจารณาจากรามเกียรติ ์ฉบับ
ต่างๆ ของไทยจะกล่าวตรงกันว่า นางสีดาจะเป็ นธิดาบุญธรรมของพระฤษี ทัง้ นี้รามเกียรติ ์ภาค
กลางโดยเฉพาะฉบับรัชกาลที่ 1 พระฤษีผเู้ ป็ นพระบิดาบุญธรรมของนางสีดา คือ พระฤษีชนก
ซึง่ ยังดารงฐานะเป็ นกษัตริยด์ ้วยเช่นกัน หากพิจารณาถึงรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือ
และภาคอีสานจะเรียกพระฤษีว่า “พระรัสสี / พระรสี / เจ้ารัสสี / เจ้ารสี” ทัง้ นี้ในเรื่องหอรมาน
และปรัมมเหียรเรียกพระฤษีชนกว่า “ฤษีกสั สปะ” นอกจากนัน้ จะไม่มชี ่อื เรียกพระฤษีชนกโดยจะ
ใช้ว่า ฤษีตนหนึ่ง เจ้ารัสสี ฯลฯ แต่ในลังกาสิบโห พระฤษีจะเป็ นผู้ส่อื กลางนาเรื่องทีพ่ บธิดาถูก
ฝั งอยู่ไปแจ้งต่อท้าวกันนกา จะเห็นว่า ฤษีในลังกาสิบโหมิใช่พระบิดาบุญธรรมของนางสีดาซึ่ง
แตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของไทย
การเป็ นธิดาบุญธรรมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่ างๆ ของไทยส่วนใหญ่
จะเป็ นการแสดงให้เห็นว่า ชะตาชีว ิตของนางสีดาผกผันจากฐานะพระราชธิดาของกษัตริย์สู่
ฐานะของการเป็ นธิดาของพระฤษี ซึ่งจะสืบเนื่องต่อจากเหตุการณ์ท่ที ศกัณฐ์สงให้
ั ่ นานางสีดา
ลอยลงน้ าไปหรือ รามเกียรติ ์บางฉบับจะกล่าวว่า นางสีดาถูกนาไปทิ้งในป่ า จึงทาให้นางสีดามี
ฐานะเป็ นพระราชธิดาบุญธรรมของท้าวชนก (หรือบางฉบับชื่อเรียกฤษีจะไม่เหมือนกัน) ในเวลา
ต่อมา ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางโดยเฉพาะฉบับรัชกาลที่ 1 ท้าวชนกได้บาเพ็ญเพียรในป่ า
และมาสรงน้ าซึ่งได้เห็นผอบลอยน้ ามา จึงทาให้เห็นธิดาองค์น้อยและคิดแต่งตัง้ ธิดาองค์น้ีเป็ น
ธิดาบุญธรรม ดังความทีว่ ่า
๏ ถึงฝั ง่ จึงเปิ ดผอบมาศ
มีความโสมนัสยินดี
เด็กนี้ใช่ชาติต่าพงศ์

เห็นอนงค์น้อยนาฏเฉลิมศรี
ดังได้
่ มณีจกั รพรรดิ
จะเป็ นหน่อสุรยิ ว์ งศ์พงศ์กษัตริย์
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ชะรอยว่าธานีบรู รี ตั น์
จึง่ ใส่ผอบทิพมาศ
กูกไ็ ร้ธดิ าแลกุมาร
จะเลีย้ งไว้เป็ นธิดาบุญธรรม์
คิดแล้วจึง่ องค์พระมุนี

เกิดความวิบตั กิ ุลกี าล
ทิง้ เสียอนาถน่าสงสาร
บุญมาพบพานเข้าวันนี้
สืบวงศ์ไอศวรรย์เฉลิมศรี
ออกวาทีตงั ้ สัจจา
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 280)

เมื่อเวลาผ่านไป 16 ปี ท้าวชนกคิดถึงธิดาองค์น้อยจึงสังให้
่ นายโสมไถหาธิดา
แต่ไม่พบ ท้าวชนกลงมือไถหาธิดาองค์น้อยด้วยตนเองโดยตัง้ จิตอธิษฐานถึงโคอุสุภ ราช สัตว์
พาหนะทรงของพระอิศวร (พระศิวะ) ขอให้พบธิดาทีต่ นฝั งไว้ใต้ดนิ จนในทีส่ ุดท้าวชนกก็พบธิดา
ทีม่ รี ปู โฉมงดงาม ต่อมาท้าวชนกได้ตงั ้ นามธิดาว่า “สีดา” (แปลว่า รอยไถ) ดังความทีว่ ่า
๏ ครัน้ ถึงอาวาสน์ตาหนักไตร
จึง่ กล่าวสุนทรวาจา
ตัวพ่อไร้ราชสุรยิ ว์ งศ์
จึง่ มาสร้างพรตตบะกรรม์
เป็ นกุศลผลบุญยิง่ นัก
สมความปรารถนาในครานี้
พ่อจะประสาทนามให้
จงชื่อว่านางสีดา

มีใจแสนโสมนัสสา
แก่พระธิดาวิลาวัณย์
จะดารงพิภพไอศวรรย์
อยู่ทใ่ี นอารัญคีรี
จึง่ ได้ลกู รักเฉลิมศรี
ทีจ่ ะสืบสุรยิ ว์ งศ์กษัตรา
ดวงใจแสนสุดเสน่หา
อันตรายโรคาอย่าแผ้วพาน ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 316 - 317)

ในขณะเดียวกัน นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางโดยเฉพาะรามเกียรติ ์
ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุรนี นั ้ จะปรากฏเหตุการณ์ทน่ี างสีดามาอาศัยอยูก่ บั พระฤษีในป่ าสืบเนื่องมา
จาเหตุการณ์ทพ่ี ระรามสังประหารชี
่
วติ นางสีดาโดยพระรามเข้าใจผิดคิดว่า การทีน่ างสีดาวาดรูป
ทศกัณฐ์เป็ นการแสดงความอาลัยหาทศกัณฐ์ เหตุการณ์ดงั กล่าวจึงเป็ นสาเหตุท่ที าให้นางสีดา
จาต้องมาอาศัยอยู่กบั พระฤษีในป่ า แต่อย่างไรก็ตาม บทบาทและฐานะของนางสีดาในการเป็ น
ธิด าบุ ญ ธรรมของพระฤษีใ นรามเกีย รติฉ์ บับ พระเจ้า กรุ ง ธนบุ ร ีจ ะไม่ ป รากฏชัด เจน เพราะ
รามเกียรติ ์ฉบับดังกล่าว พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ตอนพระมงกุฎโดยเปิ ดเรื่องด้วยเหตุการณ์
ทีพ่ ระมงกุฎหาอาหารและผลไม้มาเลีย้ งดูนางสีดาและพระฤษี ซึง่ พระองค์มไิ ด้ทรงเน้นย้าความ
เป็ นมาของนางสีดาทีม่ าอยูก่ บั พระฤษี
หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่นภาคเหนือนัน้ จะพบว่า นางสีดาในเรื่อง
หอรมานและปรัมมเหียร นางสีดาจะมีฐานะเป็ นธิดาบุญธรรมของพระฤษีกสั สปะ หลังจากทีพ่ ญา
ราภนาสวร (ราพนาสวร) ได้สงให้
ั ่ ขา้ รับใช้นาสีดาใส่แพลอยน้าไป แพได้ลอยไปติดทีร่ วั ้ ท่าน้ าของ
พระฤษีกสั สปะซึง่ พระฤษีได้ตงั ้ ชื่อให้ว่า “สีตา” เพราะธิดาองค์น้อยยกมือขึน้ สีตาตัวเอง ในเวลา
ต่อมาได้เปลีย่ นชื่อว่า “สีดา” และได้ชุบเลีย้ งดูเป็ นพระธิดาของตน ทัง้ นี้เนื้อความและการดาเนิน

124
เรือ่ งในหอรมานและปรัมมเหียรจะมีความคล้ายคลึงกัน ผูศ้ กึ ษาจะขอยกความในปรัมมเหียร ดัง
ความทีว่ ่า
“แลแพอัน นัน้ ลมหากมาพัด ก็ไหลไปตามฟองน้ าอันนัน้ .....ก็ไ หลไปค้างอยู่ร วั ้
อาบน้าแห่งเจ้ารัสสีตน 1 ชื่อว่ากัสสปรัสสีหนั ้ แล....เถิงกาลเมื่ออัน้ ดีมาอาบน้ าแห่งเจ้ารัสสี
นัน้ ท่านก็ลงไปสูท่ ่าเพื่ออาบน้ าดังอั
่ น้ เจ้ารัสสีกม็ าหันยังแพอันใส่โกฏิคา มาค้างอยู่รวั ้ ท่า
น้า เจ้ารัสสก็มาไขผ่อดูยงั โกฏิคาอันนัน้ ก็หนั ยังนางกุมารีน้อยผูน้ นั ้ อันยกมือสีตาอยู่
ยามเมื่อเจ้ารัสสีไขผ่อหัวทีนนั ้ หัน้ แล เจ้ารัสสีตนนัน้ หันก็มคี วามอินดูกรุณ า จิง่ จักริ
ราเพิงว่า นางกุมารีผนู้ ้มี บี ุญสมภารมากนักดีหลี แลกูจกั เอาเมือเลีย้ งไว้เทอะ ว่าอัน้ แล้วจิง่
ใส่ช่อื กุมารีน้อยผูน้ นั ้ ตามลักขณะอันยกมือขึน้ สีตายามไขผ่อหัวทีน่ นั ้ ว่านางสีตาว่าอัน้ หัน้
แล กาลเมื่อภายลุนลวดแปลใส่ช่อื ว่านางสีดา ว่าอันเล่าหัน้ แล”
(ปรัมมเหียร, 2527: 3)

ในเรื่องพรหมจักรนัน้ เนื้อเรื่องจะมีความใกล้เคียงกับรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของ
ไทย กล่าวคือ แพลอยมาติดท่าน้าของพระฤษี พระฤษีเกิดความรักใคร่และเห็นว่าธิดาองค์น้ีเป็ น
ผูม้ บี ุญจึงคิดชุบเลีย้ งเป็ นธิดาบุญธรรมของตน แต่ทแ่ี ตกต่างออกไปนัน้ จะเป็ นฉบับลังกาสิบโห
เพราะพระฤษีมใิ ช่บดิ าบุญธรรมของนางสีดาแต่จะเป็ นผูท้ ท่ี าหน้าทีแ่ จ้งข่าวว่าพบธิดาทีถ่ ูกฝั งอยู่
ต่อท้าวกันนกา ทาให้ทา้ วกันนกาได้ชุบเลีย้ งนางสีดาเป็ นพระราชธิดาบุญธรรม ดังความทีว่ ่า
“มีฤษีตนหนึ่งเล็งญาณเห็นว่านางสิดาถูกฝั งอยู่ทเ่ี กาะดอนทราย จึงเข้าไปบอกท้าว
กันนกา (ท้าวชนก) ทราบ ท้าวกันนกาก็ประกาศป่ าวร้องให้ชาวเมืองไปขุด ก็พบหีบทา
ทอง ก็นาไปถวายท้าวกันนกาๆ เปิ ดหีบทาทองเห็นนางสิดาก็ดใี จ นาไปเลีย้ งเป็ นบุตรบุญ
ธรรม”
(ลังกาสิบโห, 2534: 24 - 25)

หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ อีสานจะพบว่า เนื้อความในควายทัวระพีจะ
เหมือนกับปรัมมเหียรและหอรมาน กล่าวคือ เมือ่ นางสีดาถูกทิง้ ลอยแพไป แพก็ไปติดทีท่ ่าน้ าเจ้า
ระสี เจ้าระสีเห็นธิดาองค์น้อยจึงชุบเลีย้ งเป็ นธิดาบุญธรรมและตัง้ ชื่อว่า “สีตา” ตามทีธ่ ดิ าองค์น้ียก
มือขึน้ สีตา ต่อมาได้เปลีย่ นชื่อใหม่ว่า “สีดา”
ส่วนรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ อีสานทัง้ พระรามชาดกและพระลัก – พระลาม จะมี
ลักษณะบางอย่างที่แตกต่างไปจากรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของไทย กล่าวคือ ลาดับแรก ในเรื่อง
พระรามชาดก เนื้อความในเรื่องมิได้บอกอย่างชัดเจนว่านางสีดาเป็ นพระธิดาบุญธรรมของพระ
ฤษีแต่อย่างใด กวีผแู้ ต่งได้สร้างสรรค์ให้นางสีดาอาศัยอยู่ในเรือสาเภาหลังจากที่ถูกราพณาสวร
สังให้
่ นานางมาทิ้ง พระอินทร์เห็นเช่นนัน้ จึงตัง้ ชื่อนางสุชาดาว่า “สีดา” และนิรมิต ปราสาทที่ม ี
อาหารทิพย์ ต่อมานางสีดาได้มาอาศัยอยู่กบั พญานาคทีช่ ่อื ว่าโอดถาลิกาซึง่ รักใคร่ เอ็นดูนางสีดา
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เหมือนบุตรสาว อาจอนุ มานได้ว่านางสีดามีฐานะเทียบเท่าพระราชธิดาบุญธรรมของพญานาค
เนื่องจากนางศุลกิ า ชายานาคมีความรักใคร่เหมือนบุตรสาวนันเอง
่
ดังความทีว่ ่า
“พระอินทร์เล็งเห็นเหตุตลอดแล้ว ลงมาทีแ่ พนัน้ แนะกุมารีให้ราลึกชาติได้ว่า เคย
เป็ นนางสุชาดา บัดนี้ตงั ้ ชื่อให้ว่านางสีดา และนิรมิตสะเภาน้อยมีปราสาทโภชนาหารของ
ทิพย์ สอนกถาอัน บันดาลให้เป็ น ที่ร ักแก่ คนทัง้ หลาย บอกว่า สะเภานี้เ ป็ น กายสิท ธิจ์ ะ
ต้องการไปที่ไหน คอยอยู่ตาบลใด ให้ไปรับแห่งไหน สังได้
่ ท ัง้ นัน้ เมื่อให้นางสีดากินน้ า
ทิพย์น้อยหนึ่งแล้ว เขียนหนังสือให้ดู นางก็รแู้ จ้งตัวหนังสือร้อยเอ็ดภาษา และสังว่
่ าเมื่อไป
ถึงบ้านเมืองใด จงเขียนหนังสือไว้ ใครๆ มาเห็นก็จะรักใครเหมือนลูกแม่เดียวกัน
......คราวหนึ่งพญานาคชื่อโอดถาลิกาเล่นน้าอยู่ แลเห็นนางไต่ถามทราบเรื่อง มีใจ
สงสารพาไปช่วงคุม้ ของตนในเมืองนาค อยู่กบั ลูกหญิงชื่อนางบับพาวรรณ นางศุลกิ าชายา
นาคมีความรักใคร่ เอาใจใส่เลีย้ งอย่างลูก”
(พระรามชาดก, 2507 : 39 - 40)

ทัง้ นี้ในพระรามชาดกได้กล่าวว่า เมื่อนางสีดาเจริญเติบโตได้อายุ 15 ปี นางสีดา
ได้มาอาศัยอยูก่ บั พระฤษีตนหนึ่ง แต่ดว้ ยความไม่เหมาะสมทางเพศ พระฤษีจงึ ได้ นิรมิตปราสาท
หลังหนึ่งให้นางสีดาพักอาศัยซึ่งอยู่ห่างจากบรรณศาลาห้าร้อยวา และพระฤษียงั ได้ นิรมิตหญิง
สาวทีม่ รี ูปร่างหน้าตาเหมือนกับนางสีดาไว้สบิ คนเพื่อเป็ นเพื่อน และนิรมิตนางค่อมยีส่ บิ คนเพื่อ
คอยรับใช้ กล่าวได้ว่า ฐานะของนางสีดากับพระฤษีจงึ มิใช่เป็ นธิดาบุญธรรมกับบิดาบุญธรรม
เหมือนกับรามเกียรติ ์ของไทยฉบับอื่นๆ แต่นางสีดาจะอยู่ในฐานะผู้ดูแลรับใช้พระฤษีผู้ทรงศีล
มากกว่า ดังความทีว่ ่า
“.....เมื่อฤษีลงไปตักน้ าทีท่ ่าเห็นนางสีดาอยู่ในสะเภา จึ งปราศรัยไต่ถาม นางสีดา
ว่าตนเองก็ไม่ทราบว่ามาแต่ไหน พ่อแม่มหี รือไม่กไ็ ม่ทราบ พอรูภ้ าษาก็พบตัวอยู่ในสะเภา
นี้ จนอายุได้ 15 ปี พระฤษีจงึ พาขึน้ ไปอยู่บรรณศาลาบนเกาะ นางสีดาเอาใจใส่ปฏิบตั ิ
ต่อมาพระฤษีรู้สกึ ว่าการอยู่ร่วมกันกับสตรีสาวไม่เหมาะแก่เพศ จึงเอาสะเภาลานั ้นมา
นิรมิตแปลงเป็ นปราสาทอยู่ห่างบรรณศาลาห้าร้อยวา นิรมิตนางสาวๆให้อยู่เป็ นเพื่อนสิบ
คน มีรปู ร่างหน้าตาเหมือนนางสีดาและนิรมิตนางค่อมอีกยีส่ บิ คนเพื่อรับใช้”
(พระรามชาดก, 2507 : 40)

นางสีดาในพระลัก - พระลาม นางสีดามิได้ถูกลอยแพในแม่น้ ามหาสมุทรแต่นาง
สีดาถูกทิ้งในป่ าหิมพานต์ ต่อมาพระรัสสีได้มาพบธิดาองค์น้อยจึงคอยเลีย้ งดูตงั ้ แต่นนั ้ มา แม้ว่า
ในพระลัก – พระลามมิได้บอกว่าพระรัสสีเป็ นบิดาบุญธรรมของนางสีดาอย่างชัดเจน แต่พระรัสสี
ก็ได้ชุบเลี้ยงดูแลนางสีดา พออนุ ม านได้ว่า พระรัสสีเป็ นผู้มพี ระคุณของนางสีดาและถือว่าเป็ น
บิดาบุญธรรมได้เช่นกัน ดังความทีว่ ่า
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“...เมื่อนัน้ ยังมีพระรัสสีเจ้าทงธรรมคนปะเสิฐ อยู่แห่งห้อนทันนัน้ บ่ไกลเจ้าก็ละ
เทีย่ วห้องคีรฮี าวป่ า หาลูกไม้มนั อ้อนพ่างแซง พระได้ยนิ เสียงว่อนๆไห้ในหนองสะใหญ่เจ้า
ก็จติ ทะจอดน้อยคนิงค้ามอิดู ใผผู่เอาลูกเต้ามาคว่ากลางไพ ฮู้ว่าคงหลงตกประเทศไกล
เมืองบ้าน เจ้าก็ไปฟั งใกล้ในดอกบัวทอง ก็จงิ่ เห็นกุมารีฮูปงามคือแต้ม พระก็บานเอาน้อย
เมือหาแก้วกู่ ภายพุ้น เจ้าก็นีรมิตนิ้วมือให้ดูดกิน นางก็กนิ ตางน้ านมหอมหวาน แซบ ดู
อุ่นท้องให่อยู่สาบาย พระก็ทาเพียรเลีย้ งเจียระกาลนานยิง่ จิงแล้ว ก็จงิ่ ลอกเปื อกไม้เป็ น
ผ้าอู่นาง แต่นนั ้ กาลเหิงได้สบิ สองปี สองใหญ่ นางก็งามยิง่ แท้คอื ป้ องแปกเขียนพระจิง่ หา
ชื่อน้อย สีดาจันทะแจ่ม......”
(พระลัก – พระลาม, 2518: 6)

จากทัง้ หมดข้างต้น จะทาให้เห็นว่า นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่ างๆของไทย
ยังคงเป็ นธิดาบุญ ธรรมของพระฤษี มีเ พียงบางฉบับเท่านัน้ ที่นางสีดามิใ ช่ธ ิดาบุญ ธรรมดังที่
ปรากฏในพระรามชาดก หรือบางฉบับนางสีดาเป็ นธิดาบุญธรรมของเจ้าเมือ งดังที่ปรากฏใน
ลังกาสิบโห อาจกล่าวได้ว่า การเลื่อนฐานะของนางสีดาจากผู้ท่ถี ูก ทอดทิ้งให้กลายมาเป็ นพระ
ราชธิดาบุญธรรมของพระฤษีหรือเจ้าเมืองนัน้ อาจเป็ นการเพิม่ โอกาสและความเหมาะสมของ
นางเอกในฐานะที่พอเท่าเทียมกับพระเอก ถือเป็ นความชอบธรรมที่นางเอกจะได้ อภิเษกสมรส
กับพระเอก กล่าวได้ว่า การทีผ่ ใู้ จบุญรับเลีย้ งนางสีดาเป็ นธิดาบุญธรรมถือเป็ นเงื่อนไขหนึ่งทีก่ วีผู้
แต่งพยายามสร้างความสมเหตุส มผลทางวรรณกรรมให้มผี ู้ช่วยเหลือนางสีดาที่จาต้องเผชิญ
ชะตากรรมของชีวติ ตามลาพัง อีกทัง้ ช่วงชีวติ ในช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็ นด่านสุดท้ายที่นางสีดา
จะเปลีย่ นจากวัยเด็กสู่วยั สาวเพื่ออภิเษกสมรสและออกเรือนในทีส่ ุด
4.5.1.3 การได้อภิ เษกสมรสกับผูม้ ีบญ
ุ
เมื่อนางสีดาเจริญวัยเข้าสู่อายุ 16 ปี (บางฉบับอาจเป็ น 15 ปี ) ความงามของ
นางสีดาเป็ นที่เลื่องลือทาให้เป็ นที่หมายปองของเจ้าเมืองต่างๆ ทัง้ นี้ในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ
ของไทยกล่าวตรงกันว่า นางสีดาเป็ น พระมเหสีของพระรามแห่งเมืองอยุธยา ส่วนฉบับท้องถิน่
อาจมีช่อื เรียกพระรามต่างกันออกไป ดังเช่น พระยาพราหมราช พระยาพรหมจักร เจ้าลัมมา
พญารามราช ฯลฯ ซึ่งพระรามนี้ก็เป็ นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ผู้ท่อี วตารลงมาปราบ
ทศกัณฐ์และเหล่าวงศ์ยกั ษ์พาลให้หมดไป กล่าวได้ว่า ฐานะของนางสีดาในฐานะพระมเหสีของ
พระรามได้มาจากการอภิเษกสมรส ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยทัง้ ฉบับรัชกาลที่ 1
รวมไปถึงฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือและภาคอีสาน กวีผแู้ ต่งยังคงเหตุการณ์เรื่องการอภิเษกสมรส
ของนางสีดากับพระรามไว้ ดังนัน้ นางสีดาในฐานะมเหสีของพระรามเป็ นการเปลีย่ นช่วงชีวติ จาก
หญิงโสดกลายเป็ นหญิงทีม่ สี ามีแล้วด้วยเงือ่ นไขการอภิเษกสมรสกับพระราม
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หากพิจารณาถึงรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง จะพบว่า รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
จะเป็ นฉบับเดียวทีก่ ล่าวถึงพิธอี ภิเษกสมรสครัง้ ที่ 1 ระหว่างพระรามกับนางสีดา ตัง้ แต่พธิ ยี กธนู
พิธอี ภิเษกสมรสและพานางสีดากลับอยุธยา ทัง้ นี้ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 จะมีตอนอภิเษก
สมรสครัง้ ที่ 2 ระหว่างพระรามกับนางสีดา แต่ผู้ศกึ ษาจะไม่ถือว่าปรากฏตอนการได้อภิเษก
สมรสกับผูม้ บี ุญของนางสีดา จึงจะขอกล่าวในเฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เท่านัน้
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ได้กล่าวถึงทีม่ าฐานะของนางสีดาในฐานะมเหสีของ
พระรามเกิดมาจากท้าวชนกคิดหาคู่ให้นางสีดาโดยมีเงื่อนไขว่า หากใครยกศิลป์ (ธนู) ทีม่ ชี ่อื ว่า
“ธนูมหาโมลี” ของพระศิวะได้ จะยกนางสีดาให้เป็ นมเหสี โดยพิธยี กธนูเริม่ ในวันพฤหัสบดี ขึน้ สี่
ค่ า เดือนสี่ ผู้ศกึ ษาเห็นว่า การตัง้ เงื่อนไขการยกนางสีดาให้ดงั กล่าวเพื่อทาให้เห็นว่านางสีดา
และพระรามเป็ นคู่บุญบารมีกนั โดยใช้ธนู ของพระศิวะเป็ นเงื่อนไข และเป็ นเน้นย้าให้เห็นว่าผู้ม ี
บุญเท่านัน้ ทีจ่ ะควรคู่กบั นางสีดา ดังความทีว่ ่า
จึง่ ดาริถวิลในวิญญาณ์
ชันษาก็ได้สบิ หกปี
จาจะตัง้ พิธยี กศิลป์
ใครยกได้จะให้นงลักษณ์

ด้วยพระธิดาโฉมศรี
ควรมีค่ภู ริ มย์รกั
บอกกษัตริยใ์ ห้สน้ิ ทัง้ ไตรจักร
เป็ นอัครชายายาใจ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 320)

ได้อุดมฤกษ์ศุภวาร
วันพฤหัสเดือนสีข่ น้ึ สีค่ ่า
ควรจะตัง้ พิธยี กศิลป์ ชัย
สุรยิ ว์ งศ์พงศ์พนั ธุเ์ ทเวศร์
ไตรโลกจะได้พง่ึ พัก

กราบกับบทมาลย์แล้วทูลไป
อมฤตโชคฤกษ์ใหญ่
ภูวไนยจะได้เขยรัก
เรืองเดชเลิศล้าพญาจักร
เป็ นหลักโลกาธาตรี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 320 - 321)

หลังจากที่ท้าวชนกประกาศข่าวออกไป ทาให้พระวสิษฐ์ฤษีทราบข่าวจึงมาทูล
แจ้งต่อพระรามกับพระลักษมณ์ เมื่อพระรามมาถึงเมืองมิถลิ า (เมืองของท้าวชนก) ได้สบตากับ
นางสีดาทีบ่ านหน้าต่าง ทาให้ทงั ้ สองต่างถวิลหาซึง่ กันและกันซึง่ เกือบทาให้ทงั ้ สองแทบครองสติ
และอารมณ์ไม่อยู่ (เหตุการณ์ตอนนี้มแี ต่เฉพาะในฉบับไทยเท่านัน้ ) ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
แอบมองตามช่องบัญชรชัย
ความรักกลัดกลุม้ รุมสวาท
แสนสุดเสน่หาอาวรณ์
๏ เมื่อนัน้
แสนพิศวาสนางเทวี
แต่หยุดเพ่งพิศเป็ นครู่

นางสีดาเยาวยอดพิสมัย
นัยน์เนตรสบเนตรพระสีก่ ร
ด้วยเคยรองบาทแต่ชาติก่อน
บังอรเพียงสิน้ สมประดี ฯ
พระรามทรงสวัสดิรั์ ศมี
ดังหนึ
่ ่งอัคคีมาจ่อใจ
หาทันรูพ้ ระองค์กห็ าไม่
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ต่อพระลักษมณ์นนั ้ ทูลเตือนไป
เดินทางทางเหลือบดูบญ
ั ชร
ขืนใจไปตามพระสิทธา

จึง่ ได้สติคนื มา
อาวรณ์ดว้ ยความเสน่หา
จนมาถึงโรงพิธี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 324)

เมือ่ พิธกี ารอภิเษกสมรสระหว่างพระรามกับนางสีดาใกล้จะเริม่ ขึน้ พระอินทร์ได้
เสด็จเป็ นองค์ประธานพิธเี พื่อป้ องกันเหตุรา้ ยที่จะเข่นฆ่าเพื่อแย่งชิงนางสีดา ต่อมากษัตริยเ์ จ้า
เมืองก็มอิ าจยกธนูของพระศิวะได้ เมื่อถึงคราวพระราม พระรามตรัสสังให้
่ พระลักษมณ์ลองยก
ธนูมหาโมลี พระลักษมณ์ลองจับธนูกเ็ ขยือ้ นจึงมาทูลต่อพระราม พระรามจึงเสด็จออกไปหยิบธนู
แล้วหน่ วงน้าวยิงธนูมหาโมลีจนทาให้ฟ้าและแผ่นดินสันสะเทื
่
อนถึงสวรรค์ชนั ้ ดุสติ เกิดพายุและ
อากาศมืดมน ดังความทีว่ ่า
๏ หน่วงน้าวดีดสายประลองศิลป์
เบือ้ งใต้ตลอดอโณทิศ
เป็ นพายุพดั ก้องกัมปนาท
โพยมพยับอับแสงสุรยิ น

ฟ้ าดินหวันไหวถึ
่
งดุสติ
เสียงสนันครรชิ
่
ตอึงอล
อากาศมืดฟ้ ามัวฝน
แล้วสว่างทัง้ สกลโลกา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 329)

หลังจากทีพ่ ระรามสามารถยกธนูได้ ท้าวชนกจึงส่งราชสารไปทูลเชิญท้าวทศรถ
มาร่วมพิธอี ภิเษกสมรสระหว่างพระรามกับนางสีดาทีเ่ มืองมิถลิ า จึงทาให้ทงั ้ สองเป็ นคู่ครองของ
กันและกัน หลังจากเสร็จพิธอี ภิเษกสมรส พระรามและนางสีดาได้ร่วมเสพสมภิรมย์รกั ซึง่ ทาให้
นางสีดาเลื่อนฐานะจากหญิงโสดกลายเป็ นหญิงที่มสี ามีแล้วในฐานะพระมเหสีของพระรามทัง้
ในทางพฤตินยั และนิตนิ ยั ดังความทีว่ ่า
๏ ดวงเอยดวงสมร
แสนรักสุดรักวนิดา
ถึงเจ้าจะหยิกข่วนด้วยเล็บ
ซึง่ จะทนประดิพทั ธ์กาหนัดใน
ว่าพลางอิงแอบแนบชิด
พระกรเลียมลอดสอดคว้า
หยอกเหย้าเคล้าคลึงเกีย้ วกระหวัด
ภุมรินบินว่อนคัคนานต์
พระยาพัดต้องกลีบโกมล
สองสมสองสุขสถาวร
๏ เมื่อนัน้
ได้ร่วมสังวาสพระหริวงศ์
ลืมอายลืมองค์พระบิตุราช

เจ้างามงอนจาเริญเสน่หา
สุดปั ญญาทีจ่ ะรัง้ รอใจ
ความเจ็บนัน้ พีพ่ อทนได้
สุดใจพีแ่ ล้ววนิดา
จุมพิตด้วยความเสน่หา
ดวงมณฑาทิพย์สมุ ามาลย์
ประดิพทั ธ์กลัว้ กลิน่ หอมหวาน
เชยบุษบาบานอรชร
ขยายแย้มเสาวคนธ์เกสร
สองสมรสาราญทัง้ สององค์ ฯ
นางสีดาแน่งน้อยนวลหง
พิศวงในรสฤดี
ลืมฝูงอนงค์นาฏสาวศรี
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ลืมทัง้ สมเด็จพระชนนี
จงรักภักดีถงึ ชีวติ
อิงแอบแนบองค์พระภัสดา

ลืมทีเ่ คยเล่นภิรมยา
ต่อพระจักรกฤษณ์นาถา
จงเวลารุ่งแสงทินกร ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 348 - 349)

หลังจากนัน้ พระรามได้พานางสีดากลับเมืองอยุธยา ก่อนทีน่ างสีดาจะเดินทาง
ไปยังเมืองของพระราม นางสีดาได้ทูลลาและคร่าครวญต่อท้าวชนกและพระมารดา (รัตนมณี)
ท้าวชนกได้ฝากนางสีดากับพระรามให้ดูแลนางด้วยความเมตตา อีกทัง้ ท้าวชนกยังได้เรียกนาง
สีดาเพื่อสอนสังก่
่ อนออกจากเรือนเพื่อไปเป็ นพระมเหสีของพระราม ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
เห็นสองลูกยาวิลาวัณย์
จึง่ ตรัสเรียกราชบุตรี
เจ้าจะจากอกพระบิดร
เป็ นข้าช่วงใช้บาเรอบาท
สงวนกายฝากกายฝากชีวา
อย่าทะนงว่าเป็ นองค์อคั รราช
ฝูงอนงค์ซง่ึ พระองค์ใช้ชดิ
อันพระชนนีบติ ุเรศ
ลูกรักจงรักภักดี
อย่าก่อการให้เคืองในเบือ้ งบาท
ถนอมจิตเป็ นนิจนิรนั ดร

ท้าวชนกจักรวรรดิรงั สรรค์ ฯ
งามดังสุ
่ รยิ นั จันทร
มารศรีจงฟั งพ่อสังสอน
่
ไปอยู่นครอยุธยา
พระภัสดาธิราชนาถา
ภักดีไปกว่าจะม้วยมิด
เจียมกายประมาทราชกิจ
อย่าคิดฉันทาราคี
ก็เหมือนบังเกิดเกศเกศี
จึง่ มีสวัสดีถาวร
เยาวราชจงสมัครสโมสร
ดวงสมรจงจาวาที ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 351)

หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือนัน้ จะพบว่า การอภิเษกสมรส
ระหว่างนางสีดากับพระรามนัน้ เนื้อความจะใกล้เคียงกับรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ซึ่งจะ
แตกต่างกันตรงทีช่ ่อื เรียกตัวละครและชื่อธนู ทัง้ นี้ผศู้ กึ ษาจะขอกล่าวถึงรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่
ภาคเหนือ 2 ฉบับ ได้แก่ ปรัมมเหียร หอรมาน เพราะเนื้อความในเรื่องจะมีความใกล้เคียงกับ
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มากทีส่ ุด อีกทัง้ ความดาเนินตัง้ แต่พระฤษีประกาศหาคู่ให้นางสีดา
พระรามและนางสีดาสบตากันที่บานหน้ า ต่ าง พระรามยกธนู แ ละน้ า วศร โดยชื่อ ธนู จ ะมีช่ือ
เรียกว่า “ สหัสสถามธนู ” ทัง้ นี้เนื้อความในปรัมมเหียรและหอรมานจะคล้ายคลึงกันมาก ดังนัน้ ผู้
ศึกษาขอยกเนื้อความในปรัมมเหียร ดังความทีว่ ่า
“เจ้ารัสสีจงิ่ กล่าวเซิง่ ท้าวพระยาทัง้ หลายว่า มหาราชตนใดหือ้ ขึน้ ยังธนูคนั นี้ได้ดงั ่
อัน เราก็จกั วางยังนางสีดาหือ้ ได้แล้ว กัสสปรสีเจ้ากล่าวสันนี้แล้ว ท้าวพระยาทัง้ หลายต่าง
ตนก็ต่างรักใคร่ได้ยงั นางสีดานี้แล”
(ปรัมมเหียร, 2527: 5)
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“ในกาลเมื่อพราหมราชและพระลักขณะเข้าไปบ่ทนั รอดอาสรมบทเจ้ารัสสีเทื่อดัง
อัน้ ส่วนนางสีดาอันอยู่ในหลังคาปราสาทที่นัน้ ไขประตูหหน้ าปล่องเบ็งชอร เล็ งหันยัง
พราหมราชและพระลักขณะเทียวทางมาด้วยตาแห่งตนอัน้ นางมีหวั ใจซืมไปแต่ผวิ หนัง
เข้าไปเถิงชิ้นแลเอ็นใหญ่ น้ อยชุเ ส้นแล้ว พัดเข้า ไปเถิง ขรหมองดูก็มีไ ปทัง้ ตัว นัน้ ด้ว ย
โบราณเวรแต่ภายหลังแลอนาคตเวรอันจักมาภายหน้านัน้ ลวดมีหวั ใจเป็ นอันหวันไหวนั
่
ก
หาสติบ่ได้ นางก็ท่าวไปในปราสาททีน่ นั ้ หัน้ แล”
(ปรัมมเหียร, 2527: 7)

หลังจากที่พระรามยกธนู และยิงศรได้ จึงได้นางสีดาเป็ นคู่ครอง เจ้ารัสสีกไ็ ด้สงั ่
สอนนางสีดาและกล่าวคาร่าลา นางสีดารูส้ กึ ตระหนักรูใ้ นบุญคุณทีพ่ ระรัสสีคอยเลีย้ งดูตนมาโดย
ตลอด นางได้ก้มกราบพระรัสสี 5 ครัง้ และเดินประทักษิณรอบพระรัสสี 3 รอบ พร้อมนาเครื่อง
ดอกไม้ของหอมมาบูชาพระรัสสี ทัง้ นี้เนื้อเรื่องในหอรมานและปรัมมเหียรจะไม่มกี ารพานางสีดา
กลับเมืองของพระรามเหมือนในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 แต่จะตัดตอนไปยังตอนทีพ่ ระราม
นางสีดาและพระลักขณะเดินทางต่อไป ขณะนัน้ พระอินทร์ได้แปลงเป็ นกวางทองคาเพื่อหลอก
ล่อให้นางสีดาอยากได้ นางสีดาได้ขอร้องให้พระยารามราชช่วยจับกวางทองนี้ ในทีส่ ุดนางสีดาก็
ถูกพญาราภนาสวรจับตัวไป
ในเรื่องลังกาสิบโห เมื่อนางสีดาเจริญเติบโตมาครบอายุ 16 ปี กลายเป็ นหญิง
สาวทีม่ คี วามงามเลื่องลือไปถึงเมืองร้อยเอ็ดเจ็ดนคร ทาให้เจ้าเมืองต่างนาเครื่องบรรณาการมา
ถวายเพื่อสู่ขอนางสีดา แต่ท้าวกันนกามิยอมรับและขอให้พระอินทร์ช่วยเหลือ พระอินทร์นาถุง
แก้วอัสจันมามอบให้ทา้ วกันนกา หากใครยกถุงแก้วและน้าวยิงได้ 3 ที จะยกนางสีดาให้เป็ นพระ
มเหสี ดังความทีว่ ่า
“…....พญาร้อยเอ็ดก็ไม่ยอมกลับ ท้าวกันนกาก็อดั อัน้ ตันใจ ไม่รวู้ ่าจะทาประการใด
ดี ท้าวก็กราบไหว้พระอินทร์ขอให้ช่วยแก้ปัญหานี้ทเี ถอะเนอ พระอินทร์กเ็ หาะลงมาพร้อม
กับให้ถุงแก้วอันสจัน (รัตนธนู) แก่ทา้ วกันนกาด้วย และบอกว่าหากผูใ้ ดยกถุงแก้วอัสจันนี้
ได้และน้าวยิงได้ 3 ที จะยกนางสิดาให้แก่ผนู้ นั ้ เถิดเนอ”
(ลังกาสิบโห, 2534: 25)

เจ้าลัมมา (พระราม) สามารถยกถุงอัสจันขึน้ ได้และน้าวศรยิงได้อย่างง่ายดาย
ศรดอกแรกดังสนัน่ ทัวธานี
่
ศรดอกทีส่ องยิงถึงขอบจักรวาล และศรดอกทีส่ ามเข้าสู่เมืองไอโสน
ต่อมาเจ้าลัมมายิงศรไปเมืองธตลถเพื่อแจ้งสาร ท้าวธตลถจึงแต่งเครื่องขันหมากเป็ นบรรณาการ
เพื่อนาไปใช้ในงานอภิเษกสมรสระหว่างนางสิดากับเจ้าลัมมา แต่เนื้อความในลังกาสิบโหจะมี
การเพิม่ เนื้อเรือ่ งเข้ามาเป็ นโครงเรือ่ งย่อย กล่าวคือ พญาภุมมจัก (ทศกัณฐ์) อยากได้นางสีดาจึง
ยกพลมาแย่งชิง แต่ไม่อาจต่อสู้กบั เจ้าลัมมาได้จงึ หนีไป ซึง่ เป็ นการสร้างสรรค์ของกวีท่มี คี วาม
แตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของไทย ดังความทีว่ ่า
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“.......เจ้าลัมมาถือดาบมัน่ ภุมมจักน้าวศรยิง เจ้าลัมมาก็เอาดาบปั ดลูกศรตกดินสิน้
เจ้าลังกาเอาหอกทิพย์พุ่งใส่เจ้าลัมมา เจ้าลัมมาเอาดาบฟั นปลายหอกขาดสะบัน้ คันหอก
ตกลงในป่ านันเอง
่ ภุมมจักเป่ ามนตาล้อมรอบกายเจ้าลัมมา เจ้าลัมมาก็เป่ ามนต์เป็ นลมพัด
พาไฟหายไปหมดสิ้น ภุมมจักเอาก้อนหินโตเท่าตัวช้างเหาะขึน้ ไปข้างบนทุ่มลงมาถูก
ศีรษะแตกกระจายกลายเป็ นมูลผลาหารและดอกไม้.........พญาภุมมจักเห็ นท่าไม่ดจี งึ หนี
ไปแล”
(ลังกาสิบโห, 2534: 28 - 29)

ส่วนเนื้อเรื่องในพรหมจักรนัน้ เมื่อพระยาวิโรหาราช (ทศกัณฐ์) ทราบข่าวความ
งามของนางสีดาก็ยกพลแต่งเครือ่ งบรรณาการมาสู่ขอนางสีดา พร้อมกับเจ้าเมืองอื่นๆ การยกพล
ของทศกัณฐ์จะแตกต่างจากลังกาสิบโห กล่าวคือ ในพรหมจักร พระยาวิโรหาราชยกทัพมาก่อนที่
พระรามจะได้อ ภิเ ษกสมรมกับนางสีดา แต่ ใ นลังกาสิบโห พญาภุมมจักยกทัพ มาหลัง ก่ อ นที่
พระรามกับนางสีดาอภิเษกสมรสกันเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้เจ้ารสีก็มริ บั เครื่องบรรณาการของผู้ใด
พร้อมตัง้ จิตอธิษฐานว่า หากบุญของนางสีดาและตนยังมี ขอให้พระอินทร์จงช่วยด้วย เมื่อนัน้
พระอินทร์จงึ เหาะเอานา “ธนูสงิ คเทพ” กับปื นวิเศษ ทาให้เจ้ารสีตงั ้ เงื่อนไขว่า หากผูใ้ ดสามารถ
ยิงธนูและปื นไปทีเ่ สาจนแตกเป็ นจุณได้ ผูน้ นั ้ จะได้นางสีดาเป็ นชายา ดังความทีว่ ่า
“.........บัดนี้อนิ ทาธิราชเจ้าฟ้ า ตนปราบในแหล่งหล้าสองสัตว์ เล็งหันท้าวพระยา
ทังหลายอันมาประสุมชุมนุ มกันหลายมาก พร้อมทุกปากขอนาง ก็จงิ่ จักมาวางปั น่ ยังธนู
สิงคเทพ อันวิเศษกับปื นแสง ก็จงิ่ ลงมาปั นแก่เราแล ท้าวพระยาทังหลายตนใดแลประกอบ
ไปด้วยอิทธิฤทธีมกี าลังมาก ขึน้ กงธนูอนั นี้แล้วใส่ปืนยาแลยิงเสาหินก้อนนั น้ หือ้ แตกเป็ น
กระจวณไปเลีย้ งดังอั
่ น้ เราก็จกั เวนหือ้ นางนาฏไธ้ ไว้หอ้ื แก่ทา้ วพระยาตนนัน้ แล”
(พรหมจักร, 2522: 47)

ส่วนรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคอีสานนัน้ เนื้อความในเรื่องทัวระพีจะคล้ายคลึง
กับเรื่องหอรมานและปรัมมเหียร ผู้ศกึ ษาจะไม่ขอกล่าวถึง หากพิจารณาในเรื่องพระรามชาดก
และพระลัก – พระลาม จะพบว่า นางสีดามีความงดงามซึง่ ทาให้เจ้าเมืองต่างๆ อยากได้นางเป็ น
พระมเหสี รวมไปถึงพญารามราชและพญาราพนาสวร แต่ในพระรามชาดก พญาราพนาสวรไม่ม ี
บุญบารมีค่คู วรกับนางสีดา แม้จะแข่งลองฤทธิ ์กับพระฤษีกไ็ ม่อาจสูไ้ ด้ ในทีส่ ุดพระฤษีกช็ ุบนางที่
มีรปู โฉมเหมือนนางสีดามีนามว่า “สุดโท” ส่วนนางสีดาตัวจริงไปแอบทีส่ ระบัว พญาราพณาสวร
คิดจะลักตัวนางสีดาตัวจริง แต่พระฤษีช่วยไว้ทนั พญาราพนาสวรจึงได้แต่นางสุดโทไปคนเดียว
เหตุ การณ์ ในเรื่องพระรามชาดก จะมีความคล้ายคลึงกับรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ
ของไทย กล่าวคือ จะปรากฏตอนพระรามยกธนู ซ่งึ ธนู มนี ามว่า “มะซีมะสี” และพญารามราช
สามารถยกศรดังกล่าวได้จงึ ได้อภิเษกสมรสกับนางสีดา แต่ถงึ กระนัน้ พญารามราชคิดจะพานาง
สีดาไปก่อนพระฤษีจะกลับจากการนาน้ าที่สระอโนดาตมาอภิเษกสมรสระหว่างพระรามกับนาง
สีดาโดยนางสีดายินยอมไปด้วย พระฤษีกลับมาเห็นทัง้ สองกาลังจูบดมชมขม่อม พระฤษีตกใจ
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มากแต่ก็ได้นาน้ าจากอโนดาตมาอภิเษกระหว่างพระรามกับนางสีดาซึ่งพระฤษีได้ทานายว่าทัง้
สองจะพลัดพรากแล้วจะได้กลับมาอยูร่ ว่ มกันอีกครัง้ ดังความทีว่ ่า
“พญารามราชขึน้ ไปบรรณศาลา นมัสการพระฤษี เมื่อแจ้งความประสงค์แล้ว พระ
ฤษีให้ลองยกธนูศลิ ป์ ชื่อมะซีมะสี อันมีน้ าหนักโกฏิหนึ่ง พญารามราชยกขึน้ ได้อย่างกับ
เป็ นของเบา เหมือนผูห้ ญิงยกคันกงดีดฝ้ าย พระฤษีชมว่าพญารามราชมีพลานุ ภาพมาก
และนางสีดาก็เคยเป็ นเมียมาแต่ฟากฟ้ าจึ่งยอมยกสีดาให้ และจะไปเอาน้ าวิเศษที่สระ
อโนดาตมาอภิเษกเพื่อมีอายุยงยื
ั ่ นถึงแสนโกฏิอสงไขยปี ”
(พระรามชาดก, 2507 : 46)
“.......พระฤษีว่าแล้วก็รดน้ าอโนดาตอภิเษกพญารามราชกับนางสีดาให้ครองกัน
ซ้ารดท้าวพระลักษณ์ให้มอี ายุยนื อยู่ดว้ ยกัน และพูดว่า เจ้าทัง้ สองจงพิทกั ษ์รกั ษานางสีดา
ให้ดี อย่าประมาท พ่อเล็งเห็นดูอนาคตเห็นว่า นางสีดาจะพลัดพรากจากไปคราวหนึ่งเป็ น
เวลานาน แต่คงจะกลับมาร่วมกันอีกเพราะบุรพกรรมพญารามราชจะส่งผล พญารามราช
ก็คดิ เห็นว่า ชะรอยเวรทีไ่ ล่หมาลายพลัดจากเมียนันเองจะตามมาสนอง
่
ครัน้ ได้โอกาส จึง่
อาลาพระฤษี ขีม่ า้ มณีกาบไปทัง้ สามกษัตริย”์
(พระรามชาดก, 2507 : 48)

ส่วนในเรื่องพระลัก – พระลามนัน้ เนื้อความจะใกล้เ คียงกับพระรามชาดก
กล่าวคือ พระรัสสีได้สร้างเงื่อนไขว่า หากพญาฮาบมะนาสวนสามารถยกธนูทองทีม่ นี ้ าหนักโกฏิ
หนึ่งได้ก็จะยกนางสีดาให้ แต่พญาฮาบมะนาสวนก็มอิ าจยกได้ แต่พระลามสามารถยกธนูได้จงึ
ได้อภิเษกสมรกับนางสีดา พระลามได้พานางสีดาหนีโดยขีม่ า้ มณีกาบไป
จากข้างต้น จะทาให้เห็นว่า นางสีดาในฐานะมเหสีของพระรามนัน้ ได้มาจากการ
สร้างเงื่อนไขของพระฤษีท่วี ่า หากผู้ใดสามารถยกธนู ได้สาเร็จก็จะได้อภิเษกสมรสกับนางสีดา
ทาให้เห็นว่า รามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย ส่วนใหญ่จะยังคงเหตุการณ์เรื่องการยกธนู ไว้ซง่ึ ธนู
ของฉบับภาคกลางจะเป็ นอาวุธของพระศิวะ แต่ฉบับท้องถิน่ จะเป็ นอาวุธของพระอินทร์ ทาให้
เห็นการปรับเปลี่ยนตัวละครตามบริบทความเชื่อแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน ในเรื่องการ
ยกธนูนนั ้ ผูศ้ กึ ษาเห็นว่า ธนูเปรียบเสมือนพืน้ ที่ทใ่ี ช้แสดงความมีบุญบารมีของนางสีดาและรวม
ไปถึงพระรามอีกด้วย แม้แต่ทศกัณฐ์ก็มอิ าจยกธนู ได้ ดังนัน้ การได้ครอบครองนางสีดาในฐานะ
มเหสีย่อมชวนชีใ้ ห้เห็นว่า ผูม้ บี ุญบารมีเท่านัน้ ทีจ่ ะได้นางสีดาเป็ น “รางวัล” โดยจะได้ครองคู่กบั
นางเอกผู้มบี ุญบารมีเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่า ช่วงชีวติ ของนางสีดาในช่วงนี้เป็ นช่วงที่มคี วามสุข
เพราะเป็ นช่วงเวลาทีด่ ซี ง่ึ จะเป็ นช่วงเปลีย่ นผ่านทีน่ างสีดาจาต้องเผชิญชะตากรรมอีกครัง้ ในช่วง
ชีวติ หลังการอภิเษกสมรสจนถึงจบเรือ่ งรามเกียรติ ์
จากทัง้ หมดข้างต้น ผู้ศกึ ษาขอสรุปช่วงชีวติ วัยเยาว์ ถงึ การอภิเษกสมรสของนางสีดา
เป็ นตารางดังนี้
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ตารางที่ 6

ช่วงชีวิตวัยเยาว์ถึงการอภิ เษกสมรสของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

ช่วงชีวิตวัยเยาว์
ถึงการอภิ เษกสมรส
1. การเป็ นผูท้ ถ่ี ูกทอดทิง้
2. การเป็ นธิดาบุญธรรมของ
พระฤษี
3. การได้อภิเษกสมรสกับผูม้ บี ญ
ุ

รามเกียรติ์
ฉบับ ร.1

รามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคเหนื อ

รามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคอีสาน



















4.5.2 ช่วงชีวิตหลังการอภิ เษกสมรส
ช่วงชีวติ หลัง การอภิเษกสมรสของนางสีดา ถือว่ามีความเข้มข้นและมีความซับซ้อน
ของเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ อย่า งหลากหลาย อัน จะท าให้เ ห็น ทุกมิติของช่ว งชีว ิต ของนางสีด าใน
ช่ว งเวลาดังกล่าว เพราะเมื่อ นางสีดาได้ อ ภิเ ษกสมรสกับพระรามแล้ว ซึ่งจะทาให้นางสีดามี
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เครือญาติของสามี และยังได้ดารงตาแหน่ งฐานะนางกษัตริยแ์ ละเจ้านายซึง่
ฐานะดังกล่าวได้มาจากหลังการอภิเษกสมรสกับพระราม ประการสาคัญ หลังจากช่วงเวลานี้เป็ น
ต้นไป นางสีดาจะต้องประสบกับชะตากรรมที่กลายเป็ นผู้หญิงที่ทศกัณฐ์กบั พระรามพยายาม
แย่งชิงจนทาให้เกิดสงครามแย่งชิงนางสีดาในที่สุด อี กทัง้ ชีวติ ของนางสีดายังคงผันแปรและ
ผกผันไปตามอารมณ์ของพระรามโดยนางสีดาจาต้องถูกลงทัณฑ์สูงสุดด้วยการประหารชีวติ
จากช่วงชีวติ หลังการอภิเษกสมรสจนถึงบัน้ ปลายของเรือ่ งจะทาให้เห็นถึงความเข้มข้นและชะตา
ชีวติ ของนางสีดาทีม่ ที งั ้ ดีและร้ายปะปนกันไป กล่าวได้ว่า ช่วงชีวติ ของนางสีดาในช่วงนี้จะแสดง
ให้เห็นถึงความเป็ นนางสีดาได้อย่างชัดเจน อันได้แก่ 1) การมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เครือญาติ
ของสามี 2) การเป็ นนางกษัตริยแ์ ละเจ้านาย 3) การเป็ นผูห้ ญิงทีต่ ้องถูกช่วงชิง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
4.5.2.1 การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เครือญาติ ของสามี
หลังจากเหตุการณ์ท่นี างสีดาได้อภิเษกสมรสกับพระรามแล้ว ทาให้นางสีดามี
ความสัมพันธ์ท่ดี กี บั เครือญาติของสามีซ่งึ ทาให้ฐานะของนางสีดามีมากขึน้ โดยจะปรากฏทัง้ ใน
ฐานะ “ลูกสะใภ้” และ “พีส่ ะใภ้” กล่าวได้ว่า นางสีดาถือเป็ นลูกสะใภ้และพีส่ ะใภ้คนโตของวงศ์
พระราม เนื่องจากพระรามเป็ นพระเชษฐาคนโตนัน่ เอง ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาจะขอพิจารณาฐานะของ
นางสีดาทัง้ หมด 2 ฐานะ ได้ ฐานะลูกสะใภ้ และฐานะพีส่ ะใภ้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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4.5.2.1.1 นางสีดาในฐานะลูกสะใภ้
หากพิจารณาในเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางจะพบว่า รามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 จะปรากฏบทบาทของนางสีดาในฐานะลูกสะใภ้ และถือได้ว่านางสีดาเป็ นลูกสะใภ้
ของท้าวทศรถกับนางเกาสุรยิ า รวมไปถึงนางไกยเกษีและนางสมุทรเทวี (สมุทรชา) พระมเหสี
อีกสองพระองค์ของท้าวทศรถ ส่วนนางสีดายังถือว่าเป็ นพีส่ ะใภ้ของพระลักษมณ์ พระพรตและ
พระสัตรุด หลังจากทีพ่ ระรามอภิเษกสมรสกับนางสีดาแล้ว ทาให้ทา้ วทศรถมีความยินดีทไ่ี ด้นาง
สีดาเป็ นศรีสะใภ้ ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ครัน้ สิน้ แสงศรีรวีวร
ยินดีดว้ ยได้ศรีสะใภ้
แสนรักเพิม่ พ้นคณนา

ท้าวทศรถชาญสมร
เข้าทีบ่ รรจถรณ์ภริ มยา
สมดังพระทั
่
ยปรารถนา
ดังว่
่ าดวงชีพชีวี
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549 : 354)

นางสีดามิได้เป็ นเพียงสะใภ้อนั เป็ นทีร่ กั ของท้าวทศรถเท่านัน้ ยังรวมไปถึง
นางเกาสุรยิ าและนางสมุทรชาอีกด้วย เพราะนางทัง้ สองได้สวมกอดนางสีดาเหมือนดังลู
่ กของ
ตน ดังในตอนทีต่ ามพระรามกลับมาครองเมืองอยุธยาดังเดิมหลังจากที่ท้าวทศรถสิ้นพระชนม์
เป็ นการแสดงให้เห็นว่านางสีดาเป็ นศรีสะใภ้ของพระมารดาของพระราม ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
สวมกอดพระลักษมณ์พระรามา
พิศพักตร์แล้วลูบอินทรีย์
จงระงับโศกาจาบัลย์

สองพระชนนีเสน่หา
กับนางสีดาดวงจันทร์
มีพระเสาวนียร์ บั ขวัญ
อย่ากันแสงนักเลยนะลูกรัก
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549 : 479)

ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 ยังปรากฏฐานะการเป็ นสะใภ้ของนางสีดา
จะซึ่งปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างนางสีดากับเครือญาติของสามี กล่าวคือ หลังจากทีน่ างสีดา
ออกติดตามพระรามเพื่อมาอยู่ในป่ าโดยดารงเพศเป็ นดาบสินีนัน้ เมื่อนางสีดาทราบความจริง
จากพระพรตว่า ท้าวทศรถผูเ้ ป็ นพระบิดาของพระรามสิน้ พระชนม์ก็เศร้าโศกร่าไห้ ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้ พระนารายณ์สรุ วิ งษ์ทรงศักดิ ทัง้ โฉมนางสีดายุพาพักตร์ กับพระลักษณ์
อนุชาลาวรรณ แจ้งว่าสมเด็จพระบิตุรงค์ เธอปลดปลงชีวาอาสัญ ต่างตกใจดังใครมาฟาด
ฟั น ก็ครวญคร่าราพรรณโศกี
(รามเกียรติ ์ ร.4, 2555: 82)

ในขณะเดียวกัน ฐานะการเป็ นสะใภ้ของนางสีดายังปรากฏในรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 4 อีกครัง้ กล่าวคือ เมื่อพระชนนีของพระรามทัง้ สองพระองค์ (นางเกาสุรยิ าและ
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นางสมุ ท รชา) เห็น พระราม นางสีด าและพระลัก ษมณ์ ส้ิน สติห ลัง ทราบข่ า วว่ า ท้า วทศรถ
สิ้นพระชนม์ ท าให้ทงั ้ สองชนนีร่ าไห้ถึงพระราม นางสีด าและพระลัก ษมณ์ โดยคิดว่า ทัง้ สาม
พระองค์ส้ิน ชีว ิต การแสดงอารมณ์ ข องทัง้ สองชนนี เ ป็ น การชี้ใ ห้เ ห็นว่ า นางสีด าเป็ น คนใน
ครอบครัว อีก ทัง้ ยัง มีก ารราลึก ถึงความหลังที่ทงั ้ สามพระองค์เ สด็จออกจากเมือ งอยุธ ยาซึ่ง
แสดงออกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เครือญาติอย่างชัดเจน และนอกจากนี้ในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 4 ยังแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติสามีทด่ี รี ะหว่างนางสีดากับพระชนนีของพระราม
ซึง่ มีการปลอบขวัญนางสีดา ดังความทีว่ ่า
๏ ครัน้ ถึงจึงเห็นโอรสรัก ต่างซบภักตร์สลบพับอยู่กบั ที่ สาคัญว่าทาลายวายชีวี
มารศรีกร็ ่าโศกา
๏ โอ้ว่าพระลักษณ์พระสีก่ ร สีดาดวงสมรเสนหา ตัง้ แต่เจ้าพลัดพรากภารา แม่กนิ
น้าตาไม่ราวัน พระลูกรักงามสรรพมาดับขันธ์ มาอยู่พร้อมสุรวิ งษ์พงษ์พนั ธุ์ พ่อจอมขวัญ
ไฉนไม่เจรจา
(รามเกียรติ ์ ร.4, 2555: 85 - 86)
๏ เมื่ อ นั ้น สองพระชนนี เ สนหา สร้ ว มกอดพระลัก ษณ์ พ ระรามา กับ สีด า
ทรามสงวนดวงจันทร์ พิศภักตร์แล้วลูบ อินทรีย์ มีพระเสาวนีร ับขวัญ จงดับโศกโศกา
จาบัลย์ อย่าครวญคร่าราพรรณเลยลูกรัก พระบิตุรงค์ปลงชีพชีวา แม่โศกาวิโยกเพียงอก
หัก ทัง้ ทุกข์ถงึ ลูกยาหนักหนานัก เพียงจักสุดสิน้ ชนมาน.....
(รามเกียรติ ์ ร.4, 2555: 89)
“.....แล้วปราไสสีดานารี เจ้าแม่น้ีงามเหมือนดังเดือนหงาย จะเดินดงได้ยากลาบาก
กาย ล้วนสัตว์ร้ายที่ในป่ าพนาลี แสนสงสารลูกเอ๋ยไม่เคยเห็น อกจะเต้นตัวสันขวั
่ ญหนี
เจ้าเปนยอดกัลยานารี จะราคีขุ่นข้องไม่ต้องการ จงอยู่ด้ว ยมาตุรงค์เถิดนงลักษณ์ แล
สานักปรางค์มาศราชฐาน พอชมพลางต่างพระอวตาร กว่าภูบาลจะคืนกลับมา”
(รามเกียรติ ์ ร.4, 2555: 89)

หากพิจารณานางสีดาในฐานะสะใภ้จากรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือ
และภาคอีสานนัน้ จะพบว่า ฐานะการเป็ นสะใภ้ของนางสีดาจะไม่ได้กล่าวถึงหรือให้ความสาคัญ
กับความสัมพันธ์ระหว่างบิดาของสามีกบั ลูกสะใภ้มากนัก จะมุ่งให้ค วามสาคัญเกี่ยวกับการ
อภิเษกสมรสระหว่างพระรามกับนางสีดามากกว่า เพราะในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือนัน้
เหตุการณ์ก ารอภิเษกสมรสระหว่างพระรามกับนางสีดาเสร็จสิ้นก็จะดาเนินเรื่องที่พระอินทร์
แปลงเป็ นกวางทองแล้วนางสีดาถูกพญาราพนาสวรลักพาตัวไป แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
ตัวละครในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือจะถือว่า นางสีดาเป็ นลูกสะใภ้ของท้าววิรูปักขะใน
เรือ่ งหอรมานและปรัมมเหียร และเป็ นลูกสะใภ้ของท้ าวพรหมทัตต์ในเรื่องพรหมจักร ส่วนมเหสี
ของพระบิดาของพระรามในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือนัน้ จะไม่ปรากฏนาม เพราะเป็ นตัว
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ละครทีไ่ ม่สาคัญซึง่ เป็ นธรรมเนียมการแต่งของรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทีต่ วั ละครไม่สาคัญจะถูก
ตัดทิง้ ไป
ในขณะเดียวกัน เรื่องลังกาสิบโหยังปรากฏในตอนที่ท้าวธตลถ (ท้าวทศ
รถ) ทราบข่าวการอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าลัมมากับนางสีดา จึงได้จดั แต่งเครื่องบรรณาการไปสู่
ขอนางสีดาให้เป็ นมเหสีของเจ้าลัมมาซึง่ รวมไปถึงฐานะสะใภ้ของตนอีกด้วย ดังความทีว่ ่า
“เมื่อนัน้ ท้าวธตลถก็เอาไม้ตีกลองแก้วอุ่นเทือง เมื่อเสนาอามาตย์ ขุนต่างตามมา
พร้อมกันแล้ว ท้าวธตลถจึงกล่าวว่า บัดนี้เจ้าลัมมาลูกข้าไปยกศรรัตนธนูได้ ท้าวกันนกา
ยกนางสิดาให้เป็ นคู่ครองขอให้เสนาอามาตย์จงแต่งเครื่องขันหมากเป็ นบรรณาการ เราจะ
ไปอภิเษกลูกเรากับลูกสะใภ้”
(ลังกาสิบโห, 2534 : 28)

นอกจากนี้ฐานะลูกสะใภ้ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคอีสาน
จะใกล้เคียงกับรามเกียรติ ์ท้องถิน่ ภาคเหนือ เนื่องจากรามเกียรติ ์ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานต่าง
เป็ นวรรณกรรมที่ใช้เพื่อเทศน์สงสอนเป็
ั่
นหลัก เป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้กวีตดั ตัวละครรองหรือ
ตัวละครทีไ่ ม่สาคัญออกไป ตัวละครทีเ่ กีย่ วข้องกับนางสีดาทัง้ ในฐานะพ่อ สามีและแม่สามีของนาง
สีดาไม่ปรากฏบทบาทอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นท้าวทศรถและพระมเหสีของพระองค์อนั หมายถึง
พระบิดาและพระมารดาของพระราม ทัง้ นี้ในพระลัก – พระลามไม่ปรากฏชื่อพระบิดาและพระ
มารดาของพระราม กล่าวเพียงแต่พระลามและพระลักเป็ นเชือ้ พงศ์ศรีสตั นาค ผูค้ รองเมืองศรีสตั
นาคเท่านัน้ ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคอีสานทัง้ ในเรื่องพระรามชาดกและควายทัวระพี
นัน้ กวีไม่ได้ให้ความสาคัญต่อตัวละครบิดาและมารดาของพระรามเช่นเดียวกัน เรื่องพระราม
ชาดกล่าวเพียงว่า พระบิดาของพระรามชื่อท้าวธตรฐครองเมืองจันทบุรศี รีสตั นาค ส่ วนเรื่อ ง
ควายทัว ระพี บิดาของพระรามมีนามว่าท้าววิรูปักขะ (เนื้อความเรื่อ งควายทัวระพีจะมีค วาม
ใกล้เคียงกับเรื่องหอรมาน) ทาให้เห็นว่ากวีผแู้ ต่งไม่ได้ให้ความสาคัญต่อตัวละครทีเ่ ป็ นบิดาและ
มารดาพระรามซึง่ จะสอดคล้องกับการดาเนินเรื่องหลังจากทีพ่ ระรามได้อภิเษกสมรสกับนางสีดา
กวีผู้แต่งจะตัดตอนไปยังพระรามออกเดินทางแล้วนางสีดาถูกพญาราพนาสวรลักพาตัวไปโดย
พระอินทร์เป็ นผูจ้ าแลงแปลงกายเป็ นกวางทอง กล่าวได้ว่านางสีดาในฐานะลูกสะใภ้ในรามเกียรติ ์
ฉบับท้องถิน่ ภาคอีสานและภาคเหนือ กวีผู้แต่งไม่ได้มคี วามสาคัญต่อบทบาทและความสัมพันธ์
ของนางสีดาทีม่ ตี ่อครอบครัวแห่งวงศ์ของพระรามเหมือนในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง
4.5.2.1.2 นางสีดาในฐานะพี่สะใภ้
นางสีด าในฐานะพี่ส ะใภ้ นั น้ นางสีด าจะมีบ ทบาทที่เ กี่ย วข้อ งกับ พระ
ลักษมณ์จะปรากฏเด่นชัดมากที่สุด อาจเป็ นเพราะว่าพระลักษมณ์เป็ นผู้ท่ใี กล้ชดิ พระรามมาก
ที่สุด จึงทาให้นางสีดาเป็ นพี่สะใภ้อนั เป็ นที่เคารพต่อพระลักษมณ์ เนื่องจากพระรามเป็ นพระ
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เชษฐาของพระลักษมณ์ย่อมทาให้นางสีดาเป็ นพี่สาวของพระลักษมณ์ไปโดยปริยาย ฐานะของ
การเป็ นพี่สะใภ้ของนางสีดายังปรากฏให้เห็นเด่นชัดในตอนที่นางสามนักขาเกี้ยวพระราม แต่
พระรามบอกปั ดให้พระลักษมณ์ พระลักษมณ์จงึ บอกแก่นางสามนักขาว่าหากเป็ นภรรยาตน
จะต้องเป็ นข้ารับใช้นางสีดาด้วยเช่นกันเพราะว่าตนเปรียบเสมือนน้องของนางสีดา (ไม่ปรากฏ
ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1) ดังความทีว่ ่า
แกล้งกล่าววาจาว่าเย้า
งามประเสริฐเลิศเหล่านารี
ตัวฃ้านี้ประหนึ่งเปนทาส
ตัวเจ้าโฉมศรีวลิ าวัณ
จะมิตอ้ งพลอยเปนฃ้า
กรากกราค่าเช้าจะเฝ้ าใช้
ลัก
ศูร

ตัวเจ้าผูส้ ง่าราศี
ทัวทั
่ ง้ ธาตรีไม่เทียมทัน
รองบาทพระรามรังสรรค์
จะเปนเมียฃ้านี้ฉนั ใด
ให้หม่อมแม่สดี าเสือกใส
น่าทีอ่ รไทยจะหมองนวล
(รามเกียรติ ์ ร. 6, 2554: 6)

ข้าเหมือนทาสพีต่ วั พีส่ ะใภ้ เมียจะเป็ นอะไรเร่งไตร่ตรอง
จริง น้องต้องรับใช้พ่ี เอ๊ะไม่ได้การ กูยอมเป็ นเมียลักษมณละ
สีดาใช้กปู ่ น
(รามเกียรติ ์ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์, 2534: 13)

ในคาพากย์รามเกียรติ ์สมัยอยุธยา นางสีดายังมีฐานะเป็ นพี่สะใภ้ของพระ
ลักษมณ์เช่นเดียวกัน นางสีดาสามารถออกคาสังให้
่ พระลักษมณ์ไปช่วยพระราม ดังทีป่ รากฏใน
ตอนนางสีดาหาย ดังความทีว่ ่า
๏ เจ้าลักษณ์เจ้าลีลาส
ไปช่วยพระจุมพล
๏ พระลักษณ์สนองนาฏ
พระเดชพระภูวไนย

ตามภูวนารถอันอยู่หน
อย่าช้าทีจะมีภยั
พระอรรคราชอย่าสงสัย
ทัง้ ตรีโลกบเท่าทัน
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546 : 109)

ประการสาคัญนางสีดายังเปรียบเสมือน “พระมารดา” ของพระลักษมณ์
ทัง้ นี้ใ นฐานะพี่ส ะใภ้จะเห็นเด่นชัดในตอนตามกวางทอง นางสีดาสังให้
่ พระลักษมณ์ ไปตาม
พระรามหลังจากทีไ่ ด้ยนิ เสียงมารีศแปลง แต่พระลักษมณ์เห็นว่าเป็ นอุบายของศัตรู นางสีดาจึง
ว่ากล่าวตัดพ้อซึ่งทาให้พระลักษมณ์ ต้องแจ้งไปตามความจริง ดังที่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 และฉบับรัชกาลที่ 6 ความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ฟั งนางตัดพ้อราพัน
จึง่ ยอกรประนมเหนือเกศ

พระลักษมณ์สรุ ยิ วงศ์วงศ์รงั สรรค์
ดังอาวุ
่ ธฟาดฟั นกายา
ทูลองค์อคั เรศเสน่หา

138
ซึง่ พระเสาวนียต์ รัสมา
ตัวน้องจงรักพระพีเ่ จ้า
ซึง่ จะให้โดยเสด็จพระจักรี

ไม่ควรแก่ขา้ ผูภ้ กั ดี
ดังมารดาเกิ
่
ดเกล้าเกศี
ข้านี้ขดั สนจนใจ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 581)

๏ เมื่อนัน้
ชลเนตร์คลอคลองนองตา
อันองค์สมเด็จพระพีน่ าง
นับถือเหมือนอย่างชนนี

พระลักษมณ์ฟังคาร่าว่า
จึง่ ทูลนางสีดานารี
ฃ้าวางไว้เหนือเกศี
ควรหรือเทวีช่างหาความ
(รามเกียรติ ์ ร. 6, 2554: 31)

ในขณะเดีย วกัน ฐานะของนางสีด าในฐานะพี่ส ะใภ้ย ัง ปรากฏให้เ ห็น
บทบาทของนางสีดาที่มตี ่อพระพรตกับพระสัตรุดในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 อยู่บ้าง ดังใน
ตอนที่พระมงกุฎและพระลบต้องออกไปทาสงครามเพื่อช่วยเหลือท้าวไกยเกษ นางสีดาจึงได้
ฝากฝั งให้ทงั ้ พระพรตและพระสัตรุดช่วยดูแ ลพระมงกุฎและพระลบ ในประเด็นนี้ผศู้ กึ ษาเห็นว่า
แม้ว่านางสีดาจะมีปฏิสมั พันธ์กบั พระพรตและพระสัตรุด แต่บทบาทของนางสีดาดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นถึงบทบาทของความเป็ นมารดามากกว่าทีม่ คี วามรักใคร่และห่วงใยบุตรของตน ดังจะขอ
อภิปรายในหัวข้อต่อไป
ในรามเกีย รติฉ์ บับ รัช กาลที่ 4 นางสีด ายัง มีฐ านะเป็ น พี่ส ะใภ้ข องพระ
ลักษมณ์เช่นเดียวกัน ทาให้พระลักษมณ์ต้องคอยดูแลปรนนิบตั ดิ ูแลนางสีดาเฉกเช่นเดียวกับ
การดูแ ลพระราม โดยเปรียบเทียบนางสีดาว่ามีฐานะเป็ นพระมารดาของพระลักษมณ์ ดังที่
ปรากฏเช่นเดียวกับรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 กับรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้ พระลักษณ์ทรงสวัสดิรั์ ศมี ปรนนิบตั ทิ รงศักดิพระจั
์ กรี กับทัง้ พระพีส่ ดี า
ดังหนึ่งองค์ทรงฤทธิบิ์ ตุเรศ ชนนีกเ็ กิดเกษเกศา เป็ นนิจนิรนั ดร์ทุกวันมา ครัน้ ถึงเวลาก็
คลาไคล ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.4, 2555: 74 - 75)

หากพิจารณาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือและภาคอีสานจะปรากฏ
เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างนางสีดากับพระลักษมณ์ในตอนกวางทองเท่านัน้ ส่วนในตอนนาง
สามนักขาจะไม่ปรากฏ เพราะกวีตดั ตัวละครรองหรือตัวละครที่ไม่มคี วามสาคัญทิ้งไปเช่นกัน
ยกเว้นเรื่องลังกาสิบโหเท่านัน้ กล่าวคือ นางทฺล้ขี ฺตา (นางสามนักขา) มีบุตรสองคนคือ “เขตา”
และ “ทูล้ สา” บุตรทัง้ สองถูกเจ้าลัมมาสังหาร ทาให้นางทฺลข้ี ฺตาหนีไปฟ้ องพญาภุมมจักและแปลง
เป็ นกวางทองไปล่อเจ้าลัมมา (แตกต่างจากฉบับรัชกาลที่ 1 ที่ให้มารีศแปลงเป็ นกวางทอง)
เจ้าลัมมาตามกวางทองและยิงกวางทอง กวางทองแปลงเป็ นเสียงเจ้าลัมมา ทาให้นางสิดาเข้าใจ
ผิดคิดว่าเป็ นเจ้าลัมมาจึงสังเจ้
่ าลคนาไปช่วยเจ้าลัมมา จะเห็นได้ว่านางสีดาในฐานะพี่สะใภ้ซ่งึ
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เปรียบเสมือนฐานะเจ้าลัมมา (พี่ชาย) สามารถออกคาสังได้
่ เช่นเดียวกับรามเกียรติ ์ฉบับภาค
กลาง ดังความทีว่ ่า
“....เจ้า ลัมมาก็สงเจ้
ั ่ า ลคนา “จงเฝ้ า นางสิด าไว้ พี่จะไปจับ กวางทองตัวนัน้ แล”
กวางทองล่อเจ้าลัมมาไปไกล ในทีส่ ดุ เจ้าลัมมาก็ยงิ กวางทองตาย ผีกวางทองร้องเป็ นเสียง
เจ้าลัมมาเรียกลคนาให้มาช่วยหามกวาง สิดาก็ให้เจ้าลคนาไปหาเจ้าลัมมา เจ้าลคนา
จาต้องไป แต่ขอฝากนางไว้กบั แผ่นธรณี”
(ลังกาสิบโห, 2534: 34)

ในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือ ตอนนางสีดาอยากได้กวางทองและ
พระรามออกติดตามกวางทอง จะปรากฏเหตุการณ์เรือ่ งพระลักษมณ์ฝากนางสีดาไว้กบั พระธรณี
(แผ่นดิน) จะปรากฏเพียงสามฉบับเท่านัน้ ได้แก่ หอรมาน ปรัมมเหียรและลังกาสิบโห และรวม
ไปถึงรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ด้วย ซึง่ จะไม่ปรากฏในพรหมจักร ความสัมพันธ์ของนางสีดาที่
มีต่ อ พระลัก ษณ์ ใ นฐานะพี่ส ะใภ้ ไ ม่ ไ ด้ป รากฏชัด เจนเหมือ นกับ รามเกีย รติฉ์ บับ ภาคกลาง
กล่าวคือ ไม่ปรากฏบทบาทของนางสีดาที่สงให้
ั ่ พระลักษมณ์ออกไปช่วยเหลือพระราม แต่ใน
พรหมจักร นางสีดามิได้อยากได้กวางทอง แต่ท้าวพรหมจักรอยากได้กวางทองจึงออกติดตาม
ไป ผูศ้ กึ ษาขอยกความในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ดังความทีว่ ่า
ทูลแล้วยอกรขึน้ เหนือเกศ
อินทร์พรหมยมเรศทัง้ แดนไตร
อันอยู่ทวทิ
ั ่ พวิมาน
ทัง้ องค์นางพระธรณี

ฝากฝูงเทเวศร์น้อยใหญ่
พระไพรเจ้าป่ าพนาลี
ทุกห้วยธารเถื่อนถ้าคีรศี รี
ข้านี้ขอฝากนางกัลยา
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 582)

หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคอีสานทัง้ สองฉบับ จะพบว่า นาง
สีดาในฐานะพีส่ ะใภ้ในพระลัก – พระลามและพระรามชาดกจะใกล้เคียงฉบับรัชกาลที่ 1 กล่าวคือ
นางสีดาสามารถออกคาสังกั
่ บพระลัก แต่พระลักคิดว่าเป็ นเสียงแปลง ทาให้นางสีดาโกรธ ใน
ทีส่ ุดพระลักก็ยอมไปโดยดีแต่ขอฝากนางสีดาไว้กบั พระธรณี ผูศ้ กึ ษาขอยกเนื้อความในพระราม
ชาดกดังความทีว่ ่า
“พญารามราชเห็นว่าจับเป็ นไม่ได้กย็ งิ ธนูศลิ ป์ ไปต้องกวางคา กวางถูกเจ็บร้องส่ง
เสียง ซึง่ นางสีดาได้ยนิ เป็ นเสียงพญารามราชถูกอันตรายตะโกนให้ทา้ วพระลักษณ์ไปช่วย
นางสีดาตกใจไล่ทา้ วพระลักษมณ์ให้รบี ไปช่วย ท้าวพระลักษณ์คา้ นว่าไม่ใช่เสียงพญาราม
ราชและจะไปไหนไม่ ได้ เพราะรับ คาสังให้
่ เ ฝ้ า นาง นางสีดาตัดพ้อต่ างๆ จนท้า วพระ
ลักษณ์ตอ้ งจาใจและกล่าวฝากนางธรณีให้ช่วยรักษาสีดาไว้....”
(พระรามชาดก, 2507 : 49 - 50)
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จากข้างต้นจะทาให้เห็นว่า นางสีดาในฐานะลูกสะใภ้และพีส่ ะใภ้ได้หลังมา
จากการอภิเษกสมรสกับพระราม จึงทาให้นางสีดามีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เครือญาติของสามี หาก
พิจารณาตัง้ แต่ช่วงชีวติ ของนางสีดาตอนต้นเรื่อง จะทาให้เห็นว่านางสีดาเป็ นผู้หญิงที่จาต้อง
เผชิญชะตากรรมเพียงลาพังหลังจากทีถ่ ูกทอดทิง้ อีกทัง้ นางสีดาในฐานะลูกสะใภ้และพีส่ ะใภ้จะ
ปรากฏเด่ น ชัด ในรามเกีย รติ ฉ์ บับ ภาคกลางมากที่สุ ด ในส่ ว นรามเกี ย รติ ฉ์ บับ ท้ อ งถิ่ น ทัง้
ภาคเหนือและภาคอีสาน ตัวละครท้าวทศรถและมเหสีแต่ละองค์ถอื ว่าเป็ นตัวละครรองซึง่ ทาให้
กวีผู้แต่งตัดทิ้งไป จนทาให้ฐานะและบทบาทของนางสีดาที่สมั พันธ์กบั ตัวละครฝ่ ายพระรามใน
ฐานะลูกสะใภ้ไ ม่ปรากฏอย่างชัดเจน ยกเว้นเพียงแต่ ในฐานะพี่ส ะใภ้ท่ยี งั ปรากฏให้เ ห็นบ้าง
เนื่องจากกวีผแู้ ต่งยังคงตัวละครพระลักษมณ์ไว้นัน่ เอง แต่ทงั ้ นี้การมีความสัมพันธ์ ท่ดี กี บั เครือ
ญาติของนางสีดาทีม่ ตี ่อพระลักษมณ์จะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและอีสาน
ดังนัน้ จึงนับได้ว่า นางสีดามีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เครือญาติของสามีได้อกี ประการหนึ่ง
4.5.2.2 การเป็ นนางกษัตริ ยแ์ ละเจ้านาย
ช่ว งชีว ิต ของนางสีด าหลัง จากอภิเ ษกสมรสกับ พระรามแล้ว ท าให้น างสีด า
กลับมาสู่ฐานะของนางกษัตริยห์ รือเจ้านายอีกครัง้ อาจกล่าวได้ว่า จากความเป็ นชนชัน้ สูงของ
นางสีดาย่อมทาให้นางมีอานาจและสามารถอยู่เหนือคนทัวไปได้
่
แม้ว่านางจะเป็ นหญิงก็ตาม
หลังจากนางสีดาได้อ ภิเ ษกสมรสกับพระรามย่อ มทาให้นางมีฐานะในการเป็ นเจ้านายอย่า ง
เปิ ดเผย สามารถเห็นได้จากฐานะของพีส่ ะใภ้ทน่ี างสีดาสามารถออกคาสังกั
่ บพระลักษมณ์ไ ด้ ใน
ฐานะการเป็ นเจ้านายนัน้ นางสามารถออกคาสังกั
่ บข้ารับใช้ของพระราม เห็นได้จากการออก
คาสังกั
่ บหนุมาน
หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางนัน้ จะพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนาง
สีดาในฐานะเจ้านายทีไ่ ด้มาจากการอภิเษกสมรสกับพระรามทีม่ ตี ่อหนุ มานนัน้ จะเห็นได้ชดั จาก
ตอนหนุ มานไปถวายแหวนแก่นางสีดา ตอนดังกล่าวปรากฏให้เห็นในคาพากย์รามเกียรติ ์สมัย
อยุธยา บทละครเรื่องรามเกียรติ ์สมัยอยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 2 (ในรามเกียรติ ์วัดขนอนปรากฏตอนหนุ มานถวายแหวนนางสีดาแต่ความไม่ครบ ผู้
ศึกษาจึงไม่ได้นามาอภิปรายร่วมด้วย) กล่าวได้ว่า เมือ่ หนุมานเห็นนางสีดากาลังจะผูกคอตายจึง
ทาให้หนุ มานได้เข้าไปห้าม แต่นางสีดาได้ใช้คาบ่งบอกความระยะห่างทางสังคมอย่างชัดเจน
โดยใช้คาว่า “กู” / “มึง” แต่เมื่อนางสีดาทราบว่าหนุ มานนาแหวนและสไบมาถวายโดยรับคาสัง่
จากพระราม ทาให้นางสีดาเข้าใจหนุมานและได้ออกคาสังว่
่ าตนจะรออยู่ทน่ี ่ีเพื่อให้พระรามมารับ
ตนและสังหารทศกัณฐ์ให้สน้ิ วงศ์ ดังความทีว่ ่า
๏ จงท่านทูลจอมนรา
มาผลาญทัง้ โคตรอสุรี

เร่งยกโยธา
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๏ เราตัง้ สัตย์ตดั วาที
ฉิบหายทัง้ วงศ์ยกั ษา
๏ จึง่ เราจะจากลงกา
นเรศรเจ้าจอมปราณ

ป่ างใดยักษี
นบบาทนรา
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 222)

๏ เมื่อนัน้
รับภูษาธามรงค์อลงการ์
อรไทในโสมนัสา
ตรัสสังหนุ
่ มานชาญไชย
ว่าเราตกมาอยู่ในกรุงยักษ์
จะสูม้ ว้ ยด้วยสัจวาที

โฉมยงองค์สดี าเสน่หา
มาจากวายุบุตรวุฒไิ กร
มีมโนภิรมย์ผ่องใส
ท่านไปทรงศักดิพระจั
์ กรี
สงวนศักดิรั์ กกายไม่หมองศรี
ดังจามรีรกั ษาขนจนตัวตาย
(รามเกียรติอยุ
์ ธยา, 2541 : 41 - 42)

ซึง่ ท่านว่านี้กโ็ ดยธรรม์
ขุนกระบีจ่ งเร่งกลับไป
สังหารผลาญไอ้ทศพักตร์
เราจึง่ จะจากลงกา

เราจะไปด้วยนัน้ ไม่ได้
ทูลพระภูวไนยให้รบี มา
ให้สน้ิ ศักดิสุ์ รยิ ว์ งศ์พงศา
ไปเฝ้ าบาทาพระสีก่ ร ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 2, 2549: 137)

จงทูลพระอวตารผ่านเกล้า
ไม่ลมื คิดถึงพระคุณกรุณา
เชิญเสด็จผ่านฟ้ ามาโปรด
ให้สน้ิ ทัง้ ลงกาธานี
มาตรแม้นทศกัณฐ์มนั ไม่ตาย
แล้วตรัสขับขุนกระบีใ่ ห้ลลี า

ว่าตัวเราบังคมก้มเกศา
แต่ครองใจไว้ท่าก็กว่าปี
พิฆาตโคตรทศพักตร์ยกั ษี
จึง่ สมทีม่ นั อาจอหังการ์
เราจะวายชีวงั สังขาร์
เสด็จมาตาหนักจันทน์ทนั ใด ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 37)

นางสีดาในฐานะเจ้านายยังปรากฏให้เห็นได้จากความสัมพันธ์ระหว่างนางสีดา
กับนางตรีชาดาผูเ้ ป็ นมเหสีของพิเภก สืบเนื่องจากทศกัณฐ์สงให้
ั ่ นางตรีชาดามาดูแลนางสีดา ทา
ให้นางตรีชาดาถือเป็ นข้ารับใช้ของนางสีดาตามคาสังของทศกั
่
ณฐ์ไปโดยปริยาย ทัง้ นี้ฐานะของ
การเป็ นเจ้านายของนางสีดาทีม่ ตี ่อนางตรีชาดานัน้ จะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 แต่
ทัง้ นี้ผู้ศกึ ษาจะขอจัดนางสีดาอยู่ในฐานะน้ องสาวของนางตรีชาดาซึง่ ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 กล่าวคือ ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 นางสีดายังคงดารงฐานะเจ้านายไว้อย่าง
ชัดเจนในลักษณะการแสดงออกของนางตรีชาดาที่ต้องคลานหมอบกราบซึง่ จะมีความแตกต่าง
จากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ที่นางสีดาเรียกนางตรีชาดาว่า “พี่” แม้ว่านางตรีชาดาจะมี
อากัปกิรยิ าใกล้เคียงกับรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ก็ตาม ดังความทีว่ ่า
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๏ บัดนัน้
จึง่ คลุกคลานเข้าไปในพลับพลา
วันนี้อนิ ทรชิตฤทธิรอน
ฝ่ ายพระรามออกมาร่าไร

ตรีชฎาตระหนกตกประหม่า
กราบทูลนางสีดายาใจ
แผลงศรต้องพระลักษมณ์ตกั ษัย
ก็บรรลัยทัง้ พหลพลโยธี
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 256)

ทัง้ นี้ตวั ละครนางตรีชาดาจะปรากฏเพียงเฉพาะในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง
โดยเฉพาะฉบับรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ซึง่ ไม่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือ
และภาคอีสาน เพราะตัวละครนางตรีชาดาถือเป็ นตัวละครรอง ทาให้กวีผแู้ ต่งตัดตัวละครนี้ทง้ิ ไป
หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ จะพบว่า ตัวละครหนุ มานในรามเกียรติ ์
ฉบับภาคเหนือยังคงอยูแ่ ละยังได้ปรากฏบทบาททีม่ คี วามสัมพันธ์กบั นางสีดาโดยปรากฏในตอน
ทีห่ นุ มานไปถวายแหวนแก่นางสีดา กล่าวคือ รามเกียรติ ์บางฉบับ ได้แก่ พรหมจักร จะปรากฏ
ว่า พระยาพรหมจักรให้หุรมารนาสารลายลักษณ์ไ ปส่งให้นางสีดาเท่านัน้ แต่นางสีดาในฐานะ
เจ้านายยังคงดารงอยู่ เพราะนางสีดาสามารถออกคาสังกั
่ บหุรมารได้เช่นกัน ดังความทีว่ ่า
“.......คันว่าไปรอดแล้ว นางหันก็ได้กล่าวว่า “ท่านประโยชนะสังแลมารอดทีห่ นี้ชา”
ว่าอัน้ หุรมารกล่าวว่า “พระยาใหญ่พรหมจักรจาข้าเอาลายลักขณ์อกั ขรมาหานางแล” ส่วน
พระยาเจ้าตัง้ แต่เพิน่ ลักเอานางมา ก็หม้อมหมองโสกไหม้ถนอมใจร้องไห้อยู่ชู่วนั แลนา
บัดนี้กห็ า้ งหมู่โยธามาชอมนาง ก็มาตัง้ ทัพอยู่รมิ มหาสมุทท์หนั ้ แล ท่านจึง่ ใช้ขา้ หือ้ เอาลาย
ลักขณ์มาหือ้ นางได้รู้แจ้งแล ว่าอัน้ ก็เอาลายลักขณ์หนังสือหือ้ นางอ่านหัน้ แล คันว่านาง
หันแล้วก็มหี น้าเต็มไปด้วยน้าตาแล้วจึง่ กล่าวว่า “เจ้าจุ่งเมือบอกแก่เจ้า หน่อเหน้าตนคราน
หือ้ รีบห้างเอาเสนามารบเอาข้ารีบเทอะ” ว่าอัน้ พระยาวอกรูแ้ ล้ว ยังกรียาอาการอันนัน้ ก็
สังอ
่ าลานางแล้ว....”
(พรหมจักร, 2522: 92)

ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนืออื่นๆ นัน้ ได้แก่ หอรมาน ปรัมมเหียร
และลัง กาสิบ โห ยัง ปรากฏเหตุ ก ารณ์ เ รื่อ งการถวายแหวน (แหวนทองค า) เช่ น เดีย วกับ
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ทัง้ นี้ในเรื่องลังกาสิบโห นางสีดาได้สงให้
ั ่ อนู้มอมกลับไปและไม่ยอม
ให้หนุ มานพาตนกลับไปพร้อมกัน นางสีดายังได้ดงึ เส้นผม 7 เส้นและสร้อยไหมคาฝากอนู้มอม
(หนุ มาน) นากลับไปถวายเจ้าลัมมา ส่วนในเรื่องหอรมาน นางสีดาได้สงให้
ั ่ หนุ มานไปแจ้งต่อ
พระรามให้นากาลังพลมารบกับท้าวราพณาสวร ดังความทีว่ ่า
“.....คันว่าราณาสวรหากวางหือ้ ก็จกั ได้ผบ้ี ่อนั ้ พระยาเจ้าหากเอาริพลมาชูรบเอา
เอาเมือ ก็จงิ่ จักเมือชะแล นางสีดาก็มคี าว่าฉันนี้ หอรมานก็ไหว้สงอ
ั ่ าลานางสีดาแล้วหนีมา
หัน้ แล”
(หอรมาน, 2527: 70)
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หากพิจ ารณารามเกีย รติ ฉ์ บับ ท้ อ งถิ่น ภาคอีส าน จะพบว่ า กวีผู้แ ต่ ง ยัง คง
เหตุการณ์เรื่องการถวายแหวนไว้ การดาเนินเรื่องในควายทัวระพีจะคล้ายคลึงกับเรื่องหอรมาน
ผูศ้ กึ ษาจะไม่ขอกล่าวถึง ส่วนในเรื่องพระลัก – พระลามนัน้ นางสีดาจันทะแจ่มในฐานะเจ้านาย
ซึง่ สามารถออกคาสังกั
่ บหุลละมานได้ในฐานะเจ้านายเช่นเดียวกัน โดยนางสีดาฝากหุลละมาน
ไปทูลต่อพระลามว่า ให้พระลามรีบมาช่วยตนโดยเร็วพลัน ดังความทีว่ ่า
“......ว่าเนอ ขอเซื่อพระพีพ่ ุน้ มาด่วนเฮ็วพะลัน แด่ทอ้ น อย่าได้มนึ นานเหินส่วนซิ
ตายหิวให้ ว่าเนอ น้องอยู่พอ้ี กจักแตกเป็ นผงเผ่านัน้ ขอเชิญจอมแพงพระพีม่ าอย่าช้า ว่า
เนอ เจ้าจงเอาความข้อยเมือถวายพืน้ บาท พระองค์พนุ้ ....”
(พระลัก – พระลาม, 2518: 55)

ส่วนในเรือ่ งพระรามชาดก จะไม่ปรากฏฐานะของนางสีดาในฐานะเจ้านายทีม่ ตี ่อ
หุนละมาน เนื่องจากกวีได้สร้างสรรค์เรื่องให้หุนละมานใส่แหวนของพญารามราช เมื่อนางสีดา
เห็นจึงจดจาได้ ทาให้นางสีดาได้เ รียกหุนละมานขึ้นมายั งบนปราสาทแล้ว “จูบชมดมขม่อ ม”
พร้อมกับถามชื่ออีกคนหนึ่งคือท้าวขวัญเท่าฟ้ าซึ่งเป็ น โอรสของพญารามราชอีกคนหนึ่ง จะเห็น
ได้ว่า กวีผู้แต่งมิได้คงฐานะของนางสีดาในฐานะเจ้านายกับข้ารับใช้เหมือนกับรามเกียรติ ์ฉบับ
อื่นๆ ซึง่ จะทาให้เห็นถึงการลดช่องว่างระหว่างชนชัน้ ของนางสีดาทีม่ ตี ่อหุนละมาน และยังทาให้
นางสีดามิได้ดารงฐานะเจ้านายเช่นเดียวกัน
จากข้างต้นทาให้เห็นว่า นางสีดาในฐานะนางกษัตริยม์ ตี ดิ ตัวมาตัง้ แต่กาเนิด แต่
ดวงชะตาของนางสีดาทาให้นางถูกทอดทิง้ ซึง่ ทาให้ฐานะของนางสีดาในฐานะนางกษัตริยส์ น้ิ สุด
ลง ทัง้ นี้ฐานะนางกษัตริยไ์ ด้กลับมาเมื่อนางอภิเษกสมรสกับพระราม และเมื่อพระรามได้ครอง
เมืองก็ทาให้นางสีดาได้ฐานะนางกษัตริยอ์ ย่างสมบูรณ์ ส่วนฐานะเจ้านาย กวีผแู้ ต่งได้สร้างสรรค์
ให้นางสีดาปฏิสมั พันธ์กบั หนุมาน ทาให้นางสีดามีโอกาสแสดงอานาจในการออกคาสังกั
่ บหนุ มาน
เนื่องจากหนุมานเป็ นข้ารับใช้ของพระราม ย่อมทาให้นางสีดากลายเป็ นเจ้านายของหนุ มานซึง่ จะ
เป็ นไปในลักษณะเดียวกับนางตรีชาดา เพราะนางตรีชาดาได้รบั คาสังจากทศกั
่
ณฐ์ให้มาปรนนิบตั ิ
รับใช้นางสีดา จึงทาให้นางสีดามีฐานะเป็ นเจ้านายไปโดยปริยายเช่นเดียวกัน
4.5.2.3 การเป็ นผูห้ ญิ งที่ต้องถูกช่วงชิ ง
จากเหตุการณ์ท่นี างสีดาถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ท่เี มืองลงกาเกิดขึ้นมาด้วย
ความไม่เ ต็มใจของนางสีด าเนื่อ งจากถู กใช้ก าลังบัง คับ ทาให้นางสีดาจ าต้อ งตกอยู่ใ นฐานะ
“ผูห้ ญิงทีต่ อ้ งถูกช่วงชิง” เป็ นฐานะทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ุดซึง่ เป็ นการบ่งบอกถึงความเป็ นตัวตน
ของนางสีดาในลัก ษณะของการแย่งชิงผู้หญิงระหว่างทศกัณฐ์กับพระรามโดยมีนางสีดาเป็ น
ตัวกลางของการทาสงครามของทัง้ สองฝ่ าย หากพิจารณาเนื้อเรื่องในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของ
ไทยส่วนใหญ่จะกล่าวตรงกันว่า นางสีดายังคงรอให้พระรามมาช่วยนางทีเ่ มืองลงกาโดยไม่ยอม
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กลับมาพร้อมกับหนุ มาน และยังกาชับให้หนุ มานทูลต่อพระรามว่า ขอให้พระรามมาช่วยตนและ
กาจัดวงศ์ทศกัณฐ์ให้หมดไป นับเป็ นสิง่ ที่ช้ใี ห้เห็นว่า ฐานะการเป็ นผู้หญิงที่ต้องถูกช่วงชิงของ
นางสีดานัน้ ซึ่งถือได้ว่านางสีดาเป็ นแกนกลางของการดาเนินเรื่อ งทางสงครามระหว่างฝ่ าย
พระรามกับฝ่ ายทศกัณฐ์อย่างชัดเจน
หลังจากที่นางสีดาถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ท่เี มืองลงกา ทศกัณฐ์ได้เกี้ยวพา
นางสีดาแต่นางสีดายืนกรานไม่ยนิ ยอม แม้ว่าทศกัณฐ์จะยืน่ ข้อเสนอต่างๆ มากมายโดยเฉพาะจะ
ยกตาแหน่ งมเหสีทใ่ี หญ่กว่าองค์อ่นื ๆ ให้แก่นางสีดาก็ตาม ดังความทีว่ ่า “จะเลี้ยงเจ้าเป็ นมเหสี
ร่วมทีเ่ ศวตฉัตรฉายฉาน ใหญ่กว่าอนงค์บริวาร” (รามเกียรติ ์ ร. 1 เล่ม 2, 2549: 130) แต่ทว่า
นางสีดาก็ปฏิเสธและใช้ไม้ปักแล้วด่าซึง่ ไม้เป็ นตัวแทนของทศกัณฐ์ ทาให้เห็นว่า แม้ว่านางสีดา
จะอยูใ่ นฐานะเชลยของทศกัณฐ์แต่ทว่านางสีดาก็มยิ นิ ยอมตามทศกัณฐ์ โดยนางสีดามิได้หลงใหล
ไปตามคาพูดของทศกัณฐ์ทจ่ี ะยกตาแหน่งมเหสีเอกให้กต็ าม
นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 จะมีความคล้ายคลึงกับรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 กล่าวคือ ทศกัณฐ์ลุ่มหลงรักนางสีดาอย่างมาก และเกี้ยวพาราสีโดยยื่นเงื่อนไขจะยก
ตาแหน่งมเหสีให้แก่นางสีดา แต่ทว่านางสีดายืนกรานปฏิเสธ ดังความทีว่ ่า
๏ โฉมเอยโฉมเฉลา
พีค่ ดิ ถึงทุกทิวาราตรี
จึง่ อุตส่าห์มาง้อขอโทษ
คาบุราณท่านย่อมว่าไว้
จะรังเกียจเดียดฉันท์กนั ไยเล่า
พีจ่ ะรับทรามสงวนนวลละออง
จะจัดแจงแต่งการอภิเษก

ยุพเยาว์ยอดฟ้ ามารศรี
จนวันนี้นอนกลางวันก็ฝันไป
หมายว่าเจ้าเล่าจะโกรธไปถึงไหน
มิตรจิตรมิตรใจกระไรน้อง
บุญเราเคยภิรมย์สมสอง
ไปครอบครองวังในเหมือนใจคิด
เป็ นองค์เอกมเหสีทส่ี นิท
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 31)

ในขณะเดียวกัน แม้ว่าทศกัณฐ์จะลุ่มหลงนางสีดาเพียงใดก็ตาม แต่หลังจากที่
ทศกัณฐ์ทราบข่าวการเสียชีวติ ของอินทรชิต ทาให้ทศกัณฐ์คดิ ฆ่านางสีดา แต่เปาวนาสูรได้ทูล
ทัดทานไว้โดยอ้างเป็ นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทัง้ ยังอ้างถึงความงามของนางสีดาว่ามิม ี
ผู้ใดเปรียบเทียบได้ เนื้อความดังกล่าวจะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เท่านัน้ ไม่
ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 จะทาให้เห็นว่า เหตุการณ์ดงั กล่าวยังพิสูจน์ให้เห็นถึงฐานะ
ของนางสีดาในฐานะเชลยได้เป็ นอย่างดี ดังความทีว่ ่า
๏ ถึงเกยแล้วมีบรรหาร
กูจะไปยังสวนมาลา

สังเสนามารยั
่
กษา
ฆ่าอีส่ ดี ากาลี ฯ

...................................
คิดแล้วยอกรบังคมทูล
พระองค์กท็ รงพระปรีชา

นเรนทร์สรู จงโปรดเกศา
ซึง่ จะฆ่าสีดานัน้ ผิดไป
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มาตรแม้นถึงนางชีวงคต
ไตรโลกจะเย้ยไยไพ
ไม่คดิ แก้แค้นแทนกัน
พระองค์ผทู้ รงศักดาฤทธิ ์
อันนางสีดายุพาพักตร์
ทรงสิรยิ อดกัลยาณี
มาตรแม้นถึงเทพกัลยา
จะเปรียบรูปทรงก็ไกลกัน

พระโอรสจะเป็ นมาก็หาไม่
ว่าเสียชัยแก่หมู่ปัจจามิตร
มาฆ่าฟั นสตรีไม่มผี ดิ
จงหยุดยัง้ ชังคิ
่ ดให้จงดี
วิไลลักษณ์แน่งน้อยเฉลิมศรี
ไม่มหี ญิงใดจะเทียมทัน
ทัง้ หกห้องฟ้ าสรวงสวรรค์
ควรไว้เป็ นขวัญเมืองมาร ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 3, 2549 : 11 - 12)

แต่อย่างไรก็ตาม การเป็ นผู้หญิงที่ต้องถูกช่วงชิงนัน้ ทาให้เห็นว่า นางสีดามี
ฐานะของผู้ห ญิงที่เ ป็ นมูล เหตุ แ ห่งสงครามที่เ กิดขึ้น ระหว่างพระรามกับ ทศกัณฐ์ เพราะเมื่อ
ทศกัณฐ์ได้ยนิ คาบอกเล่าจากปากของนางสามนักขาว่านางสีดาเป็ นผู้หญิงที่มคี วามงามอย่าง
ยิง่ ยวดแล้ว ทาให้ทศกัณฐ์สร้างอุบายลักพาตัวนางสีดาด้วยการให้มารีศแปลงเป็ นกวางทองเพื่อ
ลวงนางสีดา จนทาให้พระรามไปตามกวางทองและเปิ ดโอกาสให้ทศกัณฐ์ลกั พาตัวนางสีดาได้
สาเร็จ ทัง้ นี้การเป็ นมูลเหตุของสงครามที่เกิดมาจากนางสีดานัน้ ถือได้ว่า นางสีดาเป็ นมูลเหตุ
ของสงครามทีเ่ กิดขึน้ ในวรรณกรรมเรือ่ งรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย (ยกเว้นเพียงรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 4 ทีป่ รากฏตอนพระรามเดินดงเพียงตอนเดียวซึง่ ไม่ปรากฏบทบาทของนางสีดาที่
เป็ นมูลเหตุแห่งสงคราม แต่ก็ถอื ว่านางสีดาเป็ นที่รบั รู้ในสังคมไทยว่านางสีดาคือมูลเหตุของ
สงครามในเรื่อง) รวมถึงบทบาทของทศกัณฐ์ทท่ี าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสงครามที่เกิดขึน้
กล่าวคือ ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางแม้ส่วนใหญ่จะเป็ นฉบับตัดตอน แต่ ก็เป็ นฉบับที่มฉี าก
สงครามต่อสู่ระหว่างฝ่ ายพระรามกับฝ่ ายทศกัณฐ์ หรือรวมไปถึงบทบาทของทศกัณฐ์ท่ปี รากฏ
ในรามเกียรติ ์แต่ ละฉบับ เช่น รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา มีตอนองคตสื่อสารซึ่งทาให้เห็นว่า
นางสีดาถูกลักพาตัวมาแล้ว จึงทาให้พระรามใช้องคตให้มาสื่อสารกับทศกัณฐ์เพื่อให้คนื นางสีดา
ซึง่ จะไม่ตอ้ งทาให้เกิดสงครามสูร้ บระหว่างกัน คาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา ปรากฏตอน
นางสีดาหายและปรากฏตอนศึกสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้า
กรุงธนบุร ี ปรากฏตอนท้าวมาลีวราชไต่สวนความ ทาให้เห็นความขัดแย้งระหว่างพระราม นางสี
ดาและทศกัณฐ์ และยังรวมไปถึงรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา
นริศรา-นุวดั ติวงศ์ทป่ี รากฏตอนพระรามสังประหารนางสี
่
ดา ทาให้เห็นว่านางสีดาเคยถูกทศกัณฐ์
ลักพาตัวมาไว้ทเ่ี มืองลงกา ฯลฯ กล่าวได้ว่า นางสีดาเป็ นตัวละครเอกหญิงทีม่ คี วามงดงามจนทา
ให้ตวั ละครเอกฝ่ ายชายจาต้องช่วงชิงมาเพื่อให้ได้ผหู้ ญิงทีม่ คี วามงดงามมาครอบครอง
ในรามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน จะปรากฏถ้อยคาเจรจาระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์
โดยเฉพาะชุดศึกทศกัณฐ์ครัง้ ที่ 5 ซึง่ จะทาให้เห็นว่า นางสีดากลายเป็ นผูห้ ญิงทีต่ ่างฝ่ ายต่างแย่ง
ชิงนางสีดา ดังความทีว่ ่า
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น้อยหรือพระราม ช่างแต่งความมาแต่ละข้อน่าหัวร่อเสียจริงๆ ถ้าใครเป็ นหญิงก็จะ
ดลิง้ ลงกลางสนาม มิใช่เราฝากตัวกลัวพระรามเมื่อไรมี เราปรานีอยู่ดอกไม่หกั หาญ นี่แน่
พระราม เมียของท่านก็เป็ นทีเ่ สน่หายังผัวทิง้ ไว้ห่างอกตกมาอยู่กบั มือเรา ครัน้ จะให้คนื ไป
กับท่านเล่า เราก็คดิ อดสูกบั หมู่พลไกรไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน มันก็จะชวนดูหมิน่ สิน้ ทัง้ นคเรศ
มันจะว่าเรายาเยงเกรงเดชพระรามจึงคืนสีดานัน้ ไปให้ ครัน้ ว่าจะขืนเอานางไว้กไ็ ม่พน้ คน
นินทา นี่แน่ะพระรามเราทัง้ สองมาปรองดองกันเสียดีกว่า เอานางสีดามาผ่ากลางออกเป็ น
สองท่อน ท่อนบนนัน้ เราจะเอาไว้ ท่อนข้างล่างนัน้ ท่านเอาไป พระรามจะเห็นเป็ นอย่างไร
เล่าท่าน
(รามเกียรติวั์ ดขนอน, 2520 : 129)

จากข้อ ความข้างต้น ผะอบ โปษะกฤษณะ (2520 : 129) ได้ว ิเ คราะห์ค วาม
ข้างต้นว่า ทศกัณฐ์ทา้ ให้ผ่านางสีดาออกเป็ นสองท่อน คงจะแต่งขึน้ ให้เกิดความสนุ ก แต่ทงั ้ นี้นัย
ความหมายที่อยู่เบื้องหลังอาจชวนชี้ให้เห็นว่า นางสีดากลายเป็ น สิง่ มีชวี ติ ที่ผู้ชายหมายมาด
ปรารถนาเพื่อแย่งชิงและครอบครอง
หากพิจารณาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือและภาคอีสานนัน้ จะพบว่า
ฐานะของนางสีดาทีจ่ าต้องตกอยู่ในฐานะทีผ่ ชู้ ายต้องช่วงชิง ในลักษณะทีท่ ศกัณฐ์เกี้ยวนางสีดา
จะไม่ปรากฏชัดเจนนัก เพราะกวีผู้แต่ งจะเน้ นไปทางการต่ อ สู้และการสงครามมากกว่า แต่
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดงั กล่าวยังปรากฏในลังกาสิบโหซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 และฉบับรัชกาลที่ 2 กล่าวคือ ทศกัณฐ์มใี จคิดถึงนางสีดาจึงชวนเทวีองค์อ่นื
มายังหอคาปราสาท พร้อมทัง้ ได้ย่นื เงื่อนไขจะยกตาแหน่ งมเหสีทใ่ี หญ่กว่าเทวีองค์อ่นื ๆ แต่นาง
สีดาไม่ยนิ ยอมพูดจากับพญาภุมมจักได้แต่รอ้ งไห้เสียใจ ดังความทีว่ ่า
“เมื่อนัน้ ท้าวพญาภุมมจักราชกษัตริยใ์ หญ่ มีใจคิดถึงนางหน่อแก้วสิดา จึงว่า กูจกั
ไปสวนขวัญอุทยาน แล้วลองโลมเล้าสิดาจันทราสร้อยคาว่ารักเราหรือไม่ใคร่จะรู้ ภุมมจัก
ว่าแล้วก็ชวนสามหน่ อเทวีไ ปด้วยกันลีลาศขึน้ สู่หอคาปราสาท เอือ้ ยพจนารถวาจา “สิดา
ขวัญชีวขี องพีเ่ อ่ย พีน่ ้ีคดิ ถึงเจ้าทุกเช้าค่า โปรดเห็นใจพีบ่ า้ ง ถ้าน้องตกลงปลงใจ พีจ่ ะให้
เป็ นใหญ่ของสามมเหสีแลนา” เมื่อนัน้ จอมศรีแก้วสิดา นางไม่พูดจา เฝ้ าแต่กนั แสงโศกา
ร่าไห้อยู่ไปมา พญาภุมมจักเจ้าก็กลับไป”
(ลังกาสิบโห, 2534: 42)

ประการสาคัญ หากพิจารณาในช่วงชีวติ ของนางสีดาทีจ่ าต้องตกอยู่ในฐานะของ
ผูห้ ญิงทีจ่ าต้องช่วงชิงนัน้ สามารถบ่งบอกถึงความเป็ นนางสีดาได้สองลักษณะ ดังนี้
1. ผูห้ ญิงทีม่ คี วามงดงามด้านรูปลักษณ์เฉกเช่นนางสีดานัน้ จะนับเป็ นสิง่
ที่ผู้ชายปรารถนาครอบครอง จนทาให้กลายเป็ นมูลเหตุของสงครามในการช่วงชิงนางสีดาที่ม ี
ความงดงามยากเกินพรรณนาได้ เมื่อทศกัณฐ์ได้ทากลอุบายมาลักพาตัวนางสีดามาไว้ท่เี มือง
ลงกาทาให้พระรามจาต้องก่อสงครามแย่งชิงนางสีดากลับคืนไป อันเป็ นการแสดงให้เห็นถึงนัยที่
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สาคัญว่า ผู้ห ญิงที่มคี วามงดงามเฉกเช่นนางสีดาเปรียบเสมือ นเครื่อ งประดับฐานะหรือ เป็ น
เกียรติยศของกษัตริย์
2. การแย่ ง ชิง นางสีด าเป็ น การสะท้อ นให้เ ห็น ว่ า “ผู้ช ายต่ า งมุ่ ง หวัง
ครอบครองผูห้ ญิงทีม่ รี ปู ลักษณ์ทส่ี วยงาม” เห็นได้ชดั เจนตอนกวีผแู้ ต่งพรรณนาถึงความกาหนัด
ของทศกัณ ฐ์ ท่ีม ีต่ อ นางสีด าโดยเฉพาะรามเกีย รติฉ์ บับ ภาคกลาง (ส่ ว นภาพทศกัณ ฐ์ ข อง
รามเกีย รติฉ์ บับ ท้อ งถิ่น จะเป็ น ภาพที่ช่ ว งชิง เพื่อ มาครอบครองและเน้ นการท าสงครามกับ
พระรามมากกว่า) เพราะทศกัณฐ์ลุ่ มหลงในความงามด้านรูปลักษณ์ ของนางสีดา จึงทาให้
ทศกัณฐ์ยนิ ยอมสีดาทุกประการ แม้ว่านางสีดาจะด่าว่าประการใดก็มเิ คืองโกรธ ย่อมเป็ นสิง่ ที่
สะท้อนให้เห็นว่า นางสีดาคือวัตถุทางเพศทีท่ ศกัณฐ์ปรารถนาอยากจะครอบครองมากทีส่ ุด แต่
อย่างไรก็ตาม คุณค่าของความเป็ นวัตถุทางเพศจากสายตาทศกัณฐ์ย่อมช่วยสะท้อนให้เห็นว่า
นางสีดาเป็ นเพียงผูห้ ญิงทีม่ คี วามงดงามเพื่อใช้บาบัดอารมณ์ทางเพศของทศกัณฐ์ มิใช่ความรัก
ทีบ่ ริสุทธิ ์ เห็นได้ตอนทีท่ ศกัณฐ์สงประหารนางสี
ั่
ดาหลังจากทราบข่าวการเสียชีวติ ของอินทรชิต
ย่อมเป็ นการชีใ้ ห้เห็นว่า ทศกัณฐ์มองนางสีดาเป็ นเพียงวัตถุทางเพศที่ตนปรารถนาจะใช้บาบัด
อารมณ์และความรูส้ กึ ทางเพศเท่านัน้ เอง แม้ว่านางสีดาจะมีความงดงามเช่นใดก็มอิ าจใช้เป็ น
เกราะป้ องกันตัวเองได้ปลอดภัย
จากทัง้ หมดข้างต้น ผู้ศึกษาขอสรุปช่วงชีวติ หลัง การอภิเษกสมรสของนางสีดาเป็ น
ตารางโดยผูศ้ กึ ษาจะใช้อกั ษรย่อดังนี้
1. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 – ร. 1
2. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 – ร. 2
3. คาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา – ค.อ
4. รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี – ร.ธ
5. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 – ร. 4
6. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 – ร. 6
7. รามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา
นริศรานุวดั ติวงศ์ – ร.น.ว
8. รามเกียรติ ์วัดขนอน – ร.ข
9. ลังกาสิบโห – ล.ห
10. พรหมจักร – พ.จ
11. รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง – ร.ก
12. รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ – ร.น
13. รามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน – ร.อ
14. ควายทัวระพี – ค.ท
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15. พระลัก – พระลาม – ล.ล
16. พระรามชาดก – ร.ช
ตารางที่ 7

ช่วงชีวิตหลังการอภิ เษกสมรสของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

ช่วงชีวิตหลังการ
อภิ เษกสมรส
ของนางสีดา
1. การมีความสัมพันธ์ท่ี
ดีกบั เครือญาติของสามี
2. การเป็ นนางกษัตริย์
และเจ้านาย
3. การเป็ นผูห้ ญิงที่
ต้องถูกช่วงชิง

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




























 























4.5.3 ช่วงชีวิตแห่งการพิ สจู น์ ความดีงาม
ช่วงชีวติ แห่งการพิสูจน์ความดีงามของนางสีดา จะเป็ นช่วงชีวติ หลังจากสงครามต่อสู้
ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ส้นิ สุดลง และยังถือว่าเป็ นช่วงชีวติ ของนางสีดาที่จาต้องเผชิญกับ
ชะตากรรมทีโ่ หดร้ายอีกครัง้ แม้ว่าสงครามจะสิน้ สุดแล้วก็ตาม กล่าวได้ว่า ช่วงชีวติ ของนางสีดา
ในช่วงเวลานี้ถอื เป็ นช่วงเวลาที่นางสีดาจาต้องพิสูจน์ความดีงามของตนเอง โดยเริม่ ตัง้ แต่การ
ลุยไฟเพื่อพิสจู น์ความบริสุทธิ ์ เมื่อนางสีดาสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ ์ของตนเองแล้ว นางสีดา
จาต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ถูกพระรามตัดสินโทษประหารชีวติ กับความผิดที่ตนเองไม่ได้ก่อ
ขึน้ มา จากนัน้ นางสีดาก็ต้องเดินทางไปพักอาศัยกับพระฤษีและจาต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงลาพัง
และในที่สุดนางสีดาจาต้องพิสูจน์ ความดีงามของตนเองด้วยการเสียสละเพื่อส่วนรวมในการ
กลับไปครองคู่กบั พระรามดังเดิม โดยได้อภิเษกสมรสกับพระรามครัง้ ที่ 2 หลังจากทีน่ างสีดา
พิสูจน์ ความดีงามของตนเอง นางสีดาก็ได้กลับสู่สวรรค์โดยเฉพาะที่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
ท้องถิน่ ภาคเหนือและภาคอีสาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.5.3.1 การลุยไฟเพื่อพิ สจู น์ ความบริ สทุ ธิ์
การลุ ย ไฟเพื่อ พิสู จ น์ ค วามบริสุ ท ธิข์ องนางสีด าจะปรากฏหลัง จากสงคราม
ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ส้นิ สุดลง การลุยไฟของนางสีดานัน้ จะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และลังกาสิบโห
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การแสดงออกของนางสีดาในการลุยไฟนัน้ นอกจากจะช่วยยืนยันความบริสุทธิ ์
ของนางสีดาทีถ่ อื ครอง ยังเป็ นการชีใ้ ห้เห็นว่า ความบริสุทธิ ์ของนางสีดายังรักษาทัง้ กายและใจ
เพื่อสามีของตนเพียงผูเ้ ดียว และพยายามปกป้ องมิให้ทศกัณฐ์เข้าล่วงละเมิดทางเพศของตน อัน
เป็ นการแสดงออกให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระรามอย่างถึงทีส่ ุด นอกจากนี้สงิ่ ที่
น่ าสนใจจะปรากฏในเรื่อ งลัง กาสิบโห เพราะเป็ น รามเกียรติฉ์ บับท้อ งถิ่นเพียงฉบับเดียวที่
ปรากฏเหตุการณ์เรือ่ งการลุยไฟของนางสิดา ซึง่ เหตุการณ์ลุยไฟของนางสิดาในเรื่องลังกาสิบโห
อาจรับไปจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
4.5.3.2 การเป็ นผูท้ ี่ถกู ลงทัณฑ์จากสามี
ช่วงชีวติ ในช่วงเวลานี้ ถือว่านางสีดาจาต้องเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายดังจะ
ปรากฏในตอนพระรามสังประหารชี
่
วติ นางสีดา ผูศ้ กึ ษามองว่า เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุการณ์
ทีน่ างสีดาไม่ได้กระทาความผิด แต่ทว่าถูกนางอดูลปี ศาจใส่รา้ ย เนื่องจากนางอดูลปี ศาจมีจติ ใจ
เคียดแค้นจึงออกอุ บายให้นางสีดาวาดรูปทศกัณฐ์แล้ว เข้าสิงรูปทศกัณฐ์ เป็ นสาเหตุท่ที าให้
พระรามเข้าใจนางสีดาผิดไป จนทาให้นางสีดาถูกตราหน้าว่าเป็ นคนผิดที่วาดรูปทศกัณฐ์ อาจ
กล่าวได้ว่า นางสีดาถูกใส่ความจึงทาให้นางสีดาต้องมีฐานะกลายเป็ นนักโทษประหารโดยไม่ม ี
ความผิด เนื่องจากพระรามถื อว่านางสีดาเป็ นมเหสีของตนและเป็ นที่รกั อย่างยิง่ ความรู้ส ึก
ดังกล่าวจึงทาให้ผศู้ กึ ษาเห็นว่า นางสีดาได้ถูกตัดสินโทษโดยไม่ฟังความข้างนางสีดาซึง่ พระราม
พิจารณาจากหลักฐานทีม่ องเห็นด้วยตาเปล่า ประกอบกับแรงหึงของพระรามทีไ่ ม่เชื่อใจนางสีดา
จนในที่สุ ดแล้ว นางสีด าก็ถู ก ลงทัณฑ์จากสามีโดยพระรามสังให้
่ พระลัก ษมณ์ นานางสีดาไป
ประหารชีวติ
เหตุ ก ารณ์ ด ัง กล่ า วปรากฏให้ เ ห็น เด่ น ชัด ในรามเกี ย รติฉ์ บับ ภาคกลางทัง้
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 รวมไปถึงบทละครดึกดาบรรพ์เรื่อง
รามเกีย รติฉ์ บับ สมเด็จ พระเจ้า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้า ฟ้ า กรมพระยานริศ รานุ ว ัด ติว งศ์ กล่ า วคือ
หลังจากทีน่ างอดูลเข้าสิงรูปทศกัณฐ์จากกลอุบายทีน่ างอดูลหลอกล่อให้นางสีดาวาดรูปทศกัณฐ์
แล้วนัน้ นางสีดาตกใจที่มอิ าจลบรูปได้จงึ นารูปทศกัณฐ์ซ่อนไว้ท่ใี ต้บรรทม เมื่อพระรามทราบ
ความจริงจึงสังให้
่ พระลักษมณ์นานางสีดาไปประหารพร้อมนาหัวใจของนางสีดามาถวายเพื่อใช้
เป็ นหลักฐานว่าได้ประหารชีวติ นางสีดาจริง ดังความทีว่ ่า
ได้ฟังยิง่ กริว้ โกรธโกรธา
เหม่เหม่ดดู ๋อู ท่ี รลักษณ์
เสียแรงกูรกั ดังดวงใจ
่
ลอบเขียนรูปชูไ้ ว้ชมเล่น
อนิจจาไม่รวู้ ่ากาลี
ทาศึกปิ้ มปางตัวตาย

กระทืบบาทชีห้ น้าแล้วตรัสไป
ชัวช้
่ าอัปลักษณ์หยาบใหญ่
ควรหรือเป็ นได้ถงึ เพียงนี้
ครัน้ เห็นซัดใส่เอาทาสี
เสียทีไปตามเอามึงมา
กลับเป็ นแสนร้ายสองหน้า
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แม้นแจ้งว่ารักอสุรา
ว่าแล้วตรัสสังพระลั
่
กษมณ์
เร่งเร็วจงพาตัวไป
อย่าให้แจ้งถึงสามพระมารดา
จะดูใจอีก่ าลกิณี

กูจะรับมึงมาด้วยอันใด
อีส่ ดี าจักเลีย้ งไว้ไม่ได้
ฆ่าเสียแต่ในราตรี
แหวะดวงจิตมาให้พ่ี
ทีม่ นั แพศยาอาธรรม์ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 334 - 335)

ได้ฟังถ้อยคานางสีดา
ด้วยยักขิณีนนั ้ บันดาล
กริว้ โกรธกระทืบบาทตวาดไป
เป็ นถึงมเหสีมศี กั ดิ ์
ไม่รเู้ ท่ากลนางมารยา
ลอบเขียนรูปชูไ้ ว้ชมเล่น
สารพัดชัวช้
่ ากาลี
อุตส่าห์ปล้าทาศึกปิ้ มตัวตาย
แม้นแจ้งว่ารักอสุรา
ว่าพลางทางสังพระลั
่
กษมณ์
เร่งเร็วอย่าช้าจงพาไป
อย่าให้ทราบถึงสามพระมารดา
จะดูใจอีกาลกิณี

พระผ่านฟ้ าเคืองขุน่ ฟุนไฟ
จะถามซักสืบพยานก็หาไม่
ช่างกระไรสุดอย่างนางสีดา
กูลุ่มหลงจงรักหนักหนา
เสกแสร้งมุสาพาที
ครัน้ เห็นซัดเอาอีทาสี
เสียทีไปตามเอามึงมา
กลับเป็ นแสนร้ายสองหน้า
กูจะรับมึงมาด้วยอันใด
อีสดี าชัวนั
่ กเลีย้ งไม่ได้
ฆ่าเสียแต่ในราตรี
แหวะดวงจิตมาให้พ่ี
เร่งรัดบัดนี้เอาตัวไป ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553 : 577 - 578)

ราม

น้อยฤแน่ ะ อีสดี า กูหลงรักมึงเป็ นหนักเป็ นหนา ไม่รู้เท่าอีเจ้ามารยา
หมายว่ามีความซื่อสัตย์ ทีแ่ ท้สารพัดชัวช้
่ ากาลีลอบเขียนรูปชูไ้ ว้เชยชม
เสียทีหลงงมไปตามมึงมาอุ ตส่าห์ปล้าทาศึกแทบตัวตาย กลับเป็ นคน
แสนร้ายสองหน้า ถ้ารูว้ ่ารักอ้ายยักษ์กไ็ ม่พกั รับมึงกลับมา อีนอกใจคด
ทรยศต่ อผัว ชัวเหลื
่ อที่จะเลี้ยงไม่ได้ เจ้าลักษมณ์ เอาอีสดี าไปฆ่าเสีย
เดีย๋ วนี้ แล้วแหวะเอาดวงใจมาให้พด่ี ดู ว้ ย
(รามเกียรติ ์ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์, 2534 : 33)

หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือนัน้ จะปรากฏในตอนพระรามสัง่
ประหารชีวติ นางสีดาทุกฉบับ แต่ในเรื่องพรหมจักรนัน้ พระยาพรหมจักรมิได้สงประหารชี
ั่
วติ
นางสีดาแต่เปลีย่ นการลงโทษเป็ นเนรเทศขับไล่นางสีดาออกจากเมือง ดังความทีว่ ่า
“.....ว่าอัน้ พระมหาสัตต์เจ้าก็ปลิน้ เปิ้ งอาสนาอันนัน้ ก็หนั รูปพระยาลังกาตนนัน้ อัน
นางหากแต้มไว้คนั หันแล้วก็ลวดบังเกิดมีโกธะอันเคริงเคียดมากนัก ก็เปี ยเอาดาบจักฟั น
ยังนางแก้วเทวีในขณะขัดเดียวนัน้ แล ก็คาราบขนาบนางแก้วว่า “แต่ก่อนพระยาลังกาก็
หากลักเอานาง สยองไปสู่เมืองมันดังอั
่ น้ ด้วยทีแ่ ท้กใ็ ช่ว่าลัก แก่นนาหากสู้ ก็จงิ่ คึดเบียน
แก่กูพ่ี แล้วจิง่ ไปชะแลเราก็บ่รู้ด้วยนางคดต่ อเรา จิง่ เอาริพลโยธาไปตายกว่าจนพอฉิบ
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หายไพร่เมืองทังหลายมากนัก ก็จิ่งได้ปราบแพ้พระยาตนนัน้ แล้วจิง่ ได้นางมาชะดาย
บัดนี้นางก็บ่ลมื พระยาตนนัน้ ก็จงิ่ จักแต้มไว้ผ่อแยงตางตนพระยาอยู่ฉันนี้นอ ยินหน่ าย
หน้าจางใจยิงกาลกิณีฉันนี้แท้แล ควรจักขับหนีเสียเมืองไปลางแล้วชะแล” ว่าอัน้ ฉันนัน้
พระยาก็บ่พจิ ารณาดูโทษนางก่อน ก็รบี กะทาด้วยโกธะฉันนัน้ ก็ลดขับยังนางแก้วหนีจาก
แล้วเสียเมือง ก็มแี ล”
(พรหมจักร, 2522: 139)

ในเรือ่ งลังกาสิบโห ผูท้ ส่ี งิ รูปทศกัณฐ์มใิ ช่นางอดูลดังทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 แต่เป็ นนางยักษ์ทฺลข้ี ฺตา (นางสามนักขา) และมิใช่การวาดรูปแต่ เป็ นการปั ้นรูปจาก
ดินเหนียว นางสีดาจึงเดินขึน้ ปราสาทไปหยิบปื นแสงแก้วมฺเหสุลาอสจันเทด (ปื นคือธนู) ทาให้
ยักษ์คลายจากการสิงรูป เจ้าลัมมากลับมาเห็นรูปปั ้นพญาภุมมจัก จึงสังให้
่ เจ้าลคนานานางสีดา
ไปประหารชีวติ ดังความทีว่ ่า
“อยู่มาวันหนึ่ง ขณะทีเ่ จ้าลัมมาประพาสอุทยาน นางสาวใช้ได้ทูลสิดาว่าอยากเห็น
รูปพญาภุมมจัก สิดาจึงปั น้ รูปพญาภุมมจากจากดินเหนียว ผีนางยักษ์ทฺลข้ี ฺตาได้เข้าสิงใน
รูป จับขานางสิดาไว้ไม่ยอมปล่อย สิดาต้องเข้าไปในปราสาท หยิบปื นแสงแก้วมฺ เหสุลา
อสจันเทด (ปื นคือลูกธนู) ซึง่ วางอยู่ทแ่ี ท่นแทงรูปยักษ์ ยักษ์กป็ ล่อย พอดีเจ้าลัมมากลับมา
นางจึงทิง้ รูปไว้ใต้แท่น เมื่อเจ้าลัมมาและสิดามาประทับทีแ่ ท่น รูปยักษ์กร็ อ้ งด่าว่า “ท้าวต่อ
ท้าวสังแลมาขึน้ นัง่ โหกันสักวา” เจ้าลัมมาพบรูปทีใ่ ต้แท่น ทรงทราบว่านางสิดาปั ้นขึน้ ก็
กริว้ เข้าพระทับว่าสิดามีใจไม่ซ่อื ให้เจ้าลคนานานางไปฆ่า”
(ลังกาสิบโห, 2534: 87)

รามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือ ยังคงเหตุการณ์เรื่องพระรามสังประหารชี
่
วติ
นางสีดาไว้ เนื้อความในปรัมมเหียรและหอรมานมีความใกล้เคียงกัน ซึ่งรวมไปถึงรามเกียรติ ์
ฉบับท้องถิน่ อีสานบางฉบับ ได้แก่ ควายทัวระพี กล่าวคือ วันหนึ่งนางสนมอยากเห็นว่าทศกัณฐ์
มีค วามงามเพีย งใด นางสีดาจึง วาดรูป ทศกัณ ฐ์ ท าให้พระรามเข้า ใจผิด ว่ า นางสีด าวาดรูป
ทศกัณฐ์เพราะยังอาลัยอาวรณ์อยู่ จึงเป็ นสาเหตุทท่ี าให้พระรามสังให้
่ นานางสีดาไปประหารชีวติ
ทัง้ นี้ผศู้ กึ ษาจะขอยกเนื้อความในปรัมมเหียรและควายทัวระพีเพื่อเป็ นตัวอย่าง ดัง ความทีว่ ่า
“เมื่อนัน้ พราหมราชได้ยนิ แล้ว ก็หอ้ื คนทัง้ หลายกเอายังอาสนะอันนัน้ ออก แล้วก็
หันยังรูปแห่งราภนาสวรอันนางสีดาหากแต้มใส่แป้ นหินไว้นนั ้ พระยาก็ถามว่า ไผมาแต้ม
รูปอันนี้ไว้อนั ้ ชา นางนาถสนมทัง้ หลายก็กราบไหว้ว่า นางสีดาแล้วว่าอัน้ เมื่อนัน้ พราหม
ราชก็เคียดแก่นางสีดามากนักว่า กูรพิ รองเอามึงนางได้หลายปี หลายเดือนแล้ว พอฉิบหาย
ไพร่ไทหมู่ชนช้างม้าข้าคนมากหลายนักแล้ว ก็จงิ่ จักได้นางคืนมาดาย บัดนี้นางพ่อยยังมา
อาลัยรักชู้เก่า แลมาแต้มรูปไว้แยงสันนี้ชา ว่าอัน้ แล้วพระยาก็ห้อื พวกข้าคนเอานางสีดา
ออกไป เพื่อว่าอันจักฆ่าเสียหัน้ แล”
(ปรัมมเหียร, 2527: 37)
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“.....ส่วนราพะนาสวน อันนางสีดาหากแต้มใช่แป้ นหินไว้นนั ้ ก็ปากขึน้ ก่าวว่า เชื่อ
มะหากะสัดดังกั
่ นพอยมานัง่ บนหัวกันสันนี้ตาว่านัน้ แล้วพระยารามก็ให้ยกเอาอาสนาอัน
นัน้ ออกมาแล้ว เห็นยังฮูบราพะนาสวรอันนางสีดาหากแต่ใช่แป้ นหินไว้นนั ้ พระยารามจิง่
ถามว่าใผมาแต้มฮูบนี้จานางนาดสนมทังหลายก่าว (ว) ว่านางสีดาแต้มแล ว่าดังนั
่ น้ พระ
ยารามก็เคียดแค้นให้แก่นางสีดามากนักว่ากูไปปองเอามึงนานได้หลายปี หลายเดือนจิบ
ฉายไพ่ไท ช้าง ม้า ข้าคนกูมากมายแล้วจิง่ ได้มงึ คืนมาแล บัดนี้ นางพอยมาฮักชูเ้ หนือผัว
มาแต้มฮูบไว้แยงสันนี้จา ว่าดังนั
่ น้ พระยารามก็ให้พวกข้าคนเอานางสีดาออกไปเพื่อว่าจะ
ข้าเสียหัน้ แล”
(ควายทัวระพี, 2528: 395)

ส่วนรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคอีสานทัง้ สองฉบับ ได้แก่ พระรามชาดกและพระ
ลัก – พระลาม เนื้อความและการดาเนินเรื่องจะมีความใกล้เคียงกับรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
กล่าวคือ ในเรื่องพระลัก – พระลามนัน้ เมื่อพระรามเห็นรูปทศกัณฐ์ จึงทาให้พระรามซักถามว่า
ผู้ใดเป็ นคนวาด พอทราบว่าเป็ นนางสีดาก็ทรงกริ้วหนักจึงสังให้
่ พระลักนานางสีดาไปประหาร
ชีวติ แล้วควักเอาหัวใจของนางสีดามาให้ดูเป็ นเพื่อเป็ นหลักฐาน แต่ท่นี ่ าสนใจในเรื่องพระราม
ชาดกนัน้ กวีสร้างสรรค์เรื่องที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ พระลักษณ์ได้หา้ มพญารามราชและได้
อุม้ นางสีดาหนีไป ม้ามณีกาบได้ตเิ ตียนพระรามว่าไม่มวี จิ ารณญาณ จึงบอกให้พระลักษณ์นานาง
สีดาไปฝากไว้กบั พระฤษี ดังความทีว่ ่า
“ท้าวพระลักษณ์ โดดเข้าอุ้มนางสีดาหลบออกไปนอกปราสาท สังให้
่ ม้ามณีกาบ
ช่วยห้าม ม้ามณีกาบซักไซ้ทราบประพฤติเหตุแล้วคิดว่า พญารามราชนี้ไม่มวี จิ ารณญาณ
เลย ตัง้ แต่จะฆ่าท้าวพระลักษณ์คราวนางสีดาหายครัง้ หนึ่ง แล้วก็จะฆ่านางสีดาอีก จึง
บอกท้าวพระลักษณ์ให้พานางสีดาไปฝากฤษีไว้ก่อนดีกว่า.....”
(พระรามชาดก, 2507: 99)

จากข้างต้นจะทาให้เห็นว่า นางสีดาได้กลายเป็ นนักโทษประหารโดยทีน่ างสีดา
ถู ก พระรามตัด สิน โทษและลงทัณ ฑ์น างสีด าโดยมิไ ด้ไ ตร่ ต รองให้ถ้ ว นถี่แ ละรอบคอบ ต่ อ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทาให้นางสีดาถูกตัดสินโทษสูงสุดด้วยการประหารชีวติ ยกเว้นเพียง
เรื่องพรหมจักรเท่านัน้ ที่นางสีดาถูกตัดสินโทษด้วยการเนรเทศออกจากเมือง อาจเป็ นเพราะ
เรือ่ งพรหมจักรเป็ นชาดกอันหมายความว่า พระรามหรือพระยาพรหมจักรเป็ นพระชาติหนึ่งของ
พระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสตั ว์ กวีผแู้ ต่งเรื่องพรหมจักรจึงลดความรุนแรงด้วยการประหารชีวติ
ออกจากเนื้อเรื่องแล้วปรับเปลี่ยนเป็ นการเนรเทศออกจากเมืองแทน การลงทัณฑ์จากสามีนัน้
ย่อมเป็ นการเน้นยา้ ให้เห็นว่า นางสีดาเป็ นผูห้ ญิงทีถ่ ูกกระทาความรุนแรงและไม่ได้รบั ความเป็ น
ธรรมจากพระราม และยังถือว่า เป็ นตัวละครนางเอกที่ถูกพระเอกสังประหารชี
่
วติ อันเกิดจาก
ความเข้าใจผิดของพระราม แสดงให้เห็นว่า นางสีดาจาต้องเผชิญชะตากรรมทีโ่ หดร้ายทีส่ ุดของ
ช่วงชีวติ นาง เนื่องจากถูกสามีผทู้ ร่ี กั และภักดีตดั สินโทษประหารชีวติ ตนโดยมิฟังความอะไร
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4.5.3.3 การมาอาศัยอยู่กบั พระฤษี
ฐานะของนางสีด าอีกฐานะหนึ่ ง ซึ่ง นางสีด ามิไ ด้ด ารงฐานะเจ้า นายและเป็ น
ช่วงเวลาผันแปรของชีวติ ของนางสีดา นัน่ คือ ฐานะของผูอ้ าศัยและผูร้ บั ใช้โดยอาศัยอยู่กบั พระ
ฤษี ช่วงชีวติ ของนางสีดาได้ผนั แปรกลายเป็ นผูอ้ าศัยและผูร้ บั ใช้อยูส่ องครัง้ กล่าวคือ ในช่วงแรก
เป็ นช่วงทีน่ างสีดาถูกทอดทิง้ ตอนเกิดและช่วงหลังจากทีน่ างสีดาถูกพระรามสังประหารชี
่
วติ ทา
ให้นางสีดาต้องมาอาศัยอยูก่ บั พระฤษี แต่ทงั ้ นี้ในช่วงชีวติ แรก นางสีดายังถือว่า มีฐานะเป็ นพระ
ราชธิดาบุญธรรมของพระฤษีมากกว่าทีจ่ ะเป็ นผู้อาศัยและผูร้ บั ใช้ แต่อย่างไรก็ตามในฐานะของ
นางสีดาที่กลายเป็ นผู้อาศัยและผู้รบั จะปรากฏให้เห็นเด่นชัดหลังจากที่พระรามสังประหารชี
่
วติ
นางสีดา จึงทาให้นางต้องมาอาศัยกับพระฤษีวชั มฤค (บางฉบับเรียกว่า “ทิพพจักขุฤษี” ดังที่
ปรากฏในหอรมานและปรัมมเหียร บางฉบับก็ไม่ปรากฏนาม ปรากฏเพียงว่าพระฤษีตนหนึ่ง
หรือเจ้ารัสสีเท่านัน้ ) กล่าวได้ว่า ในช่วงเวลานี้ย่อมเป็ นการแสดงให้เห็นว่า นางสีดาได้มาอาศัย
อยูก่ บั พระฤษี โดยมิได้ดารงฐานะของการเป็ นนางกษัตริยห์ รือเจ้านาย
หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง จะพบว่า ฐานะของนางสีดาในฐานะผู้
อาศัยและผู้รบั ใช้นัน้ จะปรากฏให้เห็นเพียงรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และฉบับรัชกาลที่ 2
เท่านัน้ ส่ว นในรามเกียรติฉ์ บับภาคกลางอื่นๆ ของไทย นับว่าเป็ นฉบับที่ไ ม่มคี วามสมบูรณ์
ตัง้ แต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่อง ซึ่งทาให้ไม่ปรากฏการกล่าวถึงฐานะของนางสีดาในฐานะผู้รบั ใช้
หรือผู้อาศัยของพระฤษีอย่างชัดเจนเท่าใดนัก หากพิจารณาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 จะ
พบว่า ความต่อเนื่องของเนื้อเรื่องจะมีความใกล้เคียงกับรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 จับความ
ตัง้ แต่ตอนพระรามให้หนุมานไปถวายแหวนแก่นางสีดา ส่วนฉบับอื่นๆ ของภาคกลางจะปรากฏ
ในตอนทีน่ างสีดาเข้าสู่วยั สาวแล้วทัง้ สิน้ เช่น คาพากย์รามเกียรติ ์สมัยอยุธยาหรือฉบับรัชกาลที่
6 จะมีตอนสีดาหาย หรือในฉบับวัดขนอน จะมีตอนพระรามให้หนุมานนาแหวนไปถวายนางสีดา
หรือฉบับรัชกาลที่ 4 จะเป็ นตอนพระรามเดินดงซึง่ นางสีดาขอบวชเพื่อออกติดตามพระรามด้วย
ฯลฯ ทาให้นางสีดามีฐานะการเป็ นผูร้ บั ใช้ต่อพระฤษีปรากฏอยู่เพียงรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ลังกาสิบโห และพรหมจักร
หลังจากทีน่ างสีดาถูกพระรามตัดสินโทษประหารชีวติ แล้ว พระลักษมณ์กม็ อิ าจ
สังหารนางสีดาด้วยเนื่องจากบุญบารมีรกั ษานางไว้ นางสีดาจึงต้องเดินเร่ร่อนอยู่ในป่ า ทาให้
พระอินทร์แปลงเป็ นมหิงสา (ควาย) เดินนาทางนางสีดามาพบกับอาศรมพระฤษีวชั มฤค เมื่อ
พระฤษีเห็นนางสีดาจึงถามไถ่และบอกว่าเป็ นเพราะกรรมที่ทาให้นางต้อ งเป็ นเช่นนี้ พระฤษีจงึ
ได้นิรมิตที่อยู่ให้นางสีดาพักอาศัย นางสีดาสานึกรูใ้ นบุญคุณจึงคอยดูแลรับใช้เปรียบเสมือนดัง่
บิดาของตน ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
อยู่ดว้ ยพระมหานักธรรม์
ปรนนิบตั เิ ช้าเย็นเป็ นนิจ

นวลนางสีดาสาวสรรค์
ทีใ่ นอรัญกุฎี
ดังบิ
่ ตุเรศก่อเกิดเกศี
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ทัง้ น้าใช้น้าฉันแลอัคคี

กวาดแผ้วกุฎที ุกเวลา
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 350)

๏ เมื่อนัน้
อยู่ดว้ ยกับองค์พระอาจารย์
เช้าเย็นอุตส่าห์ปรนนิบตั ิ
กวาดแผ้วศาลาพาไล
แล้วเทีย่ วเก็บผลพฤกษา
เป็ นนิจอัตราทุกวัน

นางสีดาเยาวยอดสงสาร
ปานดังบิ
่ ตุเรศเรืองชัย
มิให้เคืองขัดอัชฌาสัย
ในทีจ่ งกรมอารัญ
ตัดมาทัง้ น้าใช้น้าฉัน
ด้วยกตัญญูพระมุนี
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 358)

๏ เมื่อนัน้
อยู่ดว้ ยพระมหามุนี
ปฏิบตั วิ ดั ถากพระนักสิทธ์
ครัน้ อ่อนสุรยิ ฉ์ นั ตะวันชาย

นวลนางสีดามารศรี
มิได้มโี รคันอันตราย
เช้าเย็นเป็ นนิจไม่เหนื่อยหน่าย
โฉมฉายจับกระเช้าเข้าพงไพร ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 590)

นอกจากนี้ในรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี แม้ว่าจะไม่ปรากฏเดินทางของ
นางสีด าที่เ ดิน ทางมาอาศัย อยู่ก ับ พระฤษีห ลังจากที่พระรามตัด สิน ลงทัณ ฑ์น างสีดา แต่ ใ น
รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุรไี ด้ปรากฏตอนพระมงกุ ฎซึ่งพออนุ มานได้ว่า นางสีดาได้มา
อาศัยอยูก่ บั พระฤษีนนเอง
ั่
หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคอีสานและภาคเหนือ จะพบว่าจะ
ปรากฏตอนทีน่ างสีดาไปพักอาศัยอยู่กบั พระฤษีหลังจากตอนทีพ่ ระรามสังประหารชี
่
วติ นางสีดา
กล่าวได้ว่าในเรื่องปรัมมเหียร หอรมานและควายทัวระพี นางสีดามิได้ดารงอยู่ในฐานะผู้รบั ใช้
แต่จะอยูใ่ นฐานะของการเป็ น “น้องสาว” ของพระฤษีทพิ พจักขุ
ทัง้ นี้ในเรื่องลังกาสิบโหจะคล้ายคลึงกับรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 กล่าวคือ
พระอินทร์แปลงเป็ นควายเดินนาทางนางสีดาจนมาพบกับอาศรมพระฤษี ซึง่ นางสีดาก็คอยดูแล
รับใช้พระฤษีตลอดเวลา ดังความทีว่ ่า
“....พระอินทร์กแ็ ปลงเป็ นควายมีเชือกผูกคอกินหญ้าอยู่ นางสิดาเข้าใจว่าคงมีเมือง
อยู่ใกล้ๆ ก็ตามควายไปได้ 7 วัน ก็มาถึงอาศรมพระฤษี นางสิดาอยู่อุปัฏฐากฤษีจนประสูติ
โอรส.....”
(ลังกาสิบโห, 2534: 87 - 88)

ในขณะเดียวกัน นางสีดาในเรือ่ งพรหมจักรนัน้ ฐานะของนางสีดาได้กลายเป็ นผู้
อาศัยและผู้รบั ใช้พระรสีในฐานะผู้ม พี ระคุณทีช่ ุบเลี้ยงและดูแลตน พร้อมกับฐานะธิดาบุญธรรม
อีกด้วย ทาให้นางสีดาคอยดูรบั ใช้พระรสีเป็ นกิจวัตร ดังความทีว่ ่า
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“....นางก็อยู่รบั ใช้สอยยังพระรสีตนพ่อนัน้ ดังไฟและแต่ งน้ าอุ่น น้ าเย็นและต้ม
หัวมันและลูกไม้แก่เจ้ารสีหนั ้ แล”
(พรหมจักร, 2522: 18)

4.5.3.4 การกลับสู่ฐานะธิ ดาบุญธรรมของพระฤษี
การกลับสู่ฐานะธิดาบุญธรรมของพระฤษี จะสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ทพ่ี ระราม
ตัดสินโทษนางสีดาด้วยการประหารชีวติ จะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ อีสานทัง้ 2 ฉบับ
นัน้ ได้แก่ พระรามชาดกและพระลัก – พระลามนัน้ นางสีดามิได้ไปอยู่กบั พระฤษีตนใหม่ แต่
นางสีดาได้เดินทางกลับไปหาพระฤษีผู้ทเ่ี ป็ นพระบิดาบุญธรรมซึ่งเคยเลี้ยงดูนางตอนที่นางถูก
ทอดทิง้ ทัง้ นี้ผศู้ กึ ษาจะขอยกความในพระรามชาดก ดังความทีว่ ่า
“ฝ่ ายม้ามณีกาบ ให้นางสีดาขึน้ หลังตน พาไปหาฤษีซ่งึ เคยเป็ นพ่อเลี้ยงนางสีดา
ณ เกาะดอน แล้วกลับเมือง ฤษีทราบเหตุการณ์แล้ว นิรมิตปราสาท ณ ทีซ่ ง่ึ นางเคยอยู่ มี
นางค่อมเป็ นสาวใช้สองคน....”
(พระรามชาดก, 2507: 99)

4.5.3.5 การเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว (single mom)
แม่เลี้ยงเดี่ยว (single mom) คือ ผู้ทท่ี าหน้าที่เป็ นแม่ต้องเลีย้ งดูบุตรแต่เพียง
ฝ่ ายเดียว ซึง่ สาเหตุของการเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ วมีทงั ้ การทีค่ ่สู มรสหย่าร้าง ถูกคู่สมรสทอดทิง้ หรือ
สามีเสียชีวติ แต่ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร ผูห้ ญิงเหล่านี้จะตกอยู่ในภาวะทีจ่ ะต้องเป็ นทัง้ พ่อ
และแม่ให้แก่บุตรในเวลาเดียวกัน นันถื
่ อเป็ นความยากลาบากในชีวติ ของผูห้ ญิงอย่างยิง่
หากพิจารณาตัวละครนางสีดา จะพบว่า นางสีดามีฐานะเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ ว ฐานะ
ดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนช่วงชีวติ ของนางสีดาจากวัยหญิงโสดมาสู่วยั หญิงที่มสี ามีและมี บุต ร
กล่ าวได้ว่า ช่ว งชีว ิต ของนางสีดาในฐานะแม่เ ลี้ยงเดี่ยวนัน้ ถือ ว่าเป็ นช่ว งชีว ิต ที่ล าบ ากที่สุ ด
เนื่องจากนางสีดาต้องเลีย้ งบุตรตามลาพังโดยพานักอาศัยอยู่กบั พระฤษีในป่ า อีกทัง้ นางยังดารง
ฐานะมารดาที่ไร้สามี (พระราม) ชัวคราว
่
แม้ในยามคลอดบุตร นางสีดาจาต้องคลอดบุตรเพียง
ลาพัง แม้ว่าจะมีพระอินทร์และเหล่าพระชายามาคอยดูแลก็ตาม
หลังจากที่พระรามอภิเษกสมรสกับนางสีดา นางสีดาก็ถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัว ใน
ทีส่ ุดแล้วพระรามก็สามารถช่วยเหลือนางสีดาออกจากเมืองลงกาได้สาเร็จ แต่ดวงชะตาของนาง
สีดาต้องพลัดพรากจากพระรามอีกครัง้ เนื่องจากนางอดูลได้เข้าสิงรูปทศกัณฐ์ทน่ี างสีดาวาดขึน้
ตามคาขอของเหล่าสนมและนางกานัล (บางฉบับก็ว่าเป็ นนางยักษ์ทฺลข้ี ฺตา หรือนางสามนักขา)
ทาให้พระรามเข้าใจผิดและตัดสินโทษนางสีดาด้วยการประหารชีวติ (ในพรหมจักร พระราม
เนรเทศนางสีดาออกจากเมือง) จากเหตุการณ์ดงั กล่าวได้พลิกผันฐานะของนางสีดาจากฐานะ
มเหสีของพระรามกลายเป็ นนักโทษประหารทัง้ ทีม่ ไิ ด้ทาความผิด จนทาให้นางสีดาต้องเผชิญกับ
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โชคชะตาในฐานะของหญิงที่ไร้สามี ในที่สุดแล้วนางสีดาก็ได้มาอาศัยกับพระฤษีวชั มฤค (บาง
ฉบับก็ว่าเป็ นพระฤษีทเ่ี คยเป็ นพระบิดาบุญธรรมของนางสีดาหลังจากทีถ่ ูก ทอดทิง้ ) ในขณะนัน้
นางสีดากาลังตัง้ ครรภ์และได้คลอดบุตรทีอ่ าศรมของพระฤษี
หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง จะพบว่า ช่วงชีวติ ของการเป็ นแม่เลีย้ ง
เดี่ยวของนางสีดาตัง้ แต่ คลอดบุตรนัน้ จะปรากฏชัดเจนในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และ
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ส่วนรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุรจี ะไม่ปรากฏการคลอดบุตร
ของนางสีดา กล่าวคือ ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และฉบับรัชกาลที่ 2 นัน้ เมื่อนางสีดาถึง
กาหนดวันคลอดบุตร พระอินทร์ได้ชวนพระชายาทัง้ สี่พระองค์พร้อมเหล่านางฟ้ ามาช่วยเป็ น
กาลังใจและทาคลอดบุตรของนางสีดา ดังความทีว่ ่า
๏ มาจะกล่าวบทไป
เสด็จเหนือทิพอาสน์รจู ี
พร้อมหมู่อปั สรอนงค์นาฏ
ให้บนั ดาลร้อนใจดังไฟกั
่ ลป์
แจ้งว่าสมเด็จพระลักษมี
จึง่ มีเทวราชบัญชา

ถึงท้าวหัสนัยน์เรืองศรี
ในทีม่ หาเวไชยันต์
บาเรอบาทเป็ นสุขเกษมสันต์
ทรงธรรม์เล็งทิพย์เนตรมา
เทวีจะประสูตโิ อรสา
ชวนสีก่ ลั ยายุพาพาล
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 350)

๏ เมื่อนัน้
ครัน้ เห็นนางฟ้ าก็ยนิ ดี
พอรุ่งสุรโิ ยโอภาส
ถึงทีศ่ ุภฤกษ์เวลา

นวลนางสีดามารศรี
เทวีค่อยได้สติมา
ลมกัมมัชวาตพัดกล้า
กัลยาประสูตพิ ระลูกรัก ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 350)

๏ เมื่อนัน้
รับสังพระอิ
่
นทร์ดว้ ยยินดี
โฉมนางสุจติ ราสุนนั ทา
สุชาดานังเป่
่ าเกศานาง

นางสุธรรมามเหสี
เทวีเข้านังหนุ
่ นปฤษฎางค์
กัลยาเคียงประคองสองข้าง
ฝูงอัปสรสุรางค์ต่างแวดล้อม
...............................
๏ เมื่อนัน้
นางสีดาเจ็บหนักเพียงตักษัย
สุดทีจ่ ะแข็งขืนฝืนใจ
อรไทไม่เป็ นสมประดี
พอดาวเคลื่อนเลื่อนลับอัมพร
ทินกรอุทยั ไขสี
ได้ฤกษ์เพลานาที
เทวีประสูตพิ ระลูกยา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 591 - 592)

ฐานะการเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยวของนางสีดา จะเห็นได้จากการทีน่ างสีดาได้ประสูติ
พระโอรส 1 พระองค์ นางสีดาได้ทาขวัญโอรสด้วยการนาพระธามรงค์ (แหวน) ของนางสีดาผูก
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ไว้กบั ข้อมือ แต่ต่อมาด้วยเหตุการณ์ทน่ี างสีดาต้องไปทีท่ ่าน้ าโดยฝากบุตรไว้กบั พระฤษีวชั มฤค
พระฤษีได้นงสมาธิ
ั่
ภาวนาแต่เมือ่ ลืมตาไม่พบพระกุมารจึงทาพิธชี ุบพระกุมารขึน้ มาใหม่ เมื่อนาง
สีดาทราบความจริงและพระฤษีพบว่าพระกุมารของนางสีดามิได้หายไปไหนจึงลบรูปวาดนัน้
นางสีดาขอให้พระฤษีชุบพระกุมารองค์นนั ้ ขึน้ มาดังเดิมเพื่อให้เป็ นเพื่อนเล่นกับพระโอรสของตน
ทาให้นางสีดากลายเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ วทีม่ พี ระโอรส 2 พระองค์ในคราวเดียวกัน นางสีดาจึงขอให้
พระฤษีวชั มฤคตัง้ นามให้พระโอรสโดยพระโอรสคนโตมีนามว่า “พระมงกุฎ” ส่วนพระโอรสทีพ่ ระ
ฤษีชุบขึน้ มานัน้ มีนามว่า “พระลบ” ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้

ก้มเกล้าดุษฎีชุลกี ร
ได้เขียนลงแล้วจะลบไย
องค์เดียวเปลีย่ วใจในดงดาน
๏ เมื่อนัน้

พิเคราะห์ฤกษ์ยามตามเวลา
เลือกหาทีเ่ ป็ นศรีสวัสดิ ์
ได้ทงั ้ อายุศม์บริวาร
จึง่ ว่าลูกนางในอุทร
อันรูปซึง่ ชุบในอัคคี
ให้สองสุรยิ ว์ งศ์ทรงสวัสดิ ์
จงเรืองฤทธิสิ์ ทธิศกั ดิมหึ
์ มา
๏ เมื่อนัน้

ค่อยประคองสองราชกุมารา
ดูน้องงามสิน้ ทัง้ อินทรีย์
เสนหาดังดวงชีวนั
แล้วนางก้มเกล้ากราบกราน
ได้ตงั ้ กิจพิธเี ป็ นฤกษ์พา
๏ เมื่อนัน้
พิเคราะห์ในลักขณาชะตาปี
ซึง่ บุตรเทวีทงั ้ พีน่ ้อง
จะให้นามตามวงศ์อวตาร
ให้พช่ี ่อื พระมงกุฎไตรภพ
ปราศจากภยันอันตราย

นวลนางสีดาดวงสมร
วอนว่าพระองค์จงโปรดปราน
ชุบขึน้ ไว้ให้เป็ นเพื่อนหลาน
ขอประทานจงได้เมตตา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 356)
พระดาบสผูท้ รงสิกขา
ทัง้ ชันษาสองกุมาร
โดยนามกษัตริยม์ หาศาล
เปล่าปลอดจากกาลกิณี
นามกรมงกุฎเป็ นพี่
มีนามชื่อลบอนุชา
สืบพงศ์จกั รพรรดิในภายหน้า
ทัง้ ไตรโลกาอย่าเทียมทัน ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 357 - 358)
นางสีดาแสนโสมนัสสา
พิศพักตร์ลกั ขณาละกลกัน
ดูพพ่ี ร้อมพริง้ ทัง้ สิง่ สรรพ์
รับขวัญโลมลูบพระกายา
พระอาจารย์จงโปรดเกศา
จงให้นามนัดดาทัง้ สองนี้ ฯ
พระวัชมฤคฤๅษี
ให้ตอ้ งทีอ่ ายุสบริวาร
นานไปจะได้ครองราชฐาน
ด้วยบุญญาธิการนัน้ มากมาย
น้องชื่อพระลบฤๅสาย
จะเรืองฤทธิเลิ
์ ศชายในโลกา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 597)
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นอกจากนี้บทบาทและฐานะของการเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ วของนางสีดายังปรากฏให้
เห็นรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี โดยพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ตอนพระมงกุฎซึง่ เริม่ เรื่อง
ด้วยเหตุการณ์พระมงกุฎหาผลไม้และอาหารเพื่อดูแลพระฤษีและนางสีดาผูเ้ ป็ นแม่ ทาให้เห็นว่า
นางสีดาได้มาอาศัยอยูก่ บั พระฤษี จึงเป็ นการชีใ้ ห้เห็นถึงการเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ วโดยปราศจากการ
ดูแลเลี้ยงดูบุตรจากสามี การเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ วของนางสีดาสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดจากการ
เล่าความหลังของตนให้แก่พระมงกุฎฟั ง ซึ่งทาให้นางสีดากรรแสงโศกเสียใจและพระมงกุฎได้
ปลอบใจนางสีดาว่า แม้พระรามผูเ้ ป็ นพระบิดาจะไม่สนใจดูแล แต่พวกเราก็สามารถดารงชีวติ อยู่
ในป่ าตามอัตภาพ ดังความทีว่ ่า
๏ ฝ่ ายพระมงกุฎทูลถาม
แม่ว่าพ่อข้ามีฤทธี
อ้นฝ่ ายพระบังเกิดเกล้า
เธอผ่านถิน่ ฐานบ้านเมืองใด
๏ สีดากรรแสงแถลงไข
เดิมแม่อยู่เมืองมิถลิ า
เทพามนุษย์เข้ายกศิลป์
พ่อเจ้ายกได้ว่องไว
อ้นบิตุเรศของเจ้า
เรืองรุดสุดอรรคอิศรา
จึง่ พาแม่มาเวียงชัย
ให้พ่อเจ้าไปพนาลี
กับทัง้ พระลักษมณ์อนุชา
วันหนึ่งจึงยักษ์ทศกัณฐ์
แม่ไม่รเู้ ลยเป็ นรักใคร่
แล้วได้ยนิ เสียงเหมือนบิดา
จึงให้อนุชาไปดู
บิดาเจ้าตามไปต่อตี
แล้วพามาผ่านโภคัย
จึงมีปีศาจลวงมารดา
พาซื่อมือแม่ไม่สขุ
พอพ่อเจ้ามาเห็นทันที
ฝ่ ายแม่จงึ รูว้ ่าปิ ศาจ
ให้พระอนุชาพาแม่ไป
เดชะความสัตย์ของแม่
พระขรรค์กลับกลายเป็ นมาลา
เดชะบุญญาของเจ้า
พอพบมุนีในพนาวัน

โปรดบอกความเกล้าเกศี
มาอยู่พนาลีดว้ ยอ้นใด
เผ่าพงศ์กษัตริยห์ รือไม่
บอกให้หน่อยเถิดพระมารดา
พิไรบอกลูกเสน่หา
พระอัยกาเจ้าเสีย่ งศิลป์ ชัย
เสร็จสิน้ มิได้หวาดไหว
จึงเศกแม่ให้กบั บิดา
เผ่าพงศ์บรมนาถา
ปรากฏยศยิง่ โมลี
อัยกาให้สจั มเหษี
แม่น้ตี ดิ ตามจรจรรย์
ออกไปอยู่ป่าพนาสัณฑ์
มันใช้มารีศเป็ นกวางมา
ให้พ่อเจ้าตามไปในป่ า
คิดว่ายักษามันยายี
มิรยู้ กั ษ์ลกั พาแม่หนี
ฆ่าอสุรตี ายทัง้ ลงกา
ครัง้ นัน้ แลแม่ได้หรรษา
วานข้าเขียนรูปอสุรี
ประดุกเขียนรูปยักษี
นารีผวู้ านนัน้ หายไป
พระบิตุราชโกรธชักพระขรรค์ไล่
พิฆาตเสียในพนาวา
เทีย่ งแท้ต่อพ่อเจ้าหนักหนา
อนุชาจึงขับเสียพลัน
ขวัญเข้าแม่ไม่อาสัญ
จึงคมคัลอาศัยคลอดลูกยา
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พระบิดาเจ้าชื่อราเมศ
ครอบครองกรุงศรีอยุธยา
๏ ฝ่ ายพระมงกุฎกราบเกล้า
ถึงพระบิดาไม่ดดู ี
๏ สีดาส้วมสอดกอดจูบ
แสนโศกวิโยคอาล้ย

หน่อนเรศทศรถนาถา
ว่าแล้วก็ทรงโศกี
พระแม่เจ้าอย่าหม่นหมองศรี
เราอยู่พงพีตามเข็ญใจ
ลูบหน้าหลังพลางร้องไห้
เสน่หใ์ นกอดลูกนิทรา
(รามเกียรติพระเจ้
ากรุงธนบุร,ี 2532 : 10 - 11)
์

หากพิจารณารามเกีย รติฉ์ บับท้อ งถิ่นภาคเหนื อ และภาคอีส านนั น้ จะพบว่ า
เหตุการณ์ในตอนที่นางสีดาประสูติพระโอรสหลังจากที่นางสีดาถูกลงทัณฑ์จากสามีโดยต้อ ง
เดินทางออกจากเมืองนัน้ จะปรากฏตรงกันทุกฉบับ ซึง่ จะช่วยทาให้เห็นว่า กวีผแู้ ต่งยังคงฐานะ
ของนางสีดาในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวไว้ซ่งึ กวีผู้แต่งมิได้ตดั ทิ้งแต่ประการใด พิจารณาได้ว่า กวีผู้
แต่งยังคงให้ความสาคัญเกี่ยวฐานะการแม่เลี้ยงเดี่ยวของนางสีดา ทัง้ นี้พระนามของพระโอรส
ของนางสีดาจะมีความแตกต่างกันออกไปโดยสิง่ ที่ร่วมกัน นัน่ คือ การคงพระโอรสที่นางสีดา
ประสูตเิ องไว้ ส่วนในรามเกียรติ ์บางฉบับนัน้ กวีผแู้ ต่งได้ตดั ตัวละครพระโอรสทีเ่ กิดจากการชุบ
พระโอรสของพระฤษีท้งิ ไป กล่ าวคือ พระนามของพระโอรสของนางสีดาในรามเกียรติฉ์ บับ
ภาคเหนือ ในเรื่องหอรมานและปรัมมเหียรมีนามว่า “พระบุตร” ในเรื่องพรหมจักรมีนามว่า
“พิมพาวุตติกุมาร” และในเรือ่ งลังกาสิบโหมีนามว่า “เจ้าโลมา” ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน
นัน้ ในเรื่องพระรามชาดกและควายทัวระพีมนี ามว่า “พระบุตร” และในเรื่องพระลัก – พระลาม
ไม่มพี ระนามแต่ยงั เรียกว่า “พระกุมาร” ส่วนพระนามของพระลบที่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคกลาง เมื่อตัวละครได้พลัดไปอยู่ในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือและภาคอีสานนัน้ จะมี
นามแตกต่างกันออกไปเช่นกัน กล่าวคือ ในเรือ่ งปรัมมเหียรและควายทัวระพีมพี ระนามว่า “พระ
รูป” ในเรื่องพระลัก – พระลามมีพระนามว่า “พระฮูบ / พระฮูป” ในเรื่องหอรมานมีพระนามว่า
“พระเทียมคิง” และในเรือ่ งลังกาสิบโหมีพระนามว่า “เจ้าแสงวาด” ส่วนรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ที่
ไม่ปรากฏตัวละครพระลบ ได้แก่ พรหมจักรและพระลัก – พระลาม
จากข้างต้นทาให้เห็นว่า นางสีดาในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยว (single mom) ถือว่า
เป็ นฐานะทีช่ ใ้ี ห้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงช่วงชีวติ ของนางสีดาจากหญิงทีม่ สี ามีกลายเป็ นหญิงทีม่ ี
บุตรโดยไร้สามีเหลียวแลอย่างชัดเจน ซึง่ เป็ นสาเหตุท่ที าให้นางสีดาจาต้องเลีย้ งดูบุตรโดยลาพัง
แต่นางสีดาก็ยงั สามารถดารงฐานะมารดาโดยสามารถเลีย้ งดูบุตรตามลาพังได้เป็ นอย่างดี หาก
พิจารณาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานส่วนใหญ่นัน้ จะทาให้เห็นว่ากวี
ยังคงตัวละครพระมงกุฎไว้ทุกฉบับแม้จะมีพระนามเรียกที่แตกต่างกันออกไปก็ตาม และบาง
ฉบับได้ตวั ละครพระลบทิ้งไป ย่อมเป็ นเน้นย้าให้เห็นถึงความสาคัญในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวของ
นางสีดาไว้อย่างชัดเจน
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4.5.3.6 การเป็ นผูเ้ สียสละ
ช่วงชีวติ ของนางสีดาในตอนท้ายเรื่องจะเห็นได้จากตอนที่พระรามทราบความ
จริงว่า นางสีดายังไม่เสียชีวติ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นางอดูลสิงรูปทศกัณฐ์ซ่งึ ทาให้พระราม
เข้าใจผิดคิดว่านางสีดายังอาลัยอาวรณ์ในตัวทศกัณฐ์ จึงทาให้พระรามลงทัณฑ์นางสีดาด้วยการ
สังให้
่ พระลักษมณ์ นานางสีดาไปประหารชีวติ ต่อมาพระรามได้ลองศรกับพระมงกุฎและได้รวู้ ่า
นางสีดายังไม่เสียชีวติ จึงได้มางอนง้อนางสีดาให้กลับไปครองเมืองเป็ นพระมเหสีของตนดังเดิม
หากเปรียบเทียบเนื้อ ความในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 กับรามเกียรติ ์ฉบับ
ท้องถิ่นทัง้ ภาคเหนื อและภาคอีสานนัน้ จะพบว่ า ในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่นนัน้ เมื่อพระราม
ทราบความจริงว่านางสีดายังไม่เสียชีวติ จึงได้มางอนง้อนางสีดา แม้นางสีดาจะเสียใจเพียงใดก็
ตามก็กย็ นิ ยอมกลับกับพระรามโดยดี อาจเป็ นเพราะเป็ นนิทานชาดกทีต่ ้องการความกระชับใน
การเล่าเรือ่ งจึงทาให้เนื้อความกระชับ ไม่เยิน่ เย้อมากนัก แต่นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่
1 นัน้ ไม่ยอมกลับไปพร้อมพระราม แต่ยอมให้พระโอรสทัง้ สองพระองค์ ได้แก่ พระมงกุฎ และ
พระลบกลับเข้าเมืองอยุธยาได้ ทาให้เห็นว่า นางสีดาเลือกชีวติ อยู่ในป่ าเพราะนางสีดามีความ
ยึดมันและหยิ
่
ง่ มันในศั
่
กดิ ์ศรีของตนอย่างยิง่ แต่ พระรามออกอุ บายว่าตนเสียชีวติ หนุ มานจึง
เดินทางมารับนางสีดามาทีเ่ มืองอยุธยา เมื่อนางสีดาทราบความจริงจึงตัง้ จิตอธิษฐานขอให้ธรณี
แหวกเพื่อหนีพระราม จนทาให้พระอิศวรต้องมาไกล่เกลีย่ ให้นางสีดายอมคืนดีกบั พระราม
หากพิจารณาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยจะพบว่า นางสีดาจาต้องยอม
เสียสละเพื่อส่วนรวม (เทวดา) ในตอนท้ายเรื่อง ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวจะปรากฏในรามเกียรติ ์
ฉบับ รัชกาลที่ 1 และฉบับ รัช กาลที่ 2 เท่า นัน้ ดัง ที่กล่ า วข้างต้น ซึ่ง จะไม่ป รากฏชัดเจนใน
รามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ กล่าวคือ รามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่นจะไม่ปรากฏบทบาทของนางสีดาที่
จาต้องยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม (เทวดา) เมื่อพระรามมาขอคืนดี นางสีดาแสดงความเศร้าโศก
เสีย ใจแต่ ก็ย อมกลับ ไปกับ พระรามเพื่อ ครองต าแหน่ งอัค รมเหสีด ัง เดิม ซึ่งจะแตกต่ างจาก
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 อันแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นทาง
อารมณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง อาจกล่าวได้ว่า การเสียสละเพื่อส่วนรวมของ
นางสีดาเป็ นการเสียสละเพื่อรักษาความสงบสุขของโลกโดยกลับไปครองตาแหน่ งอัครมเหสีของ
พระรามดังเดิมนันเอง
่
ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 นัน้ นางสีดาไม่
ยินยอมคืนดีกบั พระราม จนทาให้พระอิศวรต้องมาไกล่เกลี่ยให้นางสีดายอมคืนดีกบั พระราม
นับเป็ นสิง่ ทีท่ าให้เห็นถึงความเด็ดเดีย่ วและความกล้าหาญของนางสีดาอย่างยิง่ โดยยอมอยู่ดว้ ย
ตนเองตามลาพังในป่ ากับพระฤษี แม้ว่านางสีดาจะต้องทุกข์ทรมานเพียงใด แต่กไ็ ม่อาจเทียบได้
เท่ากับการทีส่ ามีลงทัณฑ์ดว้ ยการสังประหารชี
่
วติ นางทีเ่ กิดจากความเข้าใจผิดของพระราม อัน
สะท้อนให้เห็นถึงความยึดมันถื
่ อมันและหยิ
่
ง่ ในศักดิ ์ศรีของตน ดังที่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1นางสีดาทูลพระอิศวรว่ากลัวทีจ่ ะต้องกลับไปอยูก่ บั พระราม ดังความทีว่ ่า
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๏ เมื่อนัน้
ได้ฟังเทวราชโองการ
กราบลงแล้วทรงแสนเทวษ
สะอืน้ พลางทางทูลราพัน
ซึง่ จะให้คนื ไปสนองบาท
จนจิตสุดคิดสุดปั ญญา
ด้วยคราวดีทรี า้ ยไกลกัน
ข้าบาทคิดกลัวนี้เหลือกลัว

นางสีดาเยาวยอดสงสาร
เร่าร้อนวิญญาณดังเพลิ
่ งกัลป์
ชลนัยน์นองเนตรกันแสงศัลย์
ขอพระทรงธรรม์จงเมตตา
พระตรีภูวนารถนาถา
สุดทีจ่ ะไว้หน้าไว้ตวั
จะครองพระทัยนัน้ ไม่รอดชัว่
พระอยู่หวั สามโลกจงปรานี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 558)

ส่ว นในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ได้แสดงให้เ ห็นถึงอารมณ์ ของนางสีดาที่
แตกต่ างจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เล็กน้ อย เพราะนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับนี้มคี วาม
“เจ็บแค้นใจ” ที่ถูกพระรามตัดสินโทษประหารชีวติ และยังคิดจะสังหารพระโอรสของตน การ
แสดงอารมณ์และความรูส้ กึ ดังกล่าวเป็ นการเน้นย้าให้เห็นว่า นางสีดามีความถือตนและรัก โอรส
ของตนมากเพียงใด แม้ว่าจะเป็ นพระรามผูเ้ ป็ นสามีทร่ี กั ก็ตาม ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
จึง่ ทูลว่าซึง่ พระองค์ตรัสมา
ทีเ่ จ็บใจมิใช่แต่เท่านัน้
เมื่อให้สงั หารผลาญชีวี
เดชะบุญพอพบพระสิทธา
จึง่ ได้คลอดบุตรสุดสายใจ
พระรามให้ไปจับตัวกุมาร
แล้วจะเข่นฆ่าราตี
ทีท่ าแค้นเป็ นแสนสุดคิด
จะทูลให้สน้ิ เรื่องก็เครื่องอาย

นวลนางสีดาเสน่หา
ด้วยทรงพระเมตตาปรานี
จะราพันให้ทราบบทศรี
ข้านี้ไม่มว้ ยมอดรอดไป
เธอจัดแจงศาลาให้อาศัย
จนจาเริญวัยได้เจ็ดปี
มาจองจาประจานในกรุงศรี
หากหนีมาได้จง่ึ ไม่ตาย
ยังเจ็บจิตข้าอยู่ไม่รหู้ าย
หยาบคายสุดแค้นแสนทวี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 685 – 686)

เมือ่ พระอิศวรทรงทราบความจริงจากคาให้การของนางสีดาตามทีน่ างสีดาได้ทลู
แจ้งนัน้ ซึ่งทาให้พระอิศวรพยายามปลอบใจนางสีดาและช่วยไกล่เกลีย่ ให้นางสีดายอมคืนดีกบั
พระราม โดยพระอิศวรพยายามอ้างถึงเหล่าเทวดาทัง้ หลาย รวมไปถึงเหล่าผูค้ นทีจ่ าต้องพึง่ พา
ทัง้ พระรามและนางสีดา (พระลักษมี) หากทัง้ สองไม่ยอมคืนดีกนั ทัง้ เทวดาและมนุ ษย์ก็ไม่อาจ
พึง่ พาได้ ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ฟั งนางโศกาพาที
เจ้ากับพระองค์ทรงสุบรรณ

พระสยมภูวญาณเรืองศรี
จึง่ มีมธุรสวาจา
นักสิทธิเทวั
์ ญพร้อมหน้า
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ประชุมเชิญไปปราบอสุรา
สองเจ้ามาเป็ นดังนี
่ ้
อย่าคุมแค้นนักเลยอรไท

หวังว่าจะให้เย็นภพไตร
ธาตรีจะพึง่ ผูใ้ ดได้
จงหักใจคิดยากมาด้วยกัน ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 558)

๏ เมื่อนัน้
ฟั งความพระรามกับสีดา
เหตุดว้ ยไม่ดาริตริตรอง
จะพลอยให้เทวาสุราลัย
คิดเห็นเป็ นน่าราคาญ
ซึง่ เราให้หามาทัง้ นี้
จะได้ชว่ ยดับเข็ญให้เย็นยุค
สิน้ เคราะห์เสียเถิดแต่เท่านัน้
แล้วดาริตรัสความถามเทเวศร์
ทีข่ อ้ ความพระรามกับสีดา

พระสยมภูวนารถนาถา
นิ่งนึกตรึกตราแล้วตรัสไป
ทัง้ สองจึง่ ได้ขดั อัชฌาสัย
ร้อนใจไปทัวธาตรี
่
สงสารเศร้าหมองทัง้ สองศรี
หวังจะใคร่ให้ดเี สียด้วยกัน
เสวยสุขอยู่ในไอศวรรย์
จงอดอ่อนผ่อนผันกันสองรา
อมเรศทุกองค์จงึ ปรึกษา
เทวาจะเห็นเป็ นอย่างไร ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 686 – 687)

จากเนื้อความข้างต้นทาให้เห็นว่า รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 พระอิศวรได้ถาม
ความเห็นของเทวดาซึ่งไม่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ที่พระอิศวรมีบทบาทเพียงผู้
เดียว ซึง่ พระอินทร์และเหล่าเทวดาอยากให้นางสีดายอมคืนดีกบั พระรามจะได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของโลก
ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ปรึกษาพร้อมกันทันใด
พระรามก็นารายณ์สรุ ยิ ว์ งศ์
อวตารไปผลาญอสุรี
ซึง่ จะมาเคืองขัดตัดรอน
สุรารักษ์นกั สิทธิเทวดา
์
ควรให้สองกษัตริยผ์ ่อนผัน
อันเหล่าเทวาสุราลัย

ฝ่ ายฝูงอินทร์พรหมบังคมไหว้
จึง่ กราบทูลไปทันที
สีดาก็องค์พระลักษมี
เป็ นทีพ่ กั พึง่ ทัง้ โลกา
นานไปจะร้อนทุกแหล่งหล้า
เบือ้ งหน้าจะได้พง่ึ ผูใ้ ด
คืนดีดว้ ยกันจึง่ จะได้
เห็นพร้อมยอมใจกันอย่างนี้ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 687)

เมื่อพระอินทร์และเหล่าเทวดามีความเห็นว่า อยากให้นางสีดายินยอมคืนดีกบั
พระราม ทาให้พระอิศวรต้องไกล่เกลี่ยโดยพยายามโน้มน้าวใจนางสีดาให้หายอารมณ์โกรธขึง้
และยอมยกโทษให้แก่พระรามซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็ นการเห็นแก่ส่วนรวม (อันหมายถึงเหล่า
เทวดา) เพื่อ จะช่วยทาให้เ หล่าเทวดาหมดความทุกข์ร้อ นใจ ดังความที่ปรากฏในรามเกียรติ ์
รัชกาลที่ 2 ดังความทีว่ ่า
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ดูก่อนสีดายุพาพาล
เจ้าจงเคลื่อนคลายหายโกรธ
เหมือนเห็นแก่เทวดาทัง้ สากล

พระอวตารก็ได้ให้ทานบน
ยกโทษผัวรักไว้สกั หน
จะได้พน้ ทุกข์รอ้ นราคาญใจ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 688)

ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 แม้มไิ ด้ปรากฏบทบาทของพระอินทร์และ
เหล่าเทวดาทัง้ หลายในการแสดงความคิดเห็นทีว่ ่า ให้นางสีดายินยอมคืนดีกบั พระราม แต่พระ
อิศวรพยายามไกล่เกลี่ยและโน้ มน้ าวให้นางสีดายอมคืนดีกบั พระรามโดยอ้างถึง “ความเป็ น
มารดาแก่สามโลก” ของนางสีดา (พระลักษมีอวตาร) อีกทัง้ ยังเน้นว่า พระรามยอมรับผิดต่อหน้า
เหล่าเทวดา และขอให้นางสีดากลับไปครองคู่กบั พระรามทีเ่ มืองอยุธยาดังเดิม ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ฟั งนางร่าพลางวาที
เจ้าผูม้ ารดาแก่สามโลก
อันเกิดมาในพืน้ ภพไตร
ฝ่ ายข้างพระรามก็รบั ผิด
นานไปแม้นทาโทษทัณฑ์
จงไปภิรมย์สมสวาท
ในศรีอยุธยาพระนคร

พระอิศวรบรมเรืองศรี
จึง่ มีพระบัญชาปลอบไป
อย่าแสนโศกเลยนักหาควรไม่
ย่อมได้ทุกข์สขุ เหมือนกัน
ต่อหน้าสุราฤทธิทั์ ง้ สรวงสวรรค์
ข้อนัน้ อย่าคิดอาวรณ์
ด้วยสามีธริ าชเหมือนปางก่อน
ให้ถาวรเป็ นสุขสวัสดี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 559)

จากการทีพ่ ระอิศวรพยายามไกล่เกลีย่ ให้นางสีดายอมคืนดีกบั พระรามนัน้ โดย
อ้างถึงความสงบสุขทัง้ โลกสวรรค์และมนุ ษย์ หากนางสีดาไม่ยอมคืนดีกบั พระรามก็จะทาให้
เหล่าเทวดาและมนุ ษย์ไม่อาจพึง่ พาได้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้นางสีดา “จายอม” คืนดีกบั
พระราม (ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ไม่ปรากฏถ้อยคาที่นางสีดาจายอมคืนดี แต่จะปรากฏ
เพียงพระอิศวรสังให้
่ อ ภิเ ษกสมรสระหว่างพระรามกับนางสีดาอีกครัง้ ) ดังความที่ป รากฏใน
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ความว่า
๏ เมื่อนัน้
ได้ฟังดังทิ
่ พย์วารี
ตัวข้ากาพร้าแล้วไร้วงศ์
ขอเอาพระเดชปกเกศไว้
ซึง่ พระองค์ปรานีให้โอวาท
ตามในพระราชบัญชา

นวลนางสีดามารศรี
เทวีนบนิ้วแล้วทูลไป
บิตุราชมาตุรงค์กห็ าไม่
ไปกว่าจะสิน้ ชีวา
ข้าบาทก็จะรับใส่เกศา
มิให้เคืองบาทาพระทรงญาณ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 558)
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เมื่อนางสีดายินยอมคืนดีกบั พระรามนัน้ ทาให้เห็นว่า นางสีดาจาต้องยอมคืนดี
กับพระราม เพราะเห็นแก่ความสงบสุขของเหล่าเทวดา ทาให้นางตระหนักถึงบทบาทดังกล่าว
หลังจากนัน้ พระอิศวรได้จดั การอภิเษกสมรสระหว่างนางสีดากับพระรามที่เขาไกรลาสอีกครัง้
เพื่อความเป็ นสิรมิ งคล อันทาให้เห็นถึงช่วงชีวติ บัน้ ปลายของนางสีดา (ตอนจบเรื่อง) ว่านางต้อง
ยอมเสียสละตนเองเพื่อแก่ส่วนรวม หากนางสีดาไม่ยอมทาตามก็อาจทาให้ส่วนรวมมีความไม่
สบายใจ กล่าวได้ว่า นางสีดาเป็ นผู้หญิงคนหนึ่งที่มคี วามเสียสละและมีความตระหนักรู้ถงึ แก่
ประโยชน์ส่วนรวม มิได้เห็นแก่ความคิดของตนเป็ นใหญ่แต่เพียงผูเ้ ดียว
4.5.3.7 การกลับสู่สวรรค์
หากพิจารณาช่วงชีวติ หลังจากที่นางสีดาพิสูจน์ความดีงามของตนแล้วนัน้ ใน
ตอนท้ายเรือ่ งของรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ กวีผแู้ ต่งได้แสดงให้เห็นถึงช่วงชีวติ บัน้ ปลายของนาง
สีดา นันคื
่ อ นางสีดาได้กลับสู่สวรรค์เป็ นนางสุชาดาดังเดิม ผูเ้ ป็ นพระชายาของพระอินทร์ดงั เดิม
โดยกวีผู้แต่งกล่าวอย่างชัดเจนในปรัมมเหียร หอรมาน ควายทัวระพี และพระลัก – พระลาม
(กล่าวว่านางสีดากลับไปอยู่เมืองพระอินทร์ พออนุ มานว่าเป็ นนางสุชาดาดังเดิม) ส่วนในเรื่อง
พระรามชาดกกล่าวว่า นางสีดากลับไปเกิดสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์พร้อมพญารามราชและพระลักษณ์
ในรามเกีย รติ ฉ์ บับ ภาคเหนื อ และภาคอีส าน ได้ แ ก่ ปรัม มเหีย ร หอรมาน
ควายทัวระพี กวีผู้แต่งได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า นางสีดาได้กลับไปจุตเิ ป็ นนางสุชาดา ผูเ้ ป็ นพระ
ชายาของพระอินทร์ในสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ดงั เดิม ทัง้ นี้ผศู้ กึ ษาจะขอยกเนื้อความในเรื่องหอรมาน
และปรัมมเหียร ดังความทีว่ ่า
“.....ส่วนว่านางสีดานัน้ ได้เป็ นอัครมเหสีเทวีแล้ว ก็อยู่กระทาวัตปฏิ บตั กิ บั พราหม
ราชวรสิกาแห่งตน เป็ นดังพระรั
่
สสีเจ้าชื่อกัสสปรัสสีหากสังสอนกั
่
บด้วยนางแต่ ก่อนชะ
ประการหัน้ แล นางตัง้ อยู่ตามเขตแห่งตนอันได้อสงไขยปี นัน้ คันว่าเมี้ยนอายุจุตติ ายลา
มนุษย์โลกเมืองคน ก็ได้เอาตนเมือเกิดในสานักแห่งอินทราธิราชเจ้าฟ้ าปราบ 2 สวรรค์ ได้
ชื่อว่าสุชาดา ก็ยงั ได้เป็ นอัครมเหสีแห่งพระยาอินทราตนนัน้ ดังเก่
่ า แล้วก็เสวยยังทิพย์
สมบัตสิ ขุ ตลอดต่อเท่าอายุแห่งตนก็มวี นั นัน้ แล”
(ปรัมมเหียร, 2527: 44)
“เมื่อนัน้ เสนาอามาจทังมวลมาพร้อมกันอุสสาภิเสกนางสีดาหือ้ เป็ นอัคคมเหสีเทวี
แห่งพระยารามดังเก่
่ า หัน้ แล นางสีดาผูน้ นั ้ ก็อยู่อุปัฏฐากพระยาราม เป็ นดังมหารสี
่
เจ้าตน
ชื่อว่ากัสสปะหากสังสอนนางนั
่
น้ ชู่ประการแล
นางก็ตงั ้ อยู่ตามเขตอายุแห่งตน คันจุตติ ายแล้ว ก็ได้ขน้ึ เมือสู่สานักอินทาธิราชได้
ชื่อว่านางสุชาดา ได้เป็ นเมียแห่งพระยาอินทาดังเก่
่ า ตราบต่ออายุทพิ ย์แห่ งตน ก็มวี นั นัน้
แล.....”
(หอรมาน, 2527: 90)
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ส่ ว นในเรื่อ งพระรามชาดก กวีผู้แต่ ง บอกเพียงว่า พระลักษณ์ พญารามราช
พร้อมเมียทัง้ หลายได้ไปเกิดในสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ดังความทีว่ ่า
“.....ท้าวพระลักษณ์พญารามราช กับเมียทัง้ หลาย สิน้ อายุไปเกิดในดาวดึงส์เสวย
สุขแห่งโลกสวรรค์”
(พระรามชาดก, 2507: 101)

หากพิจ ารณาในเรื่อ งพระลัก – พระลาม กวีผู้แต่ ง ได้ก ล่ า วถึง นางสีด าว่า ได้
กลับไปสวรรค์เมืองของพระอินทร์ซ่งึ หมายถึงสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ โดยกลับไปครองตาแหน่ งพระ
มเหสีดงั เดิม ดังความทีว่ ่า
“....พอเมื่อเถิงเขตอายุฮอดพันปี ดังนัน้ นางก็มรณังตายสู่สวรรค์เมืองฟ้ า....อันว่า
พญาอินทาเจ้าเห็นนางซมซื่น ศรีแจ่มเจ้านางน้อยอยู่ส่าบาย พญาอินทร์เจ้าเชยซมกัว้ กิน้
สองแจ่มเจ้าเทียมซ้อนห่มสะแคง นัน้ แล้ว”
กาลนัน้ หื่นๆ พร้อมสาวสวรรค์แสนโกฏิ เขาก็ซมชื่นเต้าดอมน้อยพระยอดนาง อัน
นี้สดี าหมดเวรแล้วสาบายบานเทวโลก เจ้าจงเป็ นมิง่ เหง้าเทียมเจ้ายอดอินทร์ นัน้ ท้อน แต่
นัน้ นางงามเจ้าสีดาจันทะแจ่ม อินทะราชเจ้าซมซ้อนอุ่นก็ใจ นายก็สาบายแท้โภยภัยบ่มถี กื
ยินสนุกม่วนแม้งนางฟ้ าก่อวิมาน แท้แล้ว”
(พระลัก – พระลาม, 2518: 132)

นอกจากนี้ รามเกียรติฉ์ บับที่มตี อนจบเรื่อ งอีกฉบับหนึ่ง คือ รามเกียรติฉ์ บับ
รัชกาลที่ 1 แต่เมื่อพิจารณาในตอนจบเรื่องนัน้ กวีผู้แต่งมิได้ช้ใี ห้เห็นอย่างชัดเจนว่า นางสีดา
กลับไปสู่สวรรค์เช่ นเดียวกับรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่นทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานดังที่ปรากฏ
ข้างต้น กล่าวแต่เพียงแต่สดุดพี ระรามและนางสีดา และปิ ดท้ายกล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการพระ
ราชนิพนธ์ และวันเดือนปี ในการพระราชนิพนธ์เท่านัน้ จึงทาให้ช่วงชีวติ ของนางสีดาในตอนการ
กลับสู่สวรรค์จะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานทัง้ หมด 5 ฉบับ
ได้แก่ ปรัมมเหียร หอรมาน ควายทัวระพี และพระลัก – พระลาม และพระรามชาดกนันเอง
่
จากทัง้ หมดข้างต้น ผูศ้ กึ ษาขอสรุปช่วงชีวติ แห่งการพิสจู น์ความดีงามของนางสีดาเป็ น
ตารางโดยผูศ้ กึ ษาจะใช้อกั ษรย่อดังนี้
1. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 – ร. 1
2. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 – ร. 2
3. คาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา – ค.อ
4. รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี – ร.ธ
5. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 – ร. 4
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6. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 – ร. 6
7. รามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา
นริศรานุวดั ติวงศ์ – ร.น.ว
8. ควายทัวระพี – ค.ท
9. พระลัก – พระลาม – ล.ล
10. พระรามชาดก – ร.ช
11. ปรัมมเหียร – ป.ห
12. หอรมาน – ห.ม
13. พรหมจักร – พ.จ
14. ลังกาสิบโห – ล.ห
15. รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง – ร.ก
16. รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ – ร.น
17. รามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน – ร.อ
ตารางที่ 8
ช่วงชีวิตหลังการ
อภิ เษกสมรส
ของนางสีดา
1. การลุยไฟเพือ่ พิสจู น์
ความบริสุทธิ ์
2. การเป็ นผูท้ ถ่ี ูก
ลงทัณฑ์จากสามี
3. การมาอาศัย
อยู่กบั พระฤษี
4. การกลับสู่ฐานะธิดา
บุญธรรมของพระฤษี
5. การเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ ว
6. การเป็ นผูเ้ สียสละ
7. การกลับสู่สวรรค์

ช่วงชีวิตแห่งการพิสูจน์ความดีงามของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย
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









































หมายเหตุ : การเป็ นผู้ท่ถี ูกลงทัณฑ์จากสามีจะมี 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) การลงทัณฑ์ดว้ ยการ
ประหารชีวติ ได้แก่ รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 บทละครดึกดาบรรพ์
เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์ รามเกียรติ ์
ฉบับภาคเหนือ (ยกเว้นเรื่องพรหมจักร) และรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน 2) การลงทัณฑ์ด้วย
การเนรเทศออกจากเมือง ได้แก่ พรหมจักร
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4.6 พฤติ กรรมและการแสดงออก
“นางสีดา” เป็ นตัวละครเอกหญิงทีป่ รากฏบทบาทในเรื่องตัง้ แต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่อง
เมือ่ นางสีดามีบทบาทย่อมกระทาบางสิง่ บางอย่างหรือแสดงออกพฤติกรรมบางประการซึง่ ทาให้
เราสามารถเห็นถึงพฤติกรรมของตัวละครอันบ่งบอกถึงความเป็ นตัวตนของนางสีดาได้ อย่าง
ชัดเจนอีกลักษณะหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามคาว่า “บทบาท” จะมีความหมายเหมือนกับพฤติกรรม
และการแสดงออก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.6.1 การมีความซื่อสัตย์และภักดีต่อสามี
พฤติกรรมของนางสีดาที่แสดงออกมาซึ่งมีความโดดเด่นและเป็ นที่รบั รูก้ นั มากที่สุด
นันคื
่ อ “การมีความซื่อสัตย์และภักดีต่อสามี” พฤติกรรมและการแสดงออกดังกล่าวเป็ นลักษณะที่
สาคัญที่สุดซึ่งเป็ นการบ่งชี้ถงึ ความเป็ นนางสีดาได้อย่างเด่นนชัด หากพิจารณาในรามเกียรติ ์
ฉบับต่างๆ ของไทยนัน้ จะพบว่า กวีผแู้ ต่งยังคงให้นางสีดามีความซื่อสัตย์และภักดีต่อสามีไว้ซง่ึ
ถือว่า เป็ นคุณธรรมทีส่ าคัญทีส่ ุดในฐานะภรรยาทีด่ ตี ่อสามี
หากพิจารณาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง จะพบว่า นางสีดายังคงมีความซื่อสัตย์และ
ภักดีต่อพระราม (สามี) อย่างเด่นชัด ดังเช่นในตอนสีดาหายจะปรากฏในคาพากย์รามเกียรติ ์
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 กล่าวคือ หลังจากทีพ่ ระรามออกไป
ตามกวางทอง และนางสีดาสังให้
่ พระลักษมณ์ไปช่วยพระราม (เพราะเสียงกวางแปลง) ทาให้
ทศกัณฐ์แปลงเป็ นเพศฤษีพร้อมเยินยอนางสีดาว่าควรอยูใ่ นปราสาททีง่ ดงามและไม่ควรมาอยู่ใน
ป่ าเช่นนี้ พร้อมทัง้ ยังเยินยอทศกัณฐ์ (เยินยอตัวเอง) เพื่อทาให้นางสีดานิยมทศกัณฐ์ แต่ทว่า
นางสีดาดาปฏิเสธ ดังความทีว่ ่า
๏ อรรคราชจึง่ เฉลยคาพลัน
ธิราชวงศ์โยทธยา
๏ มอบเมืองไว้น้องรักษา
อยู่แรมอรัญกุฎี
๏ ตัวข้าผูเ้ ป็ นมหิษี
มาอยู่บาเรอราชา

ว่าเจ้าจอมธรรม์
มาทรงจรรยา
โดยด้วยภักดี
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 112)

ตอนนางสีดาหายในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 นัน้ เมือ่ ฤษีทศกัณฐ์ใช้ถ้อยคาเชิญชวน
ให้นางสีดานิยมทศกัณฐ์ นางสีดาได้แสดงออกทางอารมณ์ว่าไม่พอใจอย่างมากที่ฤษีทศกัณฐ์
ชักชวนให้นางนิยมทศกัณฐ์อนั แสดงให้เห็นถึงการนอกใจสามี ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ได้ฟังขัดแค้นแน่นอุรา

นวลนางสีดาเยาวยอดเสน่หา
กัลยาจึง่ ตรัสกลับไป
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อันทศเศียรขุนยักษ์
เขารูอ้ ยู่สน้ิ ทัง้ แดนไตร
ฝ่ ายว่าพระรามสุรยิ ว์ งศ์
อวตารมาผลาญอสุรี
ไฉนกลับติเตียนด้วยคาคด
ไม่รวู้ ่าพิษเพลิงกัลป์

ชัวนั
่ กไม่มใี ครเปรียบได้
เหตุใดมาชมกันว่าดี
คือองค์พระนารายณ์เรืองศรี
ภูมตี งั ้ อยู่ในสัตย์ธรรม์
หรือดาบสพวกพาลโมหันธ์
มาประมาทเสกสรรเจรจา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 586)

ทัง้ นี้ในเหตุการณ์ตอนสีดาหายในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ถือว่ามีความน่ าสนใจ
กล่าวคือ หลังจากทีฤ่ ษีแปลงชวนให้นางสีดานิยมทศัณฐ์นนั ้ นางสีดาจึงปฏิเสธและไม่ยนิ ยอมที่
จะตามฤษีทศกัณฐ์ไปยังเมืองลงกา นางสีดายังยา้ ให้เห็นว่า ผูห้ ญิงทีท่ อดทิง้ สามีนนั ้ เป็ นผูห้ ญิงที่
ชัวช้
่ าอย่างมาก พร้อมยังเน้นยา้ ว่าตนยังมีความภักดีต่อพระรามไม่มที ส่ี น้ิ สุด ดังความทีว่ ่า
ได้ฟังจึง่ ตอบพูดไป
ฃ้านี้เป็ นพระชายา
อันจะพาฃ้าไปในกรุงมาร
อันหญิงทีท่ ง้ิ สามี
ตัวฃ้าภักดีไม่มลี ด

พูดไฉนเช่นนี้พระอาจารย์
ของพระรามามหาศาล
มิใช่การขององค์พระทรงพรต
เปนสัตรีชวช้
ั ่ าสาหส
ในพระองค์ทรงยศผูภ้ รรดา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร. 6, 2554: 33)

ในขณะเดียวกันรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เหตุการณ์ก่อนที่นางสีดาจะถูกลักพาตัว
หลังจากทีพ่ ระรามอภิเษกสมรสกับนางสีดาแล้วนัน้ พระรามได้เข้าหอกับนางสีดาซึง่ ได้ร่วมเสพ
สมภิรมย์รกั ด้วยกัน ทาให้นางสีดารู้สกึ ว่าตนเป็ นภรรยาของพระรามอย่างสมบูรณ์ นางจึงขอ
ฝากตัวกับพระรามและขอจงรักภักดีต่อพระรามด้วยชีวติ ดังความทีว่ ่า
จงรักภักดีถงึ ชีวติ
อิงแอบแนบองค์พระภัสดา

ต่อพระจักรกฤษณ์นาถา
จนเวลารุ่งแสงทินกร ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 349)

เหตุ การณ์ในเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางทัง้ ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และ
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ซึง่ บ่งชีถ้ งึ ความซื่อสัตย์และจงรักภักดีของนางสีดาทีม่ ตี ่อพระรามนัน้
จะเห็นได้จากตอนที่ทศกัณฐ์มาโอ้โลมนางสีดาที่สวนขวัญอุทยาน แต่ทว่านางสีดามิยอมมอง
หน้าทศกัณฐ์โดยใช้ไม้ปักบนพืน้ ดินเพื่อใช้เป็ นตัวแทนทศกัณฐ์ในการบริภาษและถ่มน้ าลาย ทา
ให้ทศกัณฐ์ต้องถอยหนีและกาชับด่ าว่านางยักษ์ท่ไี ม่ได้ปลอบให้นางสีดายินยอมตน ทาให้นาง
ยักษ์มาต่อว่านางสีดา พฤติกรรมของนางสีดาข้างต้นเป็ นสิง่ ที่ช่วยชี้ชดั ว่า นางสีดาไม่เคยคิด
นอกใจพระราม ประการสาคัญความซื่อสัตย์และจงรักภักดีของนางสีดาทีม่ ตี ่อสามีนนั ้ แสดงออก
โดยการคิด “ผูกคอตาย” เพื่อเป็ นการยืนยันถึงความรักเดียวใจเดียวทีม่ แี ต่พระรามเท่านัน้ ดังที่
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รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2556 : 133) กล่าวว่า พฤติกรรมทีแ่ สดงว่านางสีดาเป็ นตัวละครหญิงทีร่ กั
เดียวใจเดียวและมีใจเด็ดเดีย่ ว คือ การผูกคอตายเพราะแค้นใจทีท่ ศกัณฐ์เกี้ยวพาราสี นางอดสู
ใจจนไม่ยอมพูดกับทศกัณฐ์โดยตรง แต่ใช้วธิ ปี ั กไม้ลงกับดินและด่าว่าไม้นนั ้ แทน สานวนไทยแต่
โบราณกล่าวว่า “ผู้หญิงด่าแปลว่าผูห้ ญิงรัก ” ดังนัน้ การทีน่ างสีดาไม่ยอมด่าว่าทศกัณฐ์โดยตรง
เช่นนี้เป็ นวิธกี ารแสดงบุคลิกลักษณะและนิสยั ใจคอว่านางเป็ นคนรักเดียวใจเดียวให้โดดเด่นขึน้
ไปอีก นอกจากนี้แ ล้วสีดายังเจ็บช้าที่นางยักษ์ด่าว่า และไม่ได้ข่าวเลยว่าพระรามติดตามมา
ช่วยเหลือนางหรือไม่ ความคับแค้นใจที่ต้องปกป้ องตนแต่ลาพังประกอบกับความใจเด็ดทาให้
นางสีดาผูกคอตาย ดังความในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และฉบับรัชกาลที่ 2 ความว่า
๏ โอ้ว่าสมเด็จพระพีเ่ จ้า
เมียจะสุดสิน้ ชีวี
เสียทีครองตัวไว้ท่า
ตัง้ แต่วนั นี้จะลับไป
ร่าพลางยอกรขึน้ เหนือเกศ
กราบลงกับพืน้ สุธาธาร
ขอฝากสมเด็จพระหริวงศ์
อย่ามีทุกข์โศกโรคร้อน
ช่วยทูลว่าข้านี้เจ็บช้า
บัดนี้ถวายบังคมลา
๏ ครัน้ เสร็จฝากฝูงเทเวศร์
น้าวกิง่ โศกห้อยอินทรีย์
๏ เอาภูษาผูกศอให้มนั ่
หลับเนตรดารงปลงใจ

พระคุณปกเกล้าเกศี
ภูมไี ม่ได้เห็นใจ
จะได้บงั คมลาก็หาไม่
มิได้ฉลองบทมาลย์
ไหว้ฝงู เทเวศร์ทุกสถาน
นงคราญร่าว่าด้วยอาวรณ์
กับองค์พระลักษมณ์ทรงศร
แม้นพระสีก่ รตามมา
ด้วยคาพวกพาลยักษา
ไปยังฟากฟ้ าดุษฎี ฯ
เยาวเรศผูม้ งิ่ มารศรี
เทวีกห็ น่วงขึน้ ไป ฯ
แล้วพันกับกิง่ โศกใหญ่
อรไทก็โจนลงมา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 2, 2549: 133)

๏ ถึงต้นโศกยิง่ สลดกาสรดเศร้า
เข้าหยุดนังบั
่ งเงาพฤกษา
จะผูกศอเสียให้ตายวายชีวา
แล้วคิดถึงภัสดาโศกาลัย ฯ
๏ โอ้พระทูลกระหม่อมของเมียแก้ว วันนี้แล้วน้องรักจะตักษัย
เสียแรงเป็ นเพื่อนลาบากยากไร้
ไม่เห็นใจเมียแล้วพระจักรี
สิง่ ใดแต่หลังได้พลัง้ พลาด
ให้ขดั เคืองเบือ้ งบาทบทศรี
จะทูลลาอาสัญเสียวันนี้
ขออย่ามีเวราแก่ขา้ ไป
ร่าพลางนางทางแสนเทวษ
ชลเนตรแถวถังหลั
่ งไหล
่
โศกศัลย์รนั ทดสลดใจ
สะอึกสะอืน้ ไห้ไปมา ฯ
................................................
๏ เมื่อนัน้
นางสีดาเปลีย่ วเปล่าเศร้าหมอง
เห็นเวลาจวนแจ้งแสงทอง
กลัวกานัลมันจะย่องตามมา
จึง่ สะพักสไบบางทีน่ างทรง
จีบจัดรัดพระองค์โจงภูษา
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แข็งพระทัยไม่เสียดายชีวา
๏ จึง่ เอาผ้าผูกพันกระสันรัด
ชายหนึ่งผูกศออรไท

อุตส่าห์ปีนขึน้ บนต้นไม้ ฯ
เกีย่ วกระหวัดไว้กบั กิง่ โศกใหญ่
แล้วทอดองค์ลงไปจะให้ตาย ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 34)

หากพิจารณาถึงค าสอนท้าวชนกจะทาให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างนางสีดากับ
พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา กล่าวคือ ท้าวชนกสังสอนให้
่
นางคอยรับใช้บารุง
บาเรอพระรามและมีความภักดีต่อพระรามไปกว่าชีวติ จะม้วยมิด จะทาให้เห็นว่าพฤติกรรมของ
นางสีดานัน้ อยูใ่ นกรอบคาสอนตามความคาดหวังของสังคม ดังความทีว่ ่า
จึง่ ตรัสเรียกราชบุตรี
เจ้าจะออกจากอกพระบิดร
เป็ นข้าช่วงใช้บาเรอบาท
สงวนกายฝากกายฝากชีวา

มารศรีจงฟั งพ่อสังสอน
่
ไปอยู่นครอยุธยา
พระภัสดาธิราชนาถา
ภักดีไปกว่าจะม้วยมิด
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 351)

นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยายังปรากฏความซื่อสัตย์และภักดีต่อสามีอย่าง
ชัดเจน ดังทีป่ รากฏในตอนหนุ มานถวายแหวนแก่นางสีดาตามคาสังของพระราม
่
ทาให้นางสีดา
ทราบความจริงจากหนุ มานว่า พระรามใช้ใ ห้มาสืบข่าว เป็ นเหตุ ให้นางสีดาฝากความทูลต่ อ
พระรามว่า ตนจะคอยอยู่ท่เี มืองลงกาและจะรักษากายไม่ให้ทศกัณฐ์ล่วงล้าดังจามรี
่
รกั ษาขนจน
ตัวตาย ดังความทีว่ ่า
อรไทใสโสมนัสสา
ตรัสสังหนุ
่ มานชาญไชย
ว่าเราตกมาอยู่ในกรุงยักษ์
จะสูม้ ว้ ยด้วยสัจวาที

มีมโนภิรมย์ผ่องใส
ท่านไปทูลทรงศักดิพระจั
์ กรี
สงวนศักดิรั์ กกายไม่หมองศรี
ดังจามรีรกั ษาขนจนตัวตาย ฯ
(รามเกียรติอยุ
์ ธยา, 2541 : 41 - 42)

ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี ความซื่อสัตย์และภักดีของนางสีดาที่มตี ่ อ
พระรามในฐานะสามีนัน้ ยังปรากฏเด่นชัดในตอนท้าวมาลีวราชว่าความ กล่าวคือ ทัง้ พระราม
และนางสีดากล่าวตรงกันในเรือ่ งทีน่ างสีดารักพระรามจึงออกบวชตามเสด็จ ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
จึงทูลแถลงแจ้งไป
ด้วยพระบิตุรงค์ทรงชัย
ขอให้พระพรตผ่านบุรี
ต่อถึงครบสิบสีป่ ี
กลับเข้าไปครองกรุงไกร

พระรามสุรวิ งศ์เป็ นใหญ่
ซึง่ มาอยู่ในพนาลี
ให้สตั ย์นางไกยเกศี
ให้ขา้ นี้บวชอยู่ไพร
จึง่ ให้ขา้ นี้เป็ นใหญ่
ข้าไสร้จง่ึ มาพนาวา
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ด้วยเหตุน้พี ระภูบาล
อันลักษมณ์เเละนางสีดา
เดิมข้าตัง้ พรตอยู่รมิ ป่ า
๏ บัดนัน้
ก้มเกล้ากราบทูลทันที
เดิมชนกบิดาบวชอยู่ไพร
แทบริมฝั ง่ น้าคงคา
จึง่ เอาข้ามาเลีย้ งไว้
ในมิถลิ าธานี
ต่างๆ เข้ายกธนูศลิ ป์
พระรามยกได้ว่องไว
ทาการวิวาหมงคล
ทัง้ ฤๅษีสทิ ธิวทิ ยา
เทพเจ้าแจ้งใจอยู่สน้ิ
แล้วพระรามจึงพาข้าไป
อยู่มานางไกยเกศี
ให้พระรามไปอยู่พนาวา
กับทัง้ พระลักษมณ์อนุชา

หลานรักจึง่ ออกมาอยู่ป่า
รักข้าติดตามมาด้วยก้น
กับพระลักษมณ์นางสีดาเมียขว้ญ
(รามเกียรติพระเจ้
ากรุงธนบุร,ี 2532 : 63 - 64)
์
นวลนางสีดามารศรี
ข้านี้เป็ นเมียพระรามา
บอกข้าว่าได้มาแต่ป่า
ในมหาบัวทองรูจี
แล้วพาเข้าไปกรุงศรี
ให้ตงั ้ พิธยี กศิลป์ ชัย
เสร็จสิน้ มิได้หวาดไหว
จึง่ ให้ขา้ เป็ นภรรยา
เสนาสามนต์ทวหน้
ั่ า
เทวามาช่วยอวยชัย
เมืองแมนแดนดินน้อยใหญ่
อยู่ในกรุงศรีอยุธยา
ทูลบิดาสามีของข้า
ข้ารักจึง่ ตามจรลี
ออกมาอยู่รมิ พนาศรี
(รามเกียรติพระเจ้
ากรุงธนบุร,ี 2532 : 71)
์

ประการสาคัญ เหตุการณ์ในเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางทัง้ ฉบับรัชกาลที่ 1 และ
ฉบับรัชกาลที่ 2 ทีส่ ามารถยืนยันความซื่อสัตย์และความภักดีของนางสีดาทีม่ อี ย่างเต็มเปี่ ยมนัน้
จะเห็นได้จากจากการ “ลุยไฟ” ของนางสีดานันเอง
่
การลุยไฟของนางสีดาย่อมเป็ นทีป่ ระจักษ์แก่
สาธารณชนทัง้ หมูเ่ หล่าเทวดาและวานรโดยมีองค์พระอินทร์เป็ นประธานแห่งสักขีพยาน การลุย
ไฟของนางสีดานัน้ เพลิงมิอาจทาอันตรายพระบาทของนางสีดาโดยมีบวั ทองมารองรับการย่าง
ก้าวของนางสีดา ส่งผลทาให้นางสีดาปราศจากมลทินทุกคาครหานินทา
หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานนัน้ จะพบว่า กวีมไิ ด้
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทีแ่ สดงออกให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ดงั ทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาค
กลางอย่างชัดเจนเท่าใดนัก แต่เมื่อพิจารณาเนื้อเรื่องในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ หมดแล้ว จะ
ทาให้เห็นว่า นางสีดามิได้ถูกทศกัณฐ์ล่วงละเมิดทางเพศ เห็นได้จากตัวอย่างในเรื่องพรหมจักร
และพระรามชาดก ประกอบในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่นทัง้ ภาคเหนือ และภาคอีสานส่ วนใหญ่
(ยกเว้นเรื่องลังกาสิบโห) จะไม่ปรากฏเหตุการณ์ “ลุยไฟ” อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามคุณธรรม
เรื่องความซื่อ สัต ย์และภักดีของนางสีดาที่มตี ่อ พระราม จะพบว่า พฤติกรรมของนางสีดาใน
ลักษณะดังกล่าวจะถือว่าเป็ นสิง่ ที่รบั รูต้ รงกันว่านางสีดามีลกั ษณะทีซ่ ่อื สัตย์และภักดีต่อพระราม
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อย่างยิง่ ยวด แม้ว่ารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานจะไม่ปรากฏเด่นชัด แต่
กวีผู้แต่งก็ยงั คงให้นางสีดาไม่นอกใจสามีของตน สาเหตุดงั กล่าวทีก่ วีผู้แต่งมิได้เน้นย้าบทบาท
ของนางสีดาในด้านนี้ อาจเป็ นเพราะรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ เป็ นเรื่องเล่าจากผูเ้ ทศน์ส่ผู ฟู้ ั ง มิได้
เปิ ดโอกาสให้นางสีดาแสดงพฤติกรรมอย่างเด่นชัดเท่าใดนัก แต่ผู้ศกึ ษาจะถือว่า นางสีดาเป็ น
ตัวละครหญิงที่ยงั คงมีความซื่อสัตย์และภักดีต่อสามี (พระราม) อันแสดงให้เห็นถึงการอยู่ใน
กรอบจารีตของผูห้ ญิงในสังคมไทย
4.6.2 การดูแลปรนนิ บตั ิ สามี
พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาทีเ่ กี่ยวโยงและสัมพันธ์กบั ความซื่อสัตย์และ
ภักดีทม่ี ตี ่อสามีนนั ้ จะสามารถพิจารณาได้จากพฤติกรรมของนางสีดาทีม่ คี วามรับผิดชอบในการ
ดูแลปรนนิบตั สิ ามี หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางโดยเฉพาะฉบับรัชกาลที่ 1 จะพบว่า
นางสีดามีพฤติกรรมและการแสดงออกเรื่องการดูแลปรนนิบตั สิ ามีอย่างเห็นได้ชดั ดังทีป่ รากฏ
ในตอนนางสีดาขอตามออกบวช แม้ว่าพระรามจะห้ามปรามนางสีดาก็ตามแต่ด้วยความตัง้ ใจที่
นางสีดาจะไปคอยรับใช้พระรามนัน้ เนื่องจากนางสีดาได้ยนื ยันว่าหากพระรามไม่ยอมให้ไปด้วย
จะขอตายเสียดีกว่า ย่อมทาให้เห็นว่านางสีดามีความตัง้ ใจทีจ่ ะไปข้ารองบาทของพระราม จนทา
ให้พระรามยินยอมในทีส่ ุด ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ได้ฟังดังต้
่ องสายฟ้ า
โออนิจจาพระทรงเดช
น้องจากมิถลิ ากรุงไกร
แม้นไม่เมตตาข้าบาท
จึง่ ค่อยเสด็จบทจร
น้องจึงจะสิน้ ความโศก
ซึง่ จะทิง้ ข้าไว้ผเู้ ดียวนัน้
พระบิตุเรศมารดาทัง้ สอง
แม้นจะอยู่ช้าระกาใจ

นางสีดาเยาวยอดเสน่หา
กัลยากอดบาทร่าไป
จะโปรดเกศเมียบ้างก็หาไม่
มาพึง่ ใต้ธุลพี ระสีก่ ร
จงพิฆาตฆ่าฟั นเสียก่อน
ไปจากนครวังจันทน์
ทีว่ โิ ยคจากยอมไอศวรรย์
จะรูท้ ผ่ี นั พักตร์ไปพึง่ ใคร
จะได้ครองพาราก็หาไม่
จะตามไปสนองพระบาทา
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 409 - 410)

อีกทัง้ ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 กวีผแู้ ต่งยังได้เน้นย้าให้เห็นถึงพฤติกรรมของนาง
สีดาที่มหี น้ าที่และบทบาทในการคอยติดตามและรับใช้สามีของนางในป่ า ดังปรากฏในตอนที่
นางสีดาสนทนากับฤษีทศกัณฐ์ซ่งึ จาแลงแปลงกายมาชวนให้นางสีดานิยมในตัวทศกัณฐ์ ดัง
ความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ได้ฟังวาจาพระมุนี

โฉมนางสีดามารศรี
เทวีจง่ึ กล่าวสุนทร
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ตัวข้านี้เป็ นอัคเรศ
มีนามสีดาบังอร
ผ่านฟ้ ารับสัตย์พระบิตุรงค์
ข้ากับพระลักษมณ์อนุชา
จึง่ ออกตามมาปรนนิบตั ิ
แต่อยู่ทน่ี ่กี ช็ า้ นาน

พระราเมศสุรยิ ว์ งศ์ทรงศร
อยู่พระนครอยุธยา
มาทรงผนวชเป็ นชีป่า
เสน่หาต่อเบือ้ งบทมาลย์
ทีใ่ นพนัสไพรสาณฑ์
พึง่ เห็นพระอาจารย์วนั นี้ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 585)

หากพิจารณาถึงคาสอนท้าวชนกที่ได้สงสอนนางสี
ั่
ดาก่อนไปครองเมืองกับพระรามที่
อยุธยานัน้ จะทาให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างนางสีดากับพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นางสีดา กล่าวคือ ท้าวชนกสังสอนให้
่
นางคอยรับใช้บารุงบาเรอพระรามและมีความภักดีต่ อ
พระรามไปกว่าชีวติ จะม้วยมิด จะทาให้เห็นว่าพฤติกรรมของนางสีดานัน้ อยู่ในกรอบคาสอนตาม
ความคาดหวังของสังคม ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
เห็นสองลูกยาวิลาวัณย์
จึง่ ตรัสเรียกราชบุตรี
เจ้าจะออกจากอกพระบิดร
เป็ นข้าช่วงใช้บาเรอบาท
สงวนกายฝากกายฝากชีวา

ท้าวชนกจักรวรรดิรงั สรรค์
งามดังสุ
่ รยิ นั จันทร
มารศรีจงฟั งพ่อสังสอน
่
ไปอยู่นครอยุธยา
พระภัสดาธิราชนาถา
ภักดีไปกว่าจะม้วยมิด
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 351)

๏ เมื่อนัน้
ทัง้ องค์สมเด็จพระมารดา
สององค์กอดองค์เยาวลักษณ์
โอ้ว่าเจ้าดวงชีวนั
จาเป็ นแล้วจาจะวิปโยค
ไหนจะพ้นบิตุเรศชนนี
ควรเจ้าจะสนองรองบาท

ท้าวชนกจักรวรรดินาถา
เห็นลูกโศการาพัน
ชลนาคลอพักตร์แล้วรับขวัญ
จะกันแสงราพันไปไยมี
จงดับโศกเสียเถิดนะโฉมศรี
ใช่จะสิน้ ชีวาจากจร
พระสามีธริ าชทรงศร
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 352)

ในบทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรม
พระยานริศรานุ วดั ติวงศ์นัน้ พฤติกรรมของนางสีดาที่แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ท่จี ะต้องดูแลรับใช้
สามีของนางนัน้ ปรากฏให้เห็นอย่างชัดดังที่ปรากฏในบทสนทนาของฉากที่ 2 ในอาศรม
กล่าวคือ นางสีดาได้รอ้ ยพวงมาลัยเพื่อถวายบูชาแด่พระราม พฤติกรรมทีแ่ สดงออกของนางสีดา
ทาให้พระรามรูส้ กึ ว่าเป็ น “บุญ” ทีม่ นี างสีดามาคอยดูแลรับใช้ ดังความทีว่ ่า
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สีดา

ราม

หม่อมฉันว่า ต้องพรากจากเมืองมาอยู่เปลีย่ ว เวลาเทีย่ วพอจะลืมทุกข์
ได้ เวลานอนทุกข์ทบั คับหัวใจ หม่อมฉันทาบุหงาว่าจะถวายเวลาทีเ่ ข้า
ทีพ่ ระบรรทม จะได้ชมพอคลายพระทัยเพคะ
เออ สีดา ขอบใจเจ้ารักผัว เป็ นบุญของพีท่ ไ่ี ด้เจ้ามาปฏิบตั เิ มื่อคราวยาก
(รามเกียรติ ์ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์, 2534 : 7)

ส่วนคาพากย์รามเกียรติ ์สมัยอยุธยา จะปรากฏว่านางสีดามีพฤติกรรมดูแลปรนนิบตั ิ
สามี ดังจะเห็นเด่นชัดได้จากการสนทนาระหว่างนางสีดากับฤษีทศกัณฐ์แปลง กล่าวคือ นางสีดา
ได้บอกกับพระฤษีว่าตนออกมาอยูป่ ่ าเพราะว่าออกมารับใช้ดแู ลปรนนิบตั ติ ่อสามี ดังความทีว่ ่า
๏ อรรคราชจึง่ เฉลยคาพลัน
ธิราชวงศ์โยทธยา
๏ มอบเมืองไว้น้องรักษา
อยู่แรมอรัญกุฎี
๏ ตัวข้าผูเ้ ป็ นมหิษี
มาอยู่บาเรอราชา

ว่าเจ้าจอมธรรม์
มาทรงจรรยา
โดยด้วยภักดี
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 112)

อีกทัง้ นางสีดาในรามเกียรติฉ์ บับพระเจ้ากรุงธนบุร ี จะพบว่า นางสีดายังคงปรากฏ
พฤติกรรมการดูแลปรนนิบตั สิ ามี ดังที่ปรากฏในตอนนางสีดาเล่าความหลังให้แก่พระมงกุฎซึ่ง
ทาให้เห็นว่า เมื่อพระรามผู้เป็ นพระบิดาของพระมงกุฎได้ออกบวช นางสีดาก็ได้ขอติดตามมา
ดูแลรับใช้พระราม ดังความทีว่ ่า
๏ สีดากรรแสงแถลงไข
เดิมแม่อยู่เมืองมิถลิ า
เทพามนุษย์เข้ายกศิลป์
พ่อเจ้ายกได้ว่องไว
อ้นบิตุเรศของเจ้า
เรืองรุดสุดอรรคอิศรา
จึง่ พาแม่มาเวียงชัย
ให้พ่อเจ้าไปพนาลี

พิไรบอกลูกเสน่หา
พระอัยกาเจ้าเสีย่ งศิลป์ ชัย
เสร็จสิน้ มิได้หวาดไหว
จึงเศกแม่ให้กบั บิดา
เผ่าพงศ์บรมนาถา
ปรากฏยศยิง่ โมลี
อัยกาให้สจั มเหษี
แม่น้ตี ดิ ตามจรจรรย์
(รามเกียรติพระเจ้
ากรุงธนบุร,ี 2532 : 10)
์

นอกจากนี้นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 จะปรากฏพฤติกรรมเรื่องการดูแล
ปรนนิบตั ิสามี ดังจะเห็นได้จากการเหตุการณ์ท่พี ระชนนีทงั ้ สามพระองค์ได้บอกให้นางสีดา
กลับไปคอยพระรามอยู่ท่ปี ราสาท แต่นางสีดามิได้ต้องการเช่นนัน้ ที่จะต้องกลับไปเมืองอยุธยา
อีกทัง้ นางสีดายังได้แสดงจุดยืนของตนว่า ตนจะขออยู่รบั ใช้พระรามซึ่งจะได้ร่วมสุขร่วมทุกข์
ด้วยกัน ถึงแม้ว่าตนจะต้องประสบกับความยากลาบากเพียงใดก็ตาม ดังความทีว่ ่า
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๏ เมื่อนัน้ นางสีดาเยาวยอดเสนหา ได้ฟังทัง้ สามพระมารดา กัลยานบนอบตอบ
คดี ซึ่งทรงพระเมตตาการุญ ขอบพระคุณควรใส่ในเกษี ใช่จะขืนขัดพระเสาวนี แต่ลูกนี้
เปนบาทบริจา ด้วยได้เคยร่วมศุขทุกข์รอ้ น กับภูธรธิราชนาถา ถึงแสนยากลาบากกายา ก็
ตามแต่เวราไม่อาวรณ์ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.4, 2555: 101 - 102)

ส่วนพฤติก รรมของนางสีดาในการดูแลปรนนิบตั ิสามีในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่น จะ
ปรากฏเด่นชัดในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ ได้แก่ ปรัมมเหียรและหอรมาน และรามเกียรติ ์ฉบับ
ท้องถิน่ ภาคอีสาน ได้แก่ ควายทัวระพี ซึง่ จะปรากฏความในลักษณะทีพ่ ระรามกล่าวถึงนางสีดา
ทัง้ นี้เนื้อความในเรือ่ งควายทัวระพีจะคล้ายคลึงกับเรื่องหอรมาน ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจะขอยกความใน
เรือ่ งปรัมมเหียรและหอรมานเท่านัน้ ดังความทีว่ ่า
“.....ภายลุนก็จากับด้วยน้องแห่งตนว่า ดังนางสี
่
ดานี้จกั เป็ น ดังผู
่ ้หญิงทัง้ หลายใน
โลกบ่มพี อ 2 แล นางย่อมมีอาจารวัตรปฏิบตั แิ ก่ผวั ตนเป็ นอันดีนัก หากที่จกั เปรียบบ่ได้
ยางย่อมมีวตั รแก่ผวั ตน 5 ประการ อัน 1 คือว่า บัพพถายินีคอื อัน้ ลุกก่อนผัว อัน 1
ปั จฉายินิ คืออันนอนลูนผัว อัน 1 กินรยินิ คันผัวหันก็หอ้ื ผัวบุญรัก คือว่าผัวตนตนไปทีใ่ ด
ทางใดมา เยียะหน้าดีตางามรอผัวตน อัน 1 แม้นมีคาเคียจเท่าใด ก็ค่อยอดเสียไว้ในใจตน
อยู่บ่หอ้ื ปรากฏ
ยิงผูใ้ ดมีวตั รปฏิบตั แิ ก่ผวั สันนี้ อิถรี ตั น ว่าเป็ นนางแก้วผูป้ ระเสริฐ คันว่าจุตติ ายก็
ได้เมือเกิดในสวรรค์เทวโลกดีหลี เหตุดงั ้ อัน้ โบราณกถาจริยเจ้าทัง้ หลายกล่าวไว้ว่า เป็ น
ผูห้ ญิงนี้หอ้ื มีคองวัตรปฏิบตั แิ ก่ผวั ตนเป็ นดังนางสี
่
ดาปฏิบตั อิ ุปฐากพระยารามนัน้ เพื่ออัน้
แล.....”
(ปรัมมเหียร, 2527: 11)
“.....พระยารามก็จากับพระลักขณะอันเป็ นน้ องนัน้ ว่า “นางผู้น้ีจกั เป็ นดังผู
่ ้หญิง
ทัง้ หลายในโลกบ่มีพอ 2 ได้แล ย่อมมีวตั ตปฏิบตั ิแก่ผวั ตนเป็ นอันหาผู้ยิงจักมาเปรียบ
เทียมบ่ได้แล มีวตั ตปฏิบตั แิ ก่ผวั ตน 5 ประการ อัน 1 คือว่าปุพพฐายินี ย่อมลุกก่อนผัวแล
ปั จฉานิปาตินี นอนก็นอนลุนผัว กีปารปฏิสสาวินี อยู่ถา้ รับใช้บ่หนีไกล มหาปจารินี คันหัน
ก็บุนดีรกั คือว่า ผัวไปในทีใ่ ดมาเยียะหน้าตางามร่อ แม่นมีคาเคียดเท่าใดก็ค่อยอดใจอยู่บ่
หือ้ ปรากฏ ปิ ยวาทินี กล่าวคาอันม่วนเพราะเป็ นทีร่ มั เมาเอาใจ ยิงผูใ้ ดมีวตั ตปฏิบตั แิ ก่ผวั
ฉันนี้ อิตถีรตนัง เป็ นยิงผู้เป็ นแก้วประเสิฏ คันว่าจุติตายก็เที่ยงว่าจักได้ไปเกิดในสวัรค
โลกพุน้ แล เหตุดงอั
ั ่ น้ โบราณาจารย์กล่าวว่า “เป็ นผูย้ งิ นี้หอ้ื มีวตั ตปฏิบตั แิ ก่ผวั ตนเป็ นดัง่
นางสีดาอุปปั ฏฐากพระยารามนัน้ เทอะ”
(หอรมาน, 2527: 56 - 57)

จากข้างต้นจะทาให้เห็นว่า นางสีดามีพฤติกรรมและการแสดงออกต่อสามีในลักษณะ
ภรรยาที่ดคี อยดูแลรับใช้สามีของตน ทาให้เห็นถึงความเป็ นผู้หญิงที่ดตี ามกรอบจารีตสังคม
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โบราณ ย่อมเป็ นการชีใ้ ห้เห็นว่า รามเกียรติ ์ทัง้ ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสานมีอุดมคติของ
ผู้หญิงเหมือนกันดังที่ปรากฏในพฤติกรรมของนางสีดาในด้านการดูแบปรนนิบตั ิสามี แต่ท่นี ่ า
สังเกตในเรื่องปรัมมเหียรและหอรมาน ยังไม่มตี อนทีป่ รากฏว่า นางสีดาได้รบั ใช้ปรนนิบตั สิ ามี
ของตนอย่างชัดเจน แต่อาจเป็ นที่รบั รูใ้ นความเป็ นนางสีดาที่ว่า นางสีดาเป็ นผู้หญิงที่ดงี ามซึ่ง
คอยปรนนิบตั ริ บั ใช้ดูแลสามี จึงทาให้กวีผู้แต่งบรรจุพฤติกรรมและการแสดงออกดังกล่าวลงใน
ตัวนางสีดาในเรือ่ งปรัมมเหียรและหอรมาน ประกอบกับทัง้ สองเรือ่ งนี้เป็ นการเล่าเรื่องเพื่อการใช้
เทศน์ จึงไม่จาเป็ นต้องแจกแจงรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อความกระชับในการเล่าเรื่อง โดยกวีผู้
แต่งยกตัวอย่างของพฤติกรรมของตัวละครมาเพื่อใช้สงสอนเท่
ั่
านัน้
4.6.3 การมีความกตัญญูกตเวที
หากพิจารณาในรามเกียรติ ์ฉบับต่ างๆ ของไทยนัน้ จะทาให้เห็นว่า นางสีดามีฐานะ
เป็ นพระธิดาบุญธรรมของพระฤษีชนกหลังจากที่ถูกทอดทิ้ง ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง
บทบาทของนางสีดาทีม่ ตี ่อพระฤษีชนก (ท้าวชนก) จะปรากฏเฉพาะในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่
1 เท่านัน้ เนื่องจากมีตอนกาเนิดนางสีดาซึง่ ทาให้ตวั ละครพระฤษีชนกยังคงปรากฏอยู่ ส่วนฉบับ
อื่นๆ ของภาคกลางนัน้ เป็ นฉบับทีไ่ ม่สมบูรณ์ตงั ้ แต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง และเป็ นตอนทีไ่ ม่ปรากฏ
บทบาทของพระฤษีชนกนัน่ เอง การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของนางสีดาที่มตี ่อท้าว
ชนกในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 นัน้ แม้ว่ากวีจะมิได้พรรณนาว่านางสีดาตอบแทนผูม้ พี ระคุณ
อย่างไร แต่กวีผแู้ ต่งจะสร้างพฤติกรรมทีน่ างสีดาร่าไห้ราพันว่านางจาต้องไปอยู่เมืองอยุธยาของ
พระรามโดยมิได้อยู่รองสนองบาทท้าวชนกซึง่ พออนุ มานได้ว่า นางสีดามีความสานึกรูข้ องผูท้ ่มี ี
พระคุณต่อนางเองทีเ่ คยเลีย้ งดู ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ฟั งพระบิตุรงค์ทรงธรณี
โอ้ว่าพระองค์ผทู้ รงเดช
เลีย้ งลูกแต่เยาว์จนใหญ่มา
ถนอมดังดวงเนตรดวงใจ
่
จนลาพรตคืนเข้าพระนคร
จึง่ ตัง้ พิธยี กศิลป์ ชัย
ให้สมวงศ์สมพงศ์สมพักตร์
ควรหรือไม่ได้สนองบาท
ร่าพลางนางทรงโศกี

นวลนางสีดามารศรี
น้อมเศียรธุลกี บั บาทา
พระคุณเคยปกเกศเกศา
ผ่านฟ้ ามิให้อนาทร
ผิดชอบสิง่ ใดพระสังสอน
่
ด้วยอาวรณ์จะปลูกลูกรัก
เลือกคู่จะให้เสมอศักดิ ์
ให้เป็ นหลักจรรโลงธาตรี
พระบิตุรงค์ธริ าชเรืองศรี
ดังหนึ
่ ่งชีวจี ะมรณา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 585)

หากพิจารณาเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ จะพบว่า พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
ความกตัญญูกตเวทีจะปรากฏในเรื่องพรหมจักร กล่าวคือ นางสีดาในเรื่องพรหมจักรนัน้ ฐานะ
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ของนางสีดาได้เป็ นผูอ้ าศัยและผูร้ บั ใช้พระรสีในฐานะผูม้ พี ระคุณทีช่ ุบเลีย้ งและดูแลตน พร้อมกับ
ฐานะธิดาบุญธรรมอีกด้วย ซึง่ ทาให้นางสีดาคอยดูรบั ใช้พระรสีเป็ นกิจวัตร ดังความทีว่ ่า
“....นางก็อยู่รบั ใช้สอยยังพระรสีตนพ่อนัน้ ดังไฟและแต่ งน้ าอุ่น น้ าเย็นและต้ม
หัวมันและลูกไม้แก่เจ้ารสีหนั ้ แล”
(พรหมจักร, 2522: 18)

ส่วนในเรือ่ งปรัมมเหียรและหอรมาน พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของ
นางสีดาทีม่ ตี ่อผูม้ พี ระคุณ จะแสดงออกให้เห็นถึงความสานึกรูใ้ นบุญคุณของนางสีดาทีม่ ตี ่อพระ
ฤษีกสั สปะผู้ทเ่ี คยชุบเลีย้ งนางสีดาตอนที่ถูกทอดทิ้ง ดังทีป่ รากฏในตอนนางสีดาต้องออกเรือน
ไปกับพระรามหลังจากทีม่ พี ธิ อี ภิเษกสมรสเรียบร้อยแล้ว กล่าวคือ นางสีดาได้เคารพนมัสการที่
เท้าของพระฤษี เดินประทักษิณ 3 รอบและนาดอกไม้ของหอมมาบูชา พร้อมทัง้ กล่าวสดุดพี ระ
ฤษีกสั สปะที่เคยเลี้ยงดูตนมาตัง้ แต่ยงั วัยเยาว์ ทัง้ นี้ในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคอีสาน ได้แก่
เรือ่ งควายทัวระพีจะปรากฏเนื้อเรือ่ งคล้ายคลึงกับเรือ่ งปรัมมเหียรและหอรมาน ดังความทีว่ ่า
“....ว่าอัน้ แล้วนางก็ลุกมานัง่ อยู่นมัสการไหว้เจ้ารัสสีทต่ี ดิ ทีเ่ ท่า 5 แห่ง แล้วนางก็
ปทักขิณซึ่งเจ้ารัสสี 3 รอบ แล้วก็ถือเอาดอกไม้ของหอมบูชา ขอหื้อเจ้ารัสสีตนพ่อขมา
โทษบัวรมวร แล้วนางก็ลุกนังอยู
่ ่ภายหลังแห่งเจ้ารัสสีหนั ้ แล”
“....ส่วนนางสีดาก็ไหว้เจ้ารัสสี แล้วก็ปทักขิณเซิง่ เจ้ารัสสีตนพ่อแลอาสรม แล้วนาง
ก็ร่าเพิงเถิงคุณแห่งเจ้ารัสสี แต่ปฐมเมื่อเอาตนออกจากขวดคามาเลีย้ งไว้หอ้ื ใหญ่มาด้วย
มูลหัวมันลูกไม้ แลน้าอุ่นน้ าเย็นนัน้ บ่อาจจักกคณนาสังขยานับบุญคุณอันนัน้ ได้ นางก็รา
เพิงสัน้ ๆนัน้ ไจ้ๆ นางก็ร้องไห้ มีคู่ตาทัง้ 2 อันเต็มไปด้วยน้ าตา แล้วก็ค่อยออกไปกับ
ด้วยพราหมราชและพระลักขณะหัน้ แล”
(ปรัมมเหียร, 2527: 9)
“คันว่านางลงมารอดแล้ว เจ้ารสีกบ็ อกยังกิจจการทังมวบหือ้ นางได้รู้ แล้วเจ้ารสีก็
เอานางสีดาเข้ามาสูอ่ าสรม บทแห่งตน เจ้ารสีกส็ งสอนยั
ั่
งคลองวัตต์ปฏิบตั อิ นั ผูย้ งิ ทังหลาย
ปฏิบตั ผัวอันเป็ นเจ้าแห่งตนบัวรมวลเลีย้ งแล้ว นางสีดาก็กราบไหว้เอาหัวแห่งตนแทบกับ
หลังตีนแห่งเจ้ารสีตนเป็ นบิดา แล้วนางก็มตี าทัง 2 เต็มไปด้วยน้าตา นางก็รอ้ งไห้โสกทุกข์
นักหนา เป็ นดังอกจั
่ กแตกไปหัน้ แล นางมีชลเนตตาทัง 2 ก็แดงเป็ นดังแถวเลื
่
อดนัน้ ”
“.....นางก็ลุกมานมัสการน้อมไหว้เจ้ารสีดว้ ยทีต่ ดิ ทีเ่ ท้า 5 แห่ง แล้วนางก็ผทั ทสิน
แล้วก็ไหว้ดว้ ยดอกไม้คนั ธะของหอม แล้วก็ขอพระรสีเจ้าขมาโทษทังมวล แล้วนางก็นงั ่ อยู่
พายหลังเจ้ารสีหนั ้ แล”
(หอรมาน, 2527: 54)
“....คันว่านางลงจากผาสารทเถิงเจ้าระสีแล้ว เจ้าระสีกจ็ กั บอกเล่ายังกิจจะกานทัง
มวน ให้นางได้ฮยู้ งั ประวัตติทงั มวนแล้ว เจ้ารสีกน็ าเอานางสีดาแก่นให้เข้ามาสู่อาสามบัด
พระปั นนะสาลาแห่งบละบานสัยงชู่ปะกานแล้ว นางสีดาก็น้อมหัวลงขาบไหว้แทบบาดให้
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ทาตนพ่ นางสีดาก็มตี าทัง 2 เต็มไปด้วยน้ าตา นางก็ให้โสกทุกนักหนา เป็ นดังอกจั
่ กแตก
ไปนัน้ แล ชนละเนตน้ าตาทัง 2 ก็ดูแดงเป็ นดังเลื
่ อดนัน้ แล เพราะไห้บ่เหือดจักยามแล.....
ว่าอันแล้วนางลุกมานะมัดสะกาน น้อมไหว้เจ้ารสีท่ตี ิดที่เท้าห้าแห่งแล้ว นางก็ปะทักขิน
ไหว้ดว้ ยคันทะของหอมขอให้พระรสีเจ้าขะมะเสียยังโทดบระบวนแล้ว นางก็นงั ่ ยู่พายหลัง
เจ้าระสีหนั ้ แล”
(ควายทัวระพี, 2528: 369)

พฤติก รรมของนางสีดาที่แสดงถึงความกตัญ ญูกตเวที จะปรากฏชัดเจนอีกครัง้ ใน
รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง ได้แก่ รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ซึง่
เป็ นตอนที่นางสีดามาอาศัยอยู่กับพระฤษีว ชั มฤคหลังจากที่นางสีดาถู กพระรามตัดสินโทษ
ประหารชีวติ เนื่องจากพระรามคิดว่านางสีดานอกใจตนโดยนางสีดาอาจยังรู้สกึ อาลัยอาวรณ์
ทศกัณฐ์ กล่าวคือ หลังจากที่นางสีดาถูกพระรามตัดสินโทษประหารชีวติ แล้ว พระลักษมณ์ก็ม ิ
อาจสังหารนางสีดาด้วยเนื่องจากบุญบารมีรกั ษานางไว้ นางสีดาจึงต้องเดินเร่ร่อนอยู่ในป่ า ทา
ให้พระอินทร์ได้จาแลงแปลงกายเป็ นมหิงสา (ควาย) เดินนาทางนางสีดาให้มาพบกับอาศรมพระ
ฤษีวชั มฤค เมือ่ พระฤษีเห็นนางสีดาจึงได้ถามไถ่ความเป็ นมาและพระฤษียงั ได้บอกว่าเป็ นเพราะ
เวรกรรมทีท่ าให้นางต้องเป็ นเช่นนี้ พระฤษีจงึ ได้นิรมิตทีอ่ ยู่ให้นางสีดาพักอาศัย นางสีดาสานึกรู้
ในบุญคุณจึงคอยดูแลรับใช้เปรียบเสมือนดังบิ
่ ดาของตน (ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุง
ธนบุร ี ปรากฏตอนนางสีดามาอยู่กบั พระฤษีหลังจากพระรามสังประหารชี
่
วติ นางสีดา แต่มไิ ด้
ปรากฏชัดเจนว่านางสีดาคอยดูแลรับใช้พระฤษีเพื่อตอบแทนพระคุณต่อพระฤษี) ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
อยู่ดว้ ยพระมหานักธรรม์
ปรนนิบตั เิ ช้าเย็นเป็ นนิจ
ทัง้ น้าใช้น้าฉันแลอัคคี

นวลนางสีดาสาวสรรค์
ทีใ่ นอรัญกุฎี
ดังบิ
่ ตุเรศก่อเกิดเกศี
กวาดแผ้วกุฎที ุกเวลา
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 350)

๏ เมื่อนัน้
อยู่ดว้ ยกับองค์พระอาจารย์
เช้าเย็นอุตส่าห์ปรนนิบตั ิ
กวาดแผ้วศาลาพาไล
แล้วเทีย่ วเก็บผลพฤกษา
เป็ นนิจอัตราทุกวัน

นางสีดาเยาวยอดสงสาร
ปานดังบิ
่ ตุเรศเรืองชัย
มิให้เคืองขัดอัชฌาสัย
ในทีจ่ งกรมอารัญ
ตักมาทัง้ น้าใช้น้าฉัน
ด้วยกตัญญูพระมุนี
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 358)

๏ เมื่อนัน้
อยู่ดว้ ยพระมหามุนี

นวลนางสีดามารศรี
มิได้มโี รคันอันตราย
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ปฏิบตั วิ ดั ถากพระนักสิทธ์
ครัน้ อ่อนสุรยิ ฉ์ นั ตะวันชาย

เช้าเย็นเป็ นนิจไม่เหนื่อยหน่าย
โฉมฉายจับกระเช้าเข้าพงไพร ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 590)

หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานนัน้ โดยเฉพาะเรื่อง
หอรมาน ปรัมมเหียร รวมไปถึงเรื่องควายทัวระพี เมื่อนางสีดามาอยู่กบั พระฤษีหลังจากที่ถูก
พระรามตัดสินโทษประหารชีวติ นัน้ กวีผู้แต่งมิได้พรรณนาว่านางสีดารับใช้พระฤษีอย่างไร แต่
หลังจากทีพ่ ระรามมาขอคืนดีกบั นางสีดา นางสีดาจึงได้นาข้าวตอกดอกไม้ไปกราบไหว้พระฤษีผู้
มีพ ระคุ ณ ต่ อ ตน พร้อ มอ าลาพระฤษีไ ปอยู่กับ พระรามดัง เดิม อัน เป็ น การแสดงให้เ ห็น ถึง
พฤติกรรมของนางสีดาในลักษณะของความสานึกรูต้ ่อผูท้ ม่ี พี ระคุณต่อตน ดังความทีว่ ่า
“นางสีดาและพระบุตรพระเทียมก็เอาเข้าตอกดอกไม้ไปไหว้เจ้ารสี แล้วก็ขอหื้อ
ขมาโทษทังมวลแล้วก็สงอ
ั ่ าลาเจ้ารสีแล นางก็ราเพิงเถิงตนอันเป็ นทุกข์แต่ก่อน นางก็รอ้ ง
ให้มชี ลเนตตาทัง 2 เต็มไปด้วยน้าตา แล้วนางก็รอ้ งไห้ร่าไรไปมาหลายประการต่างๆ แล้ว
ก็สงอกลาเจ้
ั่
ารสีแล้วออกไปแล”
(หอรมาน, 2527: 89)
“ส่วนว่านางสีดาแลพระบุตรแลพระรูปนัน้ ก็มขี า้ วตอกดอกไม้เข้าไปหาไหว้เจ้ารัสสี
ขอขมาโทษทังมวลแก่ตนแล้วก็สงอ
ั ่ าลายังเจ้ารัสสีแล้วก็ถอยออกมาหัน้ แล ส่วนว่านางสีดา
ก็มาราเพิงเถิงตนอันเป็ นทุกข์ แล้วได้มาอยู่กบั ด้วยเจ้ารัสสีแต่ก่อน แลจักได้พลัดพราก
เจ้ารัสสีนนั ้ นางด็มตี าทัง้ 2 อันเต็มไปด้วยน้ าตาแล้ว นางก็รอ้ งไห้สงอ
ั ่ าลากับด้วยเจ้ารัสสี
ออกมาอยู่กบั พราหมราชอันเป็ นสามิกาแห่งตนในทีห่ นั ้ แล”
(ปรัมมเหียร, 2527: 43 - 44)

พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาดังข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นางสีดามีความ
กตัญญูกตเวทีต่อผูท้ ม่ี พี ระคุณต่อนางโดยแสดงออกทัง้ ในฐานะรับใช้พระฤษีและรวมไปถึงการนา
ดอกไม้และของหอมมากราบไหว้บูชา ย่อมเป็ นสิง่ ที่ช้ใี ห้เห็นถึงคุณธรรมของนางสีดาที่มคี วาม
สานึกรูใ้ นบุญคุณทีพ่ ระฤษีได้ดแู ลตนเอง เพราะหากไม่มพี ระฤษีกจ็ ะทาให้นางสีดาไม่ อาจอยู่รอด
ในสังคมได้ กล่าวได้ว่า พระฤษีเปรียบเสมือนพระบิดาบุญธรรมของนางสีดาที่ชุบเลี้ยงนางสีดา
จนเติบใหญ่จนทาให้นางสีดาได้อภิเษกสมรสกับพระรามในทีส่ ุด
4.6.4 การมีความเคารพต่ อผูท้ รงศีล
ผู้ทรงศีล ตามความหมายของผู้ศึกษาจะหมายถึง พระฤษี หากพิจารณาผู้ทรงศีล ที่
เกีย่ วข้องกับนางสีดาในเรือ่ งรามเกียรติ ์ ผูศ้ กึ ษาจะพิจารณาและศึกษาจากพระฤษีทเ่ี กี่ยวข้องกับ
นางสีดาทีม่ ใิ ช่พระฤษีผู้มพี ระคุณต่อนางสีดา นัน่ ก็คอื พระฤษีแปลง (ทศกัณฐ์) เพราะเป็ นการ
แสดงให้เห็นถึงพืน้ ฐานจิตใจหรือตัวตนของนางสีดาว่าเป็ นคนอย่ างไร เนื่องจากฤษีทศกัณฐ์ได้
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จาแลงแปลงเป็ นพระฤษีซ่งึ นางสีดาไม่มคี วามสัมพันธ์กนั มาตัง้ แต่ต้นทัง้ ในความสัมพันธ์ด้าน
บิดาบุญธรรมกับบุตรสาวหรือผูท้ ม่ี พี ระคุณต่อนางสีดา
หากพิจารณาเนื้อเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับนางสีดาทีม่ ตี ่อพระฤษีทศกัณฐ์จะปรากฏในตอน
นางสีดาหาย ดังปรากฏในเรื่องคาพากย์รามเกียรติ ์สมัยอยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และ
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 เท่านัน้ กล่าวได้ว่า นางสีดาทัง้ สามฉบับจะมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ให้เห็นถึงความเคารพต่อผู้ทรงศีล กล่าวคือ เมื่อนางสีดาเห็นพระฤษีได้เข้ามาให้พร นางสีดาก็
ได้มากราบไหว้นมัสการและเชือ้ เชิญพระฤษีนงเหนื
ั ่ ออาสน์ (ยกเว้นฉบับรัชกาลที่ 1 เท่านัน้ นาง
สีดาเพียงยกมือไหว้แต่มไิ ด้เชือ้ เชิญพระฤษีนงเหนื
ั ่ ออาสน์) ดังความทีว่ ่า
๏ วรราชสีดาดวงสมร
ก็โสมนัสศรัทธา
๏ หฤทัยไม่คดิ กังขา
ก็เชิญฤษีมญ
ี าณ

ฤษีถวายพร
อาสน์ปรู จนา
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 111)

๏ เมื่อนัน้
เห็นดาบสเข้ามาถวายพร
มิได้มใี จสงกา
แล้วกล่าวสุนทรวาที
บาเพ็ญฌานสร้างพรตพรหมจรรย์
อุตส่าห์บุกป่ าฝ่ าไพร

นวลนางสีดาดวงสมร
งามด้วยสังวรอินทรีย์
กัลยาประณตบทศรี
พระมุนีน้นี ามกรใด
ศาลาอรัญนัน้ อยู่ไหน
มีกจิ สิง่ ไรพระอาจารย์ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 584)

๏ เมื่อนัน้
บังคมคัลอัญเชิญโยคี
ไฉนพระเปนเจ้าฤษี
สิง่ ไรประสงค์จงกล่าวมา

นวลนางสีดามารศรี
นังที
่ เ่ หนืออาสน์โอฬาร์
มาทีอ่ รัญราวป่ า
จะถวายพระสิทธานักธรรม์ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร. 6, 2554: 33)

ส่ว นในเรื่อ งพรหมจัก ร กวีผู้แต่ งได้กาหนดพฤติกรรมของนางสีดาให้มลี กั ษณะที่ม ี
ความเคารพต่ อ ผู้ทรงศีล เช่นเดียวกัน ดังที่ปรากฏในตอนพระยาวิโรหาราชแปลงเป็ นกวาง
ทองคาเพื่อล่อลวงพระยาพรหมจักรไป เมื่อล่อลวงสาเร็จแล้ว กวางทองคาก็กลับกลายเป็ นพระ
ยาวิโรหาราชดังเดิม แล้วแปลงเป็ นพระฤษีเข้าไปหานางสีดา เมื่อนางสีดาเห็นว่าครองเพศฤษี
เช่นเดียวกับพระบิดาของตน จึงได้เข้าไปกราบไหว้ทเ่ี ท้า ดังความทีว่ ่า
“.....ส่วนกวางคือพระยาลังกานัน้ ก็เยียะแต่งตริดงขาห้
ั ่ านนัน้ เยียะดัง่ จักเขิด้ นัน้
คันว่าจักรอดมันมันก็ค่อยเยียะลอดไปไจ้ๆ ไปประหมาณ 3,000 วาก็ลวดอัตรธานกลับ
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หายเสียแล้ว ก็ละเพศอันเป็ นกวางนัน้ เสีย ก็เนรมิตตนเป็ นเจ้ารสีเหมือนดังพ่
่ อนางนัน้ ก็
นุ่งผ้าเปลือกไม้มมี อื ถือไม้เท้าเข้ามาหานางหัน้ แล นางก็ใส่ใจว่ารสีตนพ่อ ก็ลุกเข้าไปกราบ
ปาทา ยามนัน้ พระยาก็ละเพศอันเป็ นรสีนนั ้ แล้วก็อมุ้ เอานางสยองขึน้ ไปในอากาส....”
(พรหมจักร, 2522: 57)

จากข้างต้นจะช่วยทาให้เห็นว่า นางสีดามีพฤติกรรมและการแสดงออกทีม่ คี วามเคารพ
ต่อผู้ทรงศีล ในที่น้ีจะหมายถึง “พระฤษีผู้ทรงศีลในรูปแปลง” ซึ่งทศกัณฐ์กระทาบทบาทนี้ เมื่อ
นางสีดาเห็นพระฤษีนางจึงได้เชื้อเชิญพระฤษีให้นัง่ เหนืออาสน์พร้อมทัง้ ไหว้นมัสการผู้ทรงศีล
ย่อมเป็ นสิง่ ทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่า นางสีดาได้ปฏิบตั ติ ามครรลองจารีตของสังคมไทยในลักษณะทีว่ ่า “ใคร
มาถึงเรือนชานให้ต้อนรับขับสู้” ยิง่ ด้วยทศกัณฐ์ทแ่ี ปลงเป็ นฤษีซง่ึ มีนามว่า “สุธรรม์” แล้ว ยิง่ ทา
ให้นางต้องประพฤติปฏิบตั กิ บั ผูท้ รงศีลอย่างสุภาพถ่อมตน
4.6.5 การมีความหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม
ความหลงใหลและปรารถนาในของแปลกและสวยงามของนางสีดานัน้ จะพิจารณาได้
จากเหตุการณ์เรือ่ ง “กวางทอง” ซึง่ จะกล่าวตรงกันทุกฉบับของรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยว่า
นางสีดามีความปรารถนาอยากได้กวางทองจนต้องขอร้องและตัดพ้อพระรามให้นากวางทองมา
ให้ตน แต่อาจแตกต่างในเรื่องผู้แปลงเป็ นกวางทอง กล่าวคือ ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางจะ
เป็ นมารีศ ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานนัน้ จะพบว่า อาจเป็ นพระ
อินทร์หรือเป็ นทศกัณฐ์หรือเป็ นนางยักษ์ทฺล้ขี ฺตา (นางสามนักขา ในเรื่องลังกาสิบโห) ที่แปลง
หรือนิรมิตกวางทองนันเอง
่
ผูศ้ กึ ษามองว่า “กวางทอง” เปรียบเสมือนกิเลสภายในจิตใจของมนุ ษย์หรือเป็ นสิง่ เร้า
และขับเน้นที่ทาให้เห็นถึงความเป็ นปุถุชนในตัวนางสีดา และการเป็ นชี้ชดั ว่า นางสีดายังคงมี
ความต้องการในวัตถุท่มี ลี กั ษณะแปลกตาและสวยงาม มิได้เป็ นตัวละครที่มดี ้านเดียวคือด้านดี
งามซึ่งขจัดกิเลสได้แล้ว อีกทัง้ ความต้องการอยากได้ “กวางทอง” ของนางสีดาผูกโยงกับการ
ดาเนินเรือ่ ง เพราะหากนางสีดามิได้ตอ้ งการกวางทองมาเป็ นเพื่อนเล่น เรื่องก็ไม่สามารถดาเนิน
ไปได้อย่างราบรืน่ หากพิจารณาตอนนางสีดาอยากได้กวางทองในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง จะ
ปรากฏอยู่ทงั ้ หมด 3 ฉบับ ได้แก่ คาพากย์รามเกียรติ ์สมัยอยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 กล่าวคือ หลังจากทีน่ างสามนักขาไปกล่าวชมโฉมนางสีดา จึงทา
ให้ทศกัณฐ์เกิดจิตประดิพทั ธ์ในตัวนางสีดาซึง่ ทศกัณฐ์สงให้
ั ่ มารีศแปลงเป็ นกวางทองเพื่อล่อลวง
ให้นางสีดาอยากได้กวางตัวนี้ เมือ่ นางสีดาเห็นกวางทองจึงรบเร้าให้พระรามช่วยจับกวางทองให้
แต่พระรามเตือนสติว่าน่ าจะเป็ นกลลวงแต่นางสีดาไม่สนใจ พร้อมแสดงพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึง
ความเป็ น ปุถุ ช นในลัก ษณะต่ อ ว่ า และตัด พ้อ พระราม ย่อ มเป็ น สิ่ง ที่ต อกย้า ว่ า “กวางทอง”
เปรียบเสมือนสิง่ เร้าทีข่ บั ให้เห็นถึงความเป็ นปุถุชนในตัวของนางสีดามากขึน้ ดังความทีว่ ่า
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๏ พระองค์จงโปรดเกศา
จับมฤคโสภา
พิจติ รให้เมียชม
๏ จะเลีย้ งไว้ในอาศรม
ให้คลายเกรียมกรม
ทีจ่ ากนครจรลี
๏ แม้คนื อยุทธยากรุงศรี
จะพามฤคี
ไปฝากทัง้ สามกษัตรา
๏ แสนสนมสุรางค์ซา้ ยขวา
จะชมมฤคา
เปนศรีนิเวศเวียงวัง
๏ แม้นตายเมียจะเอาหนัง
ลาดบนบัลลังก์
จะปูเป็ นอาสน์ไสยา
๏ เมียติดตามนาถนาถา
ทุเรศในวนา
นิราศร้างสิง่ สบาย
๏ โปรดเกศเมียฦาสาย
ได้กวางจะคลาย
ฤทัยทีพ่ ลัดพระนคร
๏ จึง่ พระภุชพงศ์ทรงศร
ตรัสสนองสุนทร
พจนารถสุดสายใจ
๏ กวางนี้พพ่ี ะวงสงสัย
มฤคมาศในไพร
แต่ก่อนบห่อนเห็นมี
๏ จะประดับเนาวรัตน์เรืองศรี
รอยยักขินี
ฤาผีโขมดดงดอน
.................................................
๏ พระองค์อย่าคิดแคลง
กินแหนงบาทบทศรี
เทีย่ งแท้มฤคี
นิเกิดขึน้ ทีเ่ ขาทอง
๏ ตัวจึง่ เปนสุวรรณ
งามเฉิดฉันไม่มสี อง
จอมภพผูค้ รอง
นิกรโลกจงปรานี
๏ เชิญจับมฤคี
ให้ขา้ บาทคลายหมองศรี
มิได้มฤคี
ชีวติ เมียจะม้วยมรณ์
๏ โอนองค์ลงกราบบาท
ไทธิราชผูท้ รงศร
กันแสงสะอืน้ วอน
ซอนซบพักตร์กบั ตักไท
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 104 - 106)
๏ เมื่อนัน้
อยู่กบั พระลักษมณ์พระจักรี
เหลือบแลไปเห็นพญากวาง
สีเหลืองเรืองรองดังทองทา
่
ปากเท้าแดงดังปั
่ ทมราช
แสนสวาทดังจะขาดใจตาย
่
พระองค์ผทู้ รงศักดาเดช

นวลนางสีดามารศรี
ทีห่ น้าพระบรรณศาลา
เยือ้ งย่างมาตามชายป่ า
รจนาพริง้ เพราทัง้ กาย
งามประหลาดกว่ากวางทัง้ หลาย
จึง่ ทูลพระนารายณ์สามี
จงโปรดเกศข้าบาทบทศรี

183
ช่วยจับสุวรรณมฤคี
น้องรักจักได้เชยชม
แม้นตายจงเอาหนังมา
๏ เมื่อนัน้
ได้ฟังอัครราชบังอร
เยือ้ งย่องทานองดังยนต์
่
งามรัดงามเรียวทัง้ อินทรีย์
จึง่ กล่าวพจนาอันสุนทร
กวางนี้ใช่กวางอรัญวา
ครัน้ จะซึง่ หน้ามาต่อฤทธิ ์
ไม่อาจหักโหมโรมรัน
หวังจะล่อลวงให้ตดิ ตาม
แม้นพีไ่ ปจากศาลา
๏ เมื่อนัน้
ได้ฟังบัญชาพระอวตาร
พระองค์ผทู้ รงศักดาฤทธิ ์
อันกวางสุวรรณอาไพ
แต่หากไม่ทรงพระเมตตา
แม้นมิได้พญามฤคี
ทูลพลางสะอืน้ ซบพักตร์
แสนเทวษวิงวอนราพัน

มาเลีย้ งไว้ทศ่ี าลา
ให้เป็ นบรมสุขา
ตัวข้าจะลาดเป็ นอาสน์นอน ฯ
พระจักรกฤษณ์ฤทธิรงค์ทรงศร
ภูธรพิศดูมฤคี
งามขนงามเงางามสี
มีความสงสัยในวิญญาณ์
ดูกรเยาวยอดเสน่หา
เห็นจะเป็ นมารยากุมภัณฑ์
กลัวว่าชีวติ จะอาสัญ
มันจึง่ แกล้งแปลงเป็ นกวางมา
ด้วยกลสงครามของยักษา
เห็นว่าจะมีเหตุการณ์ ฯ
นางสีดาเยาวยอดสงสาร
กราบกับบทมาลย์แล้วทูลไป
ทัวทั
่ ง้ ทศทิศก็ปราบได้
ในหิมวาลัยก็ย่อมมี
จึง่ แกล้งว่ามารยายักษี
ข้านี้จะม้วยชีวนั
กับตักพระนารายณ์รงั สรรค์
กัลยากลิง้ เกลือกเสือกไป ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 575 - 576)

๏ เมื่อนัน้
งวยงงหลงเล่หอ์ สุรี
ตัง้ แต่พลัดพรากจากนิเวศน์
เห็นสัตว์หลายอย่างในกลางไพร
ทัง้ กระจงเลียงผาน่าชม
โคกระทิงหมู่ป่ากวางทราย
แต่ไรๆ ไม่เคยเห็นเช่นนี้
ได้มาจะชมรื่นรมย์ครัน
แม้นได้เป็ นเลีย้ งเล่นทีก่ ลางป่ า
ถึงอย่างไรได้หนังทีน่ ิ่มนวล
ถ้าแม้ว่าทรงศักดิยั์ งรักน้อง
แม้มไิ ด้กวางทองทีต่ อ้ งใจ
๏ เมื่อนัน้
ทราบว่ากุมภัณฑ์อนั แรงร้าย
ชรอยเทเวศร์ศกั ดิสิ์ ทธิ ์

นวลนางสีดามารศรี
เทวีบงั คมพระภูวนัย
ท่องเทีย่ วในเขตป่ าใหญ่
จามรีหมีใหญ่แลเสือลาย
ลิงป่ าลิงลมมากหลาย
กินนรพรรณรายวิไลยวรรณ
กวางประเสริฐเลิศดีทุกสิง่ สรรพ์
แม้มไิ ด้จะศัลย์กรรแสงครวญ
เมื่อกลับสูภ่ าราจะไว้สวน
มาปูนงก็
ั ่ จะชวนภิรมย์ใจ
จงโปรดตามกวางทองทีน่ ้องใคร่
ขอทูลลาภูวนัยกลัน้ ใจตาย ฯ
พระภูมปี ลอบประโลมโฉมฉาย
เสรแสร้งแปลงกายด้วยมารยา
มาดลจิตนิ่มน้องเสนหา
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ให้พะวงหลงเล่หอ์ สุรา
คิดแล้วจึง่ จับศรทรง
เจ้าลักษมณ์พจ่ี ะไปคงไม่นาน
คอยระวังตัง้ ตามองดู
ว่าพลางทางลาเทวี

เพราะยักษาถึงทีจ่ ะวายปราณ
แล้วสังองค์
่ อนุชาใจหาญ
ขอฝากเยาวมาลย์ไว้จงดี
ป้ องกันหมู่ศตั รูหมู่ยกั ษี
จรลีรบี ตามกวางไป ฯ
(รามเกียรติ ์ ร. 6, 2554: 27)

จากข้างต้นทาให้เห็นว่า ความเป็ นปุถุชนของนางสีดาแสดงออกให้เห็นจากความอยาก
ได้กวางทอง ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาในสิง่ ทีแ่ ปลกตาและสวยงามของนางสีดา ในคา
พากย์รามเกียรติ ์สมัยอยุธยา นางสีดาจะใช้ขอ้ อ้างว่า อยากได้กวางทองและหากได้กวางทองจะ
นาไปฝากกษัตริยท์ งั ้ สามเพื่อเป็ น “ศรี” แก่เมืองอยุธยา และหากกวางตายก็จะใช้ปเู ป็ นอาสน์นงั ่
ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และฉบับรัชกาลที่ 6 นางสีดาใช้ขอ้ อ้างว่า อยากได้กวางทอง
และหากกวางตายก็จะใช้ปเู ป็ นอาสน์นัง่ โดยมีจุดร่วมกันคือ การแสดงอารมณ์เสียใจคร่าครวญ
โดยจะขอตายเสียดีกว่าหากไม่ได้กวางทอง แสดงเห็นถึงความเอาแต่ใจของนางสีดาอย่างชัดเจน
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี จะไม่ปรากฏเหตุ การณ์
ตอนกวางทองก็ตาม แต่ในรามเกียรติ ์ฉบับดังกล่าวยังปรากฏการเล่าความหลังของพระรามกับ
นางสีดาในตอนท้าวมาลีวราชว่าความซึง่ ทาให้เห็นเหตุการณ์ท่พี อ้ งกันในเรื่อง “กวางทอง” ซึ่ง
เป็ น สิ่ง ที่ช่ ว ยท าให้เ ห็น ว่า นางสีด ามีค วามปรารถนาในกวางทองซึ่ง เป็ นของแปลกตาและ
สวยงามเช่นเดียวกับรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 และรวมไปถึงคา
พากย์รามเกียรติ ์สมัยอยุธยา ดังความทีว่ ่า
เดิมข้าตัง้ พรตอยู่รมิ ป่ า
เมื่อจะเกิดการณ์ก่อติดพัน
ให้ภควดีสดี าเห็น
ไม่รวู้ ่ากลมายา
ข้าจึงให้ลกั ษมณ์อนุชา
ทันกวางก็วางศรชัย
ได้ยนิ สาเนียงว่าเจ้าพี่
แกล้งมาทาเล่หเ์ ท่กล
ครัน้ กลับมาพบเจ้าลักษมณ์บอก
ได้ยนิ สาเนียงร้องมา
ข้าจึงพิเคราะห์ดกู วางเล่า
ครัน้ ข้ากลับมาหาเทวี
ข้าจึงติดตามนางไป
บอกว่าพญาอสุรา

กับพระลักษมณ์นางสีดาเมียขวัญ
มีสวุ รรณกวางทองเดินมา
เป็ นชอบเนื้อจาเริญใจนักหนา
ให้ขา้ ติดดามกวางไป
อยู่รกั ษานางทีอ่ าศัย
กวางร้องก้องไปเป็ นเสียงคน
บัดนี้หมู่มารอกุศล
ผจญพีเ่ จ้าช่วยด้วยรา
ว่านางให้ออกมาตามหา
จึงรูว้ ่ามารยาอสุรี
ก็กลายเป็ นเผ่าพงศ์ยกั ษี
มิพบนวลนางสีดา
ได้ขา่ วพญาปั กษา
ลักพาเอานางสีดาไป
(รามเกียรติพระเจ้
ากรุงธนบุร,ี 2532 : 64)
์
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อยู่มานางไกยเกศี
ให้พระรามไปอยู่พนาวา
กับทัง้ พระลักษมณ์อนุชา
แล้วมีกวางทองรูจี
ข้าให้พระรามไปตามกวาง
พระรามจึง่ ให้เจ้าลักษมณ์ไว้
ครัน้ อยู่ประเดีย๋ วได้ยนิ ก้อง
สงสัยว่าภัยมีมา
ทศพักตร์จงึ ลักพาข้ามา
บอกว่าข้าเป็ นเมียราม
พญายักษ์ไม่ฟังจะพาหนี
ฝ่ ายองค์พระยาอสุรา
ถูกต้องพญาสกุณี
แล้วพาข้าเข้ามาไว้

ทูลบิดาสามีของข้า
ข้ารักจึง่ ตามจรลี
ออกมาอยู่รมิ พนาศรี
จรลีมาเห็นเป็ นชอบใจ
ท่าทางทีร่ มิ อาศัย
เธอก็ไปตามไล่มฤคา
ว่าน้องเอยช่วยด้วยยักษา
จึง่ ให้อนุชาไปตาม
สดายุได้ออกไต่ถาม
ถ้อยถามถุง้ เถียงไปมา
สดายุต่อตีเข่นฆ่า
ถอดแหวนของข้าทิง้ ไป
ปี กหักอยู่ทท่ี างป่ าใหญ่
ในกรุงนครลงกา
(รามเกียรติพระเจ้
ากรุงธนบุร,ี 2532 : 71)
์

ความเอาแต่ใจและดื้อรัน้ ของนางสีดา แสดงออกให้เห็นอีกครัง้ เมื่อพระลักษมณ์ทูล
พระรามกับนางสีดาว่า กวางทองน่ าจะเป็ นกลลวงหรืออุบายที่มผี ู้ใดสร้างขึน้ มาและสงสัยในตัว
กวางทองทีแ่ สนประหลาด ทาให้นางสีดาไม่พอใจอย่างมากโดยใช้คาอ้างดังเดิมว่า หากไม่ไปจับ
กวางทอง นางสีดาขอยอมตายเสียดีกว่า ทัง้ นี้ตอนดังกล่ าวจะปรากฏเฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 และคาพากย์รามเกียรติ ์สมัยอยุธยาเท่านัน้ ดังความทีว่ ่า
๏ สีดาครัน้ ได้ฟัง
เจ้าลักษณ์ช่างพาที
๏ สุวรรณกวางทีก่ ลางไพร
เทพท้าวนิมนต์มา
๏ ถึงกวางจะเป็ นกล
จะกลัวมฤคี
๏ พระไม่เสด็จไป
นี่น้องพระภูบาล
๏ ว่าพลางกันแสงโศก
กอดบาทพระสีก่ ร

ก็คลุม้ คลังกั
่ นแสงศรี
ดังหนึ่งกลัวอสุรา
ทูลภูวไนยว่ายักษา
ให้สงั หารอสุรี
กรจุมพลทรงศรศรี
ด้วยอันใดจึง่ ทัดทาน
จะบรรลัยในไพรสาณฑ์
จะแกล้งทัดให้มว้ ยมรณ์
วิโยคข้อนอุราสมร
สงบนิ่งบติงองค์
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 107)

๏ เมื่อนัน้
ฟั งพระอนุชาทัดทาน
จึง่ ว่าขอบใจเจ้าลักษณ์
ตัวพีเ่ ป็ นบาทบริจา

นางสีดาเยาวยอดสงสาร
นงคราญขัดแค้นแน่นอุรา
ภักดีต่อองค์พระเชษฐา
ได้ความยากมาด้วยกัน
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ตัง้ แต่วนั จากพระบุรี
วันนี้พบกวางสุวรรณ
พีจ่ ะใคร่ไวได้ชมเล่น
ให้คลายวายทุกข์เวทนา
จะทูลห้ามไยเล่านะน้องรัก
ว่าพลางแสนโศกโศกี

ไม่มสี งิ่ สุขเกษมสันต์
ผิวพรรณเป็ นทีจ่ าเริญตา
ตามประสาเข็ญใจทีใ่ นป่ า
อนิจจาควรหรือไม่ปรานี
จงชักพระขรรค์มาฟั นพี่
เทวีเพียงสิน้ ชีวนั ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 577)

หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือจะพบว่า เหตุการณ์เรื่อง “กวางทอง”
ยังคงอยู่ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือทุกฉบับ แต่จะแตกต่างกันตรงที่การนิรมิตหรือแปลงเป็ น
กวางทอง กล่าวคือ ในเรื่องลังกาสิบโห ผู้แปลงเป็ นกวางทองคือนางยักษ์ทฺล้ขี ฺตา ส่วนในเรื่อง
หอรมานและปรัมมเหียร ผู้นิรมิตกวางทองจะกลายเป็ นพระอินทร์ ส่วนในเรื่องพรหมจักรนัน้
พระยาวิโรหาราช (พระยาลังกา / ทศกัณฐ์) ได้จาแลงแปลงกายเป็ นกวางทอง ในเหตุการณ์ตอน
นางสีดาอยากได้กวางทองนัน้ เมื่อนางสีดาเห็นกวางทองก็มใี จอยากได้มาครอบครองพร้อมทัง้
ขอให้พระรามจับกวางทองให้ แต่พระรามคิดว่าน่ าจะเป็ นกลลวงของพวกยักษ์มากกว่า นางสีดา
จึงอ้างว่า หากพระองค์ไม่จบั กวางทองให้ตนจะขอตายเสียดีกว่า ย่อมเป็ นการชี้ให้เห็นถึงจิตใจ
ของนางสีดาว่ามีความเป็ นปุถุชนที่มอี ยากได้กวางทองซึง่ มีลกั ษณะทีส่ วยงามและแปลกตา อีก
ทัง้ ยังแสดงออกว่านางสีดาเป็ นผูห้ ญิงทีเ่ อาแต่ใจตนเอง ดังความทีว่ ่า
“บัดนัน้ นางยักษ์ทฺลข้ี ฺตาแปลงเป็ นกวางทองเดินผ่านนางสิดาๆ เห็นก็ชอบ จึงบอก
ให้เจ้าลัมมาไปจับกวางทองตัวนัน้ มาให้ดทู เี ถอะนอ
เจ้าลัมมาว่า “ป่ าดงพงชัฏอย่างนี้จะมีกวางทองได้อย่างไร พีค่ ดิ ว่าน่ าจะเป็ นพวก
ยักษ์แปลงกายเป็ นกวางทองดอกน้อยเอ๋ย”
นางสิดาก็ตดั พ้อต่อว่าเจ้าลัมมาว่า “มีฤทธิปราบได้
ทงั ้ ไตรโลก หากป็ นยักษ์แปลง
์
กายมา ตัวพีก่ ฆ็ า่ ให้มนั ตายชีวาเสียก็ได้ น้องใคร่จะได้กวางทองตัวนัน้ จริงๆ””
(ลังกาสิบโห, 2534: 34)
“.....แลนางสีดาได้หนั กวางคาตัวนัน้ ก็มใี จปฏิพทั ธ์มกั ใคร่ได้มาหยุบมาลูบ เหตุว่า
โบราณเวรแต่ภายหลังแล อนาคตอันจักมาภายหน้านัน้ หากมาครอบงาหัวใจนาง ได้หนั
แต่ตาฉันนัน้ ลวดกล่าวว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า จุ่งไปจับเอากวางคาตัวนี้มาหือ้ ได้ มาปั นข้า
แด่เทอะ คันว่าข้าบ่ได้หยุบกวางคาตัวนี้ดงอั
ั ่ น้ ชีวติ แห่งข้าก็บ่หล้างว่าจักมีเป็ นไปชะแล”
(ปรัมมเหียร, 2527: 10)
“.....นางสีดาหันกวางคาตัวนัน้ ก็มใี จปฏิพทั ธ์ใคร่ได้มาหยุบมากอดลูบเหล้น เหตุ
ว่าโปราณเวรแต่พายหลังและอนาคตอันจักหือ้ เป็ นไปพายหน้า คันนางได้หนั แต่ตาฉันนัน้
นางก็กล่าวว่า “ขอมหาราชเจ้าจุ่งทวยเอากวางตัวนัน้ มาปั นข้าแด่เทอะ คันว่าข้าบ่ได้กวาง
คาตัวนัน้ ชีวติ แห่งข้าก็บ่หล้างว่าจักเป็ นไปชะแล”
(หอรมาน, 2527: 55)
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ทัง้ นี้ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ ได้แก่ เรื่องพรหมจักร นางสีดามิได้แสดงพฤติกรรม
ว่าอยากได้กวางทอง แต่กวีผแู้ ต่งสร้างสรรค์เนื้อเรือ่ งทีแ่ ตกต่างจากจากฉบับอื่นๆ กล่าวคือ พระ
ยาวิโรหาราชได้จาแลงเป็ นกวางทองมาเยือ้ งย่างผ่านหน้าพระยาพรหมจักร เมื่อพระยาพรหม
จักรเห็นกวางทองจึงได้ตดิ ตามออกไปโดยสังรั
่ มมจักรให้คอยดูแลนางสีดา ดังความทีว่ ่า
“....มันก็รู้ว่าท้าวพาราณสีได้ยงั นางหน่ อเหน้ า อันเป็ นลูกเจ้ารสีไปแล้ว มันก็ไป
ชอมปองลักเอานาง มันก็แต่งพรางเนรมิตเป็ นกวางคาตัวนึ่ง มากรายส่องหน้าท้าวธิราช
พรหมจักร กระทากัมม์อนั หื้อจักได้พรากพลัดเสียกัน ก็หากเป็ นวิบากพายหลังมาชัก
ครอบเจ้า ท่านก็บ่รวู้ ่าจักเกิดเป็ นภัย เจ้าก็ถอื ธนูไชยและแหล้งปื นแล้ว เจ้าก็สงยั
ั ่ งบ่าวชาย
หื้ออยู่กบั ด้วยนาง แล้วก็ชอมไล่กวางตาไปบ่นทันเขิ้ด ส่วนกวางคือพระยาลังกานัน้ ก็
เยียะแต่งตริดงขาห้
ั ่ านนัน้ เยียะดังจั
่ กเขิด้ นัน้ คันว่าจักรอดมันมันก็ค่อยเยียะลอดไปไจ้ๆ
.....”
(พรหมจักร, 2522: 56 - 57)

หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคอีสานนัน้ จะพบว่า กวีผแู้ ต่งยังคงเหตุการณ์
เรื่อง “กวางทอง” ไว้ทงั ้ หมดสามฉบับ กล่าวคือ ในเรื่องควายทัวระพีจะมีเนื้อความใกล้เคียงกับ
เรื่องหอรมาน ผูศ้ กึ ษาจะไม่ขอกล่าวถึง ส่วนเรื่องพระลัก – พระลามนัน้ เมื่อนางสีดาจันทะแจ่ม
เห็นกวางทองคาซึง่ พญาฮาบมะนาสวนเป็ นผู้นิรมิตกวางทอง จึงขอให้พระลามช่วยจับกวางทอง
ให้ แม้ว่าพระลามจะกล่าวทัดทานอย่างไร นางสีดาจันทะแจ่มก็ไม่ฟังและยังดึงดันทีอ่ ยากจะได้
กวางทองให้ได้ หากพระลามไม่ช่วยจับกวางทอง นางสีดาจันทะแจ่มจะขอตายเสียดีกว่า จะทาให้
เห็นว่า พฤติก รรมและการแสดงออกของนางสีดาจันทะแจ่มจะมีค วามเอาแต่ ใ จเช่นเดียวกับ
รามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ แต่นางสีดาจันทะแจ่มในพระลัก – พระลาม จะแสดงออกในลักษณะสังพระ
่
ลามให้จบั กวางทองให้นางอย่างเร็วพลัน ดังความทีว่ ่า
“......เมื่อนัน้ พญาฮาบเจ้าผูจ้ บเพทอาคม มันก็นีรมิตเป็ นกวางคาแล่นคะโยงโตน
เต้น ดวงคามโสมยิงเพีย้ งคือพระอินทร์เหลาหล่อ เมื่อนัน้ จันทะแจ่มน้อยนางนาถสีดาเห็น
กวางคาแล่นมาตะโยงเต้น นุ ตนาถเนื้อนางน้ อยลวดกะสัน นางจิ่งวอนๆ ไหว้ผวั ขวัญ
เปี่ ยวแล่น น้องก็คดึ อย่างได้กวางเต้นแล่นไปนัน้ แล้ว ผิว่า บ่ได้แสนจัดขาดกะใจตาย ให้พ่ี
เอากวางคาน้องขวี่ทงเดียวนี้ อย่าได้ขนี ขัดหือรทัยแจ้งแจบ จงเอาให้น้องให้ได้เฮ็วท้อน
อย่าขีนพีท่ อ้ น
แต่นนั ้ พระลามเนื้อเชือ้ เผ่าพงศ์กระสัตร์ บาก็หา้ มแจ่มเจ้านางแก้วอย่าเอา พีท่ อ้ น
อันนี้ บ่ใช่ธรรมชาติแท้กวางคาสักหยาด เจ้าเอย ก็หากแม่นเข็ญขนาดฮ้ายกะทาให้ห่างกัน
พีแ่ ล้ว ท้าวก็หา้ มแก่นแก้วนางก็บ่ฟัง นางก็จาผัวขวัญอยากเห็นนาเจ้า นางก็ยงั กะสันดิน้
ดอมกวางอุปบาท เทื่อว่า เวรหากมาจ่องให้เขือเจ้าพากกัน แลนอ เพื่อคารัสสีด่าป้ อยเวร
คอบสนองตนนัน้ แล้ว นางก็จงิ่ อยากให้ได้ดวางคาดิน้ ดัน่ คันว่า พระหากเอากวางบ่ได้ตวั
ข้าส่วนตายแท้แล้ว....”
(พระลัก – พระลาม, 2518: 17)
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ในเรือ่ งพระรามชาดก พฤติกรรมของนางสีดาทีส่ บื เนื่องจากเหตุการณ์นางสีดาอยากได้
“กวางทอง” ยังคล้ายคลึงกับรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของไทย แต่กวีผแู้ ต่งเรื่องพระรามชาดกสร้าง
ความมหัศ จรรย์เ กี่ยวกับการจาแลงแปลงกายของพญาราพณาสวรนอกเหนือ จากกวางทอง
กล่าวคือ พญาราพณาสวรได้นิรมิตเป็ นหมัด ตัวเม่น เหาเห็บ ทาก ปลิง แมลงหวี่ แมลงวัน ผึ้ง
ต่อแตน นกกระจิบ นกกระจาบ เมืองอาคม กาแพงภูเขา โดยมีมา้ มณีกาบเป็ นผูเ้ ตือนพระลักษณ์
พระรามว่าพญาราพณาสวรอาจจะมาชิงตัวนางสีดา แล้วในที่สุดก็ นิรมิตเป็ นกวางทองคา ทาให้
นางสีดาอยากได้แม้พระรามจะบอกนางสีดาว่าเป็ นกวางแปลง นางสีดาจึงขัดแค้นตีอกชกหัวแล้ว
ตกจากหลังม้ามณีกาบจนสลบไป เมื่อนางสีดาตื่นขึน้ มาก็ร่าไห้ตลอดเวลา จนทาให้พระรามต้อง
ฝากนางสีดาไว้กบั พระลักษณ์แล้วตามจับกวางทองตามความประสงค์ของนางสีดา จะทาให้เห็น
ว่า กวีผแู้ ต่งยังคงเหตุการณ์เรื่อง “กวางทอง” และลักษณะพฤติกรรมของนางสีดาทีแ่ สดงออกถึง
ความเป็ นปุถุชนทีม่ คี วามอยากได้กวางทองทีม่ ลี กั ษณะสวยงามและแปลกตา ดังความทีว่ ่า
“......พญาราพณาสวรขัดดาบกายสิทธิจั์ บธนู ศลิ ป์ เหาะขึน้ ไป ถึงป่ าทีม่ ้ามณีกาบ
กาลังวิง่ ผ่าน ก็นิรมิตหมัดเต็มดง โดดเข้ากัดม้ามณีกาบเต็มตัว ม้ายกขาดีดหมัดปลิวไป
หมดสิน้ ไปถึงห้วยน้อย ซึง่ พญาราพณาสวรนิรมิตตัวเมนจับต้นไม้เครือเขาเถาวัลย์เต็มทัง้
ดงดอน ม้าก็ยกขาดีดตัวเมน บ้า งตายบ้างหวือหายไปในอากาศ แล้วพญาราพณาสวรก็
นิรมิตเหาเห็บ เข้าทาการขัดขวางต่างๆ ซึง่ ม้าก็ดดี กระเด็นหายหมด ม้ามณีกาบบอกท้าว
พระลักษณ์พระรามว่า สัตว์หมัดเมนเหาเห็บมากมายผิดประหลาดนี้ ชะรอยพญาราพณา
สวรจะมารังควานเพื่อชิงนางสีดา ขอให้ระวังจงดี พญาราพณาสวรนิรมิตทาก ปลิงใหญ่
เท่าแขนขา แมลงหวี่ แมลงวัน แม่ผ้งึ แม่ต่อแม่แตนต่ อยตาเจ้าทัง้ สาม ซึ่งท้าวพระราม
แกว่งดาบกายสิทธิเป็
์ นประกายไฟลุกลามไหม้สตั ว์เหล่านัน้ ไม่เหลือหลอ เป็ นนกจิบนก
จาบจีจ่ แู้ ละแจนแวน บินมาสับมาตอดสับสนอลหม่าน ซึง่ ถูกลมดาบกายสิทธิพั์ ดปลิวหมด
สิน้ ฯลฯ เป็ นบ้านเมืองมีสงิ่ ล่อใจให้ทา้ วพีน่ ้องเสื่อมอาคม เป็ นกาแพงภูเขากัน้ หน้า พญา
รามราชแผลงธนู ศิลป์ ต้องสิง่ เหล่านัน้ อันตรธาน เมื่อเห็นว่าเอาชนะผู้ชายไม่ได้แล้ว ก็
นิรมิตสิง่ ต่างๆ ล่อนางสีดาหลายอย่างหลายประการ ในที่สุดเป็ นกวางคา สิง่ นี้นางสีดา
อยากได้มาก พญารามราชว่าไม่ใช่กวางจริง พญาราพณาสวรแกล้งนิรมิตมา นางสีดาไม่
ฟั งคา ขัดแค้นตีอกชกหัวดิน้ รนจนตกม้าสลบ พญารามราชตกใจโดดลงไปอุม้ ประคอง “จูบ
ชมดมขม่อมมากนักแล่ว เจ้าจึง่ ก่าวว่า โฮ้น้องเฮย เจ้าจักตายเสียจากกูพแ่ี ท่ๆ แลนอ” นาง
สีดาฟื้ นขึน้ มาร้องไห้ไม่หยุดหย่อน ขอให้ไปจับเอากวางคามาให้ได้ พญารามราชสังท้
่ าว
พระลักษณ์ให้อยู่รกั ษานางสีดาแล้วขึน้ ม้ามณีกาบตามกวางคาไป....”
(พระรามชาดก, 2507: 48 - 49)

จากข้างต้นจะทาให้ว่า นางสีดามีพฤติกรรมและการแสดงที่เอาแต่ใจตนเองเมื่อเห็น
กวางทอง กล่าวได้ว่า “กวางทอง” จึงเป็ นเหมือนวัตถุหรือสิง่ เร้า ให้นางสีดาเปิ ดเผยความรูส้ กึ ใน
ความเป็ นปุถุชนของนางทีอ่ ยากได้กวางทองทีม่ ลี กั ษณะสวยงามและแปลกตา นับเป็ นสิง่ ที่บ่งชี้
ถึงความเป็ นนางสีดาได้อกี ลักษณะหนึ่ง แม้ว่าพระรามจะเตือนนางสีดาว่าเป็ นกลลวงแต่นางสีดา
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ก็ไม่รบั ฟั ง พร้อมอ้างว่าหากนางไม่ได้กวางทอง นางขอยอมตายเสีย ดีกว่า ย่อมเป็ นการยืนยันถึง
ความเอาแต่ใจของนางสีดาได้อย่างชัดเจน หรืออาจกล่าวในอีกลักษณะหนึ่ง หากไม่มเี หตุการณ์
เรื่อ ง “กวางทอง” จนทาให้นางสีดาอยากได้ก็อ าจทาให้เ รื่อ งไม่ส ามารถดาเนินเรื่อ งได้อ ย่า ง
ราบรื่น เช่น เดีย วกัน ในลัก ษณะที่ว่ า นางสีด าจะไม่ถู กจับ ตัว ไปที่เ มื อ งลงกาและไม่อ าจเกิด
สงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ ทัง้ นี้ในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ โดยเฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคเหนือซึง่ ได้ทาให้เห็นว่า การทีน่ างสีดาอยากได้กวางทองนัน้ ก็เกิดมาจาก “กรรมเวร” แต่หน
หลังทีส่ นองให้เกิดเหตุการณ์น้ขี น้ึ ทาให้เห็นถึงกรอบความคิดทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
4.6.6 การถือตัวและหยิ่ งในศักดิ์ ศรี
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้นิยามความหมายของคาว่า “ถือตัว” (2556 :
532) หมายถึง ก. ไว้ตวั ไม่ยอมลดตัวเพราะหยิง่ ในศักดิ ์หรือฐานะของตนเป็ นต้น. ส่วนคาว่ า
“ศักดิ ์ศรี” (2554 : 1138) หมายถึง น. เกียรติศกั ดิ ์ ซึ่งคาว่า “เกียรติศกั ดิ ์” (2554 : 150)
หมายถึง น. เกียรติ, เกียรติตามฐานะของแต่ละบุคคล จึงทาให้เห็นว่า การถือตัวและถือศักดิ ์ศรี
มีความคล้ายคลึงกัน เพราะเป็ นการถือตนไว้ตามศักดิ ์ศรีหรือฐานะของบุคคล ยิง่ หากมีฐานะที่
สูงส่งย่อมมีการถือตัวหรือศักดิ ์ศรีทม่ี ากขึน้ ดังนัน้ การถือตัวหรือศักดิ ์ศรีย่อมแปรเปลีย่ นไปตาม
สถานภาพหรือฐานะของบุคคลในสังคม
หากพิจารณา “นางสีดา” ทุกแง่มุม จะพบว่า นางสีดาเป็ นตัวละครหญิงทีย่ งั คงถือตัว
และหยิง่ ในศักดิ ์ศรีของตนอย่างมาก อันแสดงออกให้เห็นถึงความยึดมันถื
่ อมันในตนเองหรื
่
อ
แสดงให้เห็นถึงความเคารพตนเอง แม้ว่านางสีดาจะดารงเพศหญิงก็ตาม แต่เมื่อนางสีดาจาต้อง
ประสบกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะทาให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความถือตัวของนางได้
อย่า งเด่ น ชัด ความถือ ตัว ของนางสีด าจะปรากฏให้เ ห็นในบทละครรามเกียรติส์ มัยอยุธ ยา
กล่าวคือ เมื่อนางสีดาตื่นขึน้ มาหลังจากผูกคอตายแล้วพบกับหนุ มานที่กาลังพานางเหาะไปหา
พระรามจึงถามว่าเป็ นผูใ้ ด เมื่อนางสีดาทราบว่าหนุ มานเป็ นข้ารับใช้ของพระราม ทาให้นางสีดา
ตกใจและต่อว่าทีห่ นุมานทาอหังการในทานองถูกเนื้อต้องตัวนาง แม้นนานางไปถวายพระรามก็
อย่าคิดจะได้หน้า จึงสังให้
่ หนุมานพาตนกลับไปยังเมืองลงกาดังเดิม จะเห็นได้ว่า นางสีดาถือตัว
มิให้หนุ มานทีเ่ ป็ นข้ารับใช้ของพระรามถูกเนื้อต้องตัวโดยนางสีดาจะรอให้พระรามมาช่วยเหลือ
และรับนางเพื่อสมกับฐานะและศักดิ ์ของตน ดังความทีว่ ่า
๏ ฟั งสาร
ทูลแถลงให้แจ้งทุกกิจจา
เป็ นทหารองค์พระอวตาร
เอาธามรงค์ภูษาผ้าสไบ
ยกพลกระบีส่ องนคร
ใช้ขา้ ผูร้ องบาทา

หนุมานชาญฤทธิทุกทิศา
ข้าชื่อวายุบุตรวุฒไิ กร
พุทธพงศ์องการตรัสใช้
มาถวายใต้บาทมุลกิ า
มาตามสายสมรกรุงยักษา
มาเฝ้ าใต้ฝ่าธุลี
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จะพาไปถวายพระจักรา
ยังกองทัพพลับพลาไชยศรี
ตัง้ ทัพอยู่คนั ธมาทน์ครี ี
ขอพระเทพีจงแจ้งใจ ฯ
๏ ฟั งสาร
หนุมานทูลแจ้งแถลงไข
นวลนางกระหนกตกใจ
ใยท่านกระทาอหังการ์
จะพาเราไปสองต่อสอง
อย่าคิดปองมาดหมายจะได้หน้า
เยีย่ งอย่างไม่มแี ต่โบราณ์
จะพากันมอดม้วยบรรลัยลาญ
แจ้งหรือหาไม่ซง่ึ ข้อผิด
จะเสพด้วยยาพิษให้สงั ขาร
เร่งกลับไปสวนอุทยาน
คือสถานดังกล่าวจงเร็วรา ฯ
...................................................
ตรัสสังหนุ
่ มานชาญไชย
ท่านไปทูลทรงศักดิพระจั
์ กรี
ว่าเราตกมาอยู่ในกรุงยักษ์
สงวนศักดิรั์ กกายไม่หมองศรี
จะสูม้ ว้ ยด้วยสัจวาที
ดังจามรีรกั ษาขนจนตัวตาย ฯ
(รามเกียรติอยุ
์ ธยา, 2541 : 41 - 42)

หากพิจารณาถึงพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นว่า นางสีดามีความถือตัวและหยิง่ ใน
ศักดิ ์ศรีของตนนัน้ อาจเห็นได้จากตอนนางสีดาด่าทศกัณฐ์และนางสีดาผูกคอตาย กล่าวได้ว่า
แม้ทศกัณฐ์จะหว่านล้อมนางสีดาอย่างไรก็ตาม นางสีดาไม่หลงเคลิ้มไปกับคาหว่านล้อมและ
เยินยอเหล่านัน้ นางสีดาได้แสดงออกพฤติกรรมโดยการใช้ “ไม้ปักบนดิน” แล้วด่าว่าทศกัณฐ์
โดยมิยอมมองหน้า ย่อมเป็ นการชีใ้ ห้เห็นว่า นางสีดามีความถือตัวอย่างชัดเจน ด้วยความอัดอัน้
ใจของนางสีดาที่มอิ าจทาอะไรทศกัณฐ์ได้ นางจึงเลือกหนทางการฆ่าตัวตายด้วยการ “ผูกคอ”
อันจะเป็ นการหลีกหนีความอดสูทเ่ี กิดขึน้ กับชีวติ ของตน การผูกคอตายของนางสีดานัน้ ย่อมเป็ น
การพิสจู น์ให้เห็นถึงการเลือกความตายดีกว่าจะต้องถูกทศกัณฐ์ล่วงละเมิดทางเพศ นับเป็ นภาพ
ของผูห้ ญิงทีร่ กั ศักดิ ์ศรีของตนเพื่อสามีในลักษณะทีว่ ่า เลือกความตายดีกว่าจะให้ชายอื่นมาล่วง
ละเมิดทางเพศของตน เหตุการณ์ดงั กล่าวย่อมทาให้เห็นถึงความใจเด็ดของนางสีดาทีไ่ ม่กลัวต่อ
ความตาย หากความตายนัน้ จะช่วยให้นางยังคงมีศกั ดิ ์ศรีของลูกผูห้ ญิงไว้อยู่
นอกจากนี้สงิ่ พิสูจน์ให้เห็นถึงการถือตัวและหยิง่ ในศักดิ ์ศรีของนางสีดานัน้ จะเห็นได้
จากเหตุการณ์ลุยไฟ นอกจากทีจ่ ะยืนยันความซื่อสัตย์และความภักดีของนางสีดาที่มอี ย่างเต็ม
เปี่ ยม การลุยไฟของนางสีดาย่อมเป็ นทีป่ ระจักษ์แก่สาธารณชนทัง้ หมู่เหล่าเทวดาและวานรโดย
มีองค์พระอินทร์เป็ นประธานแห่งสักขีพยาน การลุยไฟของนางสีดานัน้ เพลิงมิอาจทาอันตราย
พระบาทของนางสีดาโดยมีบ ัว ทองมารองรับการย่างก้า วของนางสีดา ส่ งผลทาให้น างสีด า
ปราศจากมลทินทุกคาครหานินทา จากเหตุการณ์ดงั กล่าวย่อมเป็ นการบ่งชีใ้ ห้เห็นว่า นางสีดามี
ความถือศักดิ ์ศรีของตน หากนางสีดาไม่พสิ จู น์ความจริงย่อมตกเป็ นจาเลยของสังคมและเป็ นทีต่ ิ
ฉินนินทา การลุยไฟจึงเป็ นทางออกทีท่ าให้นางรักษา “ศักดิ ์ศรี” ของนางมิให้ผอู้ ่นื มาทาลายลงไป
ศักดิ ์ศรีดงั กล่าวย่อมสัมพันธ์กบั ภูมหิ ลังและชาติกาเนิดที่สูงส่งของนางสีดา อีกทัง้ นางสีดายัง
ตระหนักรูว้ ่าตนคือ “กูคอื มารดาสุรารักษ์” (รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 2, 2549: 131) ประกอบกับนาง
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สีดาคือพระลักษมีอวตาร หากเกิดคาครหาในหมู่เทวดาย่อมส่งผลทีท่ าให้พระลักษมีมอิ าจดารง
ฐานะพระชายาของพระนารายณ์ได้นนั ่ เอง
หากพิจารณาถึงความถือตัวและหยิง่ ในศักดิ ์ศรีของนางสีดา ยังปรากฏให้เห็นเด่นชัด
มากที่สุดในตอนที่พระรามเข้าพบสีดาเพื่อขอให้นางสีดากลับเมืองอยุธยาหลังจากที่พระราม
ทราบความจริงจากพระมงกุฎว่านางสีดายังมีชวี ติ อยู่ ความถือศักดิ ์ศรีของนางนัน้ เกิดจากความ
คับแค้นใจจนทาให้นางร้องไห้อออกมา ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ครัน้ แจ้งว่าองค์พระสีก่ ร
ยิง่ คิดยิง่ แค้นแสนเทวษ
จึง่ ตรัสแก่องค์พระลูกยา
ตัวเราทัง้ สามนี้ยากไร้
ยังคิดพยาบาทมาราวี
ความระกาช้าใจแม่ได้แค้น
มาตรแม้นชีวติ จะวอดวาย
นิจจาเอ๋ยทาแม่แล้วมิหนา
สงสารแต่เจ้าจะพ้นไป
โอ้ว่าแต่น้จี ะเสือ่ มสุข
ร่าพลางฟูมฟายชลนา

นวลนางสีดาดวงสมร
ภูธรเสด็จตามมา
ชลนัยน์นองเนตรทัง้ ซ้ายขวา
อนิจจาเป็ นได้ถงึ เพียงนี้
อาศัยพระมหาฤๅษี
หากบุญเจ้ามีจง่ึ ไม่ตาย
ถึงสักแสนปี ไม่รหู้ าย
ก็ไม่เสียดายเท่ายองใย
มาซ้าทาลูกก็เป็ นได้
กาพร้าไม่มที พ่ี ง่ึ พา
แสนทุกข์เศร้าโสมนัสสา
แสนโศกโศกาจาบัลย์ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 431)

แม้ว่าพระรามจะขอคืนดีกบั นางสีดา แต่ด้วยความถือตัวของนางสีดา ทาให้นางไม่
ออกมาพบกับพระราม จึงกราบวอนพระฤษีวชั มฤคไปถามความต้องการของพระรามทีเ่ ดินทาง
มาครัง้ นี้ เมื่อทราบความจริงว่าพระรามมาเชิญนางสีดากลับเมืองนัน้ แต่นางสีดาก็ยงั มิออกไป
พบกับพระราม ถ้าหากพระรามจะเข้าพบจะต้องเข้ามาหาตนเองโดยที่นางสีดาจะไม่ยอมออก
จากกุฎไี ปพบกับพระราม ย่อมชีใ้ ห้เห็นถึง ความถือตัวและศักดิ ์ศรีของนาง แม้ว่าพระรามจะยัง
ดารงฐานะสามีและเจ้าเมืองก็ตาม แต่นางสีดาก็มไิ ด้สยบยอมต่อพระราม ดังความทีว่ ่า
ฟั งพระหริวงศ์ทรงสุบรรณ
ให้คดิ ความสนิทพิสมัย
ทัง้ รักทัง้ แค้นแน่นอุรา
อันพระองค์เมตตาการุญ
ครัน้ จะไปบังคมพระทรงฤทธิ ์
ตริแล้วประณตบทบงสุ์
นิมนต์ช่วยไปถามพระจักรี

ราพันว่าวอนเข้ามา
แล้วน้อยใจเศร้าโทมนัสสา
กัลยาราพึงคะนึงคิด
พระคุณเลิศล้าอกนิษฐ์
สุดคิดจะด้านหน้าพาที
องค์พระมหาฤๅษี
มานี้ประสงค์สงิ่ ใด ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 432)
....................................................
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คิดแล้วประณตบทบงสุ์
ถอนใจเป็ นครู่ไม่พาที
ถึงราชอาญาอันสาหัส
เป็ นมิให้ขอเห็นพระทรงฤทธิ ์
อันความอายความแค้นนี้หนักนัก
นิมนต์พระองค์จงออกไป

กราบลงแทบบาทพระฤๅษี
เทวีกร็ อ้ื ราพึงคิด
ให้แค้นขัดอัดอัน้ ตันจิต
แต่สดุ คิดจึง่ ว่าด้วยจาใจ
แต่หลานรักจักขัดก็ไม่ได้
บอกให้พระรามเข้ามา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 435)

จากเหตุ ก ารณ์ ข้างต้น ย่อ มเป็ นสิ่ง ที่ช่ว ยตอกย้าให้เ ห็นถึง ความถือ ตัว และหยิ่งใน
ศักดิ ์ศรีของนางสีดาอย่างเด่นชัด โดยนางสีดามิยอมเข้าพบพระรามก่อน ทาให้เห็นว่านางสีดา
ได้ยดึ ถือตนเป็ นศูนย์กลาง หากพระรามต้องการจะพูดคุยจะต้องเป็ นฝ่ ายเดินเข้ามาหาตนในห้อง
แม้นพระรามจะกล่ าวทัก ทายนางสีดาอย่างไร นางสีดาตัวคงไว้ตวั ไม่ยอมพูดคุยกับพระราม
พร้อมทัง้ เบือนหน้าหนีพระราม ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
เหลือแลเห็นองค์พระจักรี
จึง่ ยอกรถวายอภิวาทน์
ชลเนตรคลอดวงนัยนา
ความแค้นเป็ นแสนสุดจิต
ผันผินพักตร์เสียไม่แลไป

นวลนางสีดามารศรี
ภูมที รงโศกโศกา
พระตรีภูวนารถนาถา
กัลยาอัดอัน้ ตันใจ
ดังเพลิ
่ งพิษติดทรวงลามไหม้
อรไทมิได้พาที ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 437)

การถือตัวและหยิง่ ในศักดิ ์ศรีของนางสีดานัน้ ยังปรากฏให้เห็นในตอนเหตุการณ์ธรณี
แหวก กล่าวคือ หลังจากที่นางสีดาทราบความจริงว่าพระรามหลอกตน ถึงแม้ว่าพระรามจะอยู่
ในฐานะคนรักและสามีของนางสีดาก็ตาม แต่ดว้ ยความถือมันและหยิ
่
ง่ ในศักดิ ์ศรีของตน จึงไม่
อาจยอมรับกับพฤติกรรมของพระรามทีห่ ลอกตนเองได้ ประกอบกับทัง้ สามอนุ ชาของพระราม
และหนุมานต่างวิง่ ไล่จบั นาง จึงทาให้นางสีดาเกิดความคับแค้นใจแล้วตัง้ จิตอธิษฐานขอให้ธรณี
แหวกไปยังเมืองบาดาล (เมืองนาค) เพื่อหนีพระราม เหตุการณ์เรื่อง “ธรณีแหวก” เป็ นสิง่ ทีเ่ น้น
ยา้ ให้เห็นถึงความรักศักดิ ์ศรีของตนทีม่ ยิ อมให้ผอู้ ่นื ทาลาย แม้ว่านางสีดาจะเป็ นเพศหญิงก็ตาม
นางสีดาก็ยงั ถือตัวและศักดิ ์ศรีของตนไว้อย่างแนบแน่ น แม้ว่าพระรามจะใช้คาหว่านล้อมและใช้
อานาจให้ทงั ้ สามอนุ ชาและหนุ มานช่วยกันจับนางสีดาไว้ แต่นางสีดามิสยบยอมต่ออานาจของ
พระราม โดยใช้การตัง้ จิตอธิษฐานเพื่อเป็ นหนทางช่วยเหลือให้หนีพน้ จากพระราม
จากเหตุการณ์ธรณีแหวกข้างต้น ส่งผลสืบเนื่องไปยังเหตุการณ์พระรามมาขอคืนดีกบั
นางสีดาแต่นางสีดาไม่ยนิ ยอม จึงทาให้พระอิศวรต้องลงมาไกล่เกลีย่ และอ้อนวอนให้นางสีดาคื น
ดีกบั พระราม ดังปรากฏให้เห็นในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2
กล่าวได้ว่า ฐานะของพระอิศวรถือเป็ นเทพเจ้าทีส่ ูงทีส่ ุดพระองค์หนึ่งตามคติความเชื่อในศาสนา
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ฮินดู ทีต่ ้องยอมลงมาไกล่เกลีย่ ให้นางสีดายอมคืนดีกบั พระราม การใช้ตวั ละคร “พระอิศวร” ลง
มาเป็ นตัวแก้ไขปั ญหาระหว่างพระรามกับนางสีดานัน้ ย่อมเป็ นการชี้ให้เห็นถึงความถือตัวและ
ศักดิ ์ศรีของนางสีดาได้อย่างชัดเจนมากที่สุด เพราะพระอิศวรเป็ นเทพเจ้าสูงสุดต้องยอมลงมา
ช่วยแก้ไขปั ญหาครัง้ นี้ จึงทาให้นางสีดาละทิง้ ความถือ ตัวและศักดิ ์ศรีของนาง ในทีส่ ุดนางสีดาก็
ยินยอมคืนดีกบั พระราม ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
ฟั งนางร่าว่าพาที
เจ้าผูม้ ารดาแก่สามโลก
อันเกิดมาในพืน้ ภพไตร
ฝ่ ายข้างพระรามก็รบั ผิด
นานไปแม้นทาโทษทัณฑ์
จงไปภิรมย์สมสวาท
ในศรีอยุธยาพระนคร
๏ เมื่อนัน้
ได้ฟังดังทิ
่ พย์วารี
ตัวข้ากาพร้าแล้วไร้วงศ์
ขอเอาพระเดชปกเกศไว้
ซึง่ พระองค์ปรานีให้โอวาท
ตามในพระราชบัญชา

พระอิศวรบรมเรืองศรี
จึง่ มีบญ
ั ชาปล่อยไป
อย่าแสนโศกนักเลยหาควรไม่
ย่อมได้ทุกข์สขุ เหมือนกัน
ต่อหน้าสุราฤทธิทั์ ง้ สรวงสวรรค์
ข้อนัน้ อย่าคิดอาวรณ์
ด้วยสามีธริ าชเหมือนปางก่อน
ให้ถาวรเป็ นสุขสวัสดี ฯ
นวลนางสีดามารศรี
เทวีนบนิ้วแล้วทูลไป
บิตุราชมาตุรงค์กห็ าไม่
ไปกว่าจะสิน้ ชีวา
ข้าบาทก็จะรับใส่เกศา
มิให้เคืองบาทาพระทรงญาณ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549 : 559)

๏ เมื่อนัน้
ดูก่อนสีดายุพาพาล
เจ้าจงเคลื่อนคลายหายโกรธ
เหมือนเห็นแก่เทวดาทัง้ สากล
ได้พรากพลัดภัสดามาช้านาน
ให้นกั สิทธิเทวาสุ
ราลัย
์

พระศุลมี รี าชบรรหาร
พระอวตารก็ให้ทานบน
ยกโทษผัวรักไว้สกั หน
จะได้พน้ ทุกข์รอ้ นราคาญใจ
จะแต่งการอภิเษกเสียใหม่
รูท้ วทั
ั ่ ง้ ไตรโลกา
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 688)

นอกจากนี้ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 และคาพากย์รามเกียรติ ์สมัยอยุธยา ยัง
ปรากฏให้เห็นถึงการถือ ตัว และหยิง่ ในศักดิ ์ศรีของนางสีด าอย่างชัด เจน ดัง ที่ปรากฏในตอน
ทศกัณฐ์แปลงเป็ นพระฤษีมาพูดเกี้ยวให้นางสีดานิยมชมชอบในตัวทศกัณฐ์ แต่นางสีดาปฏิเสธ
อันแสดงออกให้เห็นว่า นางสีดาพยายามรักษาศักดิ ์ศรีของตนและรวมไปถึงการรักษาศักดิ ์ศรี
ของพระรามในฐานะสามีโดยมิยอมให้ใครมาดูหมิน่ เหยีย ดหยามอย่างชัดเจน ความในตอนนี้ยงั
ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 แต่ทงั ้ นี้ผู้ศกึ ษาขอยก
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เนื้อความที่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 และคาพากย์รามเกียรติ ์สมัยอยุธยาเท่านัน้
เพราะเนื้อความจะคล้ายคลึงกัน ดังความทีว่ ่า
๏ ทศเศียรฤาษีเฉลยไข
ว่ารูปเทีย่ วใน
อรัญญาจาริกมา
๏ เบือ้ งอาศรมบทคฤหา
อยู่เกาะลงกา
พิภพท้าวทศกัณฐ์
๏ ท่านนัน้ สุรภาพเข้มขัน
พระเวททัง้ พัน
ก็อยู่ในใจชานาญ
๏ ครุฑาเทวาสถาน
สากลจักรวาฬ
ก็พร้อมพานักเนืองนอง
๏ เพียบโภไคสวรรย์ก่ายกอง
แต่ไร้ค่คู รอง
เปนปิ่ นอนงค์กานัล
๏ ท้าวทัง้ สามภพเสกสรร
ส่งโฉมนางอัน
วิลาสเลือกนานา
๏ ก็บได้สบสมจินดา
บัดนี้ยงั หา
ทีพ่ ง่ึ พระทัยก็บมี
๏ สีดาสนองวัจนฤๅษี
ใดท่านเปนชี
จึง่ กล่าวให้ผดิ กิจการ
๏ เสพสมาคมด้วยมารพาล
ประพฤติเจือจาน
กุศลระคนอาธรรม์
๏ รากษสเหล่านัน้ เดียดฉันท์
เบียดเบียนพรตกรรม์
ฤษีมุนีเกลียดกลาย
๏ เจ้ากูพระราฦาสาย
เปนหน่อนารายณ์
พระเกียรติเลื่องฦาขจร
๏ มาทรงพรตในสิงขร
เทวาอวยพร
ฤาษีมุนีสมญา
๏ ทศกัณฐ์ครัน้ ฟั งโกรธา
จึง่ เฉลยวัจนา
จงนางสดับคาแสดง
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 112 - 113)
๏ เมื่อนัน้
นวลนางเกลีย้ งเกลาเสาวภา
ควรแต่อยู่ปราสาทราชฐาน
เปนขวัญตาพญายีส่ บิ กร
ทศศียรสุรวงศ์ทรงยศ
อันฤาษีสามีเยาวมาลย์

ฤาษีจาแลงแสร้งว่า
ไม่ควรอยู่กลางป่ าพนาดร
ท่ามกลางบริวารสโมสร
เธอคงยกย่องหล่อนล้านงคราญ
งามงดอย่างชายชาติทหาร
ไม่ทนั เทียบเปรียบปานพญายักษ์ ฯ
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๏ เมื่อนัน้
สีดาพิโรธโกรธหนัก
ควรหรือพระสิทธามาชวนชัก
ให้ทง้ิ พระหริรกั ษ์จกั รี
เป็ นนักธรรม์ควรทีจ่ ะสอนธรรม์
มาเปนสือ่ กุมภัณฑ์น่าบัดสี
ยังมิได้เคยเห็นเลยเช่นนี้
พระมุนีเห็นผิดเปนชอบไป ฯ
๏ เมื่อนัน้
ทศกรรฐ์จง่ึ แจ้งแถลงไข
เรามิใช่ฤษีชไี พร
จะบอกอรไทยตามตรง
เรานี้คอื ว่าพญาราพณ์
บาราพไตรโลกดังประสงค์
เปนใหญ่ในบรมพรหมพงศ์
เพราะความรักโฉมยงจึง่ แปลงมา ฯ
...............................................
๏ เมื่อนัน้
นางสีดาตอบถ้อยยักษา
ตัวท่านโง่เขลาเบาปั ญญา
จึง่ กล้ามาพูดเหมือนเช่นนี้
อันองค์สมเด็จพระราเมศร์
ฦาเดชเกริกทัวทุ
่ กราศี
เทวามนุษสุดธาตรี
ไม่สพู้ ระจักรีอวตาร
ชรอยท่านถึงพรหมลิขติ
จึง่ คิดวิปริตเหิมหาญ
ถึงทีช่ วี จี ะวายปราณ
จึง่ ก่อการทุจริตผิดทางธรรม์
จะถอนเขีย้ วพญาราชสีห์
จะถอนเล็บสกุณีแข็งขัน
จะจับตัวนาคามาถอนฟั น
จะเด็ดดวงสูรย์จนั ทร์จากอัมพร
จะทาการเหล่านี้เสียดีกว่า
ทีจ่ ะลักชายาพระทรงศร
พระจะตามสังหารราญรอญ
ให้มว้ ยมรดังไฟบรรลัยกัลป์ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.6, 2554 : 35 - 36)

จากทัง้ หมดข้างต้นจะทาให้เห็นว่า นางสีดามีค วามถือ ตัว และหยิง่ ในศัก ดิ ์ศรีของตน
อย่างยิง่ โดยเฉพาะตอนทีพ่ ระรามมาขอคืนดีกบั นางสีดา แต่ดว้ ยความใจเด็ดเดีย่ วของนางสีดา
จึงมิยอมคืนดีกบั พระราม ความถือศักดิ ์ศรีในตัวของนางสีดาที่มตี ่ อพระรามเกิดจากความคับ
แค้นใจทีถ่ ูกพระรามตัดสินโทษด้วยการประหารชีวติ แต่ดว้ ยทีพ่ ระอิศวรยอมมาไกล่เกลีย่ ให้นาง
สีดาคืนดีกบั พระราม ทาให้นางสีดายอมคืนดีตามคาอ้อนวอนของพระอิศวร ทาให้เห็นว่า สาเหตุ
ทีน่ างต้องยอมคืนดีเพราะอิศวร หาใช่เป็ นพระราม อันเป็ นการยืนยันให้เห็นถึงความถือศักดิ ์ศรี
ของนางสีดาอย่างเต็มเปี่ ยม อีกทัง้ การถือตัวของนางสีดานัน้ ยังพิจารณาได้จากตัวละครหนุ มาน
ซึง่ นางสีดามิยอมให้ถูกตัว และรวมไปถึงทศกัณฐ์ นางสีดาได้เลือกความตายมากกว่าที่จะยอม
ให้ทศกัณฐ์ล่วงละเมิดทางเพศตน ตลอดจนการถือตัวและศักดิ ์ศรีของนางสีดายังปรากฏชัดเจน
ในเหตุการณ์ทศกัณฐ์แปลงเป็ นฤษีซ่งึ นางสีดาไม่ยนิ ยอมและคล้อยไปตามคาพูดของฤษีแปลง
และยังเน้นย้าถึงฐานะของพระรามและการทีต่ นเป็ นพระมเหสีของพระราม อันเป็ นสิง่ ทีแ่ สดงว่า
นางสีดาพยายามรักษาศักดิ ์ศรีของตนเองและของสามีโดยมิให้ผอู้ ่นื มาทาลาย ทาให้เห็นถึงความ
เข้มแข็งของนางสีดาและการถือศักดิ ์ศรีของนางสีดาทีถ่ อื ครองไว้เพื่อตนเองและเพื่อสามีไว้อย่าง
เต็มภาคภูม ิ
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4.6.7 การวางตัวเหมาะสม
การวางตัวเหมาะสมของนางสีดานัน้ จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างนางสีดาใน
ฐานะการเป็ น น้ อ งสาวกับนางตรีชาดา (พระมเหสีข องพิเ ภก) ซึ่งนางตรีช าดารับ ค าสังจาก
่
ทศกัณฐ์ให้ดูแลนางสีดาไว้ แม้ว่านางสีดาจะไม่เป็ นพี่น้องก็ตามกับนางตรีชาดา เมื่อนางสีดา
ทราบว่านางตรีชาดาคอยดูแลรับใช้ตน จึงทาให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะพี่สาว (ตรีชาดา) กับ
น้องสาว (สีดา) อันเป็ นการแสดงออกถึงการวางตัวทีเ่ หมาะสมของนางสีดา
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเห็นได้จากตอนเสีย่ งบุษบกแก้ว กล่าวคือ เมื่อพระลักษมณ์ออก
รบกับอินทรชิตโดยพระลักษมณ์ต้องศรพรหมาสตร์จนสิน้ สติ ทาให้พระรามสิน้ สติอยู่กบั ร่างของ
พระลักษมณ์ ทศกัณฐ์จงึ ได้สงให้
ั ่ นางตรีชาดาไปทูล ต่อนางสีดาว่า พระลักษมณ์และพระราม
สิน้ พระชนม์แล้ว จึงทาให้นางสีดาออกไปดูพระศพ อีกทัง้ ระยะห่างทางสังคม คือ การทีไ่ ม่ได้อยู่
ในสังคมเดียวกันแต่จาเป็ นที่จะต้องสื่อสารกัน เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้น างสีดาต้องใช้ภาษาที่
สุภาพ แม้ว่านางจะเป็ นพระมเหสีของพระรามก็ตาม ประกอบกับอายุของนางตรีชาดาทีม่ ากกว่า
ทาให้นางสีดาใช้สรรพนามแทนตัวผูพ้ ดู ทีส่ ุภาพโดยเรียกนางตรีชาดาว่า “พี”่ ดังความทีว่ ่า
๏ บัดนัน้
กราบลงแทบบาทเทวี
พระองค์จงระงับกันแสงศัลย์
เหตุน้ยี งั ไม่ประจักษ์ตา
ทัง้ สองกษัตริยส์ รุ ยิ ว์ งศ์
ฟั งข้าน้อยเถิดนางอรไท

นางตรีชาดายักษี
อสุรจี ง่ึ ทูลด้วยปรีชา
กลัน้ ความเศร้าโทมนัสสา
ขอเชิญกัลยาเสด็จไป
ว่าพระองค์ตายจริงหรือไฉน
จะตีตวั ก่อนไข้นนั ้ ไม่ดี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 2, 2549: 560)

๏ เมื่อนัน้
ฟั งตรีชาดาพาที
ซึง่ พระองค์ไม่สน้ิ พระชนม์
หรือว่าแต่พอให้คลายใจ

นวลนางสีดามารศรี
จึง่ มีเสาวนียถ์ ามไป
พีร่ เู้ หตุผลเป็ นไฉน
ข้ายังไม่เชื่อวาจา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 2, 2549: 564)

นางสีดาในฐานะน้องสาว จะปรากฏเด่นชัดในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เท่านัน้ ส่วน
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 นางสีดามิได้เรียกนางตรีชาดาว่า “พี่” แต่ความสัมพันธ์จะเป็ นใน
ลักษณะของเจ้านายกับข้ารับใช้มากกว่า จึง มีความแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 แม้
นางตรีชาดาจะอยู่ในฐานะข้ารับใช้ แต่นางสีดายังคงถือว่าตนเป็ นน้องสาวของนางตรีชาดาโดย
เรียกนางตรีชาดาว่า “พี”่ นัน่ เอง ทัง้ นี้ตวั ละครนางตรีชาดาจะปรากฏเฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับภาค
กลางเท่านัน้ จึงไม่พบตัวละครตัวนี้ทงั ้ ในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสาน สืบ
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เนื่องมาจากตัวละครตัวนี้ถอื เป็ นตัวละครรอง ทาให้กวีผแู้ ต่งตัดตัวละครตัวนี้ทง้ิ ไป เพื่อลดความ
ซับซ้อนของตัวละคร
หากพิจารณาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานนัน้ จะพบว่า ฐานะ
น้องสาวของนางสีดายังปรากฏให้เห็นตอนพระรามสังประหารชี
่
วติ นางสีดา ซึ่งจะปรากฏในเรื่อง
ปรัมมเหียร หอรมานและควายทัวระพี กล่าวคือ หลังจากที่พระรามสังให้
่ ประหารชีวติ นางสีดา
นัน้ พระลัก ษมณ์ไ ม่อาจสังหารนางสีดา จึงทาให้นางสีดาเดินเข้าป่ าไปพบกับฤษีท่มี นี ามว่า
“ทิพพจักขุ” (ในควายทัวระพีเรียกว่า “ทิปพะจักขุ / ทิบทะจักขุ”) ตอนทีน่ างสีดามาอาศัยอยู่กบั
พระฤษีนนั ้ เนื้อความในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 หรือฉบับรัชกาลที่ 2 จะบ่งบอกว่านางสีดามี
ฐานะเป็ นผูอ้ าศัยและเป็ นผูร้ บั ใช้พระฤษีอย่างชัดเจน (พฤติกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มพี ระคุณ) แต่ในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่นดังที่กล่าวข้างต้น ฐานะของนางสีดามิได้
เป็ นผูอ้ าศัยและผูร้ บั ใช้ แต่จะดารงฐานะ “น้องสาว” ของทิพพจักขุฤษี ซึง่ เป็ นการแสดงออกถึง
การวางตัวทีเ่ หมาะสม ดังความทีว่ ่า
“....เจ้ารัสสีตนนัน้ ก็มคี วามกังวนอินดูกูนายังนาง เจ้ารัสสีกฮ็ กั สายังนางนัน้ เป็ นดัง
น้องญิงแห่งตนนัน้ แล....”
(ควายทัวระพี, 2528: 396)
“เมื่อนัน้ เจ้ารัสสีกม็ อี นิ ดูกรุณายังนางนัน้ แล้วเจ้ารัสสีกฮ็ รี กั ษานางไว้เป็ นดังน้
่ อง
หญิงแห่งแห่งตนนัน้ หัน้ แล....”
(ปรัมมเหียร, 2527 : 38)
“เจ้ารสีคนนัน้ ก็มคี าอินดูกรุณณาแล้วก็รกั ษานางไว้เสมอดังน้
่ องยิงแห่งตน....”
(หอรมาน, 2527: 82)

จากข้างต้นจะทาให้เห็นว่า นางสีดานับถือและเคารพนางตรีชาดาในฐานะการเป็ น
“พีส่ าว” ของตน เช่นเดียวกับการเป็ นน้องสาวของนางสีดาทีม่ ตี ่อพระฤษี แม้ว่านางตรีชาดาจะ
ถือว่าเป็ นข้ารับใช้ของนางสีดาก็ตาม สามารถสังเกตอากัปกิรยิ าของนางตรีชาดาที่ต้องหมอบ
คลานมาหานางสีดา แต่นางสีดาได้ใช้สรรพนามเรียกนางตรีชาดาว่า “พี”่ นัน่ เอง อีกทัง้ ตัวละคร
นางตรีชาดาจะไม่พบในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ เพราะถือว่าเป็ นตัวละครรองจึงทาให้กวีผู้แต่ง
ตัดทิง้ ไป สิง่ ทีน่ ่ าสนใจในฐานะน้องสาวของนางสีดาจะปรากฏให้เห็นตอนทีน่ างสีดามาอาศัยอยู่
กับพระฤษีโดยนางสีดามีฐานะเป็ นน้องของพระฤษีซง่ึ จะแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
ทีน่ างสีดามีฐานะเป็ นผูร้ บั ใช้และคอยดูแลพระฤษีอย่างชัดเจน กล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ดงั กล่าว
เป็ นสิง่ สะท้อนถึงการวางตัวทีเ่ หมะสมของนางสีดาอย่างเด่นชัด
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4.6.8 การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมา
การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมาของนางสีดาจะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับต่ างๆ
ของไทยโดยเฉพาะในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง รวมไปถึงรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือ
และภาคอีสานบางฉบับ กล่าวได้ว่า นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางจะใช้วาจารุนแรงและ
ตรงไปตรงมากอย่างเด่นชัด นับเป็ นสิง่ ทีท่ าให้เห็นว่า พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา
ในประเด็นดังกล่าวจะสัมพันธ์กบั จุดมุ่งหมายของการแต่งของรามเกียรติ ์ทีแ่ ต่งขึน้ เพื่อใช้ในการ
แสดงละครใน ทาให้ตวั ละครนางสีดามีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเด่นชัด
พฤติก รรมของนางสีดาที่แสดงออกให้เ ห็นถึงการใช้วาจาที่รุนแรงของนางสีดา จะ
ปรากฏเด่นชัดในตอนทีท่ ศกัณฐ์มาเกี้ยวนางสีดาหลังจากทีน่ างสีดาถูกจับมาไว้ทเ่ี มืองลงกาแล้ว
นางสีดาใช้วาจารุนแรงและเชือดเฉือนทศกัณฐ์โดยใช้สรรพนามแทนตั วผู้พูดว่า “กู” และสรรพ
นามแทนตัวผูฟ้ ั งว่า “มึง” ประกอบกับปฏิกริ ยิ าทีแ่ สดงออกมาโดยใช้ “ไม้ปักบนดิน” ไม่ยอมมอง
หน้ า ทศกัณ ฐ์เ พื่อ ใช้ว าจาในการบริภาษทัง้ การกระทาและรูปลักษณ์ ของทศกัณฐ์ ตลอดจน
สาปแช่งทศกัณฐ์ให้สน้ิ วงศ์ นอกจากนี้นางสีดายังแสดงปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์โดยการถ่มน้ าลาย
ลงดินอีกด้วย ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
โฉมนางสีดาเสน่หา
ฟั งทศเศียรอสุรา
กัลยากลุม้ กัดขัดใจ
ดังศรแสลงมาแทงกรรณ
่
จะกลัน้ ความแค้นก็ไม่ได้
ปั กไม้ลงแล้วก็ด่าไป
ไอ้ไม้จงั ไรอัปรีย์
ไฉนมึงจึง่ มาดูหมิน่
พระทรงศิลป์ ปิ่ นภพเรืองศรี
คือพระองค์ทรงอาสน์วาสุกรี
ภูมอี วตารมาผลาญยักษ์
ให้สน้ิ โคตรวงศ์ไอ้พาลา
ซึง่ เบียดเบียนโลกาอาณาจักร
อันตัวของมึงนี้ทรลักษณ์
สิบเศียรสิบพักตร์จะปลิวไป
..................................................
๏ เมื่อนัน้
นวลนางสีดาดวงสมร
เจ็บช้าคาท้าวยีส่ บิ กร
บังอรผินพักตร์ไม่แลมา
แล้วถ่มเขฬะลงไป
ว่าเหวยไอ้ไม้มารษา
ตัวมึงอย่าพักเจรจา
ไหว้วอนแต่งว่าพาที
กูคอื มารดาสุรารักษ์
ไตรจักรประณตบทศรี
มิใช่หญิงร้ายอัปรีย์
จะยินดีดว้ ยไอ้สาธารณ์
มาตรแม้นถึงตายจะไว้ยศ
ให้ปรากฏไปทัวทิ
่ ศาล
มึงอย่าดูหมิน่ พระอวตาร
ไม่นานจะม้วยชีวี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 2, 2549 : 130 -131)
๏ เมื่อนัน้
ได้ฟังคาแค้นนักจึง่ ชักไม้

นางสีดานารีศรีใส
มาปั กไม้ตรงหน้าด่าเปรียบปราย
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เหวยเหวยไอ้ไม้ใจฉกรรจ์
มึงอย่าคิดสาคัญมันหมาย
่
อันใจกูสสู้ น้ิ ชีวาวาย
ไม่ขอเห็นเช่นชายชาติน้ี
หากว่าอยู่ผเู้ ดียวทีศ่ าลา
มึงจึง่ หาญอหังการ์พาหนี
แม้นพบพระหริรกั ษ์จกั รี
ชีวมี งึ จะม้วยมรณา
อย่าพักพูดเกีย้ วพานป่ วยการปาก
กูไม่อยากเชื่อฟั งชังน้าหน้า
ว่าพลางนางเมินพักตรา
ฟูมฟายชลนาไม่พาที ฯ
..................................................
๏ เมื่อนัน้
นวลนางสีดามารศรี
ยิง่ เดือดด่าว่าเหวยไอ้ไม้น้ี
มึงไม่มอี ายเจ็บเท่าเล็บมือ
ยังแค่นขืนฝืนหน้ามาหัวเราะ
พูดออกไปให้เพราะเสียเถิดหรือ
ตายไหนตายไปให้เขาลือ
สมทีด่ อ้ื ด้านดีไม่มอี าย
เพีย้ งเอ๋ยให้พระรามตามมาโปรด
พิฆาตโคตรไอ้ไม้ให้ฉิบหาย
นางปนแช่งแกล้งประเทียบเปรียบปราย
หยาบคายด่าว่าไม่ปรานี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 30 - 32)

อีกทัง้ พฤติกรรมของนางสีดาที่แสดงให้เห็นถึงการใช้วาจาที่รุนแรง ดังจะปรากฏใน
ตอนหนุ มานถวายแหวนแก่นางสีดา กล่าวคือ หลังจากทีน่ างสีดาได้ผูกคอตาย เมื่อนางสีดาตื่น
ขึน้ มาพบวานรที่ช่วยเหลือตน นางสีดาก็ได้ใช้วาจาทีร่ ุนแรงในลักษณะบริภาษกับหนุ มาน โดย
ใช้สรรพนามแทนตัวผูพ้ ูดว่า “กู” และใช้สรรพนามแทนตัวผูฟ้ ั งว่า “มึง” อีกทัง้ ในฉบับรัชกาลที่ 1
นางสีดายังเรียกหนุ มานว่า “ไอ้ลงิ แสนร้าย” ส่วนฉบับรัชกาลที่ 2 เรียกหนุ มานว่า “จัณฑาล” ดัง
ความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
เห็นกระบีม่ าถวายชุลกี ร
จึงมีเสาวนียต์ รัสไป
เหตุใดมึงทาสาธารณ์
ทศพักตร์มนั ลักเราหนี
เจ็บช้าระกาอุรา
สุดทนจึง่ ผูกคอตาย
เป็ นไฉนจึง่ มากางกัน้

นวลนางสีดาดวงสมร
บังอรกริว้ โกรธดังเพลิ
่ งกาล
เหวยไอ้ลงิ ไรเดียรัจฉาน
กูผทู้ รมานเวทนา
จากพระจักรีนาถา
กินแต่น้าตาไม่วายวัน
ไอ้ลงิ แสนร้ายโมหันธ์
มิให้มว้ ยชีวนั ด้วยอันใด ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 2, 2549 : 134)

๏ เมื่อนัน้
แลเห็นลิงไพรสงสัยนัก
เหวยไอ้สวาวานร
กูจะม้วยชีวนั บรรลัย

นางสีดานารีมศี กั ดิ ์
ไม่รจู้ กั จึงถามเนื้อความไป
เทีย่ วด้นดัน้ สัญจรมาแต่ไหน
การอะไรของมึงจึง่ จัณฑาล ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 35)
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พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการใช้วาจาทีร่ ุนแรงของนางสีดายังปรากฏในตอนหนุ มานมาสืบ
ข่าวนางสีดาทีเ่ มืองบาดาลตามคาพระบัญชาของพระรามหลังจากทีน่ างสีดาตัง้ จิตอธิษฐานขอให้
ธรณีแหวกเพื่อหนีพระราม ทาให้นางสีดาคับแค้นใจและแสดงออกด้วยคาพูดเชิง บริภาษด่าทอ
อันเป็ นการเน้นยา้ ให้เห็นถึงความรุนแรงจากคาพูดของนางสีดาได้อย่างชัดเจน ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
เสด็จอยู่กลางหมู่อนงค์ใน
ให้ขดั แค้นแน่นทรวงดวงจิต
จึง่ มีวาจาด่าประจาน
มึงแกล้งแต่งกลไปโศกา
มิรเู้ จ้าข้ากับน้องนัน้
เห็นกูผเู้ ดียวเป็ นหญิง
หากว่าแผ่นพืน้ สุธาดล
มึงนี้ไม่มคี วามสัตย์
กูไม่ทนั พิจารณา
อันความคิดของมึงพอหยังรู
่ ้
ก้มหน้าอยู่ไยไอ้ลงิ
อันตัวของเอ็งลงมา
เหวยไอ้แสนร้ายจังไร

นางสีดาเยาวยอดพิสมัย
อรไทเหลือบเห็นหนุมาน
ดังเพลิ
่ งพิษร้อนเร่าเผาผลาญ
เหวยไอ้เดียรฉานใจฉกรรจ์
ว่าพระจักราอาสัญ
ร่วมคิดด้วยกันไม่อายคน
ต่างวิง่ ไล่จบั สับสน
ให้ช่องจึง่ พ้นมือมา
สารพัดโกหกมุสา
พาซื่อสาคัญว่าจริง
จะซ้าลวงกูอกี สักสิง่
อย่านิ่งจงเร่งว่าไป
เคืองตากูมดิ ใู คร่ได้
ไสคอมึงไปเสียบัดนี้ ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549 : 486)

การใช้วาจาทีต่ รงไปตรงมาของนางสีดายังปรากฏให้เห็นตอนทศกัณฐ์จาแลงแปลงกาย
เป็ นพระฤษีเพื่อชวนให้นางสีดานิยมในตัวทศกัณฐ์ แต่นางสีดามิไหวเอนเอียงไปตามคาพูดของ
ฤษีทศกัณฐ์ หากพิจารณาในตอนที่นางสีดาพบกับฤษีทศกัณฐ์ครัง้ แรก นางสีดายังคงต้อนรับ
ด้วยจิตเคารพต่อผูท้ รงศีล แต่เมื่อนางสีดาเห็นว่าฤษีมจี ติ ใจทีไ่ ม่ซ่อื ตรง ทาให้นางสีดาเกิ ดความ
โกรธซึง่ ทาให้นางสีดาบริภาษและขับไล่ฤษีทศกัณฐ์ ดังความทีว่ ่า
ได้ฟังถ้อยคาโยคี
จึง่ ว่าฤษีน้ที ุจริต
มาดูหมิน่ องค์พระจักรา
อันทูษณ์ขรตรีเศียรสามนาย
กับพลสีส่ บิ สมุทรไท
ถึงขุนยักษ์สบิ พักตร์ยส่ี บิ กร
สิน้ ทัง้ โคตรวงศ์พงศ์พนั ธุ์
เรานี้มไิ ด้สมาคม
เร่งไปเสียจากกุฎี

ดังคมตรี
่
เสียบกรรณกัลยา
ไม่อยู่โดยกิจชีป่า
ไม่มฤี ทธาหรือว่าไร
น้องชายทศกัณฐ์นนั ้ ไปไหน
คือใครสังหารชีวนั
ไม่ครันศรพระนารายณ์
่
รงั สรรค์
อย่าสาคัญว่าจะรอดชีวี
ฟั งลมโกหกฤษี
อย่ามาเซ้าซีเ้ จรจา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 2, 2549 : 587)
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๏ เมื่อนัน้
ควรหรือพระสิทธามาชวนชัก
เป็ นนักธรรม์ควรทีจ่ ะสอนธรรม์
ยังมิได้เคยเห็นเลยเช่นนี้

สีดาพิโรธโกรธหนัก
ให้ทง้ิ พระหริรกั ษ์จกั รี
มาเปนสือ่ กุมภัณฑ์น่าบัดสี
พระมุนีเห็นผิดเปนชอบไป ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.6, 2555 : 35)

๏ สีดาสนองวัจนฤๅษี
จึง่ กล่าวให้ผดิ กิจการ
๏ เสพสมาคมด้วยมารพาล
กุศลระคนอาธรรม์
๏ รากษสเหล่านัน้ เดียดฉันท์
ฤษีมุนีเกลียดกลาย

ใดท่านเปนชี
ประพฤติเจือจาน
เบียดเบียนพรตกรรม์
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 113)

หากพิจารณาในบทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์ จะพบว่า พระองค์ทรงสร้างสรรค์ให้พฤติกรรมของนางสีดา
ใช้คาพูดใกล้เคียงกับสามัญชนซึง่ พออนุมานได้ว่า นางสีดามีบุคลิกลักษณะแบบตรงไปตรงมาซึง่
รวมไปถึงคาพูดของนางสีดาอีกด้วย ดังความทีว่ ่า
อาดูร
สีดา
วิลา

สวนทีไ่ หนทีไ่ หน ต้นไม้เห็นจะไม่มมี ากอย่างเหมือนยังสวนเรานี่ละ หนายะ
นางพวกนี้โง่อย่างทีเ่ ขาว่าคางคกในกะลาทัง้ นัน้ เทียว
พุโธ่ บ้าจริงจริง๊ ละ มันไม่เป็ นสิง่ ทีค่ วรจะสงสัย ใครทีไ่ หนจะมีบุญกว่า
เจ้าของเราล่า ทีจ่ ะทาสวนเล่นให้มนั หรูหรายิง่ ขึน้ ไปกว่านี้
(รามเกียรติ ์ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์, 2534: 23)

อาดูร

ตายจริง มึนฉันนึกว่าเมืองยักษ์เมืองมารมันก็เป็ นแต่เมืองป่ า ป่ ามันจะมี
สวนงามอะไรนักหนา
อือ ทศกรรฐ์เขาไม่ใช่ยกั ษ์ป่านี่วะ เขาเป็ นเจ้าของพวกรากษสทัง้ หมด
เป็ นบริวารหลายล้านหลายโกฏิ
มึนฉันทราบแล้วเพคะ ตะเขาเล่าว่ าพวกรากษสน่ ะมันเที่ยวจับเสือจับหมี
แลอะไรต่ออะไรกินอยู่ในป่ า ถึงได้นึกว่ามันไม่รจู้ กั ตบแต่งทีอ่ ยู่ทเ่ี ล่นให้
งดงามอย่างมนุษย์เรานี่ละ เพคะ
เอ็งโง่มากทีเดียว เอาเป็ นต่างว่าพวกรากษสบริวารไม่ฉลาดทีจ่ ะตบแต่งบ้าน
เมืองทีอ่ ยู่ทเ่ี ล่นถูกอย่างเอ็งคิดเห็น ทศกรรฐ์เขาจะเรียกพระวิศวกรรม์ทเ่ี ป็ น
นายช่างเทวดาบนสวรรค์ ลงมาใช้ให้ทาเมืองก็ได้วะ
(รามเกียรติ ์ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์, 2534 : 24 - 25)

สีดา
อาดูร

สีดา
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ในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ได้แก่ เรือ่ งปรัมมเหียรและหอรมาน พฤติกรรมของนางสีดา
แม้จะไม่ปรากฏให้เห็นชัดว่านางใช้วาจาทีร่ ุนแรง แต่จะปรากฏในตอนทีพ่ ระฤษีหาคู่ให้นางสีดา
กล่าวคือ ท้าวพระยาทัง้ หลายได้มานัง่ มองดูนางสีดาที่ปราสาททัง้ สี่ด้าน ท้าวพระยาต่างคิดว่า
นางสีดาเกิดความพึงพอใจในตนซึง่ ทาให้ทา้ วพระยาบางคนแลบลิน้ ปลิน้ ตา ดีดเครื่องดนตรี ขับ
ฟ้ อน ฯลฯ นางสีดาได้สบถในลักษณะการราพึงราพันภายในใจถึงเจ้าเมืองทัง้ หลายว่ากระทาตัว
เหมือนสัต ว์เ ดรัจฉาน ทาให้พ ออนุ มานได้ว่า นางสีดามีบุคลิกลักษณะที่ต รงไปตรงมาได้อีก
ลักษณะหนึ่ง แม้ว่านางสีดาจะคิดภายในใจก็ตาม ทัง้ นี้เนื้อความในเรื่องปรัมมเหียรจะมีความ
คล้ายคลึงกับเรือ่ งหอรมาน ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจะขอยกเนื้อความในปรัมมเหียรเท่านัน้ ดังความทีว่ ่า
“ท้าวพระยาทัง้ หลายก็เอาตนมาตัง้ แปลงทีอ่ ยู่แวดปราสาทแห่งนางสีดานัน้ ทัง้ 4
หน้าด้านหัน้ พันนางสีนนั ้ กระทามายาด้วยอิตถีลกั ขณะ 32 มายาแห่งผูห้ ญิงทัง้ หลาย หือ้
ท้าวพระยาหันหัน้ แล คันเขาหันนางสีดากระทาสันนัน้ เขาทัง้ หลายก็ใส่ใจว่านางเพิงใจเขา
แท้ว่าอัน้ เขาก็ซ้ามายา เหล่าท้าวพระยาทัง้ หลายลางพร้องก็มาแมบลิน้ ปิ้ นตาล่อกัน ลาง
พร่องก็มากาละกุยยื่นใส่ ลางพร่องก็มาดีดตีเป่ ายังดุรยิ ดนตรีทงั ้ หลายต่างๆ ลางพร่องก็มา
ขับฟ้ อนสลาวสลึดป่ อนตีนมือ ลางพร่องคานปนเล่นเป็ นดังเด็
่ กน้อย เป็ นงัวเป็ นควายเล่น
นัน้
......นางสีดาเล็งหันยังท้าวทัง้ หลายฝูงนัน้ อันกระทาตนตัวมายาอยูส่ นั นัน้ นางก็จง่ิ
มีคาราเพิงว่า ท้าวพระยาทัง้ หลายฝูงนี้หาความเผิดละอายบ่ได้ พ้อยมากระทาตนเป็ นดัง่
สัตว์ดริ จั ฉานนัน้ ชา บ่ควรดูผ่อเล็งดูยงั ท้าวพระยาทัง้ หลายฝูงนี้แล ว่าอัน้ แล้ว นางก็หบั
ประตูหน้าปล่องเบ็งซอรแห่งตนเสีย แล้วก็อยู่ตามสุขสาราญแห่งตนหัน้ แล”
(ปรัมมเหียร, 2527: 5)

นอกจากนี้ในเรื่องลังกาสิบโหยังปรากฏการใช้ถ้อยคาแบบรุนแรงและตรงไปตรงมา
ดังทีป่ รากฏในตอน อนู้มอม (หนุ มาน) ถวายแหวนแด่นางสีดา เมื่อนางสีดาเห็นอนู้มอมก็ไม่เชื่อ
ใจโดยใช้ถอ้ ยคา “มึง / กู” เพราะคิดว่าเป็ นพวกยักษ์แปลงกายมาหลอกตน ดังความทีว่ ่า
“นางสิดากล่าวว่า “กูไม่เชื่อว่าเป็ นความจริง มึงเป็ นพวกผียกั ษ์มาหลอกลวงกู มึง
อย่างมาหลอกกูเสียให้ยากเลย””
(ลังกาสิบโห, 2534: 42)

จากพฤติกรรมของนางสีดาทัง้ หมดข้างต้นนัน้ ทาให้เห็นว่า นางสีดามีบุคลิกลักษณะ
แบบตรงไปตรงมาในการใช้ถอ้ ยคาเจรจา ซึง่ บางครัง้ ก็มกี ารใช้วาจาทีร่ ุนแรงในลักษณะการใช้คา
สรรพนามแทนตัวผูพ้ ดู ว่า “กู” และคาสรรพนามแทนตัวผูฟ้ ั งว่า “มึง” นับเป็ นการแสดงออกทีค่ วร
นามาพิจารณาถึงความเป็ นตัวตนของนางสีดาอย่างยิง่ ความตรงไปตรงมาและการใช้วาจาที่
รุนแรงของนางสีดาเป็ นสิง่ ที่ขบั เน้นอารมณ์ของนางสีดาให้มคี วามโดดเด่นมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยัง
เป็ นการแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกทางอารมณ์และความรูส้ กึ ของนางสีดาได้อย่างเด่นชัด
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4.6.9 การแสดงออกทางอารมณ์เศร้าโศกรุนแรง
การแสดงออกทางอารมณ์ เ ศร้าโศกรุนแรงของนางสีดาเป็ นสภาวะของนางสีดาอีก
ลักษณะหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงภาวะจิตใจทีไ่ ม่คงทีข่ องนางสีดา ในหัวข้อนี้ผู้ศกึ ษาจะขอกล่าวถึง
เหตุการณ์ทงั ้ หมด 4 เหตุการณ์ ได้แก่ ตอนนางสีดาถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ทเ่ี มืองลงกา ตอน
นางสีดาผูกคอตาย ตอนนางสีดาคร่าครวญถึงพระรามเมื่อตอนศึกอินทรชิต (ตอนนางสีดามา
สนามรบ) และรวมไปถึงตอนทีน่ างสีดาเล่าความหลังให้พระมงกุฎฟั ง
ประการแรก ตอนนางสีดาถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ทเ่ี มืองลงกา เกิดขึน้ หลังจากตอน
ที่พระรามออกติดตามกวางทอง จึงเปิ ดโอกาสให้ทศกัณฐ์สามารถลักพาตัวนางสีดาได้สาเร็จ
กล่าวคือ นางสีดาตัดพ้อและรบเร้าให้พระรามออกไปจับกวางทองตามทีต่ นต้องการ พระรามได้
ฝากพระลักษมณ์ให้ดูแลสีดา แต่เมื่อกวางทองแปลงเสียงเป็ นพระรามทาให้นางสีดาสังให้
่ พระ
ลักษมณ์ไปช่วยพระราม ต่อมาทศกัณฐ์ได้แปลงเป็ นฤษีจนสามารถลักพาตัวนางสีดาไปไว้ทเ่ี มือง
ลงกาได้ส าเร็จ เป็ นเหตุ ทาให้นางสีดาสานึก ถึงความผิดของตนและในที่สุ ดนางสีดาก็แสดง
อารมณ์เศร้าโศกเสียใจทีต่ อ้ งมาประสบชะตากรรมตามทีต่ นก่อไว้ ดังความทีว่ ่า
๏ วรราชสีดา
ข้อนทรวงเข้าโศกี
๏ เหลียวซ้ายก็เปล่าตา
ฤๅมีทอ่ี าศัย
๏ กูผดิ กูคดิ พลัง้
ใช้ทา้ วไปตามกวาง
๏ ไปตามพระจักรี
โอ้โอะอนิจจา
๏ คร่าครวญรัญจวนจิต
ไฉนเลยพระภูบาล
๏ อารักษ์อนั รักษา
ช่วยทูลว่ายักษี
๏ ร่าพลวงนางผันแปร
ห่อนเห็นพระภรรดา

ครัน้ ยักษาพาหนี
พิลาปอาบสุชลนัยน์
จะแลขวาบเห็นใคร
สานักใครจะรอดปาง
รอยกรรมหลังจึง่ หมองหมาง
แล้วซ้าใช้พระอนุชา
ทีน้สี ดุ ทีแ่ ลหา
ฤๅห่อนพ้นจากมือมาร
กรรมโพ้นติดจึง่ ตามผลาญ
จะรูข้ า่ วมันพาหนี
ทุกทางท่าพนาลี
มันลอบลักเอาเมียมา
ชะแง้แลทุกทิศา
ก็โศกสิน้ สมประดี ฯ
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 115)

๏ เมื่อนัน้
เหลียวดูพระบรรณศาลา
แลหาพระลักษมณ์พระจักรแก้ว
ยิง่ วิโยคโศกแสนอาลัย
โอ้ว่าพระจอมมงกุฎเกศ
ตัวข้าไม่ฟังพระบัญชา

นางสีดาเยาวยอดเสน่หา
กัลยาพ่างเพียงจะขาดใจ
จะเห็นแว่วตามมาก็หาไม่
อรไทครวญถึงพระภัสดา
ก็แจ้งเหตุว่ากลยักษา
ให้ผ่านฟ้ าไปตามมฤคี
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พระลักษมณ์ทานทัดก็ขดั ใจ
อสุรามันจึง่ ได้ที
กลับมาจะเห็นศาลาเปล่า
อกเอ๋ยใครเลยจะแจ้งการ
ให้รบี ตามมาบัดเดีย๋ วนี้
สุดคิดเมียแล้วพระภูธร

ขืนขับให้ไปช่วยพี่
ลักเมียหนีจากบทมาลย์
จะโศกเศร้ากาสรดด้วยสงสาร
แก่พระอวตารทัง้ สีก่ ร
สังหารอสุรดี ว้ ยแสงศร
ร่าพลางบังอรก็โศกา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 589)

ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ปรากฏตอนนางสีดาถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ท่ี
เมืองลงกาเช่นเดียวกัน แต่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์จบความเพียง ทศกัณฐ์ได้อุ้มนางสีดาแล้ว
พาเหาะไปยังเมืองลงกาเท่านัน้ โดยมิได้ทรงเน้นให้นางสีดาแสดงอารมณ์เศร้าโศกต่อเหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างชัดเจน
ประการทีส่ อง ตอนนางสีด าผูกคอตาย จะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางเท่านัน้
ได้แก่ คาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาล
ที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 กล่าวคือ ตอนนางสีดาผูกคอตายจะเป็ นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
หลังจากที่นางสีดาถูกลักพาตัวมาไว้ท่เี มืองลงกาแล้ว แต่นางสีดาไม่ได้ยนิ ยอมให้แก่ทศกัณฐ์
แม้ว่าทศกัณฐ์จะพูดจาหว่านล้อมเพียงใดก็ตาม ทัง้ นี้ทศกัณฐ์สงให้
ั ่ นางยักษ์คอยเฝ้ าดูแลและคอย
หว่านล้อ มให้นางสีดายินยอมอีกด้วย เหตุ การณ์น้ีทาให้นางสีดาเกิดความคับแค้นใจที่มอิ าจ
หาทางออกให้แก่ชวี ติ ของตนได้ อีกทัง้ พระรามก็ยงั ไม่ได้มาช่วยเหลือจึงทาให้นางสีดาเศร้าโศก
เสียใจอย่างรุนแรงจนนาไปสู่การผูกคอตาย กล่าวได้ว่า การผูกคอตายเป็ นอารมณ์เศร้าโศก
เสียใจอย่างรุนแรงถึงทีส่ ุดของผูห้ ญิงทีม่ คี วามซื่อสัตย์เฉกเช่นนางสีดาซึ่งยอมเลือกหนทางการ
ฆ่าตัวตายดีกว่ายินยอมให้แก่ทศกัณฐ์ นับเป็ นการสร้างอารมณ์สะเทือนใจอย่างยิง่ ดังความทีว่ ่า
๏ ขณะนัน้ วรราชสีดา
กระทุ่มอุระรัญจวน
๏ คานึงภูวนาถคร่าครวญ
เทวษอยู่ท่าท้อใจ
๏ จึง่ แกล้งบรรทมสนิทใน
ก็ย่องลงจากพลับพลา
๏ ตรงต้นโศกใหญ่ใบหนา
ราพันพระคุณจักรี
๏ ก้มเกศกราบกับธรณี
อนุชพระภรรดา
๏ แม้นตามมาผลาญยักษา
นุภาพปราบทศกัณฐ์
๏ นางขึน้ ปลายโศกโศกศัลย์

เสวยแสนโศกา
เหลือเจ็บจะทวน
ผูเ้ ฝ้ าหลับใหล
เสวยแสนโศกา
ฝากองค์พระศรี
ให้พระเดชา
ถึงเจ้าจอมธรรม์
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จึง่ ผูกพระศออรไท
๏ แล้วตัง้ พิษฐานขอไป
แทบทีข่ ษิรธารา
๏ ครัน้ เสร็จพิษฐานสัตยา
ก็โจนลงยังปฐพี

ท่าภูวไนย
วรราชสีดา
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 219 - 220)

๏ มาจะกล่าวบทไป
แสนวิตกอกร้อนดังอั
่ คคี
นางมิได้นิทราในราตรี
แต่ตงั ้ ใจคอยพระรามา
อยู่ไยให้ทนเวทนา
แม้นเสียกายด้วยอสูรี
แม้นถึงซึง่ พรหมลิขติ
จะผูกศอเสียให้มว้ ยบรรลัยไป
นวลนางเศร้าสร้อยโศกี
จนไก่ขนั กระชัน้ พระสูรยิ า
เสด็จออกจากทีไ่ สยา
พันกิง่ พฤกษาเข้าทันที

ถึงองค์สดี ามารศรี
อยู่ในสวนศรีอสูรา
มารศรีโศกเศร้าละห้อยหา
ก็นานช้ามาได้กว่าปี
มาอยู่ในเงือ้ มมือยักษี
เทวัญจันทรีจะไยไพ
จะม้วยมิดก็ตามอัชฌาสัย
ก็ดกี ว่าทีไ่ ด้เวทนา
มารศรีรญ
ั จวนครวญหา
แสงทองส่องฟ้ าธาตรี
เอาลัดดาผูกศอมารศรี
เทวีโจนลงยังสุธา ฯ
(รามเกียรติอยุ
์ ธยา, 2541 : 39 - 40)

โอ้ว่าสมเด็จพระพีเ่ จ้า
เมียจะสุดสิน้ ชีวี
เสียทีครองตัวไว้ท่า
ตัง้ แต่วนั นี้จะลับไป
ร่าพลางยอกรขึน้ เหนือเกศ
กราบลงกับพืน้ สุธาธาร
ขอฝากสมเด็จพระหริวงศ์
อย่ามีทุกข์โศกโรคร้อน
ช่วยทูลว่าข้านี้เจ็บช้า
บัดนี้ถวายบังคมลา
๏ ครัน้ เสร็จฝากฝูงเทเวศร์
น้าวกิง่ โศกห้อยอินทรีย์
๏ เอาภูษาผูกศอให้มนั ่
หลับเนตรดารงปลงใจ

พระคุณปกเกล้าเกศี
ภูมไี ม่ได้เห็นใจ
จะได้บงั คมลาก็หาไม่
มิได้ฉลองบทมาลย์
ไหว้ฝงู เทเวศร์ทุกสถาน
นงคราญร่าว่าด้วยอาวรณ์
กับองค์พระลักษมณ์ทรงศร
แม้นพระสีก่ รตามมา
ด้วยคาพวกพาลยักษา
ไปยังฟากฟ้ าดุษฎี ฯ
เยาวเรศผูม้ งิ่ มารศรี
เทวีกห็ น่วงขึน้ ไป ฯ
แล้วพันกับกิง่ โศกใหญ่
อรไทก็โจนลงมา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 2, 2549: 133)

๏ ถึงต้นโศกยิง่ สลดกาสรดเศร้า
จะผูกศอเสียให้ตายวายชีวา

เข้าหยุดนังบั
่ งเงาพฤกษา
แล้วคิดถึงภัสดาโศกาลัย ฯ
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๏ โอ้พระทูลกระหม่อมของเมียแก้ว วันนี้แล้วน้องรักจะตักษัย
เสียแรงเป็ นเพื่อนลาบากยากไร้
ไม่เห็นใจเมียแล้วพระจักรี
สิง่ ใดแต่หลังได้พลัง้ พลาด
ให้ขดั เคืองเบือ้ งบาทบทศรี
จะทูลลาอาสัญเสียวันนี้
ขออย่ามีเวราแก่ขา้ ไป
ร่าพลางนางทางแสนเทวษ
ชลเนตรแถวถังหลั
่ งไหล
่
โศกศัลย์รนั ทดสลดใจ
สะอึกสะอืน้ ไห้ไปมา ฯ
................................................
๏ เมื่อนัน้
นางสีดาเปลีย่ วเปล่าเศร้าหมอง
เห็นเวลาจวนแจ้งแสงทอง
กลัวกานัลมันจะย่องตามมา
จึง่ สะพักสไบบางทีน่ างทรง
จีบจัดรัดพระองค์โจงภูษา
แข็งพระทัยไม่เสียดายชีวา
อุตส่าห์ปีนขึน้ บนต้นไม้ ฯ
๏ จึง่ เอาผ้าผูกพันกระสันรัด
เกีย่ วกระหวัดไว้กบั กิง่ โศกใหญ่
ชายหนึ่งผูกศออรไท
แล้วทอดองค์ลงไปจะให้ตาย ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 34)

ประการทีส่ าม หากพิจารณาการแสดงอารมณ์ทางอารมณ์เศร้าโศกรุนแรงของนางสีดา
ในเหตุการณ์ท่นี างสีดามาสนามรบนัน้ จะพบว่า ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 2 จะเป็ นตอนทีพ่ ระลักษมณ์ถูกศรพรหมาสตร์จนสลบแล้วทาให้พระรามคิดว่าพระ
ลักษมณ์เสียชีวติ จึงสลบอยู่ทส่ี นามรบ กล่าวได้ว่า ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 2 จะปรากฏตอนนางสีดาคร่ าครวญถึงพระรามเมื่อ ตอนศึกอินทรชิต แผลงศร
พรหมาสตร์ถูกพระลักษมณ์จนเกือบเสียชีวติ เมื่อพระรามมาสนามรบเห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก็สน้ิ สติไม่
สมประดี เมือ่ ทศกัณฐ์ทราบข่าวก็ให้ไปแจ้งนางสีดาว่าพระรามสิน้ พระชนม์แล้ว ทาให้นางสีดามา
สนามรบแล้ว แสดงอารมณ์ เ ศร้าโศกเสียใจที่ตนเป็ นสาเหตุ ท่ที าให้พระรามและพระลักษมณ์
เสียชีวติ และนางสีดาก็สน้ิ สติสลบไปอีกคน ดังความทีว่ ่า
๏ โอ้ว่าพระหริวงศ์ทรงครุฑ
ประชุมเชิญมาล้างอาธรรม์
ควรหรือไม่ปราบยักษ์ได้
กลิง้ อยู่กบั พืน้ ปั ถพี
ดังใช่
่ นารายณ์ไวกูณฐ์
เสือ่ มเดชดูดงทรลั
ั ่ กษณ์
ทัง้ นี้เพราะกรรมนาสนอง
ในรูปสุวรรณมฤคา
มิหนาซ้าขับพระลักษมณ์
พระจึง่ ต้องตามมาชิงชัย
โอ้ว่าอนิจจาเจ้าลักษมณ์เอ๋ย
อานุภาพเลิศลบธาตรี

ฤษีเทพบุตรทัง้ สรวงสวรรค์
ทีม่ นั เบียดเบียนธาตรี
มาบรรลัยทัง้ น้องทัง้ พี่
พระกายติดธุลอี นาถนัก
เสือ่ มชาติประยูรพญาจักร
เสือ่ มศักดิสุ์ รยิ ว์ งศ์อยุธยา
ให้น้องเผอิญเสน่หา
วอนว่าพระองค์ให้ตามไป
จนเสียกลยักษ์กเ็ ป็ นได้
ภูวไนยลาบากแสนทวี
ทรามเชยผูเ้ พื่อนยากพี่
ไฉนจึง่ เสียทีแก่พาลา
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เมื่อพระพีย่ าก็มาม้วย
หรือพ่อแกล้งหากันสองรา
โอว่าสมเด็จพระจักรแก้ว
จงลืมนัยน์เนตรภูธร
เมื่อพระมาปลงชีวนั
ร่าพลางแสนโศกอาลัย

คือใครจะช่วยกนิษฐา
หนีไปเมืองฟ้ าสถาวร
ข้าบาทมาแล้วพระทรงศร
ดูพกั ตร์เมียก่อนให้คลายใจ
น้องจะอยู่ไปนัน้ กระไรได้
สลบไปกับบาทพระจักรี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 2, 2549: 562 - 563)

๏ แลเห็นคาแหงหนุมาน
นางรูจ้ กั จาได้ให้เมตตา
โอ้เอ็นดูทหารพระผ่านเกล้า
ควรหรือตายพ่ายแพ้แก่ไพรี
ร่าพลางนางฟายชลเนตร
พอเหลือบเห็นองค์พระหริรกั ษ์
นางวิง่ เข้าเคารพอภิวาท
สองกรข้อนทรวงเข้าโศกา
๏ โอ้สงสารพระองค์ทรงศักดิ ์
ควรหรือไม่ดาริตริไตร
จนเสียทีเสียทัพยับย่อย
เสียแรงเรืองฤทธิรงค์ทรงนาม
ทัง้ นี้กช็ วอยู
ั ่ ่ตวั น้อง
จะสูม้ ว้ ยด้วยองค์พระทรงธรรม์
ร่าพลางนางสะอึกสะอืน้ ไห้
ซบลงตรงบาทพระภัสดา

ทับเศียรคชสารสังขาร์
ชลนาลงทรงโศกี
ได้ไปเผาลงกาฆ่ายักษี
จนสิน้ ชีวาวายเสียดายนัก
แสนเทวษวิตกเพียงอกหัก
กอดพระลักษมณ์วายวางกลางสุธา
กราบกับพระบาททัง้ ซ้ายขวา
กัลยาคร่าครวญร่าไร ฯ
มาพ่ายแพ้แก่ยกั ษ์จนตักษัย
ช่างละให้อนุชามาสงคราม
พระก็พลอยวายวางกลางสนาม
มาได้ความอัปยศทศกัณฐ์
ให้พระต้องตามมาจนอาสัญ
ตามไปเมืองสวรรค์ชนั ้ ฟ้ า
ชลนัยน์พรังพรายทั
่
ง้ ซ้ายขวา
กัลยาแน่นิ่งไม่ตงิ กาย ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 257)

ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน จะปรากฏการแสดงอารมณ์เศร้าโศกอย่างรุนแรงของ
นางสีดา ดังที่ปรากฏในชุดนาคบาศ กล่าวคือ เมื่อทศกัณฐ์ทราบข่าวจากอินทรชิตว่า พระราม
และพระลักษมณ์สน้ิ พระชนม์จากศึกนาคบาศ ทศกัณฐ์จงึ สังได้
่ ให้ไปแจ้งข่าวแก่นางสีดา เมื่อนาง
สีดามาสนามรบพร้อมกับนางตรีชฎา (ตรีชาดา) ก็ทาให้นางสี ดาแสดงอารมณ์โศกเศร้าเสียใจ
และราพึงราพันถึงพระรามและพระลักษมณ์ ดังความทีว่ ่า
ครัน้ ถึงจึงก้มกราบลง
ดาลโศกกาสรดอาโอ้องค์พระทรงนาค
ริดเสีย้ นให้ตกั ษัย
ทัง้ จักรสังข์บลั ลังก์นาค
หวังรอนซึง่ พารา

แทบบาทบ่งส์พระภัสดา
ดูรร่าราพันไป
พระแบ่งภาคมาล้างภัย
สงบสิน้ ทัง้ โลกา
มาตามองค์พระจักรา
ให้แหลกล่มบรรลัยลาญ
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โอ้เหตุไฉนเล่า
ไม่ปราบให้สน้ิ พาล
เสียแรงข้าตามองค์
โดยเสด็จด้วยภักดี
แรกเริม่ นิราศจาก
ทัง้ องค์พระมิง่ มารอีกองค์พระบิตุเรศ
สามเดินพนาลี
พระคุณเอ๋ยมีกรรม
ทศกัณฐ์มนั หยาบคาย
พระองค์กบั น้องรัก
ยกพยุหจตุรงค์
เพราะว่าสีดาเดียว
อนิจจาเอ๋ยไม่ทนั ที่
โอ้องค์พระน้องนาถ
ผัวซ้ามาจาไกล
จะอยู่ไยเป็ นหม้ายผัว
ชายชัวจะจ
่ านง

พระปิ่ นเกล้ามาวายปราณ
หรือมาแพ้แก่ไพรี
พระภุชพงศ์นะรังษี
บารุงโลกให้เบิกบาน
มาจาพรากมหาสถาน
ดรท่านสาปก็โสกี
ทรงเทวษเศร้าหมองศรี
ลาบากเพียงชีวาวาย
สนองนาให้พลัดพราย
มาพาข้าไปจากองค์
พระเยาวลักษณ์โฉมยง
มารบรุกกับไพรี
ต้องเข่นเคีย่ วกับยักษี
ชนะพวกอรินทร์ภยั
มานิราศตักษัย
อุระข้าไว้เอ้องค์
เหมือนกากลัว้ กับฝูงหงส์
ประมาทหมิน่ ไม่ตอ้ งการ
(รามเกียรติวั์ ดขนอน, 2520 : 82 - 83)

นอกจากนี้เหตุการณ์ท่นี างสีดามายังสนามรบยังปรากฏในประชุมคาพากย์รามเกี ยรติ ์
ภาค 1 เล่มที่ 1 (2546) ตอนพากย์นางสีดามาสนามรบ ทัง้ นี้ขอ้ มูลในหนังสือประชุมคาพากย์
รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยาไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา
หรือ ไม่ แต่ ผู้ศึก ษาจะขอน ามาศึก ษาและอภิป รายผลการศึก ษาร่ว มด้ว ย เพราะถือ ว่ า เป็ น
รามเกียรติ ์ฉบับภาษาไทยเช่นเดียวกัน กล่าวได้ว่า บทพากย์นางสีดามาสนามรบนัน้ เป็ นบท
พากย์ทแ่ี ต่งขึน้ เฉพาะเหตุการณ์ซง่ึ เน้นที่นางสีดาแสดงอารมณ์เศร้าโศกเสียใจต่อพระราม พระ
ลักษมณ์ (รวมไปถึงหนุ มานด้วย) เพราะนางสีดาคิดว่าพระรามและพระลักษมณ์เสียชีวติ ในศึก
สงคราม ทัง้ นี้ ส ัน นิ ษ ฐานว่ า กวีผู้แ ต่ ง ได้ส ร้า งสรรค์เ ป็ น เหตุ ก ารณ์ ต อนศึก อิน ทรชิต ยิง ศร
พรหมาสตร์ เพราะปรากฏความทีว่ ่า “พระรามเมศก็มาม้วย ใครเลยจะช่วยขนิษฐา พรหมาสตร์
อสุรา มาต้องแน่นพระวรองค์” (คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 58) ประการสาคัญ บทพากย์
นางสีดามาสนามรบนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้นางสีดาแสดงอารมณ์เศร้าโศกเสียใจและราพึงราพัน
อย่างยืดยาว (ตัง้ แต่หน้าที่ 56 - 62) ซึง่ มีความยาวมากกว่ารามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 กล่าวได้
ว่า บทพากย์น้เี ป็ นบทพากย์ทข่ี บั เน้นอารมณ์ของผูห้ ญิงทีต่ ้องสูญเสียสามีโดยแสดงอารมณ์เศร้า
โศกอย่างรุนแรง เพราะกวีผแู้ ต่ง ได้สร้างสรรค์ให้นางสีดาแสดงอาการร่าไห้จนถึงรุ่งเช้า ดังนัน้ ผู้
ศึกษาจะขอยกเนื้อความพอสังเขป ดังความทีว่ ่า
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๏ เหลือบเห็นหนุมานมรณา
เคียงเศียรไอยรา
พินาศอยู่กลางปฐพี
๏ ตกพระทัยแทบสิน้ สมประดี
ว่าโอ้กระบี่
เจ้าแม่มาสิน้ สุดปราณ
๏ เจ้าซื่อสัตย์ต่อพระภูบาล
ใจจงจะผลาญ
อรินให้มว้ ยบรรลัย
๏ ครัน้ นี้เจ้ามาปราชัย
ยิง่ อเนจอนาถใจ
ใจแม่จะขาดอยู่รอนรอน ฯ
................................................................
๏ โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว
เมียมาแล้วพระโฉมศรี
ลืมเนตรขึน้ มาพาที
ด้วยเมียบ้างให้สว่างใจ
๏ ควรหรือพระโฉมยง
มาปลงชีพตักษัย
ตัดช่องน้อยเสด็จไป
พิมานมาศเมืองสวรรค์
๏ โอ้โอ๋พระน้องนุช
มาสูญสุดซึง่ ชีวนั
อกพีด่ งเพลิ
ั ่ งกัลป์
บรรลัยไหม้ในวิญญา
๏ จะอยู่ไยให้ลาบาก
พ่อเพื่อนยากมามรณา
จะบันเกล้
่ าเกศา
ให้มอดม้วยไปตามกัน
๏ พ่อมาต้องซึง่ พรหมาสตร์
พระเยาวราชมาอาสัญ
พระพักตร์ผ่องคือดวงจันทร์
มาเศร้าสร้อยสลดลง
..................................................................
๏ พระรามเมศก็มาม้วย
ใครเลยจะช่วยขนิษฐา
พรหมาสตร์อสุรา
มาต้องแน่นพระวรองค์
๏ ยิง่ ระทดสลดใจ
พระชลนัยน์กไ็ หลลง
มิอาจทีจ่ ะดารง
พระวรกายนางกัลยา
๏ ซบเศียรลงกับบาท
ยุคลราชรามา
กันแสงทูลซึง่ กิจจา
พิไรร่าระกาใจ
๏ พระคุณเอ๋ยแต่เมียห่าง
นิราศร้างพระองค์ไป
ตัง้ แต่จะโหยไห้
ไม่วายเว้นแต่สกั วัน
๏ หวังจะฟั งคดีขา่ ว
ทุกค่าเช้ากันแสงศัลย์
คอยองค์พระทรงธรรม์
จะตามมาถึงเมืองมาร
.......................................................................
๏ อนิจจาพระภูเบศร
พระราเมศมาบรรลัย
ละเสียซึง่ เวียงไชย
ไอศวรรย์พมิ านทอง
๏ พระบิตุเรศไม่เห็นผี
พระชนนีไม่เห็นองค์
อกเอ๋ยใครจะปลง
พระศพสองกษัตรา
๏ จะต้องละอองธุลลี ม
จะเกรียมกรมพระอุรา
ต้องแสงพระสุรยิ า
จะรุ่มร้อนระงมองค์
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๏ จะผุพระมังสา
พระกายาจะโทรมลง
จะสูญสิน้ เป็ นดินผง
ทีก่ ลางท้องสนามไชย
.......................................................................
๏ ไห้ร่าแต่ย่าฆ้อง
ไก่ขนั ก้องอยู่ในดง
หมองไหม้ฤทัยทรง
สลดช้าระกาทรวง
๏ สะอึกสะอืน้ กันแสงสัง่
วิเลกทัง้ ไศลหลวง
เขตเขาคิรปี วง
พระเมรุอ่อนระทวยลง
๏ พระสุรเสียงก็ผ่าวแผ่ว
วะหวีดแว่วสลดลง
เกศเก้าเกยกับชงฆ์
พระพักตร์กเ็ ผือดลงทันใด ฯ
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่มที่ 1, 2546: 57 - 62)

ประการสุดท้าย ตอนทีน่ างสีดาเล่าความหลังให้พระมงกุฎฟั ง ผูศ้ กึ ษาขอยกเหตุการณ์
ในรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี กล่าวคือ พระมงกุฎถามถึงพระบิดา ทาให้นางสีดาเศร้าโศก
เสียใจพร้อมกับเล่าความหลังให้แก่พระมงกุฎฟั ง เมื่อนางสีดาเล่าความหลังเสร็จก็เกิดความ
สงสารโอรสของตนแล้วร่าไห้ราพัน ดังความทีว่ ่า
๏ สีดากรรแสงแถลงไข
พิไรบอกลูกเสน่หา
เดิมแม่อยู่เมืองมิถลิ า
พระอัยกาเจ้าเสีย่ งศิลป์ ชัย
เทพามนุษย์เข้ายกศิลป์
เสร็จสิน้ มิได้หวาดไหว
พ่อเจ้ายกได้ว่องไว
จึงเศกแม่ให้กบั บิดา
อ้นบิตุเรศของเจ้า
เผ่าพงศ์บรมนาถา
เรืองรุดสุดอรรคอิศรา
ปรากฏยศยิง่ โมลี
จึง่ พาแม่มาเวียงชัย
อัยกาให้สจั มเหษี
ให้พ่อเจ้าไปพนาลี
แม่น้ตี ดิ ตามจรจรรย์
กับทัง้ พระลักษมณ์อนุชา
ออกไปอยู่ป่าพนาสัณฑ์
........................................................................
พระบิดาเจ้าชื่อราเมศ
หน่อนเรศทศรถนาถา
ครอบครองกรุงศรีอยุธยา
ว่าแล้วก็ทรงโศกี
๏ ฝ่ ายพระมงกุฎกราบเกล้า
พระแม่เจ้าอย่าหม่นหมองศรี
ถึงพระบิดาไม่ดดู ี
เราอยู่พงพีตามเข็ญใจ
๏ สีดาส้วมสอดกอดจูบ
ลูบหน้าหลังพลางร้องไห้
แสนโศกวิโยคอาล้ย
เสน่หใ์ นกอดลูกนิทรา
(รามเกียรติพระเจ้
ากรุงธนบุร,ี 2532 : 10 - 11)
์

จากข้างต้นทาให้เห็นถึงความเป็ นผู้หญิงของนางสีดาที่เ มื่อ ประสบกับเหตุ การณ์ ท่ี
เลวร้ายมักจะแสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอารมณ์โศกเศร้า กล่าวได้ว่า การ
แสดงออกทางอารมณ์โศกเศร้าของนางสีดาช่วยเน้นย้าให้เห็นถึงความเป็ นมนุ ษย์หรือความเป็ น
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ปุถุชนในตัวของนางสีดาซึ่งจะปรากฏเด่นชัดในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง แต่เมื่อพิจารณาถึง
นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ จะพบว่า กวีผแู้ ต่งมิได้ให้ความสาคัญทางอารมณ์ของนางสีดา
เท่าใดนัก เพราะเป็ นฉบับที่ใช้ในการเทศน์ สงสอน
ั่
ซึ่งไม่เหมือนกับรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางที่
ใช้ในการแสดง
4.6.10 การมีความรักและห่วงใยบุตร
บุคลิกลักษณะของนางสีดาที่เด่นชัดอีกประการหนึ่งที่แสดงพฤติกรรมออกมาอย่าง
เด่นชัดในฐานะของความเป็ นแม่นนั ้ คือ มีความรักและห่วงใยบุตร เป็ นสิง่ ทีช่ ใ้ี ห้เห็นถึงความเป็ น
ตัวตนของนางสีดาได้อีกประการหนึ่ง เหตุการณ์ท่ที าให้เห็นถึงความเป็ นแม่ของนางสีดาที่ม ี
ความรักและห่วงใยต่อบุตร จะเห็นได้จากตอนทีน่ างสีดาทราบข่าวจากพระลบว่าพระมงกุฎถูก
จองจา ทาให้นางสีดาแทบสิน้ สติ ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
นวลนางสีดามารศรี
ได้ฟังดังสิ
่ น้ จะสมประดี
เทวีค่อนทรวงเข้าร่าไร
โอ้ว่าลูกรักของแม่เอ๋ย
กรรมสิง่ ใดเลยมาซัดให้
จึง่ บันดาลดลจิตไปเล่นไพร
แม่หา้ มเท่าไรไม่ฟังความ
............................................
โอ้พ่อเพื่อนยากของแม่เอ๋ย
ทรามเชยยอดสุดเสน่หา
แม่ประคองอุม้ ท้องสัญจรมา
พระอัยกาปรานีเลีย้ งไว้
ครัน้ เจ้าคลอดมาเป็ นชาย
ค่อยคลายทุกข์ทนหม่นไหม้
เช้าเย็นชมเชยสบายใจ
เหมือนนกปกไข่ทใ่ี นรัง
นิจจาเอ๋ยแม่ลกู อยู่หลัดหลัด
เจ้ามาพลัดจากอกไม่ทนั สัง่
ร่าพลางสิน้ เสียงสิน้ กาลัง
นิ่งไปดังจะม้
่ วยชีวี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 401)
๏ เมื่อนัน้
โฉมนางมารศรี
ได้ฟังดังจะสิน้ ชีวี
ก็โศกีครวญคร่าร่าไร ฯ
๏ โอ้ว่าลูกรักผูเ้ พื่อนยาก
เป็ นวิบากมาวิบตั ซิ ดั ให้
เล่นอยู่ดดี กี ม็ ภี ยั
มาจากไปเปล่าเปล่าเจียวเจ้ากรรม
สงสารด้วยเจ้ายังเยาว์อยู่
ใครจะช่วยค้าชูอุปถัมภ์
ป่ านนี้จะอดอยากตรากตรา
เขาจะทาโทษทัณฑ์ฉนั ใด
...................................................
จึง่ แกล้งคิดอ่านพาลผิด
เพราะจิตพยาบาทมาดหมาย
นางครวญคร่าร่ารักลูกชาย
ทอดกายเกลือกกลิง้ นิ่งไป ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 629 - 630)
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รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุรยี งั ปรากฏพฤติกรรมของนางสีดาทีม่ คี วามรักใคร่ต่อ
บุตรอย่างชัดเจนเช่นกัน หลังจากที่พระมงกุฎถามถึงพระบิดา ทาให้นางสีดาโศกเศร้าที่พระ
มงกุฎต้องกาพร้าพระบิดา นางสีดาก็เล่าความจริงเกี่ยวกับพระรามให้พระมงกุฎฟั ง พระมงกุฎ
ได้เข้าสวมกอดนางสีดา ทาให้นางสีดาสวมกอดจูบพระมงกุฎด้วยความรัก ดังความทีว่ ่า
๏ ฝ่ ายนางสีดาส้วมกอด
จูบเกศเทวษโศกา

พลอดพลางทางกวดเกศา
โอ้ว่ากาพร้ายาใจ
(รามเกียรติพระเจ้
ากรุงธนบุร,ี 2532 : 10)
์
..............................................
๏ สีดาส้วมสอดกอดจูบ
ลูบหน้าหลังพลางร้องไห้
แสนโศกวิโยคอาลัย
เสน่หใ์ นกอดลูกนิทรา ฯ
(รามเกียรติพระเจ้
ากรุงธนบุร,ี 2532 : 11)
์

ความรักและความห่วงใยของนางสีดายังปรากฏชัดเจนในตอนทีพ่ ระมงกุฎและพระลบ
ต้องออกทาศึกสงครามทาให้นางสีดาต้องฝากฝั งให้พระพรตและพระสัตรุดช่วยดูแลบุตรของตน
ช่วยดูแล ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
อาลัยในองค์พระลูกยา
ดูก่อนพระพรตพระสัตรุด
อันสองนัดดาดวงใจ
ประการหนึ่งก็ยงั เยาว์เบาคิด
พีข่ อฝากไปใต้ธุลี

พระลักษมีเยาวยอดเสน่หา
จึง่ มีวาจาตรัสไป
เจ้าผูฤ้ ทธิรุทรแผ่นดินไหว
ไม่เคยชิงชัยด้วยไพรี
ซึง่ จะเข้าต่อฤทธิยั์ กษี
พ่อทัง้ สองนี้จงเมตตา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 595)

เหตุ การณ์ ในเรื่องรามเกียรติ ์อีกตอนหนึ่งที่ช่วยทาให้เห็นว่า นางสีดามีความรักใคร่
บุตร เห็นได้จากการทาขวัญให้แก่บุตรของตน แม้ว่านางสีดาจะไม่มสี มบัตพิ สั ถานแต่ก็ยงั คงมี
แหวนประจากายของตน เมือ่ นางสีดาคลอดบุตรก็ได้ใช้แหวนทาขวัญแก่บุตรของตน อันเป็ นการ
แสดงออกให้เห็นความรักของแม่ท่มี ตี ่อบุตรอย่างชัดเจน เหตุการณ์ดงั กล่าวจะปรากฏเฉพาะ
รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง ได้แก่ รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ดัง
ความทีว่ ่า
โอ้อนิจจามาได้ยาก
หากเดชะบุญของลูกยา
นิมติ ภูษาผ้าทรง
ตัวแม่สงิ่ ไรก็ไม่มี
แต่ธามรงค์วงเดียวติดมา

แสนทุกข์ลาบากอนาถา
เทวามาช่วยครัง้ นี้
ไว้ให้รององค์พระโฉมศรี
ครัง้ นี้ขดั สนจนใจ
มารดาจะทาขวัญให้

213
ว่าแล้วก็ถอดออกทันใด
พ่อจงมีศกั ดาวราเดช
ตรัสพลางลางลงให้นอน

ผูกไว้กบั ข้อพระกร
เหมือนองค์บติ ุเรศทรงศร
เสร็จแล้วบังอรก็ออกมา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 4, 2549: 353)

๏ โอ้ว่าลูกรักของแม่เอ๋ย
คิดว่าม้วยด้วยแม่แต่ในครรภ์
เจ้าเกิดในป่ าดงพงไพร
ลูกเอ๋ยเป็ นกาพร้าพระบิดา
แม้นเกิดในเวียงชัยไอศูรย์
นี่มารดายากจนเป็ นพ้นนัก
ธามรงค์วงเดียวติดมือมา
ถอดแหวนผูกกรกุมารไว้

ทรามเชยพ่ออย่ากันแสงศัลย์
จะไม่เห็นเดือนตะวันแล้วลูกยา
ได้ลาบากยากไร้อนาถา
สุรยิ ว์ งศ์พงศาไม่เห็นพักตร์
จะสมบูรณ์พร้อมหมดด้วยยศศักดิ ์
ลูกร้อยอย่าละห้อยน้อยใจ
จะทาขวัญลูกยาอย่ารูไ้ ข้
ทรามวัยพิไรร่าโศกา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 593)

หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและภาคอีสานนัน้ พฤติกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึง
ความรักของนางสีดาที่มตี ่ อบุตรนัน้ ซึ่งจะปรากฏทัง้ ในรามเกียรติ ์ท้องถิ่นภาคเหนือและภาค
อีสานทัง้ 7 ฉบับ ผูศ้ กึ ษาขอยกเนื้อความบางฉบับ ดังความทีว่ ่า
“ส่วนว่านางสีดานัน้ คันได้หนั ยังลูกทัง้ 2 แล้ว นางก็แล่นเข้าไปเกาะกอดเอายังลูก
ทัง้ 2 ก็ไห้สยบท่าวไป....”
(ปรัมมเหียร, 2527: 42)
“.....คราวหนึ่งทะยานไปแอ่วล่นในดอนน้ ามหาสมุทรตัง้ แต่เช้าถึงค่ าก็ยงั ไม่กลับ
นางสีดาพูดกับฤษีว่าลูกไปแอ่วเล่นนานๆ คิดถึงลูกนัก ฤษีจงึ แต่งท่อนไม้เป็ นรูปท้าวพระ
บุตรให้เหมือนทุกอย่าง ให้นางสีดาได้ดแู ทนลูกเพื่อคลายความคิดถึง ท้าวพระบุตรกลับมา
เห็นรูปก็อยากให้เป็ นคนจริงๆ จะได้เป็ นเพื่อนเล่นกัน นางสีดาไปขอให้ฤษีช่วยทาให้ ครัน้
รูปเป็ นคนจริงๆแล้ว ตัง้ ชื่อว่าท้าวพระฮูบเป็ นเพื่อนน้องคู่เล่นกันกับท้าวพระบุตร และสอน
ศิลปศาสตร์ให้มฤี ทธิเดชเหมือนพี”่
(พระรามชาดก, 2507: 100)
“.....วันหนึ่ง นางได้เห็นแม่ลงิ มีลกู อ่อนเกาะ 2 ข้าง นางก็ว่าลิงว่าน่ าจะทิง้ ลูกไว้บน
พืน้ ไม่ควรอุม้ หอบไปด้วย ลิงตอบนางว่า ลูกรัดสุดใจควรอยู่ใกล้ตวั ถ้าตายก็ตายด้วยกัน
นางสิดาเห็นจริง หวนคิดถึงโอรส กลับไปอุม้ โอรสมาด้วย......”
(ลังกาสิบโห, 2534: 88)

พฤติกรรมของนางสีดาที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความห่วงใยบุตรนัน้ เป็ นสิง่ ที่
แสดงให้เห็นถึงความเป็ นแม่ของนางสีดาอย่างชัดเจน และยังเป็ นสิง่ ทีท่ าให้เห็นถึงคุณสมบัตขิ อง
ความเป็ นนางสีดาได้อกี ลักษณะหนึ่งอีกด้วย
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4.6.11 การบูชาสามี
พฤติก รรมและการแสดงออกของนางสีด าที่ป รากฏในบทละครดึก ด าบรรพ์เ รื่อ ง
รามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์นัน้ จะมีความ
แตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ กล่าวคือ นางสีดาจะมีบทบาทในลักษณะเดินเก็บดอกไม้เพื่อ
ใช้ในการร้อยพวงมาลัย โดยพวงมาลัยนี้จะไว้บูชากราบไหว้พระราม อาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรม
ของนางสีดาในการร้อยพวงมาลัยเป็ นการแสดงให้เห็นถึงหน้าทีท่ จ่ี ะต้องดูแลรับใช้สามี นางสีดา
ได้ร้อยพวงมาลัยเพื่อถวายบูชาแด่พระราม พฤติกรรมที่แสดงออกของนางสีดาทาให้พระราม
รูส้ กึ ว่าเป็ น “บุญ” ที่มนี างสีดามาคอยดูแลรับใช้ ดังทีป่ รากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในบทสนทนา
ของฉากที่ 2 ในอาศรม ดังความทีว่ ่า
สีดา
ราม

หม่อมฉันว่า ต้องพรากจากเมืองมาอยู่เปลีย่ ว เวลาเทีย่ วพอจะลืมทุกข์
ได้ เวลานอนทุกข์ทบั คับหัวใจ หม่อมฉันทาบุหงาว่าจะถวายเวลาทีเ่ ข้า
ทีพ่ ระบรรทม จะได้ชมพอคลายพระทัยเพคะ
เออ สีดา ขอบใจเจ้ารักผัว เป็ นบุญของพีท่ ไ่ี ด้เจ้ามาปฏิบตั เิ มื่อคราวยาก
(รามเกียรติ ์ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์, 2534 : 7)

พฤติกรรมและการแสดงของนางสีดาในการร้อยพวงมาลัยเพื่อบูชาสามีนัน้ เป็ นสิง่ ที่
แสดงออกเฉพาะในบทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ า
กรมพระยานริศ รานุ ว ดั ติว งศ์เ ท่านัน้ นับเป็ นสิง่ ที่ทาให้เ ห็นถึงความเป็ นหญิงและความเป็ น
ภรรยาของนางสีดาทีม่ คี วามรักและเทิดทูนสามีจนต้องมีการร้อยพวงมาลัยเพื่อใช้กราบไหว้บูชา
อีกทัง้ ยังเป็ นพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในรามเกียรติ ์ฉบับดังกล่าวเท่านัน้
4.6.12 การสานึ กผิด
พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาประการสุดท้าย คือ การสานึกผิด พฤติกรรม
และการแสดงออกดังกล่าวเป็ นสิง่ ที่แสดงให้เห็นว่านางสีดามีความตระหนักรูใ้ นสิง่ ที่ตนเองได้
กระทาผิดพลาด กล่าวได้ว่า ความผิดพลาดของนางสีดาอันแสดงออกถึงความเอาแต่ใจตนเองที่
อยากได้กวางทอง จนเป็ นเหตุท่ที าให้นางสีดาต้องถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ท่เี มืองลงกาและ
จาต้องพลัดพรากจากพระราม นับว่าเป็ นบทบาทของนางสีดาที่สาคัญ ซึ่งเปรียบเสมือนการ
เรียนรูข้ องนางสีดาทีอ่ าจมีการทาผิดพลาดในชีวติ ได้เช่นกัน
พฤติกรรมและการแสดงออกที่แสดงถึงการสานึกผิดของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
ต่างๆ ของไทยนัน้ จะสามารถพิจารณาจากทัง้ หมด 5 ตอน ได้แก่ ตอนนางสีดาถูกทศกัณฐ์
ลักพาตัว ตอนนางสีดาผูกคอตาย ตอนนางสีดามาสนามรบ ตอนนางสีดาลุยไฟ ตอนนางสีดาเล่า
ความหลังให้พระมงกุฎฟั ง
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ความผิดพลาดของนางสีดาเกิดขึน้ เมื่อนางสีดามีความต้องการอยากได้กวางทอง จึง
ร้องขอให้พระรามไปจับกวางทองมาให้ตนโดยไม่รวู้ ่าเป็ นกลลวงของทศกัณฐ์ แม้ว่าพระรามจะ
เตือนนางสีดาว่าอาจเป็ นกลลวงแต่นางสีดาไม่เชื่อฟั งและเอาแต่ใจตนเองโดยยังแสดงความ
ต้องการอยากได้กวางทอง จึงทาให้พระรามต้องไปจับกวางทองมาให้นางสีดา ต่อมากวางทอง
ได้จาแลงแปลงเสียงเป็ นพระราม นางสีดาสังให้
่ พระลักษมณ์ออกไปช่วยเหลือพระราม แม้ว่าพระ
ลักษมณ์จะเตือนนางสีดาว่าไม่ใช่เสียงพระราม แต่นางสีดาก็ยงั คงไม่เชื่อฟั งและแสดงออกถึง
ความเอาแต่ใ จของตนอย่างชัดเจน จึงทาให้พระลักษมณ์ต้องออกไปตามค าสังของนางสี
่
ดา
นับเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทศกัณฐ์สามารถลักพาตัวนางสีดาได้สาเร็จ
จากความผิดพลาดของนางสีดานับเป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้นางสีดาถูกทศกัณฐ์ลกั พา
ตัวมาไว้ทเ่ี มืองลงกา เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึน้ ทาให้นางสีดาตระหนักรูแ้ ละสานึก ถึงความ
ผิดพลาดของตน ดังที่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัย
อยุธยา ส่วนรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 พระองค์มทิ รงเน้นพฤติกรรมและการแสดงออกด้านการ
สานึกผิดของนางสีดา อาจเป็ นเพราะทรงมีพระราชประสงค์ให้ความกระชับ ดังนัน้ พฤติกรรม
และการแสดงออกด้านการสานึกผิดดังตอนนางสีดาถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ท่เี มืองลงกาซึ่ง
ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา ดังความทีว่ ่า
๏ วรราชสีดา
ข้อนทรวงเข้าโศกี
๏ เหลียวซ้ายก็เปล่าตา
ฤๅมีทอ่ี าศัย
๏ กูผดิ กูคดิ พลัง้
ใช้ทา้ วไปตามกวาง
๏ ไปตามพระจักรี
โอ้โอะอนิจจา

ครัน้ ยักษาพาหนี
พิลาปอาบสุชลนัยน์
จะแลขวาบเห็นใคร
สานักใครจะรอดปาง
รอยกรรมหลังจึง่ หมองหมาง
แล้วซ้าใช้พระอนุชา
ทีน้สี ดุ ทีแ่ ลหา
ฤๅห่อนพ้นจากมือมาร
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 115)

โอ้ว่าพระจอมมงกุฎเกศ
ตัวข้าไม่ฟังพระบัญชา
พระลักษมณ์ทานทัดก็ขดั ใจ
อสุรามันจึง่ ได้ที
กลับมาจะเห็นศาลาเปล่า
อกเอ๋ยใครเลยจะแจ้งการ
ให้รบี ตามมาบัดเดีย๋ วนี้
สุดคิดเมียแล้วพระภูธร

ก็แจ้งเหตุว่ากลยักษา
ให้ผ่านฟ้ าไปตามมฤคี
ขืนขับให้ไปช่วยพี่
ลักเมียหนีจากบทมาลย์
จะโศกเศร้ากาสรดด้วยสงสาร
แก่พระอวตารทัง้ สีก่ ร
สังหารอสุรดี ว้ ยแสงศร
ร่าพลางบังอรก็โศกา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 589)
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ส่วนในตอนนางสีดาผูกคอตายนัน้ นางสีดาได้แสดงพฤติกรรมและการแสดงให้เห็นว่า
นางสีดาสานึกผิดต่อสิง่ ทีต่ นได้ก่อขึน้ มาจากความเอาแต่ใจของตนเอง แม้ว่าในรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคกลางจะปรากฏเหตุการณ์ตอนทีน่ างสีดาผูกคอตายหลายฉบับ ได้แก่ คาพากย์รามเกียรติ ์
ฉบับสมัยอยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับอยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาล
ที่ 2 ส่วนรามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอนมีตอนหนุ มานถวายแหวนแก่นางสีดา แต่ความดาเนินไม่ถงึ
เหตุการณ์ทน่ี างสีดาผูกคอตาย หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับทีก่ ล่าวข้างต้นจะพบว่า รามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 2 เป็ นเพียงฉบับเดียวทีพ่ ระองค์ทรงพระราชนิพนธ์โดยให้นางสีดาแสดงการสานึก
ผิดและตระหนัก รู้ต่อ สิ่ง ที่เ กิด ขึ้น ส่ วนค าพากย์รามเกียรติฉ์ บับสมัยอยุธ ยา รามเกียรติฉ์ บับ
อยุธยาและฉบับรัชกาลที่ 1 กล่าวเพียงว่านางสีดาเศร้าโศกและราพึงราพันต่อพระรามว่ายังไม่
มาช่วยเหลือตน พร้อมกับตัง้ จิตอธิษฐานต่อเทวดาด้วยการฝากให้ช่วยดูแลพระรามและพระ
ลักษมณ์ จึงทาให้นางสีดาผูกคอตาย ดังนัน้ นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 จึงมีการแสดง
พฤติก รรมและการแสดงออกให้เ ห็นถึง ต่ อ การสานึ ก ผิด ต่ อ ความเอาแต่ ใ จที่ด้อื รัน้ อยากได้
กวางทองจนเป็ นเหตุทาให้ทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ทเ่ี มืองลงกา ดังความทีว่ ่า
๏ โอ้พระทูลกระหม่อมของเมียแก้ว
เสียแรงเป็ นเพื่อนลาบากยากไร้
สิง่ ใดแต่หลังได้พลัง้ พลาด
จะทูลลาอาสัญเสียวันนี้
ร่าพลางนางทางแสนเทวษ
โศกศัลย์รนั ทดสลดใจ

วันนี้แล้วน้องรักจะตักษัย
ไม่เห็นใจเมียแล้วพระจักรี
ให้ขดั เคืองเบือ้ งบาทบทศรี
ขออย่ามีเวราแก่ขา้ ไป
ชลเนตรแถวถังหลั
่ งไหล
่
สะอึกสะอืน้ ไห้ไปมา ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 34)

แต่ ทงั ้ นี้หนังสือประชุมคาพากย์รามเกียรติ ์ภาค 1 เล่มที่ 1 (2546) ไม่ได้ระบุอย่าง
ชัดเจนว่ าเป็ นค าพากย์รามเกียรติฉ์ บับสมัยอยุธยาหรือไม่ แต่ ก็จะถือ ว่าเป็ นรามเกียรติฉ์ บับ
ภาษาไทย กล่าวคือ นางสีดาในคาพากย์รามเกียรติ ์จะปรากฏตอนทีน่ างสีดามาสนามรบ ซึง่ นาง
สีดาได้แสดงการสานึกผิดต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพราะเกิดจากความเอาแต่ใจของตน ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อแรกจะก่อกรรม
เกิดเหตุแต่นนั ้ มา
๏ โทษนี้พผ่ี ดิ นัก
มิฟังคาพระภูธร
๏ ไม่รวู้ ่าอสูรแสร้ง
เหมือนเสียงพระรามา
๏ ใช้ให้เจ้าออกไปตาม
เจ้าบอกว่าอสุรกาย
๏ มิฟังคาเจ้าลักษณ์เอย

เพราะอีสามนักขา
พีส่ ดี าจึงจากจร
นะพ่อลักษณ์ผสู้ ายสมร
วอนให้ตามมฤคา
มันแกล้งร้องริษยา
อกพีป่ ระหวันขวั
่ ญหาย
พระโฉมงามไม่คลาดคลาย
มันแกล้งร้องให้ตกใจ
พ่อทรามเชยผูพ้ สิ มัย
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ชะรอยกรรมเราสิง่ ไร

จึงดลใจให้ไกลกัน
(คาพากย์รามเกียรติ ์ เล่ม 1, 2546: 60)

ส่ ว นในรามเกีย รติฉ์ บับ ภาคกลางอื่น ๆ จะปรากฏการส านึ ก ผิดของนางสีดาดัง ใน
เหตุการณ์ตอนที่นางสีดามาดูศพพระรามหลังจากทีอ่ นิ ทรชิตยิงศรพรหมาสตร์ถูกพระลักษมณ์
ซึ่งทาให้พระรามเข้าใจผิดคิดว่าพระลักษมณ์ เสียชีวติ จึงสลบไปพร้อมข้างกายพระลักษมณ์
กล่าวได้ว่า การสานึก ผิดของนางสีดาจะเกิดขึ้นพร้อ มกับการราพึงราพั นของนางสีดาที่มตี ่ อ
พระรามและพระลักษมณ์เช่นเดียวกัน ดังทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 2 และรามเกียรติ ์วัดขนอน (จะปรากฏในตอนชุดนาคบาศ กล่าวคือ อินทรชิตยิงศร
นาคบาศถูกพระลักษมณ์ มิใช่ศรพรหมาสตร์) ดังความทีว่ ่า
ทัง้ นี้เพราะกรรมนาสนอง
ในรูปสุวรรณมฤคา
มิหนาซ้าขับพระลักษมณ์
พระจึง่ ต้องตามมาชิงชัย
โอ้ว่าอนิจจาเจ้าลักษมณ์เอ๋ย
อานุภาพเลิศลบธาตรี
เมื่อพระพีย่ าก็มาม้วย
หรือพ่อแกล้งพากันสองรา

ให้น้องเผอิญเสน่หา
วอนว่าพระองค์ให้ตามไป
จนเสียกลยักษ์กเ็ ป็ นได้
ภูวไนยลาบากแสนทวี
ทรามเชยผูเ้ พื่อนยากพี่
ไฉนจึง่ เสียทีแก่พาลา
คือใครจะช่วยกนิษฐา
หนีไปเมืองฟ้ าสถาวร
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 2, 2549: 562 - 563)

๏ โอ้สงสารพระองค์ทรงศักดิ ์
ควรหรือไม่ดาริตริไตร
จนเสียทีเสียทัพยับย่อย
เสียแรงเรืองฤทธิรงค์ทรงนาม
ทัง้ นี้กช็ วอยู
ั ่ ่ตวั น้อง
จะสูม้ ว้ ยด้วยองค์พระทรงธรรม์

มาพ่ายแพ้แก่ยกั ษ์จนตักษัย
ช่างละให้อนุชามาสงคราม
พระก็พลอยวายวางกลางสนาม
มาได้ความอัปยศทศกัณฐ์
ให้พระต้องตามมาจนอาสัญ
ตามไปเมืองสวรรค์ชนั ้ ฟ้ า
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 259)

พระคุณเอ๋ยมามีกรรม
ทศกัณฐ์มนั หยาบคาย
พระองค์กบั น้องรัก
ยกพยุหจตุรงค์
เพราะว่าสีดาเดียว
อนิจจาเอ๋ยไม่ทนั ที่
โอ้องค์พระน้องนาถ
ผัวซ้ามาจาไกล

สนองนาให้พลัดพราย
มาพาข้าไปจากองค์
พระเยาวลักษณ์โฉมยง
มารบรุกกับไพรี
ต้องเข่นเคีย่ วกับยักษี
ชนะพวกอรินทร์ภยั
มานิราศตักษัย
อุระข้าไว้เอ้องค์
(รามเกียรติวั์ ดขนอน, 2520 : 83)
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อีกทัง้ การสานึกผิดของนางสีดายังคงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนหลังจากเหตุการณ์ท่ี
นางสีดาจาต้องลุยไฟ กล่าวได้ว่า การสานึกผิดของนางสีดาเป็ นสิง่ แสดงให้เห็นถึงการรับผิดกับ
สิง่ ทีต่ นก่อไว้และจาต้องเผชิญกับความผิดพลาดต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ของตนเอง พร้อมกับขอ
ประทานโทษต่อพระราม ซึง่ จะปรากฏเด่นชัดในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 2 ดังความทีว่ ่า
๏ เมื่อนัน้
กราบลงแทบเท้าเบือ้ งบาทา
ทูลว่าซึง่ ข้าบาทบงสุ์
ไม่ฟังพระราชวาที
พระองค์ตอ้ งเสด็จติดตาม
ได้ยากลาบากพระกายา
อันชีวติ ของน้องผูเ้ ป็ นทาส
ขอประทานโทษาซึง่ ทรลักษณ์

พระลักษมีเยาวยอดเสน่หา
องค์พระจักราผูส้ ามี
หลงด้วยอุบายยักษี
อสุรจี ง่ึ ได้ลกั มา
มาทาสงครามด้วยักษา
โทษข้านี้ใหญ่หลวงนัก
อยู่ใต้เบือ้ งบาทพระทรงจักร
พระหริรกั ษ์จงได้โปรดปราน ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 3, 2549: 456 - 457)

๏ เมื่อนัน้
ระทวยทับกับตักพระภูธร
เพราะน้องรักรบให้ไปตามกวาง
ตกไปอยู่ลงกาธานี
จะผูกศอเสียให้ตายวายปราณ
ไม่มว้ ยมอดชีวนั บรรลัย

นวลนางสีดาดวงสมร
บังอรวอนว่าพาที
จึง่ ต้องร้างแรมป่ าพนาศรี
ทุกทิวาราตรีตรอมใจ
หากคาแหงหนุมานไปช่วยได้
เพราะพระภูวไนยเมตตา
(รามเกียรติ ์ ร.2, 2553: 523 - 524)

นอกจากนี้ในรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี จะปรากฏลักษณะการเล่าความหลัง
ของนางสีดาให้แก่พระมงกุฎฟั ง แม้ว่าจะเป็ นการเล่าความหลังแต่จะเป็ นลักษณะของการรับผิด
กับความจริงทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากเกิดจากความเอาแต่ใจและดือ้ รัน้ ของตนเอง ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาขอจัด
ให้อยู่ในพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาในด้านการสานึกผิด เพราะถือว่าเป็ นการ
ตระหนักรูถ้ งึ ความผิดพลาดของตนทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต ดังความทีว่ ่า
อ้นบิตุเรศของเจ้า
เรืองรุดสุดอรรคอิศรา
จึง่ พาแม่มาเวียงชัย
ให้พ่อเจ้าไปพนาลี
กับทัง้ พระลักษมณ์อนุชา
วันหนึ่งจึงยักษ์ทศกัณฐ์
แม่ไม่รเู้ ลยเป็ นรักใคร่

เผ่าพงศ์บรมนาถา
ปรากฏยศยิง่ โมลี
อัยกาให้สจั มเหษี
แม่น้ตี ดิ ตามจรจรรย์
ออกไปอยู่ป่าพนาสัณฑ์
มันใช้มารีศเป็ นกวางมา
ให้พ่อเจ้าตามไปในป่ า
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แล้วได้ยนิ เสียงเหมือนบิดา
จึงให้อนุชาไปดู
บิดาเจ้าตามไปต่อตี

คิดว่ายักษามันยายี
มิรยู้ กั ษ์ลกั พาแม่หนี
ฆ่าอสุรตี ายทัง้ ลงกา
(รามเกียรติพระเจ้
ากรุงธนบุร,ี 2532 : 10 - 11)
์

หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานเกี่ยวกับพฤติกรรม
และการแสดงด้าน “การสานึกผิด” กับเหตุการณ์ทงั ้ สิน้ 6 ตอนข้างต้นนัน้ สามารถพิจารณาจาก
เหตุการณ์ท่ปี รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสาน ได้แก่ ตอนนางสีดา
ถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัว เท่านัน้ เพราะในตอนเหตุการณ์อ่นื ๆ จะไม่ปรากฏอย่างเด่นชัด กล่าวคือ
ตอนนางสีดาถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ หมด 7 ฉบับ กวีผแู้ ต่ ง
รามเกียรติ ์แต่ ละฉบับไม่ได้เปิ ดโอกาสให้นางสีดาได้แสดงการสานึกผิดอย่างชัดเจน อาจเป็ น
เพราะรามเกีย รติฉ์ บับ ท้ อ งถิ่น ดัง กล่ า วเป็ น การสร้า งสรรค์ ข้ึน เพื่อ ใช้ ใ นการเทศน์ ส ัง่ สอน
พุ ท ธศาสนิ ก ชนในลัก ษณะของการเล่ า เรื่อ ง จึง ท าให้ก วีผู้แ ต่ ง มิไ ด้เ น้ นพฤติก รรมและการ
แสดงออกของนางสีดาอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางทีส่ ร้างสรรค์ขน้ึ มาเพื่อ
ใช้ในการแสดงโดยจะเป็ นการสื่อสารทางอารมณ์ของตัวละครเฉกเช่นเดียวกับมนุ ษย์ นอกจากนี้
ในเรือ่ งพรหมจักร นางสีดาไม่อยากได้กวางทอง แต่กวีผแู้ ต่งได้ปรับบทบาทให้พระยาพรหมจักร
กระท าบทบาทอยากได้ก วางทองแทน จึง เป็ น เหตุ ผ ลที่ทาให้ไ ม่ปรากฏพฤติกรรมและการ
แสดงออกด้านการสานึกผิดของนางสีดานันเอง
่
จากทัง้ หมดข้างต้น ผู้ศึกษาขอสรุปพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาเป็ น
ตารางโดยใช้อกั ษรย่อดังนี้
1. คาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา – ค.อ.
2. รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา – ร.อ.
3. รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร-ี ร.ธ.
4. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 – ร. 1
5. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 – ร. 2
6. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 - ร. 4
7. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 - ร. 6
8. รามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา
นริศรานุวดั ติวงศ์ – ร.น.ว.
9. รามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน – ร.ข.
10. ปรัมมเหียร – ป.ห.
11. หอรมาน – ห.ม.
12. พรหมจักร – พ.จ.
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13. ลังกาสิบโห – ล.ห.
14. ควายทัวระพี – ค.ท.
15. พระรามชาดก – ร.ช.
16. พระลัก – พระลาม – ล.ล.
17. รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง – ร.ก.
18. รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ – ร.น.
19. รามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน – ร.อ.ส.
ตารางที่ 9.1

พฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

พฤติ กรรมและการ
แสดงออกของนางสีดา
1. การมีค วามซื่อ สัตย์และ
ภักดีต่อสามี
ตารางที่ 9.2

ร.ก.

ร.น.

ร.อ.ส.







พฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

พฤติ กรรมและการ
ค.อ. ร.ธ. ร. 1 ร. 2 ร. 4 ร. 6 ร.น.ว. ป.ห. ห.ม. ค.ท. พ.จ.
แสดงออกของนางสีดา
2. การดูแลปรนนิบตั สิ ามี
    


 
3. การมีความกตัญญูกตเวที
 

  


4. การมีความเคารพต่อ
 
ผูท้ รงศีล
ตารางที่ 9.3

พฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

พฤติ กรรมและการ
แสดงออกของนางสีดา
5. การมีความหลงใหลใน
ของแปลกตาและสวยงาม
6. การถือตัวและหยิง่ ใน
ศักดิศรี
์

ค.อ.

ร.อ. ร.ธ. ร. 1 ร. 2 ร. 6















ป.ห.

ห.ม.

ค.ท.

ร.น.

ร.อ.ส.
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ตารางที่ 9.4

พฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

พฤติ กรรมและการแสดงออก
ของนางสีดา
7. การวางตัวเหมาะสม
8. การใช้วาจารุนแรงและ
ตรงไปตรงมา
ตารางที่ 9.5

ค.อ.

ร. 1

ร. 2

ร.น.ว.










ป.ห.

ห.ม.

ค.ท.













ล.ห.



พฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

พฤติ กรรมและการ
แสดงออกของนางสีดา
9. การแสดงออกทางอารมณ์
เศร้าโศกรุนแรง
10. การมีความรักและ
ห่วงใยบุตร
11. การบูชาสามี
12. การสานึกผิด

ค.อ.

ร.อ.

ร.ธ. ร. 1 ร. 2

















ร.น.ว.

ร.ข.

ร.น. ร.อ.ส.

















4.7 การเป็ นคู่บญ
ุ ของบุรษุ เพศของนางสีดา
ความเป็ นนางสีดาที่ควรพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งจะพบว่า กวีผู้แต่ งรามเกียรติ ์บาง
ฉบับได้พยายามสร้างสรรค์นางสีดาให้มตี วั ตนในลักษณะของการเป็ นคู่ บุญของบุรุษเพศ ซึง่ จะ
ปรากฏใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) ผู้เป็ นพระมเหสีคู่บุญของพระจักรพรรดิราช และ 2) ผู้เป็ น
ภรรยาทีค่ ่บู ุญดีของสามี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.7.1 นางสีดา: ผูเ้ ป็ นพระมเหสีค่บู ญ
ุ ของพระจักรพรรดิ ราช
ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 กวีผู้แต่งได้กล่าวถึงพระรามไว้อย่างชัดเจนว่า พระราม
คือพงศ์จกั รพรรดิซง่ึ เป็ นผูท้ ส่ี บื เชือ้ สายมาจากท้าวทศรถผูเ้ ป็ นพงศ์จกั รพรรดิ แม้กระทังท้
่ าวชนก
ผู้เ ป็ นพระบิดาบุญธรรมก็คอื พงศ์จกั รพรรดิเ ช่นเดียวกัน เป็ นการแสดงให้เห็นว่า กษัต ริย์ใ น
วรรณกรรมเรือ่ งรามเกียรติ ์เป็ นพระจักรพรรดิราช โดยมิได้ให้ความสาคัญกับการทีพ่ ระจักรพรรดิ
ราชจะต้องมีหนึ่งเดียวในชมพูทวีปตามบริบทคติความคิดและความเชื่อในพระพุท ธศาสนา ดัง
ความทีว่ ่า
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๏ เมื่อนัน้
เห็นกษัตริยย์ กศิลป์ ไม่เคลื่อนคลา
จึง่ มีพระราชโองการ
ผูว้ งศ์จกั รพรรดิธบิ ดี
เชิญเจ้าเข้ายกศรทรง
อย่าให้เสียทีทไ่ี ด้มา

ท้าวชนกจักรวรรดินาถา
ผ่านฟ้ าเกษมเปรมปรีดิ ์
ดูกรกุมารทัง้ สองศรี
บัดนี้สน้ิ กษัตริยท์ ุกพารา
ขององค์พระอิศวรนาถา
ดัน้ ดัดลัดป่ าพนาวัน ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 278)

จากข้างต้นเป็ นการเน้นย้าให้เห็นว่า พระรามคือผู้สบื เชื้อสายพระจักรพรรดิ กล่าวคือ
เมือ่ นางสีดาได้อภิเษกสมรสกับพระรามย่อมทาให้นางสีดาเปรียบเสมือนนางแก้วผูเ้ ป็ นพระมเหสี
ของพระจักรพรรดิราช แม้ว่ากวีผู้ แต่ งรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มิได้กล่าวว่าอย่างชัดเจนว่า
นางสีดาคือนางแก้ว ซึ่งเป็ นแก้ว 1 ใน 7 ประการ ของเครื่องประดับฐานะแห่งความเป็ นพระ
จักรพรรดิราชก็ตาม แต่นับเป็ นสิง่ ทีช่ วนชีใ้ ห้เห็นว่า นางสีดาเปรียบเสมือนนางแก้วของพระราม
ความเป็ นนางแก้วของนางสีดาสะท้อนให้เห็นในเหตุการณ์ทพ่ี ระฤษีชนกพบธิดาองค์น้อย พระ
ฤษีคดิ ว่าตนจะต้องบาเพ็ญเพียรภาวนาจึงสังให้
่ นายโสมนาธิดาใส่ผอบดังเดิม จากนัน้ พระฤษีจงึ
ไปตามแนวชายป่ าเพื่อฝากพระราชธิดาบุญธรรมของตนไว้ใต้ต้นพระไทรโดยได้ตงั ้ จิตอธิษฐาน
ว่า หากนางจะได้อยู่ใต้ร่มเศวตฉัตรกับองค์จกั รพรรดิขอให้มดี อกบัวจากใต้ดนิ มารองรับ ทันใด
นัน้ ก็มบี วั ทองขึน้ มาทูนรองรับผอบทีบ่ รรจุธดิ าองค์น้อยไว้ ดังความทีว่ ่า
แม้นนางจะได้ร่วมเศวตฉัตร
จรรโลงโลกาประชาชี
จงบันดาลดวงทิพย์ปทุมมาศ
ผุดมาขึน้ ในดินดอน
๏ เดชะความสัตย์พระมุนี
ก็เกิดเป็ นบัวทองโสภา
เบิกบานเกสรขจรรส
แล้วสังศิ
่ ษย์ร่วมหฤทัย

กับองค์จกั รพรรดิเฉลิมศรี
ธาตรีเป็ นสุขสถาวร
อันโอภาสด้วยกลิน่ เกสร
รับผอบบังอรด้วยบุญญา ฯ
ทัง้ บุญพระลักษมีเสน่หา
ขึน้ มากลางหลุมดังใจ
่
พระดาบสหยิบเอาผอบใส่
จงกลบเกลีย่ ดินให้เสมอดี ฯ
(รามเกียรติ ์ ร.1 เล่ม 1, 2549: 282)

ความเป็ นผูม้ บี ุญของนางสีดาทาให้นางสีดากลายเป็ นพระมเหสีของพระราม กล่าวได้
ว่า ผู้มบี ุญเท่านัน้ ที่จะมีฐานะนางแก้วผู้เ ป็ นพระมเหสีค่บู ุญบารมีของพระจักรพรรดิราช นับเป็ น
สิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดในเหตุการณ์การตัง้ จิตอธิษฐานของพระฤษีชนก เพราะการตัง้ จิต
อธิษฐานเป็ นพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ในการแสดงออกถึงความเป็ นผูม้ บี ุญของนางสีดาได้อย่างชัดเจน
ความเป็ นพระจักรพรรดิราชยังปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 โดยเฉพาะในชุด
ลงกาและชุดพิเภษณ์ถูกขับซึง่ รัชกาลที่ 6 ทรงแสดงฐานะของพระรามว่าเป็ นพระจักรพรรดิ ย่อม
ทาให้เห็นว่าคติเรือ่ งจักรพรรดิราชได้ฝังแน่ นอยูใ่ นวรรณกรรมเรือ่ งรามเกียรติ ์ ดังความทีว่ ่า
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๏ ฝ่ ายสุครีพราชาทูลสนองพระโองการ อันพหลพลหาญก็เตรีย มอยู่เสร็จ คอย

รับสังสมเด็
่
จพระจักรพรรดิ ์ จะดารัสให้ยกเมื่อใดก็ได้บดั นัน้ นะพระเจ้าฃ้า ฯ
(รามเกียรติ ์ ร. 6, 2554: 52)
๏............พิเภษณ์คดิ ถึงทรงศักดิผู์ จ้ กั รพรรดิ มาขอพึง่ พระจอมกษัตริยส์ วัสดี
สุดแท้แต่พระภูมจี ะเมตตา เถิดพระเจ้าฃ้า ฯ
(รามเกียรติ ์ ร. 6, 2554: 67)

จากข้างต้นพอทาให้เห็นว่า การเป็ นผูม้ บี ุญของนางสีดาเป็ นปั จจัยทีใ่ ช้เป็ นเงื่อนไขในการ
ได้อภิเษกสมรสกับผูม้ บี ุญทีส่ บื เนื่องมาจากการตัง้ จิตอธิษฐานของพระฤษีชนกซึง่ แสดงให้เห็นว่า
ผูม้ บี ุญเท่านัน้ ทีค่ วรคู่กบั นางสีดา และนางสีดาเป็ นผูม้ บี ุญที่ควรคู่กบั การเป็ นพระมเหสีของพระ
จักรพรรดิราช แม้ว่ากวีผแู้ ต่งมิได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า นางสีดาคือนางแก้วผูเ้ ป็ นพระมเหสีคู่ บุญ
บารมีของพระจักรพรรดิราช (พระราม) ก็ตาม แต่การสร้างภาพพระรามให้เป็ นพระจัก รพรรดิราช
นัน้ ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า นางสีดากลายเป็ นนางแก้วของพระรามไปโดยปริยาย ซึง่ แสดงออกให้
เห็นจากเหตุการณ์การตัง้ จิตอธิษฐานของพระฤษี ในลักษณะที่ว่า “แม้นนางจะได้ร่วมเศวตฉัตร
กับองค์จกั รพรรดิเฉลิมศรี” ย่อมชวนชีใ้ ห้เห็นว่า นางสีดามีฐานะของการเป็ นนางแก้วคู่บุญบารมี
ของพระจัก รพรรดิร าช (พระราม) อัน เป็ น แสดงให้เ ห็น ถึง การเป็ น พระมเหสีคู่บุ ญ ของพระ
จักรพรรดิราชได้อกี ด้วย
4.7.2 นางสีดา: ผูเ้ ป็ นภรรยาคู่บญ
ุ ที่ดีของสามี
การเป็ นคู่บุญของบุรุษเพศทีแ่ สดงผ่านนางสีดานัน้ กวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ได้
สร้างความหมายการเป็ นนางแก้วให้นางสีดาเพื่อเป็ นแสดงออกให้เห็นถึงการเป็ นภรรยาคู่บุญ
ของสามี กล่าวได้ว่า การสร้างตัวตนของนางสีดาในประเด็นนี้ถอื ว่ามีการสร้างทีม่ คี วามแตกต่าง
ไปจากนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เพราะกวีผู้แต่งรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ได้สร้าง
นางสีดาให้มฐี านะพระมเหสีคู่บุญของพระจักรพรรดิราชซึ่งมีนัยความหมายที่ซบั ซ้อนมากกว่า
การเป็ นภรรยาคู่บุญ ของสามีมากยิง่ ขึ้น มิใ ช่เพียงความหมายของภรรยาคู่บุญ ที่ดีของสามีท่ี
ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่นหรือฉบับชาวบ้านเท่านัน้ ดังนัน้ นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
ท้องถิน่ ความเป็ นนางแก้วของนางสีดาจะแสดงให้เห็นว่า การเป็ นนางแก้วของนางสีดาจะเพื่อ
การเป็ นภรรยาคู่บุญทีด่ ขี องสามี (พระราม) นัน่ เอง
กวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ส่วนใหญ่ยงั คงสร้างคาว่า “นางแก้ว” หรือ “แก้ว” อยู่ใน
คาเรียกนางสีดา ในประเด็นเรื่องนางแก้วนี้ถอื ว่ามีความน่ าสนใจเพราะจะกวีผแู้ ต่งจะบรรจุความ
เป็ นนางแก้วไว้เป็ นคุณสมบัตปิ ระการหนึ่งของนางสีดา อันจะช่วยทาให้เห็นถึงความเป็ นนางสีดา
ได้อีกประการหนึ่งเช่นเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่า การบรรจุความเป็ นนางแก้วไว้ในนางสีดาจะ
ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ เท่านัน้ โดยเฉพาะเรื่องปรัมมเหียร หอรมานและควายทัวระพี
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กล่าวได้ว่า ความเป็ นนางแก้วของนางสีดาจะแสดงให้เห็นถึงการเป็ นภรรยาคู่บุญทีด่ ขี องสามี อัน
จะแตกต่างจากความหมายของนางแก้วทีป่ รากฏในตัวตนของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาล
ที่ 1 ทัง้ นี้เนื้อความทีร่ ะบุถงึ ความเป็ นนางแก้วของนางสีดาทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้
สามฉบับจะมีความคล้ายคลึงกัน ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาจะขอยกเนื้อความที่ปรากฏในเรื่องปรัมมเหียร
และหอรมานเท่านัน้ ดังตอนทีพ่ ระรามกล่าวถึงนางสีดากับพระลักษมณ์ ดังความทีว่ ่า
“.....ภายลุนก็จากับด้วยน้องแห่งตนว่า ดังนางสี
่
ดานี้จกั เป็ น ดังผู
่ ้หญิงทัง้ หลายใน
โลกบ่มีพอ 2 แล นางย่อมมีอาจารวัตรฏิบตั ิแก่ผวั ตนเป็ นอันดีนัก หากที่จกั เปรียบบ่ได้
ยางย่อมมีวตั รแก่ผวั ตน 5 ประการ อัน 1 คือว่า บัพพถายินีคอื อัน้ ลุกก่อนผัว อัน 1
ปั จฉายินิ คืออันนอนลูนผัว อัน 1 กินรยินิ คันผัวหันก็หอ้ื ผัวบุญรัก คือว่าผัวตนตนไปทีใ่ ด
ทางใดมา เยียะหน้าดีตางามรอผัวตน อัน 1 แม้นมีคาเคียจเท่าใด ก็ค่อยอดเสียไว้ในใจตน
อยู่บ่หอ้ื ปรากฏ
ยิงผูใ้ ดมีวตั รปฏิบตั แิ ก่ผวั สันนี้ อิถรี ตั น ว่าเป็ นนางแก้วผูป้ ระเสริฐ คันว่าจุตติ ายก็
ได้เมือเกิดในสวรรค์เทวโลกดีหลี เหตุดงั ้ อัน้ โบราณกถาจริยเจ้าทัง้ หลายกล่าวไว้ว่า เป็ น
ผูห้ ญิงนี้หอ้ื มีคองวัตรปฏิบตั แิ ก่ผวั ตนเป็ นดังนางสี
่
ดาปฏิบตั อิ ุปฐากพระยารามนัน้ เพื่ออัน้
แล.....”
(ปรัมมเหียร, 2527: 11)
“.....พระยารามก็จากับพระลักขณะอันเป็ นน้ องนัน้ ว่า “นางผู้น้ีจกั เป็ น ดังผู
่ ้หญิง
ทัง้ หลายในโลกบ่มีพอ 2 ได้แล ย่อมมีวตั ตปฏิบตั ิแก่ผวั ตนเป็ นอันหาผู้ ยิงจักมาเปรียบ
เทียมบ่ได้แล มีวตั ตปฏิบตั แิ ก่ผวั ตน 5 ประการ อัน 1 คือว่าปุพพฐายินี ย่อมลุกก่อนผัวแล
ปั จฉานิปาตินี นอนก็นอนลุนผัว กีปารปฏิสสาวินี อยู่ถา้ รับใช้บ่หนีไกล มหาปจารินี คันหัน
ก็บุนดีรกั คือว่า ผัวไปในทีใ่ ดมาเยียะหน้าตางามร่อ แม่นมีคาเคียดเท่าใดก็ค่ อยอดใจอยู่บ่
หือ้ ปรากฏ ปิ ยวาทินี กล่าวคาอันม่วนเพราะเป็ นทีร่ มั เมาเอาใจ ยิงผูใ้ ดมีวตั ตปฏิบตั แิ ก่ผวั
ฉันนี้ อิตถี รตนนัง เป็ นยิงผูเ้ ป็ นแก้วประเสิฏ คันว่าจุตติ ายก็เทีย่ งว่าจักได้ไปเกิดในสวัรค
โลกพุน้ แล เหตุดงอั
ั ่ น้ โบราณาจารย์กล่าวว่า “เป็ นผูย้ งิ นี้หอ้ื มีวตั ตปฏิบตั แิ ก่ผวั ตนเป็ นดัง่
นางสีดาอุปปั ฏฏาฐกพระยารามนัน้ เทอะ”
(หอรมาน, 2527: 57)

จากข้างต้นจะทาให้เห็นว่า กวีผู้แต่งสร้างสรรค์โดยบรรจุความเป็ นนางแก้วไว้ให้แก่
นางสีดาซึ่งเป็ นการสะท้อนความคิดและความเชื่อในพระพุทธศาสนาในลักษณะทีว่ ่า “นางแก้ว
คือผู้หญิงที่ดงี าม” แต่จะมีไ ม่มนี ัยความหมายฐานะนางแก้ว ที่เป็ นพระมเหสีคู่บุญ ของพระ
จักรพรรดิราช ประกอบกับเรื่องปรัมมเหียรและหอรมานเป็ นนิทานชาดกจึงมีการบรรจุและสร้าง
ตัวละครนางสีดาให้มฐี านะ “นางแก้ว” อาจสืบเนื่องมาการรับรูจ้ ากคติพระพุทธศาสนาทีว่ ่า นาง
แก้วจะเป็ นผูห้ ญิงที่ดงี าม กวีผู้แต่งรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ จึงได้สร้างความหมายให้แก่นางสีดา
โดยบรรจุการเป็ นนางแก้วในตัวนางสีดา เพื่อเป็ นการเน้นย้าให้เห็นว่านางสีดาเป็ นหญิงทีด่ งี าม
ทัง้ นี้หากพิจารณาความหมายของนางแก้วที่บรรจุในตัวละครนางสีดานัน้ จะชี้ความหมายของ
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นางแก้วในลักษณะของ “ผูห้ ญิงทีด่ งี ามเพื่อสามี” ในเรื่องการปรนนิบตั ดิ ูแลรับใช้สามีตามกรอบ
จารีตสังคมโบราณ
สิง่ ทีน่ ่ าสังเกตในเรื่องปรัมมเหียร หอรมานและรวมไปถึงควายทัวระพีนนั ้ ยังไม่มตี อน
เหตุการณ์ท่ปี รากฏว่า นางสีดามีพฤติกรรมและการแสดงออกในเรื่องการรับใช้ปรนนิ บตั สิ ามี
ของตน (พระราม) อย่างชัดเจนเท่าใดนัก แต่อาจเป็ นที่รบั รูใ้ นความเป็ นนางสีดาที่ว่า นางสีดา
เป็ นผู้ห ญิง ที่ด ีง ามที่ค อยปรนนิ บตั ิร บั ใช้ดู แ ลสามี จึง ท าให้ก วีผู้แ ต่ ง รามเกียรติฉ์ บับท้อ งถิ่น
ดังกล่าวบรรจุลงในตัวนางสีดาของเรื่องปรัมมเหียรและหอรมาน ประกอบกับรามเกี ยรติ ์ฉบับ
ท้องถิ่นทัง้ สามเรื่องเรื่องนี้เป็ นการเล่าเรื่องเพื่อการใช้เทศน์ ท่ผี ู้เทศน์ ใช้เรื่องรามเกียรติ ์ในการ
เทศน์สงสอนพุ
ั่
ทธศาสนิกชน จึงไม่จาเป็ นต้องแจกแจงรายละเอียดปลีกย่อยทีจ่ ะต้องยกตัวอย่าง
ของพฤติกรรมของตัวละคร แต่จะมีลกั ษณะของการสร้างภาพในการเล่าเรื่องนางสีดาว่าเป็ นนาง
แก้วผูเ้ ป็ นหญิงทีร่ บั ใช้ปรนนิบตั ดิ แู ลสามีเท่านัน้
ส่วนในเรือ่ งพระลัก – พระลาม ยังสะท้อนให้เห็นถึงคติเรื่อง “นางแก้ว” เพราะเมื่อนาง
สุชาดามาเกิดในครรภ์ของพระมเหสีพญาฮาบมะนาสวน กวีผู้แต่งระบุชดั เจนว่า พระมเหสีได้
ประสูตธิ ดิ าองค์น้อยนางแก้วออกมา ดังความทีว่ ่า
“ค้อมว่า นางสัวแล้
่ วเฮ็วฮีบลาลง เถิงทีเ่ มืองลงกาทีปีคนภายใต้ แต่นนั ้ นางก็แยง
ไปห้องเทวีพญาฮาบ เลยล่วงเข้าในท้องเกิดมา ยามเมื่อเถิงระดูได้สบิ สองเดือนครรภ์แก่
มานัน้ นางประสูตลิ กู น้อยนางแก้วออกมา ศรีสะอาดเนื้อนามหน่ อกุมารี ทงโสมงามกังค
่ า
เลียงไว้ อันจักเทียมฮูปเจ้าโสมสะอาดกินรี ดังนัน้ ญิงมีในเมืองคนบ่อาจทันเทียมได้....”
(พระลัก – พระลาม, 2518: 4)

หากพิจารณาการใช้คาที่ส่อื ความหมายถึงนางสีดาของกวีผแู้ ต่ง จะพบว่า กวีผแู้ ต่งทัง้
รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือยังคงบ่งชีถ้ งึ คาว่า “แก้ว / นางแก้ว” ทีส่ ่อื ความหมายถึงความเป็ นนาง
สีดาอย่างชัดเจน ดังเช่น รัตนสีดา / นางธิดาหน่ อแก้ว ในพรหมจักร (คาว่า “รัตน” แปลว่า แก้ว)
นอกจากนี้ในลังกาสิบโห ยังปรากฏคาทีเ่ กีย่ วข้องกับคาว่า “แก้ว” ดังเช่น นางสิดาแก้วนาถ / สิดา
แก้วเลิศล้ายอดหน่ อเทวี / สิดาน้องแก้ว / จันทราแก้วสิดา / ขาวใสแก้วสิดา ซึง่ พออนุ มานได้ว่า
กวีผู้แต่งคงสร้างความหมายของนางแก้วบรรจุในตัวละครนางสีดาในฐานะผู้หญิงผู้เป็ นภรรยา
คู่บุญทีด่ ขี องสามีนนเอง
ั่
นอกจากนี้ในเรือ่ งพระลัก – พระลาม ปรากฏการใช้คาว่า “แก้ว” ทีเ่ รียกนางสีดา ดังเช่น
สีดาแก้ว เทวีแก้วสีดานางนาถ / แก้วสีดาจันทะแจ่ม / แก้วสีดา / สีดาแก้วเมียขวัญจอมพระลาม
/ นางแก้ว / แก่นแก้ว / แก้วโสมงามทิพย์ / แก้วกัลยานางนาถ ฯลฯ ทาให้เห็นว่า กวีผแู้ ต่งเรื่อง
พระลัก – พระลามและลังกาสิบโกพยายามสร้างสรรค์คาขยายของคาเรียกชื่อนางสีดา โดยใช้คา
ว่า “แก้ว” น่ าจะหมายถึงนางแก้ว จากการเลือกสรรคาจะทาให้เห็นว่า คาว่า “แก้ว” และ “นาถ” จะ
ประกอบอยูใ่ นคาทีเ่ ลือกสรรใช้แทนนางสีดาซึง่ บ่งบอกถึงฐานะนางกษัตริยแ์ ละความเป็ นนางแก้ว
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จากทัง้ หมดข้างต้น จะทาให้เห็นว่ า กวีผู้แต่งในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือ
และภาคอีสาน โดยเฉพาะเรื่องปรัมมเหียร หอรมาน ควายทัวระพี พรหมจักร ลังกาสิบโหและ
รวมไปถึงเรือ่ งพระลัก – พระลาม กล่าวได้ว่า กวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์ฉบับดังกล่าวได้บรรจุความเป็ น
นางแก้วไว้ท่ตี วั ละครหญิงนางสีดาโดยสร้างความหมายของคาว่านางแก้วในฐานะภรรยาคู่บุญ
ของสามี แม้ว่ านางสีด าในรามเกียรติฉ์ บับดัง กล่ าวจะมิไ ด้ก ระทาบทบาทอย่างชัด เจน แต่ จะ
ปรากฏในรูปแบบเรื่องเล่าของกวีผู้แต่งที่ว่า นางสีดามีความเป็ นนางแก้วอย่างไร คือ เป็ นนาง
แก้วในภาพของการปรนนิบตั ิดูแลสามีอย่างดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของสังคมที่
กาหนดกรอบพฤติกรรมของ “ความเป็ นหญิงทีด่ งี าม” คือ เพื่อสามีแต่เพียงผูเ้ ดียว ประการสาคัญ
การบรรจุความเป็ นนางแก้วให้นางสีดาทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ข้างต้น ก็เพื่อใช้ในการ
สังสอนและชี
่
น้ าให้ผหู้ ญิงมีหน้าทีท่ จ่ี าต้องคอยดูแลปรนนิบตั ดิ ูแลสามีของตนเพื่อจะได้กลายเป็ น
ผูห้ ญิงทีด่ งี ามเฉกเช่นนางสีดา อาจมองได้ว่า การสร้างตัวตนนางสีดาให้เป็ นภรรยาคู่บุญของสามี
ซึง่ มีการแสดงออกให้เห็นถึงภรรยาทีด่ งี ามในฐานะของนางแก้วนัน้ เปรียบเสมือนกุศโลบายทีใ่ ช้
เป็ นแนวทางในการสังสอนควบคุ
่
มผู้หญิงในสังคมให้ปฏิบตั ติ นตามกรอบจารีตและวิถปี ฏิบตั ใิ น
สังคมท้องถิน่ อีกทัง้ ในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ยังปรากฏการใช้คาว่า “แก้ว” ซึง่ เป็ นการเน้นย้าให้
เห็นความเป็ นนางแก้วของนางสีดาได้เป็ นอย่างดี
จากทัง้ หมดข้างต้น ผู้ศกึ ษาขอสรุป การเป็ นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสีดาเป็ นตาราง
ดังนี้
ตารางที่ 10

การเป็ นคู่บญ
ุ ของบุรษุ เพศของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

การเป็ นคู่บญ
ุ ของบุรษุ เพศ
ร. 1
ของนางสีดา
1. นางสีดา: ผู้เป็ นพระมเหสี

คู่บุญของพระจักรพรรดิราช
2. นางสีด า : ผู้เ ป็ น ภรรยา
คู่บุญทีด่ ขี องสามี

พระลัก –
ควาย พรหม
ปรัมมเหียร หอรมาน
พระลาม
ทัวระพี จักร











ลังกา
สิ บโห
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จากการศึกษาเกี่ยวกับ “ความเป็ นนางสีดา” ในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยจาก
ทัง้ หมดข้างต้นนัน้ จะพบว่า ความเป็ นนางสีดาสามารถพิจารณาจากคุณสมบัตทิ เ่ี ป็ นตัวชีว้ ดั จาก
7 ประการ ได้แก่ 1) ภูมหิ ลังของนางสีดา 2) ชาติกาเนิดของนางสีดา 3) ลักษณะภายนอกของ
นางสีดา 4) ลักษณะพิเศษของนางสีดา 5) ช่วงชีวติ ของนางสีดา 6) พฤติกรรมและการ
แสดงออกของนางสีดา และ 7) การเป็ นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสีดา อันจะทาให้เป็ นการเผย
ความเป็ นนางสีดาเพื่อหาคุณ สมบัติอนั เป็ นกลางของนางสีดาที่ตวั บทรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ มี
ปรากฏ รวมไปถึงคุ ณ สมบัติพ ิเ ศษของนางสีดาอันเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ ล ะตัว บทเรื่อ ง
รามเกียรติ ์ในทุกมิตแิ ละทุกแง่มุม อันจะสามารถช่วยก่อให้เกิดความเกิดความเข้าใจในตัวละคร
นางสีดาทีม่ อี ยูห่ ลากหลายได้มากยิง่ ขึน้
ความเป็ นนางสีดานัน้ จะเห็นได้ตงั ้ แต่จุตลิ งมาเกิดจนถึงตอนบัน้ ปลายชีวติ ของนาง
นางสีดาว่ามีการเปลีย่ นผ่านไปแต่ละช่วงของชีวติ มีหลากหลายฐานะตัง้ แต่ชนชัน้ ระดับสูงถึ งชน
ชัน้ ระดับล่างขึ้นอยู่การสร้างสรรค์ของกวีผู้แต่งรามเกียรติ ์แต่ ละฉบับว่าจะเป็ นไปในทิศทางใด
อีกทัง้ องค์ประกอบต่างๆ ทีก่ วีผแู้ ต่งเรือ่ งรามเกียรติ ์พยายามสร้างความเป็ นนางสีดาในแต่ละช่วง
ชีวติ ย่อมทาให้มองเห็นถึงคุณสมบัติอนั ประกอบขึ้นมาเป็ นนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ
ของไทยอย่างเด่นชัด
จากข้อมูลทีไ่ ด้รวบรวมจากการค้นหาความเป็ นนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของ
ไทยในทุกบทบาทและทุกแง่มุมดังที่ปรากฏทัง้ หมดในบทที่ 4 นัน้ จะช่วยเป็ นการเผยให้เห็น
ตัวตนของนางสีดาทีด่ ารงอยู่ในรามเกียรติ ์แต่ละฉบับของไทยได้อย่างชัดเจน อันสะท้อนให้เห็น
ว่า กวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์แต่ละฉบับได้สร้างสรรค์ตวั ละครนางสีดาให้มคี ุณสมบัตทิ ม่ี คี วามแตกต่าง
กัน มีความคล้ายคลึงกันและมีความเหมือนกัน รวมไปถึงคุณสมบัตขิ องนางสีดาทีม่ มี ากบ้างน้อย
บ้างไปตามรสนิยมกวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์แต่ละฉบับ อันจะช่วยทาให้เห็นถึงคุณสมบัตขิ องนางสีดา
ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยทีย่ งั คงดารงอยู่ใน
รามเกียรติ ์แต่ละฉบับภายในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ข้อมูลทีไ่ ด้รวบรวมในบทที่ 4 เรือ่ งความเป็ นนางสีดาในรามเกียรติ ์
ฉบับต่างๆ ของไทยทัง้ หมดนัน้ จะทาให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนและนามาสร้างซ้า
เกี่ยวกับคุณสมบัติของนางสีดาดังที่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง ฉบับภาคเหนือและ
ฉบับภาคอีส าน อันจะนาไปสู่ก ารใช้เป็ นข้อ มูล เพื่อ ค้นหาอัต ลักษณ์ของนางสีดาที่ปรากฏใน
รามเกียรติ ์แต่ละฉบับอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น “อัตลักษณ์จาเพาะ” ของนางสีดาแต่ละฉบับ
และยังรวมไปถึง “อัตลักษณ์ ร่วม” ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่ างๆ ของไทย ซึ่งจะช่ว ย
ก่อให้เกิดการรับรูแ้ ละการได้ภาพของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยที่มาจากการ
พิจารณาความหมายของนางสีดาทุกแง่มุมที่ดารงอยู่ในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ
ของไทยอย่างหลากหลาย

บทที่ 5
อัตลักษณ์ ของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย
จากการศึกษาในบทที่ 4 ความเป็ นนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยนัน้ ย่อม
ช่วยทาให้เห็นว่า ความเป็ นนางสีดาสามารถพิจารณาจากคุณสมบัตขิ องตัวละครนางสีดาอย่าง
รอบทุกด้าน ทัง้ นี้การพิจารณาความเป็ นนางสีดาทาให้สามารถบ่งชี้ถงึ ตัวตนของนางสีดาผ่าน
ตัวชี้วดั ทัง้ หมด 7 ประการ กล่าวคือ 1) ภูมหิ ลังของนางสีดา 2) ชาติกาเนิดของนางสีดา 3)
ลักษณะภายนอกของนางสีดา 4) ลักษณะพิเศษของนางสีดา 5) ช่วงชีวติ ของนางสีดา 6)
พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา และ 7) การเป็ นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสีดา กล่าว
ได้ว่า คุณสมบัตแิ ละคุณสมบัตพิ เิ ศษของนางสีดาทัง้ หมดข้างต้น ย่อมเป็ นปั จจัยสาคัญทีช่ ่วยทา
ให้เห็นความเป็ นนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยได้เป็ นอย่างดี
ความเป็ นนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย นับเป็ นคุณสมบัตทิ ่ชี ่วยทาให้เห็น
ถึง “อัตลักษณ์ของนางสีดา” ( the identities of Sita) ตัง้ แต่ตน้ เรือ่ งจนถึงจบเรื่องได้อย่างชัดเจน
ทัง้ นี้ ก ารน าแนวคิด เรื่อ งอัต ลัก ษณ์ (identity) มาประยุกต์ใ ช้เ ป็ นแนวทางในการศึก ษาและ
วิเคราะห์นางสีดาทุก บทบาทและทุกแง่มุม จะพิจารณาร่ว มกับการวิคราะห์ตวั บทวรรณกรรม
อาจจะช่วยทาให้มองเห็นตัวตนของนางสีดาที่เปลี่ยนผ่านไปแต่ละช่วงชีวติ จากการสร้างสรรค์
ของกวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์แต่ละฉบับของไทย
การพิจารณาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในงานเขียนหรืองานวรรณกรรมย่อมจาเป็ นต้องศึกษา
ผ่านภาษาที่กวีผู้แต่งพยายามนาเสนอหรือ สร้างความหมายบางประการลงในงานเขียนหรือ
วรรณกรรม เพราะการสร้า งอัต ลัก ษณ์ ห รือ ตัว ตนให้แ ก่ ต ัว ละครหนึ่ ง ๆ ในงานเขีย นหรือ
วรรณกรรมไม่ได้เป็ นกระบวนการที่โปร่งใสโดยตรง หากทว่าเป็ นกระบวนการที่แอบแฝงการ
สร้างความหมายโดยมีนักเขียนหรือกวีผแู้ ต่งได้พยายามสร้าง “ความหมาย” บางประการลงไป
ในกระบวนการนาเสนอทีอ่ าจบิดเบือนด้วยกลวิธที างภาษาทีม่ วี รรณศิลป์ ดังนัน้ กวีผแู้ ต่งนับว่ามี
บทบาทสาคัญอย่างยิง่ เพราะเป็ นผูท้ ม่ี อี านาจในการกาหนดกรอบ ทิศทางและสร้างความหมาย
ให้แก่ตวั ละครหรือสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในงานเขียนหรือวรรณกรรม
การวิเคราะห์อตั ลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย จะเป็ นการนาผล
การศึกษาจากบทที่ 4 มาอภิปรายและชีใ้ ห้ถงึ อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์แต่ละฉบับ ทัง้
“อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดา” และ “อัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดา” โดยจะแจกแจงผลการศึกษา
ตามหัว ข้อ ของความเป็ นนางสีดาทัง้ 7 ประการ ดังที่ปรากฏผลการศึกษาในบทที่ 4 โดยจะ
ชีใ้ ห้เห็นว่า อัตลักษณ์ จาเพาะของนางสีดาจะปรากฏร่วมกับอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดา เพื่อจะ
ช่วยทาให้เห็นอัตลักษณ์ของนางสีดาทีก่ วีผแู้ ต่งพยายามสร้างความเป็ นตัวตนของนางสีดาผ่าน
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ถ้อยคาภาษาเชิงวรรณศิลป์ จนนาไปสู่ความเข้าใจต่อตัวละครนางสีดาได้เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ในการ
ค้นหาอัตลักษณ์ของนางสีดานัน้ จะเน้ นบทบาทและพฤติกรรมของนางสีดาในเรื่องรามเกียรติ ์
เพื่อทาให้ได้อตั ลักษณ์ของนางสีดาอย่างรอบด้าน
การค้นหาอัตลักษณ์ของนางสีดานัน้ จะปรากฏอัตลักษณ์ทงั ้ หมด 2 ลักษณะ กล่าวคือ
1) อัตลักษณ์ร่วม และ 2) อัตลักษณ์จาเพาะ โดยจะเน้นการปรากฏบทบาทและพฤติกรรมของ
นางสีดาในตัวบทรามเกียรติ ์ฉบับใดฉบับหนึ่งของไทยอย่างชัดเจน ทัง้ นี้คุณสมบัตขิ องนางสีดา
บางประการซึง่ มีลกั ษณะที่เป็ นทีร่ บั รูใ้ นสังคมว่านางสีดามีลกั ษณะหรือพฤติกรรมอย่างไร แม้จะ
ไม่ปรากฏบทบาทหรือพฤติกรรมของนางสีดาในตัวบทรามเกียรติ ์ (เน้นตัวบทวรรณกรรม) อาจ
ถือได้ว่า คุณสมบัตปิ ระการใดประการหนึ่งจะถือว่าเป็ นอัตลักษณ์ของนางสีดา ดังเช่น “การเป็ น
พระมเหสีของพระราม” แม้ว่ารามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางส่วนใหญ่จะไม่มเี หตุการณ์ตอนอภิเษก
สมรสกับพระรามแต่ก็ถอื ได้ว่า นางสีดาดารงฐานะการเป็ นพระมเหสีของพระราม นับเป็ นการ
แสดงว่าอัตลักษณ์ดงั กล่าวเป็ นอัตลักษณ์ร่วมกันของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับ หรือในด้าน
“การเป็นนางกษัตริยแ์ ละเจ้านาย” จะเป็ นทีร่ บั รูว้ ่านางสีดาเป็ นธิดาของทศกัณฐ์ซง่ึ ดารงฐานะนาง
กษัตริยแ์ ละเจ้านาย กล่าวคือ นางสีดาเป็ นนางกษัตริย์ทม่ี ฐี านะเป็ นธิดาของทศกัณฐ์ดงั ทีป่ รากฏ
ตอนก าเนิ ดนางสีดาในต้นเรื่อ ง โดยเฉพาะรามเกียรติฉ์ บับ รัชกาลที่ 1 และรามเกียรติฉ์ บับ
ท้องถิ่นทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสาน แม้ว่าจะไม่ปรากฏตอนกาเนิดนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคกลางอื่นๆ ก็ตาม แต่ทงั ้ นี้ผศู้ กึ ษาได้จดั ฐานะนางกษัตริยแ์ ละเจ้านายไว้ เข้าด้วยกัน บทบาท
การเป็ นเจ้านายจะปรากฏให้เห็นในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางต่างๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กบั
หนุ มานและพระลักษมณ์ ดว้ ย ซึ่งถือได้ว่าเป็ นอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับ
เช่นเดียวกัน
ดังนัน้ ในบทที่ 5 นี้ จะเป็ นการศึกษาอัตลักษณ์ของนางสีดาทัง้ ในลักษณะอัตลักษณ์ร่วม
และอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย ย่อมจะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจและมองเห็นตัวตนของนางสีดาที่กวีผู้แต่งได้นาเสนอภาพนางสีดาอย่างรอบด้าน
อย่างไร โดยมิได้คานึงและพิจารณาเพียงนางสีดาในรามเกียรติ ์เพียงฉบับใดฉบับหนึ่งเพียงฉบับ
เดียว และผลการศึกษาดังกล่าวยัง ช่วยสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบกับนางสีดาที่อยู่ ในบริบท
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อกี ด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดา
อัต ลัก ษณ์ ร่ว มของนางสีด า หมายถึง คุ ณสมบัติบ างประการของนางสีดาที่ปรากฏ
ร่วมกันในรามเกียรติ ์บางฉบับของไทยตัง้ แต่ 2 ฉบับขึน้ ไป
หากพิจารณาเกีย่ วกับอัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยนัน้ ผู้
ศึกษาแบ่งการจาแนกโดยใช้เกณฑ์ด้านภูมศิ าสตร์ของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับต่ างๆ
ของไทยซึง่ จะพบว่า อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาจะมี 3 ลักษณะ ดังนี้
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1. อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับ
2. อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์เฉพาะถิน่ จะปรากฏ 2 ลักษณะดังนี้
2.1 อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง
2.2 อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาค
อีสาน
3. อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ข้ามถิน่
ดังรายละเอียดผลการศึกษาต่อไปนี้
5.1.1 อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ์ ทุกฉบับ
หากพิจารณานางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับของไทยนัน้ จะพบว่า อัตลักษณ์ร่วมของนาง
สีด าในรามเกียรติท์ ุก ฉบับจะปรากฏทัง้ หมด 5 ประการ กล่ าวคือ 1) การเป็ นพระมเหสีของ
พระราม 2) การมีรปู ลักษณ์ทส่ี วยงาม 3) การมีความซื่อสัตย์และภักดีต่อสามี 4) การเป็ นมูลเหตุ
แห่งความขัดแย้ง และ 5) การเป็ นนางกษัตริยแ์ ละเจ้านาย ทัง้ นี้การพิจารณาอัตลักษณ์ร่วมของ
นางสีดาในรามเกียรติท์ ุกฉบับนอกเหนือจากบทบาทและพฤติกรรมของนางสีดาที่ปรากฏใน
เหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ่งแล้ว ผูศ้ กึ ษาจะพิจารณาจากการรับรูแ้ ละรวมไปถึงการดารงบทบาท
ของนางสีดาแบบภาพรวมตัง้ แต่ต้นเรื่องจนถึงจนเรื่องโดยจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนางสีดา
กับพระรามเป็ นเค้าโครงหลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1.1.1 การเป็ นพระมเหสีของพระราม
ลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับประการแรก นัน่ คือ “การเป็ นพระ
มเหสีของพระราม” เพราะวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยยังคงตัวละครนางสีดา
ไว้ทุกฉบับเพื่อให้นางสีดาดารงฐานะพระมเหสีของพระรามไว้ อีกทัง้ นางสีดายังดารงฐานะเป็ น
พระมเหสีของพระรามซึ่ง จะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานของ
ไทยอีกด้ว ย ถึงแม้ว่ารามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางส่วนใหญ่ จะไม่ปรากฏเหตุการณ์ต อนอภิเษก
สมรสกับพระรามแต่ก็อาจถือได้ว่า นางสีดาดารงฐานะเป็ นพระมเหสีของพระราม ไม่ว่าจะเป็ น
รามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอนก็มกี ารทาสงครามระหว่ างพระรามกับทศกัณฐ์เพื่อ แย่งชิง นางสีดา
รามเกียรติฉ์ บับรัช กาลที่ 4 ปรากฏตอนพระรามเดินดงซึ่งนางสีดาขอบวชเพื่อ ออกติดตาม
พระรามด้วย หรือรามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยาปรากฏตอนหนุ มานถวายแหวนตามค าสังของ
่
พระราม ฯลฯ ดังนัน้ การดารงฐานะพระมเหสีของพระรามซึง่ นางสีดาถือครอง เป็ นการเน้นย้าให้
เห็นถึงบทบาทของนางสีดาในฐานะดังกล่าวทีป่ รากฏร่วมกันในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย
การเป็ นพระมเหสีของพระรามทีน่ างสีดาถือครองนัน้ เป็ นบ่งชีถ้ งึ การเป็ นนางเอก
ของนางสีดาอีกด้วย กล่าวได้ว่า ฐานะพระมเหสีของพระรามได้หลังมาจากการอภิเษกสมรสกับ
พระราม โดยรามเกียรติ ์ทุกฉบับของไทยยังคงเหตุการณ์เรื่องการอภิเษกสมรสระหว่างพระราม
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กับนางสีดา อีก ทัง้ ยังปรากฏเหตุ การณ์ ร่ว มกันคือ การตัง้ เงื่อ นไขของพระฤษีท่วี ่า หากผู้ใ ด
สามารถยกศรได้สาเร็จ จะได้เป็ นผู้อภิเษกสมรสกั บนางสีดา การตัง้ เงื่อนไขดังกล่าวเป็ นการ
แสดงให้เห็นถึงการหาผูม้ บี ุญบารมีทจ่ี ะได้อภิเษกสมรสกับนางสีดาซึง่ ยังแสดงให้เห็นอีกว่า นาง
สีดาเป็ นผูม้ บี ุญบารมีเช่นเดียวกัน อีกทัง้ การตัง้ เงื่อนไขดังกล่าวเปรียบเสมือนว่า นางสีดาเป็ น
“รางวัล” ทีจ่ ะมอบให้แก่ผมู้ บี ุญบารมีเท่านัน้
หลังจากทีน่ างสีดาได้อภิเษกสมรสกับพระรามแล้ว ทาให้นางสีดาเลื่อนชนชัน้ จาก
การเป็ นพระธิดาบุญธรรมของพระฤษีส่ฐู านะการเป็ นพระมเหสีของพระราม ซึ่งทาให้นางสีดามี
ฐานะเป็ นนางกษัตริยห์ รือเจ้านายไปในคราวเดียวกัน อีกทัง้ หลังจากการอภิเษกสมรสของทัง้ คู่
ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็ นเพียงฉบับเดียวทีพ่ ระรามพานางสีดากลับเมืองอยุธยา ส่วนใน
รามเกีย รติฉ์ บับ ภาคกลางอื่น ๆ ไม่ ป รากฏตอนนี้ จ ึง ไม่ ป รากฏเหตุ ก ารณ์ ด ัง กล่ า ว และใน
รามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสาน ไม่ปรากฏตอนที่พระรามพานางสีดากลับ
เมือง แต่เดินทางต่อไปทันทีหลังจากพิธอี ภิเ ษกสมรสเสร็จสิ้น จนนาไปสู่เหตุการณ์ท่ที ศกัณฐ์
ลักพาตัวนางสีดามาไว้ทเ่ี มืองลงกา และทาให้พระรามออกติดตามมาช่วยเหลือนางสีดาและเกิด
สงครามแย่งชิงนางสีดาระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ และในทีส่ ุดแล้ว พระรามก็สามารถสังหาร
ทศกัณฐ์และพานางสีดากลับมาได้สาเร็จ
ฐานะการเป็ นพระมเหสีพระรามของนางสีดานัน้ จาต้องประสบชะตากรรมชีวติ ทัง้
ทีต่ นเองเป็ นผูก้ ่อเหตุและไม่ได้เป็ นผูก้ ่อเหตุ สามารถเห็นได้จากการอยากได้กวางทองจนทาให้
ถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ทเ่ี มืองลงกาดังทีก่ ล่าวข้างต้น และหลังจากพระรามช่วยเหลือนางสีดา
พระรามได้แสดงความไม่เชื่อใจนางสีดาด้วยการตัง้ คาถามว่า ได้สมบัตพิ สั ถานจากทศกัณฐ์อะไร
มาบ้าง ทาให้นางสีดาเกิดความคับแค้นใจจึงขอพิสูจน์ลุยไฟเพื่อขจัดคาครหานินทาและรักษา
เกียรติของตนกับพระรามไว้โดยมิให้ผอู้ ่นื มาทาลาย ซึง่ การลุยไฟนัน้ จะปรากฏเฉพาะรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และลังกาสิบโห
ต่อมานางสีดาจาต้องถูกโทษประหารชีวติ ทีเ่ กิดจากความเข้าใจผิดของพระรามที่
มีต่อนางสีดาในเหตุการณ์ปีศาจนางอดูลสิงรูปวาดทศกัณฐ์ พระรามคิดว่านางสีดายังมีความ
อาลัยต่อทศกัณฐ์ จึงทาให้พระรามสังให้
่ พระลักษมณ์นานางสีดาไปประหารชีวติ ยกเว้นเพีย ง
พรหมจักรเพียงฉบับเดียวที่พระรามสังเนรเทศนางสี
่
ดาออกจากเมือง ต่อมาเมื่อพระรามทราบ
ความจริงว่า นางสีดายังไม่เสียชีวติ พระรามจึงมาขอคืนดีกบั นางสีดา โดยนางสีดาในรามเกียรติ ์
ฉบับ ท้อ งถิ่น ไม่ม ีค วามซับ ซ้อ นหรือ มีทิฐิม านะเหมือ นกับ รามเกีย รติฉ์ บับ รัช กาลที่ 1 และ
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 กล่าวคือ ในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ เมื่อพระรามมาขอคืนดีกบั นางสี
ดา แม้ว่านางสีดาจะเสียใจแต่ ก็ยอมกลับไปพร้อ มพระรามเพื่อ ครองต าแหน่ งพระมเหสีของ
พระรามดังเดิม ส่วนนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 จะมี
ทิฐมิ านะ และไม่ยนิ ยอมกลับไปพร้อมพระราม จนทาให้พระรามออกอุบายว่าตนสิ้นพระชนม์
นางสีดาจึงเดินทางมาเมืองอยุธยาเพื่อเคารพพระศพด้วยความเศร้าโศก เมื่อนางสีดารูค้ วามจริง
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ว่าพระรามโกหกจึงตัง้ จิตอธิษฐานขอให้พระธรณีแหวกไปยังเมืองนาค เป็ นเหตุทาให้พระอิศวร
ต้องมาไกล่เกลีย่ ให้นางสีดายอมคืนดีกบั พระราม ในทีส่ ุดนางสีดาจึงยอมคืนดีกบั พระรามตามคา
ขอร้องของพระอิศวร
จากทัง้ หมดข้างต้นจะเห็นว่า อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาที่ปรากฏในรามเกียรติ ์
ทุกฉบับ ก็คอื “การเป็ นพระเมหสีของพระราม” ซึง่ กวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์ทุกฉบับยังคงให้นางสีดา
ดารงฐานะนางเอกซึง่ เป็ นการแสดงให้เห็นถึงการเป็ นพระมเหสีของพระรามอีกด้วย การเป็ นพระ
มเหสีของพระรามย่อมทาให้นางสีดามีฐานะเป็ นเจ้านายที่ดารงฐานะนางกษัตริย์ กล่าวได้ว่า
ความเข้มข้นในฐานะการเป็ นพระมเหสีของพระราม ซึ่งทาให้ชะตาชีว ิต ของนางสีดาจาต้อ ง
ประสบการณ์กบั เหตุการณ์ต่างๆ ทัง้ ในเรือ่ งทีด่ แี ละเลวร้าย ซึง่ นับเป็ นปั จจัยทีช่ ่วยทาให้บทบาท
และพฤติกรรมของนางสีดามีหลากหลายและโดดเด่นมากยิง่ ขึน้
5.1.1.2 การมีรปู ลักษณ์ที่สวยงาม
ภาพของนางสีดาทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยนัน้ จะเป็ นนางเอกที่
มีรปู ลักษณ์ทส่ี วยงามซึง่ อยูใ่ นอุดมคติของนางเอกวรรณกรรมไทย กล่าวได้ว่า การมีรปู ลักษณ์ท่ี
สวยงามถือเป็ นอัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับ
การมีรูปลักษณ์ทส่ี วยงามนับว่าเป็ นลักษณะทัวไปของนางเอกตามขนบการแต่
่
ง
วรรณกรรมไทย ดังทีบ่ ุญยงค์ เกศเทศ (2532 : 62) ได้กล่าวไว้ว่า สังคมไทยตัง้ แต่อดีตเป็ นต้น
มาได้สร้างภาพรูปร่างลักษณะของสตรีให้มคี วามงดงามบอบบางอันควรแก่การทะนุ ถนอมของ
บุรษุ โดยเฉพาะในวรรณคดี กวีจะพรรณนารูปลักษณ์ของสตรีในเกือบทุกส่วนของร่างกาย มีการ
เปรียบเทียบกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ห็นได้ประจักษ์และเป็ นทีร่ จู้ กั แพร่หลายของคนทัวไป
่ ทัง้ นี้เพื่อแสดง
ถึงความงามในอุดมคติอนั ถือว่าเป็ นความงามเลิศสมบูรณ์ และยังประสงค์ให้ภาพของสตรีท่ี
กล่าวถึงนัน้ ๆ เป็ นภาพทีม่ ชี วี ติ จิตใจและเด่นขึน้
ถึงแม้ว่ากวีผูแ้ ต่งรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยยังคงเน้นให้นางสีดาเป็ นนางเอก
ทีม่ คี วามงดงามเหมือนกันนัน้ หากพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนจะพบว่า ความเข้มข้นเรื่องความ
งามของนางสีดาจะปรากฏชัดเจนในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 คาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัย
อยุธยาและรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 เพราะปรากฏการสร้างคู่เปรียบเทียบตัวละครกับนางสีดา
ไม่ว่าจะเป็ นนางมณโฑ พระตรีศ ัก ติและพระชายาทัง้ สี่ของพระอินทร์ แต่ ใ นรามเกียรติ ์ฉบับ
ท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานจะกล่าวว่านางสีดามีความงดงามเพียงใดและมีความงาม
มากกว่านางสวรรค์ (ยกเว้นเรือ่ งพระลัก – พระลาม) กล่าวได้ว่า กวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาล
ที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ให้ความสาคัญในการสร้างคู่เปรียบเทียบด้านความงามของ
นางสีดากับตัวละครอื่นๆ เป็ นการชี้ให้เห็นถึงการขับเน้ นภาพความงามของนางสีดาให้เป็ นที่
ประจักษ์อย่างเด่นชัดมากยิง่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม การมีรปู ลักษณ์ทส่ี วยงามของนางสีดาก็ถอื ว่า
เป็ นอัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับนัน่ เอง
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ความงดงามของนางสีดาถือ ว่ามีความสาคัญ ต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่อ ง
รามเกียรติ ์ เพราะว่าความงดงามของนางสีดาเป็ นต้นเหตุและชนวนแห่งสงครามของการแย่งชิง
นางสีด าระหว่ า งพระรามกับ ทศกัณฐ์ กล่ า วคือ นางสีด าเป็ น พระมเหสีข องพระรามแต่ เ มื่อ
ทศกัณฐ์ได้ยนิ คาบอกเล่าจากนางสามนักขาก็มจี ติ รักใคร่ ทศกัณฐ์จงึ ทากลอุบายลักตัวนางสีดา
ด้วยสาเหตุน้ีจงึ ทาให้พระรามต้องติดตามมาช่วยเหลือนางสีดากลับไป ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์จนนาไปสู่การทาสงครามของทัง้ สองฝ่ าย อีกทัง้ จากการดาเนินเรื่อง
ของวรรณกรรมเรื่อ งรามเกียรติจ์ ะทาให้เ ห็นว่ า การด าเนิ นเรื่อ งส่ ว นใหญ่ จะเน้ นไปทางด้าน
สงคราม และในทีส่ ุดพระราม พระลักษมณ์และพลวานรก็สามารถสังหารฝ่ ายทศกัณฐ์ได้สาเร็จ
จากทัง้ หมดข้างต้นจะเห็นว่า อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาที่ปรากฏในรามเกียรติ ์
ทุกฉบับอีกประการหนึ่ง ก็คอื การมีรูปลักษณ์ท่สี วยงาม ซึ่งเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงขนบการ
สร้างนางเอกในวรรณกรรมไทยที่ยงั คงให้ความสาคัญในเรื่องความงดงามของรูปลักษณ์ อีกทัง้
รูปลักษณ์ท่งี ดงามของนางสีดากลายเป็ นต้นเหตุแห่งการแย่งชิงของผู้ชายระหว่างทศกัณฐ์กบั
พระราม จนนาไปสู่ความขัดแย้งที่เกิดขึน้ ในเรื่องรามเกียรติ ์และถือเป็ นความขัดแย้งของโครง
เรือ่ งหลักทีน่ าไปสู่เหตุการณ์สงครามระหว่างฝ่ ายพระรามกับทศกัณฐ์
5.1.1.3 การมีความซื่อสัตย์และภักดีต่อสามี
ความซื่อสัตย์และภักดีต่อสามี ถือเป็ นพฤติกรรมของนางสีดาอันเป็ นที่รบั รูม้ าก
ที่สุด และยังเป็ นแบบอย่างของความดีงามตามคติของผู้หญิงในสังคมไทย ภาพความซื่อสัตย์
และภักดีของนางสีดาที่มตี ่อสามีนัน้ จะปรากฏเด่นชัดในตอนที่นางสีดาไม่ยอมทศกัณฐ์ แม้ว่า
ทศกัณ ฐ์จ ะพู ด จาหว่ า นล้อ มอย่ า งใดก็ต าม ภาพของนางสีด าดัง กล่ า วจะขับ เน้ น ให้เ ห็น ถึง
พฤติก รรมในรามเกียรติฉ์ บับ ภาคกลาง แต่ จ ะไม่ ป รากฏเด่ น ชัด ในรามเกียรติฉ์ บับท้อ งถิ่น
กล่าวคือ เมื่อนางสีดาถูก ลักพาตัวมาไว้ท่เี มืองลงกา กวีผู้แต่งก็ไม่ได้บรรยายภาพการเข้าพระ
เข้านางของทศกัณฐ์กบั นางสีดา เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นางสีดาแสดงพฤติกรรมในด้านความ
ซื่อสัตย์และภักดีต่อสามี อาจเป็ นเพราะรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่นเป็ นนิทานชาดกที่ใช้เล่าเรื่อง
ให้แก่พุทธศาสนิกชน จึงเป็ นการรวบรัดความในลักษณะของการเล่าเรื่องมากกว่าทีจ่ ะพรรณนา
อารมณ์และความรูส้ กึ ของนางสีดา แต่อย่างไรก็ตาม ภาพของนางสีดาทีม่ คี วามซื่อสัตย์และภักดี
ต่ อ สามีใ นรามเกียรติฉ์ บับ ท้อ งถิ่น จึงน่ า จะอยู่ใ นอุ ดมคติข องผู้ห ญิง ไทยที่มลี ัก ษณะที่ว่ า “ผู้
หญิงไทยต้องรักและซื่อสัตย์ต่อสามี” เพราะกวีผู้แต่งมิได้แสดงพฤติกรรมการนอกใจสามีของ
นางสีดา จึงขอจัดให้นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ มีอตั ลักษณ์ร่วมในด้านความซื่อสัตย์และ
ภักดีต่อสามีแต่เพียงผูเ้ ดียว
กล่าวได้ว่า พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาในเรื่องการมีความซื่อสัตย์
และภักดีต่อสามี ถือเป็ นอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับ พฤติกรรมและการ
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แสดงออกดังกล่าวเป็ นคุณธรรมทีป่ ระจักษ์ชดั เจนซึง่ บ่งบอกถึงความเป็ นนางสีดาได้อย่างเด่นชัด
เพราะคุณธรรมดังกล่าวเป็ นลักษณะของความเป็ นผูห้ ญิงทีด่ งี ามตามกรอบจารีตของสังคมไทย
อีกทัง้ ยังเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของสังคมทีจ่ ะปรากฏอย่างเด่นชัดในวรรณกรรม
คาสอนของไทยทีผ่ หู้ ญิงจะต้องมีความซื่อสัตย์และภักดีต่อสามีเพียงผูเ้ ดียว
5.1.1.4 การเป็ นมูลเหตุแห่งความขัดแย้งของการแย่งชิ ง
การเป็ นมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง ของการแย่งชิงนัน้ ถือเป็ นอัตลักษณ์ร่วมของ
นางสีดาทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย ไม่ว่าจะเป็ นรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง ฉบับ
ภาคเหนื อ และฉบับ ภาคอีส าน เพราะนางสีด าเป็ น ตัว ละครหญิง ที่ต ั ว ละครฝ่ ายชาย ได้แ ก่
พระรามกับทศกัณฐ์ต่างมุง่ หมายปรารถนาทีจ่ ะครอบครองนางสีดา
นางสีดาเป็ นตัวละครหญิงทีม่ รี ปู ลักษณ์ทง่ี ดงาม ความงดงามของนางสีดาถือเป็ น
มูลเหตุท่กี ่อให้เกิดความขัดแย้งขึน้ มาจนก่อให้เกิดสงครามแย่งชิงนางสีดาในวรรณกรรมเรื่อง
รามเกียรติ ์ กล่าวคือ นางสามนักขาได้มาทูลฟ้ องทศกัณฐ์ว่าตนเห็นผูห้ ญิงทีม่ คี วามงดงามอย่าง
ยิง่ ยวด ซึง่ มีความงามกว่าพระตรีศกั ติ (พระอุมา พระลักษมีและพระสุรสั วดี) และรวมไปถึงนาง
มณโฑ ทาให้ทศกัณฐ์เกิดพิศวาสและอยากครอบครองนางสีดา จึงทากลอุบายลักพาตัวนางสีดา
มาไว้ท่เี มือ งลงกา เมื่อ พระรามทราบความจริงจึงต้อ งเดินทางมาช่ว ยเหลือ นางสีดากลับไป
ประการสาคัญ พระรามให้หนุ มานมาสืบข่าวนางสีดา เมื่อนางสีดาทราบว่าหนุ มานคือทหารของ
พระราม จึงสังให้
่ หนุ มานไปทูลต่อพระรามว่าตนจะรออยู่ท่เี มืองลงกาโดยจะรอให้พระรามมา
ช่วยเหลือตนและสังหารเหล่าวงศ์ยกั ษ์พาลให้หมดสิ้น การตัดสินใจทีแ่ น่ วแน่ และเด็ดเดีย่ วของ
นางสีดาจึงเป็ นสัญญาณแห่งการศึกสงครามทีท่ าให้พระรามกับทศกัณฐ์ต้องประหัตประหารกัน
และในทีส่ ุดพระราม พระลักษมณ์และพลวานรก็สามารถสังหารเหล่าวงศ์ทศกัณฐ์หมดสิ้น ย่อม
เป็ นการชี้ชดั ให้เห็นว่า นางสีดาเป็ นมูลเหตุแห่งความขัดแย้งหลักที่เกิดขึน้ ในวรรณกรรมเรื่อง
รามเกียรติ ์อย่างชัดเจน
แต่อย่างไรก็ตาม รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 จะไม่ปรากฏเด่นชัดที่ได้ชใ้ี ห้เห็นว่า
นางสีดาเป็ นมูลเหตุแห่งความขัดแย้งทีป่ รากฏในเรื่องรามเกียรติ ์ก็ตาม แต่ผศู้ กึ ษาถือว่าการรับรู้
นางสีดาว่าเป็ นตัวละครหญิงที่เป็ นมูลเหตุแห่งความขัดแย้งในเรื่อง จนเป็ นเหตุท่ที าให้ทศกัณฐ์
กับพระรามจาต้องทาสงครามแย่งชิงนางสีดา ประกอบกับรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 พระองค์
ทรงพระราชนิพนธ์ตามรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 จึงขอจัดให้นางสีดาถือเป็ นตัวละครที่เ ป็ น
มูล เหตุ แ ห่ ง ความขัด แย้ง ของการแย่ ง ชิง จนน าไปสู่ก ารเป็ น อัต ลัก ษณ์ ร่ว มของนางสีด าใน
รามเกียรติ ์ทุกฉบับด้วย
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5.1.1.5 การเป็ นนางกษัตริ ยแ์ ละเจ้านาย
การเป็ นนางกษัตริยแ์ ละเจ้านายของนางสีดานัน้ จะเป็ นทีร่ บั รูว้ ่านางสีดาเป็ นธิดา
ของทศกัณฐ์ซ่งึ ดารงฐานะนางกษัตริยแ์ ละเจ้านาย กล่าวคือ นางสีดาเป็ นนางกษัตริยท์ ่มี ฐี านะ
เป็ นธิด าของทศกัณฐ์ดงั ที่ปรากฏตอนกาเนิ ดนางสีด าในต้นเรื่อง โดยเฉพาะรามเกียรติฉ์ บับ
รัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่นทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสาน แม้ว่าจะไม่ปรากฏตอน
กาเนิดนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางอื่นๆ ก็ตาม แต่ทงั ้ นี้ผศู้ กึ ษาได้จดั ฐานะนางกษัตริย์
และเจ้านายไว้ด้วยกัน บทบาทการเป็ นเจ้านายจะปรากฏให้เห็นในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง
ต่างๆ ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กบั หนุ มานและรวมไปถึงพระลักษมณ์ ท่สี ามารถออก
คาสังได้
่ และยังรวมไปถึงฐานะนางกษัตริยผ์ เู้ ป็ นพระมเหสีของพระราม ทีท่ าให้เกิดสงครามของ
ทัง้ สองฝ่ าย จนทาให้เกิดการสูร้ บแย่งชิงนางสีดาระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์โดยพระรามได้ออก
ติดตามมาช่วยเหลือนางสีดาจากการลักพาตัวนางสีดาของทศกัณฐ์
กล่าวได้ว่า การดารงฐานะนางกษัตริยแ์ ละเจ้านายของนางสีดาเป็ น ปั จจัยทีช่ ่วย
แสดงให้เห็นถึงชาติกาเนิดทีส่ ูงส่ง ของนางสีดา แม้ว่านางสีดาจะถูกลอยแพโดยทาให้ความเป็ น
พระธิดาของกษัตริยห์ รือนางกษัตริยต์ อ้ งสิน้ สุดแล้ว แต่ดว้ ยความเป็ นผูม้ ี “บุญ” ของนางสีดา ทา
ให้นางสีดาหวนคืนสู่ฐานะนางกษัตริยอ์ กี ครัง้ ด้วยการอภิเษกสมรสกับพระราม จนทาให้นางสีดา
กลายเป็ นชนชัน้ เจ้านายที่มอี านาจซึ่งสามารถออกคาสังกั
่ บบริวารของพระรามได้เช่นเดียวกัน
นับเป็ นสิ่งที่ช่วยทาให้เห็นว่า อานาจของผู้หญิงอาจได้มาด้ว ยการอภิเษกสมรสกับผู้ชายที่ม ี
อานาจนันเอง
่
ทัง้ นี้ “การดูแลปรนนิบตั สิ ามี” อาจเป็ นลักษณะและพฤติกรรมของนางสีดาที่สบื
เนื่องมาจากความซื่อสัตย์และภักดีต่อพระรามผูเ้ ป็ นสามี ทาให้นางสีดาแสดงพฤติกรรมในฐานะ
ผู้รบั ใช้สามีโดยจะติดตามปรนนิบตั ิสามีของตน เห็นได้จากการขอออกบวชเพื่อออกติดตาม
พระราม แต่ ทงั ้ นี้พฤติกรรมด้านการดูแลปรนนิบตั ิสามีจะไม่ปรากฏเด่นชัดในรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคกลางบางฉบับ เช่น รามเกียรติ ์ฉบับอยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน ฯลฯ กล่าวได้ว่า กวีผู้
แต่ ง ไม่ ไ ด้เ น้ น บทบาทส าคัญ ในด้า นนี้ อาจเป็ น เพราะเป็ น ฉบับ ตัด ตอนจึง ท าให้ไ ม่ ป รากฏ
พฤติกรรมเรือ่ งการดูแลปรนนิบตั สิ ามีของนางสีดาทีม่ ตี ่อพระราม ทาให้ผศู้ กึ ษาไม่จาแนกเข้าอยู่
ในอัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับ
ดังนัน้ อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับนัน้ จะปรากฏทัง้ หมด 5 ประการ
ได้แก่ 1) การเป็ นพระมเหสีของพระราม 2) การมีรปู ลักษณ์ทส่ี วยงาม 3) การมีความซื่อสัตย์
และภักดีต่อสามี 4) การเป็ นมูลเหตุแห่งความขัดแย้งของการแย่งชิง และ 5) การเป็ นนาง
กษัตริยแ์ ละเจ้านาย อาจกล่าวได้ว่า อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับนัน้ จะเป็ น
การรับรูแ้ ละเข้าใจตรงกัน โดยจะถือว่า อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับจะเป็ น
พื้น ที่ห ลัก ซึ่ง เปรีย บเสมือ นพื้น ที่ร องรับ อัต ลัก ษณ์ ข องนางสีด าในลัก ษณะอื่น ๆ ที่ป รากฏ
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ดังนัน้ อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับจึงได้กลายเป็ น “โครงสร้างหลัก” ที่จะ
สถาปนาอัตลักษณ์ของนางสีดาเป็ นพืน้ ฐานในการรองรับอัตลักษณ์ของนางสีดาในลักษณะอื่นๆ
โดยจะยึดโยงอัตลักษณ์ของนางสีดาในลักษณะอื่นๆ เข้าด้วยกันอย่างประสานกลมกลืน
5.1.2 อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ์ เฉพาะถิ่ น
การพิจารณาอัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์เฉพาะถิน่ ผูศ้ กึ ษาจะพิจารณาจาก
ข้อมูลในบทที่ 4 เรื่องความเป็ นนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย และสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง และ 2)
อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสาน ดังรายละเอียดผล
การศึกษาต่อไปนี้
5.1.2.1 อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง
อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง จะเป็ นลักษณะอัตลักษณ์
ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางปรากฏร่วมกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1.2.1.1 ลักษณะภายภายนอกของนางสีดาด้านการแต่งกาย
ลักษณะภายภายนอกของนางสีดาด้านการแต่งกายถือว่าเป็ นอัต ลักษณ์
ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง ซึ่งจะปรากฏ 2 ลักษณะ กล่าวคือ การแต่งกาย
นางแบบละครใน และการแต่งกายแบบดาบสินี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การแต่งกายนางแบบละครใน
การพรรณนาภาพการแต่งกายของนางสีดาแบบละครใน จะปรากฏ
ชัดเจนในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 การแต่งกายของนางสีดาใน
ลักษณะดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กบั จุดมุ่งหมายการแต่งรามเกียรติ ์เพื่อใช้ในการแสดงละครใน
อัน ถือ ว่ า เป็ น อัต ลัก ษณ์ เ ฉพาะของนางสีด าด้า นการแต่ ง กายนางแบบละครในที่ป รากฏใน
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 เท่านัน้ กล่าวได้ว่า การแต่งกาย
นางแบบละครในจะถือเป็ นอัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาที่ป รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2
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ตารางที่ 11 อัตลักษณ์รว่ มด้านลักษณะภายนอก : การแต่งกายนางแบบละครในของนางสีดา
ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง
อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านลักษณะภายนอกของนางสีดา

รามเกียรติ์ ร.1

รามเกียรติ์ ร.2

การแต่งกายนางแบบละครใน





2) การแต่งกายแบบดาบสิ นี
การพรรณนาภาพการแต่ ง กายของนางสีด าแบบดาบสินี นัน้ จะ
ปรากฏชัดเจนในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 และรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 6 กล่าวคือ ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางทัง้ สามฉบับข้างต้น จะปรากฏตอนเดินดงของ
นางสีดาที่นางสีดาได้ทูลขอพระรามออกบวชเพื่อติดตามไปรับใช้พระรามในป่ า หลังจากที่นาง
ไกยเกษีได้ทูลขอราชสมบัตใิ ห้แก่พระพรต จึงทาให้พระรามต้องออกเดินป่ าเป็ นเวลา 14 ปี
กล่าวได้ว่า เมื่อนางสีดาได้ขอออกบวชโดยดารงเพศเป็ นดาบสเช่นเดียวกับพระราม จึงทาให้
นางสีดาจาต้องแต่งกายเป็ นดาบสินี ซึง่ ช่วยทาให้เห็นถึงการแต่งกายของนางสีดาทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิม
ตารางที่ 12 อัตลักษณ์รว่ มด้านลักษณะภายนอก : การแต่งกายแบบดาบสิ นีของนางสีดา
ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง
อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านลักษณะภายนอกของนางสีดา
การแต่งกายแบบดาบสินี

รามเกียรติ์ ร.1

รามเกียรติ์ ร.4

รามเกียรติ์ ร.6







5.1.2.1.2 ลักษณะพิ เศษของนางสีดา
อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาด้านลักษณะพิเศษในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง
บางฉบับ ได้แก่ 1) การมีกายร้อน 2) การเสีย่ งทายบุษบกแก้ว 3) การลุยไฟ และ 4) ธรณีแหวก
จะปรากฏให้เ ห็น เฉพาะรามเกีย รติฉ์ บับ รัช กาลที่ 1 และรามเกีย รติฉ์ บับ รัช กาลที่ 2 และ
รามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน
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ตารางที่ 13 อัตลักษณ์รว่ มด้านลักษณะพิ เศษของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง
อัตลักษณ์รว่ มด้านลักษณะ
พิ เศษของนางสีดา
การมีกายร้อน
การเสีย่ งทายบุษบกแก้ว
การลุยไฟ
ธรณีแหวก

รามเกียรติ์ ร.1

รามเกียรติ์ ร.2











รามเกียรติ์ วดั ขนอน


ด้ า นการมีก ายร้อ น จะถือ ว่ า เป็ นอัต ลัก ษณ์ ข องนางสีด าที่ ป รากฏใน
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ลักษณะพิเศษเรือ่ งการมีกายร้อนเป็ น
สิง่ ที่กวีผู้แต่งสร้างสรรค์ข้นึ มาเพื่อใช้เป็ นเกราะป้ องกันให้แก่นางสีดาโดยมิให้ถูกทศกัณฐ์ล่วง
ละเมิดทางเพศ
ด้านการเสีย่ งทายบุษบกแก้ว จะถือว่าเป็ นอัตลักษณ์ ของนางสีดาทีป่ รากฏ
ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางเช่นเดียวกัน ซึง่ จะปรากฏอย่างเด่นชัดในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และรามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน กล่าวได้ว่า ลักษณะพิเศษด้านนี้จะ
สัมพันธ์กบั การตัง้ จิตอธิษฐานของนางสีดาซึง่ จะช่วยทาให้นางสีดาสามารถกระทาบางสิง่ เพื่อทา
ให้ตนเองรับรูค้ วามจริง
ด้านการลุยไฟ จะถือว่าเป็ นอัตลักษณ์ของนางสีดาที่ปรากฏในรามเกียรติ ์
ฉบับภาคกลางและฉบับภาคเหนือ ได้แก่ รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2
และลังกาสิบโห อีกทัง้ การลุยไฟที่ปรากฏในเรื่องรามเกียรติ ์จะเป็ นการสืบขนบความคิดของรา
มายณะอินเดีย ซึง่ การลุยไฟจะเป็ นการพิสูจน์ความบริสุทธิ ์ของผูห้ ญิง นอกจากนี้ลกั ษณะพิเศษ
ด้านการลุยไฟยังปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ นันคื
่ อ เรื่องลังกาสิบโห ซึง่ อาจรับลักษณะ
พิเศษดังกล่าวไปจากรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง
ด้านธรณีแหวก จะถือว่าเป็ นอัตลักษณ์ของนางสีดาที่ปรากฏในรามเกียรติ ์
ฉบับภาคกลางเท่านัน้ ได้แก่ รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ถือว่า
เป็ นอัตลักษณ์ร่วมของรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางบางฉบับเช่นเดียวกัน เพราะรามเกียรติ ์ฉบับ
ท้องถิน่ มิได้ปรากฏลักษณะพิเศษด้านนี้
5.1.2.1.3 ช่วงชีวิตของนางสีดา
อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางในด้านช่วงชีวติ ของ
นางสีดานัน้ จะปรากฏเด่นชัดในช่วงชีวติ หลังการอภิเษกสมรสและช่วงชีวติ แห่งการพิสูจน์ความ
ดีงาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1) ช่วงชีวิตหลังการอภิ เษกสมรส
1.1) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เครือญาติ ของสามี
นางสีด าได้ก่ อ เกิด ความสัม พัน ธ์ ท่ีดีกับ เครือ ญาติข องสามี
หลังจากทีอ่ ภิเษกสมรสกับพระราม ทัง้ ในฐานะ “ลูกสะใภ้” และ “พีส่ ะใภ้” จะปรากฏในรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 และจะปรากฏเด่นชัดในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางเป็ นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ น
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติฉ์ บับรัชกาลที่ 2 คาพากย์รามเกียรติ ์ รามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 4 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 และบทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์ ย่อมชีใ้ ห้เห็นถึงอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดา
ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางบางฉบับ
ตารางที่ 14 อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เครือญาติ ของสามี
ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง
อัตลักษณ์รว่ ม
คาพากย์
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา รามเกียรติ์
การมีความสัมพันธ์ทด่ี ี

กับเครือญาติของสามี

ร.1

ร.2

ร.4

ร.6

รามเกียรติ์ ฉบับ สมเด็จฯ
กรมพระยานริศราฯ











2) ช่วงชีวิตแห่งการพิ สจู น์ ความดีงาม
2.1) การลุยไฟเพื่อพิ สจู น์ ความบริ สทุ ธิ์
การลุยไฟเพื่อพิสจู น์ความบริสุทธิ ์นัน้ จะเป็ นช่วงชีวติ ของนาง
สีดาทีจ่ าต้องพิสจู น์ความดีงามของตนทีถ่ อื ครองไว้ดว้ ยการรักษากายและใจเพื่อพระรามเพียงผู้
เดียว ซึ่งจะปรากฏอย่างชัดเจนในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2
การลุยไฟนัน้ น่ าจะรับคติมาจากจากรามายณะของอินเดีย ทาให้ไม่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
ท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานเพราะขัดกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา (ยกเว้นเรื่องลังกา
สิบโห) กล่าวได้ว่า การลุยไฟเพื่อพิสจู น์ความบริสุทธิ ์ของนางสีดาจึงถือว่าเป็ นอัตลักษณ์ร่วมของ
นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง 2 ฉบับข้างต้น
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ตารางที่ 15

อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง
อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา
การลุยไฟเพื่อพิสจู น์ความบริสทุ ธิ ์

รามเกียรติ์ ร.1

รามเกียรติ์ ร.2





2.2) การเป็ นผูท้ ี่ถกู ลงทัณฑ์จากสามี
อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง จะ
ปรากฏในตอนเหตุการณ์นางสีดาเป็ นผูท้ ถ่ี ูกลงทัณฑ์จากสามี กล่าวคือ เหตุการณ์ทเ่ี กิดจากนาง
สีดาถูกนางอดูลใส่รา้ ยด้วยการสิงรูป ทศกัณฐ์ ทาให้พระรามเข้าใจผิดคิดว่านางสีดายังอาลัยใน
ตัวทศกัณฐ์ จึงทาให้พระรามตัดสินโทษสูงสุดโดยการสังให้
่ พระลักษณ์นานางสีดาไป “ประหาร
ชีวติ ” ซึง่ จะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และบทละครดึกดา
บรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั -ติวงศ์ รวม
ไปถึงรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือและภาคอีสานอีกด้วย
ตารางที่ 16

อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การเป็ นผูท้ ี่ถกู ลงทัณฑ์จากสามี
ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง

อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา

รามเกียรติ์
ร.1

รามเกียรติ์
ร.2

รามเกียรติ์ ฉบับสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา
นริศรานุวดั ติ วงศ์

การเป็ นผูท้ ถ่ี ูกลงทัณฑ์
จากสามี







2.3) การมาอาศัยอยู่กบั พระฤษี
อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางบาง
ฉบับ เห็นได้จากหลังเหตุการณ์ทน่ี างสีดาถูกตัดสินโทษประหารชีวติ เพราะพระรามเข้าใจผิดคิด
ว่านางสีดายังมีใจให้แก่ทศกัณฐ์ เนื่องจากนางอดูลปี ศาจล่อลวงให้วาดรูปทศกัณฐ์ และจากนัน้
นางอดูลปี ศาจได้สงิ ภาพจึงทาให้ลบรูปไม่ออก เป็ นสาเหตุทาให้พระรามลงทัณฑ์นางสีดาด้วย
การประหารชีวติ แต่พระลักษมณ์ไม่อาจประหารชีวติ นางสีดาได้ นางสีดาจึงได้ เดินทางมาอาศัย
กับพระฤษีวชั มฤค
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ตารางที่ 17

อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การมาอาศัยอยูก่ บั พระฤษี
ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง

อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา
การมาอาศัยอยู่กบั พระฤษี

รามเกียรติ์ ร.1

รามเกียรติ์ ร.2





รามเกียรติ์
พระเจ้ากรุงธนบุรี


2.4) การเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว (single mom)
การเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยวของนางสีดา (single mom) จะถือว่า
เป็ นอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และ
รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ทส่ี บื เนื่องจากนางสีดาออกจากเมืองในฐานะ
นักโทษจนต้องมาอาศัยอยูก่ บั พระฤษี ในขณะนัน้ นางสีดาตัง้ ครรภ์และได้คลอดบุตรออกมาเพียง
ลาพัง ซึง่ ทาให้นางสีดาจาต้องดาเนินชีวติ ด้วยการเลีย้ งบุตรของตนเองในฐานะแม่เลี้ยงเดีย่ วที่
ปราศจากการเหลียวแลจากสามี
ตารางที่ 18

อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว (single mom)
ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง

อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา
การเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ ว
(single mom)

รามเกียรติ์ ร.1

รามเกียรติ์ ร.2

รามเกียรติ์
พระเจ้ากรุงธนบุรี







2.5) การเป็ นผูเ้ สียสละ
การเป็ นผูเ้ สียสละเพื่อส่วนรวมของนางสีดา จะปรากฏให้เห็น
ตอนท้ายเรื่อง ดังเหตุการณ์ท่พี ระอิศวรมาช่วยไกล่เกลี่ยนางสีดาให้คนื ดีกบั พระรามโดยอ้าง
ความสุขสงบของโลกสวรรค์และมนุษย์ เพราะหากนางสีดาไม่ยอมคืนดีกบั พระรามก็จะทาให้เกิด
ปั ญหา เพราะทัง้ พระรามกับนางสีดาคือ พระนารายณ์อวตารและพระลักษมีอวตารทีม่ าปราบยุค
เข็ญเพื่อช่วยเหลือทัง้ เหล่าเทวดาและมนุ ษย์ จึงทาให้พระอิศวรต้องอ้อนวอนนางสีดาให้ยอมคืน
ดีกบั พระราม โดยจะปรากฏเฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2
ซึง่ จะไม่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสาน อาจเป็ นเพราะมีบทบาท
ของพระอิศวรซึง่ เป็ นคติความเชื่อในศาสนาฮินดู โดยขัดแย้งกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่
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อยู่ในภายใต้คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของสังคมภาคเหนือและภาคอีสาน อาจกล่าวได้
ว่า การเป็ นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมของนางสีดานัน้ ถือเป็ นอัตลักษณ์ร่ วมของรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 เท่านัน้
ตารางที่ 19

อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การเป็ นผูเ้ สียสละ
ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง
รามเกียรติ์
ร.1


อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา
การเป็ นผูเ้ สียสละ

รามเกียรติ์
ร.2


5.1.2.1.4 พฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา
อัต ลัก ษณ์ ร่ ว มของนางสีด าในรามเกีย รติฉ์ บับ ภาคกลางบางฉบับ ด้า น
พฤติกรรมและการแสดงออก มีดงั นี้
1) การดูแลปรนนิ บตั ิ สามี
พฤติก รรมของสีด าในเรื่อ งการดูแ ลปรนนิ บ ัติส ามีนัน้ จะปรากฏ
เด่นชัดในคาพากย์รามเกียรติ ์สมัยอยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี รามเกีย รติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 และบทละครดึกดาบรรพ์เรื่อง
รามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์ กล่าวได้ว่า กวีผู้
แต่งได้พรรณนาหน้าทีข่ องนางสีดาในฐานะภรรยาทีต่ ้องดูแลปรนนิบตั สิ ามีไว้อย่างเด่นชัด จึงทา
ให้อตั ลักษณ์ร่วมของนางสีดาในด้านการมีความรับผิดชอบในการดูแลปรนนิบตั สิ ามี จะปรากฏ
ในรามเกียรติ ์ฉบับดังทีก่ ล่าวข้างต้น
ตารางที่ 20

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การดูแลปรนนิ บตั ิ
สามี ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง

อัตลักษณ์ร่วม
ด้านพฤติ กรรมและการ
แสดงออกของนางสีดา

การดูแลปรนนิบตั สิ ามี

คาพากย์
รามเกียรติ์

รามเกียรติ์
พระเจ้ากรุง
ธนบุรี

รามเกียรติ์
ร.1

รามเกียรติ์
ร.2

รามเกียรติ์
ร.4

รามเกียรติ์
ฉบับสมเด็จฯ
กรมพระยา
นริ ศราฯ
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2) การมีความกตัญญูกตเวที
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มพี ระคุณของนางสีดานัน้ จะทาให้เห็นว่า
แม้ว่านางสีดาจะมีชาติกาเนิดที่สูงส่ง แต่เมื่อผูใ้ จบุญมีบุญคุณคอยช่วยเหลือนางในยามตกทุกข์
ทาให้นางตอบแทนด้วยการอยูร่ บั ใช้พระฤษี เป็ นการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านการมีความ
กตัญ ญู ก ตเวทีต่ อ ผู้ ม ีพ ระคุ ณ อย่ า งชัด เจน ทัง้ นี้ จ ะปรากฏในรามเกี ย รติ ฉ์ บับ รัช กาลที่ 1
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ส่วนในรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี นางสีดามาอาศัยอยู่กบั พระ
ฤษี แต่ไม่ปรากฏบทบาทและพฤติกรรมด้านการมีความกตัญญูกตเวทีอย่างเด่นชัด จึงถือว่า
เป็ นอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางที่ปรากฏชัดเจนในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 เท่านัน้
ตารางที่ 21

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การมีความกตัญญู
กตเวที ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและ
การแสดงออกของนางสีดา
การมีความกตัญญูกตเวที

รามเกียรติ์ ร.1

รามเกียรติ์ ร.2





3) การมีความเคารพต่อผูท้ รงศีล
การมีความเคารพต่อผูท้ รงศีล จะพิจารณาจากเหตุการณ์ท่ที ศกัณฐ์
แปลงเป็ นพระฤษีเพื่อมาล่ อลวงนางสีดาให้นิยมชมชอบในตัว ทศกัณฐ์ซ่งึ จะเป็ นเหตุการณ์ ท่ี
เกิดขึ้นก่อนการแปลงเป็ นกวางทองของมารีศ (ฉบับท้องถิ่น จะเป็ นพระอินทร์และทศกัณฐ์ท่ี
แปลงเป็ นกวางทอง) ซึง่ จะปรากฏเด่นชัดในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่
6 และค าพากย์รามเกียรติ ์เนื่อ งจากปรากฏตอนดังกล่าว กล่ าวได้ว่ า นางสีดามีพ ฤติกรรมที่
แสดงออกให้เห็นถึงความเคารพยาเกรงทีม่ ตี ่อผู้ทรงศีล (พระฤษี) ย่อมชีใ้ ห้เห็นถึงอัตลักษณ์ร่วม
ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง
ตารางที่ 22

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การมีความเคารพ
ต่อผูท้ รงศีล ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรม
คาพากย์รามเกียรติ์
และการแสดงออกของนางสีดา
การมีความเคารพต่อผูท้ รงศีล


รามเกียรติ์ ร.1

รามเกียรติ์ ร.6
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4) การมีความหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม
หากการพิจารณาพฤติกรรมในเรือ่ งการมีความหลงใหลในของแปลก
ตาและสวยงามของนางสีดา จะพิจารณาจากเหตุการณ์เรื่อง “กวางทอง” อันเป็ นการแสดงออก
ให้เห็นถึงจิตใจของนางสีดาในลักษณะของมนุษย์ปถุ ุชน พฤติกรรมดังกล่าวปรากฏในรามเกียรติ ์
ฉบับ รัชกาลที่ 1 รามเกีย รติฉ์ บับรัชกาลที่ 6 และค าพากย์รามเกีย รติเ์ นื่ อ งจากปรากฏตอน
ดังกล่าว กล่าวได้ว่า เหตุการณ์เรือ่ ง “กวางทอง” ถือว่าเป็ นจุดเปลีย่ นชะตาชีวติ ของนางสีดาทีท่ า
ให้นางสีดาถูกทศกัณฐ์จบั ตัวไปที่เมืองลงกา นอกจากนี้ในรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี แม้
จะไม่ป รากฏเหตุ ก ารณ์ เ รื่อ งกวางทองแต่ ก็นับ ได้ว่ า ปรากฏพฤติก รรมของนางสีด าในด้า น
ดังกล่าว เพราะปรากฏการเล่าความหลังของนางสีดาและพระรามทีเ่ ล่าถึงเรื่องนางสีดาอยากได้
กวางทองดังในตอนท้าวมาลีวราชไต่สวนความพระรามกับนางสีดา นับว่าเป็ นอัตลักษณ์ร่วมของ
นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางบางฉบับดังทีก่ ล่าวข้างต้น
ตารางที่ 23

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การมีความหลงใหล
ในของแปลกตาและสวยงาม ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรม
และการแสดงออกของนางสีดา
การมีความหลงใหลใน
ของแปลกตาและสวยงาม

คาพากย์
รามเกียรติ์


รามเกียรติ์
รามเกียรติ์ รามเกียรติ์
พระเจ้ากรุงธนบุรี ฉบับ ร.1
ฉบับ ร.6






5) การถือตัวและหยิ่ งในศักดิ์ ศรี
การถือตัวและหยิง่ ในศักดิ ์ศรีของนางสีดานัน้ จะช่วยทาให้เห็นถึง
พฤติกรรมของความเป็ นหญิงของนางสีดาได้อย่างเด่นชัดอีกประการหนึ่ง นับเป็ นสิง่ ที่นางสีดา
หวงแหนและมิยอมให้ผใู้ ดมาล่วงละเมิดศักดิ ์ศรีแห่งความเป็ นหญิงของตน ดังจะเห็นได้จากตอน
หนุ มานจะพานางสีดากลับไปหาพระราม นางสีดามิยนิ ยอมเพราะมิอยากให้ชายใดถูกตัวนาง
เว้นแต่เพียงสามีเท่านัน้ อีกทัง้ การถือตัวและหยิง่ ในศักดิ ์ศรีของนางสีดายังสะท้อนให้เห็นถึงการ
ผูกคอตายทีท่ าให้เห็นว่า “ยอมตายดีกว่ายอมเสียตัว” ให้แก่ทศกัณฐ์ นอกจากนี้กวีผู้แต่งยังขับ
เน้ นให้นางสีดามีความเด่นชัดเรื่องการถือตัวและถือศักดิ ์ศรี ไม่ว่าจะเป็ นตอนลุยไฟ หรือธรณี
แหวก ซึ่ง จะปรากฏเด่ นชัด เฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง ตลอดจนการถือตัวและหยิง่ ใน
ศักดิ ์ศรีเพื่อพระราม อันเป็ นการเน้ นย้าว่า พฤติกรรมของนางสีดาดังกล่าวเป็ นอัตลักษณ์ ร่วม
ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางบางฉบับ
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ตารางที่ 24

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การถือตัวและ
หยิ่ งในศักดิ์ ศรี ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง

อัตลักษณ์รว่ มด้าน
พฤติ กรรมและการ
แสดงออกของนางสีดา
การถือตัวและ
หยิง่ ในศักดิศรี
์

คาพากย์
รามเกียรติ์

รามเกียรติ์
อยุธยา

รามเกียรติ์
ฉบับ ร.1

รามเกียรติ์
ฉบับ ร.2

รามเกียรติ์
ฉบับ ร.6











6) การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมา
การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมาของนางสีดานัน้ ถือว่าเป็ นการ
แสดงออกอย่ า งเด่ น ชัด ในรามเกี ย รติ ฉ์ บับ ภาคกลาง ได้ แ ก่ รามเกี ย รติ ฉ์ บับ รัช กาลที่ 1
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 คาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา และ
บทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ์ ซึ่งนางสีดาจะแสดงวาจาตามความคิด ของตนเองอย่างตรงไปตรงมา เห็นได้เด่นชัด
จากตอนนางสีดาบริภาษทศกัณฐ์และรวมไปถึงตอนสนทนากับหนุ มาน บางฉบับมีการใช้ “มึง /
กู” นับเป็ นสิง่ ทีช่ ใ้ี ห้เห็นถึงอัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางได้เป็ นอย่างดี
ตารางที่ 25

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การใช้วาจารุนแรง
และตรงไปตรงมา ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง

อัตลักษณ์รว่ มด้าน
พฤติ กรรมและการ
แสดงออกของนางสีดา
การใช้วาจารุนแรง
และตรงไปตรงมา

คาพากย์
รามเกียรติ์


รามเกียรติ์ ฉบับ
รามเกียรติ์ รามเกียรติ์ รามเกียรติ์
สมเด็จฯ พระยา
ฉบับ ร. 1 ฉบับ ร. 2 ฉบับ ร. 6
นริศราฯ








7) การแสดงออกทางอารมณ์เศร้าโศกรุนแรง
การแสดงออกทางอารมณ์เศร้าโศกรุนแรงของนางสีดา จะพิจารณา
จากเหตุการณ์ในเรือ่ งทัง้ หมด 4 เหตุการณ์ ได้แก่ ตอนนางสีดาถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ทเ่ี มือง
ลงกา ตอนนางสีดาผูกคอตาย ตอนนางสีดาคร่าครวญถึงพระรามเมือ่ ตอนศึกอินทรชิต (ตอนนาง
สีดามาสนามรบ) และรวมไปถึงตอนทีน่ างสีดาเล่าความหลังให้พระมงกุฎฟั ง
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การแสดงอารมณ์โศกเศร้ารุนแรงของนางสีดาเป็ นสิง่ ที่ช่วยขับเน้ น
ให้เห็นถึงความเป็ นปุถุชนของนางสีดา โดยจะปรากฏเด่นชัดในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง ได้แก่
คาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา บทละครรามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับพระ
เจ้ากรุงธนบุร ี รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และรวมไปถึงรามเกียรติ ์
ฉบับวัดขนอนอีกด้วย อาจเป็ นเพราะสัมพันธ์กบั จุดมุ่งหมายของการแต่งเพื่อใช้ในการแสดง ไม่
ว่าจะเป็ นการแสดงหนังใหญ่ (คาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยาและรามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน)
การแสดงละครในและละครของชาวบ้าน (รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี รามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และรามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา) จึงนับเป็ นสาเหตุสาคัญ
ทีท่ าให้กวีผู้แต่งรามเกียรติ ์แต่ละฉบับได้เปิ ดโอกาสให้ตวั ละครนางสีดาสามารถแสดงออกทาง
อารมณ์เศร้าโศกเสียใจเพื่อสื่ออารมณ์ของตัวละครไปยังผูอ้ ่านและผูฟ้ ั งได้อย่างชัดเจน แสดงให้
เห็นถึงมิตคิ วามเป็ นมนุ ษย์ปุถุชนทัวไปที
่ ม่ ที งั ้ รัก โลภ โกรธ หลง อาจกล่าวได้ว่า การแสดงออก
ทางอารมณ์โศกที่รุนแรงของนางสีดาเป็ นอัตลักษณ์ร่วมในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางดังที่กล่าว
ข้างต้น
ตารางที่ 26

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การแสดงออก
ทางอารมณ์เศร้าโศกรุนแรง ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง

อัตลักษณ์ร่วมด้าน
พฤติ กรรม
และการแสดงออก
ของนางสีดา
การแสดงออก
ทางอารมณ์
เศร้าโศกรุนแรง

คาพากย์
รามเกียรติ์

รามเกียรติ์
อยุธยา

รามเกียรติ์
พระเจ้า
กรุงธนบุรี







รามเกียรติ์ รามเกียรติ์
ร. 1
ร. 2





รามเกียรติ์
วัดขนอน



8) การมีความรักและห่วงใยบุตร
พฤติกรรมของนางสีดาในเรื่อง “การมีความรักและห่วงใยบุตร” เป็ น
พฤติกรรมที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นแม่ท่มี คี วามรักและห่วงใยลูกของตนอย่างชัดเจน
โดยจะปรากฏเด่นชัดในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 รามเกียรติ ์
ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี จึงนับว่าเป็ นอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางบาง
ฉบับดังทีป่ รากฏข้างต้น
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ตารางที่ 27

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การมีความรักและ
ห่วงใยบุตร ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและ
การแสดงออกของนางสีดา
การมีความรักและห่วงใยบุตร

รามเกียรติ์ ฉบับ
พระเจ้ากรุงธนบุรี


รามเกียรติ์
ร.1


รามเกียรติ์
ร.2


9) การสานึ กผิด
การส านึ ก ผิด ของนางสีด าจะปรากฏในรามเกียรติฉ์ บับภาคกลาง
เท่ า นัน้ ได้แ ก่ ค าพากย์ร ามเกียรติฉ์ บับ สมัย อยุธ ยา รามเกีย รติฉ์ บับ พระเจ้า กรุ ง ธนบุ ร ี
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และรามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน อาจกล่าว
ได้ว่า การสานึกผิดของนางสีดาแสดงให้เห็นถึงการตระหนักรูต้ ่อสิง่ ทีต่ นเป็ นต้นเหตุของการเกิด
สงคราม เพราะความเอาแต่ใจและดื้อรัน้ ของตนเองที่อยากได้กวางทอง จนทาให้พระรามต้อง
ลาบากเดินทางมาทาศึกสงครามกับฝ่ ายทศกัณฐ์ ถือได้ว่าเป็ นอัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาใน
รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางบางฉบับดังทีป่ รากฏข้างต้น
ตารางที่ 28

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การสานึ กผิด
ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง

อัตลักษณ์ร่วมด้านพฤติ กรรมและ คาพากย์
การแสดงออกของนางสีดา
รามเกียรติ์
การสานึกผิดของนางสีดา


รามเกียรติ์
พระเจ้ากรุงธนบุรี


รามเกียรติ์
ร.1


รามเกียรติ์
ร.2


รามเกียรติ์
วัดขนอน


จากการพิจารณาเกีย่ วกับอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง
ทัง้ หมดข้างต้นจะทาให้เห็นว่า อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง จะ
ปรากฏอัตลักษณ์รว่ มของนางสีดามากมายหลายลักษณะ กล่าวคือ 1) ลักษณะภายภายนอกของ
นางสีดาด้านการแต่งกาย ได้แก่ การแต่งกายนางแบบละครใน และการแต่งกายนางแบบดาบสินี
2) ลักษณะพิเศษของนางสีดา 3) ช่วงชีวติ ของนางสีดา จะเป็ นช่วงชีวติ หลังการอภิเษกสมรส
ของนางสีดา ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั เครือญาติของสามี การเป็ นผู้ท่ถี ูกลงทัณฑ์จาก
สามี การมาอาศัยอยูก่ บั พระฤษี การเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ ว และการเป็ นผูเ้ สียสละ และ 4) พฤติกรรม
และการแสดงออกของนางสีดา ได้แก่ การดูแลปรนนิบตั สิ ามี การมีความกตัญญูกตเวที การมี
ความเคารพต่อผูท้ รงศีล การมีความหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม การถือตัวและหยิง่ ใน
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ศักดิ ์ศรี การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมา การแสดงออกทางอารมณ์เศร้าโศกรุนแรง การมี
ความรักและห่วงใยบุตร และการสานึกผิด กล่าวได้ว่า การพิจารณาเกี่ยวกับความเป็ นนางสีดา
ในรามเกียรติ ์สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการค้นหาอัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคกลางได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้
5.1.1.2 อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือ
ภาคอีสาน
การพิจารณาอัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือ
ภาคอีสาน จะศึกษาจากรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือทัง้ หมด 4 ฉบับ ได้แก่ ปรัมมเหียร หอรมาน
ลังหาสิบโหและพรหมจักร และรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน ทัง้ หมด 3 ฉบับ ได้แก่ ควยทัวระพี
พระรามชาดกและพระลัก - พระลาม โดยจะพิจารณาจากผลข้อมูลในบทที่ 4 เรื่องความเป็ นนาง
สีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย
ทัง้ นี้ลกั ษณะอัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือ
ภาคอีสาน จะเป็ นลักษณะที่อตั ลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือปรากฏร่วมกัน
อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสานปรากฏร่วมกัน และ/หรือ อัตลักษณ์ของนาง
สีดาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานปรากฏร่วมกัน
ดังนัน้ การจาแนกและการอภิปรายอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคเหนือและภาคอีสานรวมกันนัน้ อาจเป็ นเพราะผูศ้ กึ ษามองว่า รามเกียรติ ์ทัง้ สองถิน่ ไม่ว่าจะ
เป็ น รามเกีย รติฉ์ บับ ภาคเหนื อ และรามเกีย รติฉ์ บับ ภาคอีส านต่ า งอยู่ ภ ายใต้ ค ติค วามเชื่อ
พระพุทธศาสนาและมีความเป็ นท้องถิน่ เหมือนกัน ซึง่ เป็ นเหตุทาให้มกี ารสร้างสรรค์ทค่ี ล้ายคลึง
กัน จึงจะขอพิจารณาอัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาร่วมกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1.1.2.1 ภูมิหลังของนางสีดา
อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในด้านภูมหิ ลัง เป็ นอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดา
ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและภาคอีสาน กล่าวได้ว่า นางสีดาจะมีท่มี าจาก “นางสุชาดา” ผู้
เป็ นชายา 1 ใน 4 ของพระอินทร์ตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน โดยกวีผแู้ ต่ง
รามเกียรติ ์ฉบับท้อ งถิ่นได้ปรับเปลี่ยนจากพระลักษมีตามคติความเชื่อในศาสนาฮินดูมาเป็ น
“นางสุชาดา” เพราะสังคมภาคเหนือและภาคอีสานจะได้รบั อิทธิพลความคิดและคติความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา กล่าวได้ว่า อัตลักษณ์ร่วมในด้านภูมหิ ลังของนางสีดาจะถือเป็ นอัตลักษณ์ ร่วม
ด้านภูมหิ ลังของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและภาคอีสานเท่านัน้ ซึ่งมีความแตกต่าง
จากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 อย่างชัดเจน กล่าวได้ว่า กวีผแู้ ต่งสร้างสรรค์ให้นางสีดามีภูม ิหลัง
มาจากนางสุชาดา ผูเ้ ป็ นชายา 1 ใน 4 ของพระอินทร์ตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา
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ตารางที่ 29

อัตลักษณ์รว่ มด้านภูมิหลังของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือ
ภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านภูมิหลัง
ของนางสีดา
นางสีดาคือ
นางสุชาดา

ปรัมมเหียร

หอรมาน

พระลัก –
พระลาม

พระราม
ชาดก

ควาย
ทัวระพี











5.1.1.2.2 ชาติ กาเนิ ดของนางสีดา
ชาติกาเนิดของนางสีดาทีเ่ กิดในวงศ์กษัตริยม์ นุ ษย์ จะปรากฏเฉพาะเรื่อง
พรหมจักร พระรามชาดก และพระลัก – พระลาม จะช่วยทาให้เห็นว่า ในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่
ดังกล่าวมีการปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์เผ่าพันธุข์ องตัวละครทศกัณฐ์จาก “ยักษ์” กลายเป็ น “มนุ ษย์”
ซึง่ จะมีความแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 อย่างชัดเจน ทาให้นางสีดาดารงเผ่าพันธุ์
มนุ ษย์และถือว่าเป็ นอัตลักษณ์ ร่วมในด้านชาติกาเนิดของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่น
ภาคเหนือและภาคอีสานบางฉบับ
ส่วนชาติกาเนิดของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่นทัง้ ภาคเหนือและ
ภาคอีสานอื่นๆ ได้แก่ หอรมาน ปรัมมเหียร และควายทัวระพี นางสีดาจะมาจุตเิ หนือตักทศกัณฐ์
โดยมิได้มาเกิดในครรภ์พระมเหสีของทศกัณฐ์ซง่ึ เป็ นลักษณะโอปปาติกะเหนือตักทศกัณฐ์ โดย
ถือว่านางสีดาไม่ได้เป็ นพระราชธิดาของกษัตริย์ (ทศกัณฐ์) ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาขอจัดไว้ในลักษณะ
พิเศษของนางสีดา ส่วนเรื่องลังกาสิบโห นางสีดาไม่มฐี านะการเป็ นธิดาของทศกัณฐ์ เนื่องจาก
เทพธิดามีความแค้นต่อพญาภุมมจัก จึงได้กลับมาเกิดด้วยพลังของตนเองเพื่อมาแก้แค้นพญา
ภุมมจัก
ตารางที่ 30

อัตลักษณ์รว่ มด้านชาติ กาเนิ ดของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือ
ภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ มด้านชาติ
กาเนิ ดของนางสีดา
การเป็ นพระราชธิดาใน
วงศ์กษัตริยม์ นุษย์
การไม่ได้เป็ นพระราชธิดา
ในวงศ์กษัตริยม์ นุษย์
(การกาเนิดด้วยตนเอง)

พรหม พระลัก – พระราม ลังกา ปรัมมจักร พระลาม ชาดก สิ บโห เหียร




หอร
มาน

ควาย
ทัวระพี
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5.1.1.2.3 ลักษณะภายภายนอกของนางสีดาด้านการแต่งกาย
ลักษณะภายภายนอกของนางสีดาด้านการแต่งกายนัน้ จะถือ ว่าเป็ นอัต
ลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสานซึ่งจะมีความแตกต่าง
จากนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง กล่าวคือ จะปรากฏการแต่งกายผ้าทิพย์จากเทวดา ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1) การแต่งกายผ้าทิ พย์จากเทวดา
กวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ฉบับภาคเหนือและภาคอีสานได้
มีการสร้างสรรค์การแต่งกายของนางสีดาทีม่ คี วามแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 อย่าง
ชัดเจน กล่าวคือ เทวดานิรมิตผ้าทิพย์ให้แก่นางสีดาปกคลุมร่างกาย ได้แก่ พรหมจักร หอรมาน
ปรัมมเหียร และควายทัวระพี การแต่งกายดังกล่าวอาจมีความสัมพันธ์กบั จุดมุ่งหมายของการ
แต่งนิทานชาดกพระพุทธศาสนาที่จะเน้นเรื่องราวทีม่ คี วามมหัศจรรย์และความสนุ กสนาน กวีผู้
แต่งจึงปรับเปลี่ยนให้เทวดามานิรมิตผ้าทิพย์ให้แก่นางสีดา อีกทัง้ ยังถือเป็ นลักษณะพิเศษของ
นางสีดาอีกด้วย
ตารางที่ 31

อัตลักษณ์รว่ มด้านการแต่งกายผ้าทิ พย์จากเทวดาของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ มด้านลักษณะ
ภายนอกของนางสีดา
การแต่งกายผ้าทิพย์
จากเทวดา

พรหมจักร

ปรัมมเหียร

หอรมาน

ควายทัวระพี









5.1.1.2.4 ลักษณะพิ เศษของนางสีดา
อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาด้านลักษณะพิเศษของนางสีดาในรามเกียรติ ์
ฉบับภาคเหนือ และ/หรือ ภาคอีส านจะปรากฏลักษณะพิเ ศษที่มลี กั ษณะร่ว มกัน หลากหลาย
ลักษณะและหลากหลายฉบับ มีดงั นี้
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ตารางที่ 32

อัตลักษณ์รว่ มด้านลักษณะพิ เศษของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อ
และ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ มด้าน
ลักษณะพิ เศษของ
นางสีดา
การจุตมิ าเกิด
เหนือตักทศกัณฐ์
การเจริญเติบโตด้วย
น้านมพระฤษี
เทวดานิรมิตทีอ่ ยู่อาศัย
และผ้าทิพย์ปกคลุมกาย
การมีกายร้อน

พรหม
จักร



พระลักพระลาม

พระราม
ชาดก

หอรมาน

ควาย
ทัวระพี














ปรัมมเหียร









ด้านการจุติมาเกิดเหนือตักทศกัณฐ์ ลักษณะพิเศษนี้ จะปรากฏเด่นชัดใน
เรือ่ งหอรมาน ปรัมมเหียรและควายทัวระพี ซึง่ จะเป็ นการเกิดแบบลักษณะโอปปาติกะ (การเกิด
ด้วยตัวเองของเทวดาในลักษณะกายทิพย์) ทาให้เห็นว่าเป็ นอัตลักษณ์ ร่วมทีก่ วีผแู้ ต่งสร้างสรรค์
ขึ้น มา ท าให้น างสีด ามีต ัว ตนที่ม ีค วามแตกต่ า งจากรามเกีย รติฉ์ บับ ภาคกลาง รวมไปถึง
รามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ บางฉบับอีกด้วย
ด้า นการเจริญ เติบ โตด้ว ยน้ า นมพระฤษี ลัก ษณะพิเ ศษนี้ จ ะปรากฏใน
รามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ได้แก่ หอรมาน พรหมจักรและพระลัก – พระลาม ผูศ้ กึ ษาเห็นว่าน่ าจะ
รับลักษณะพิเศษด้านนี้ไปจากรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
ด้านเทวดานิรมิตที่อยู่อาศัยและผ้า ทิพย์ปกคลุมกาย ลักษณะพิเศษนี้ จะ
ปรากฏในเรื่องพรหมจัก ร ปรัมมเหียร หอรมานและควายทัวระพี อาจจะกล่ าวได้ว่า ในเรื่อ ง
พรหมจักร จะปรากฏเฉพาะเทวดานิรมิตผ้าทิพย์ปกคลุมกายเท่านัน้ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กบั
การตัง้ จิตอธิษฐานของพระฤษีท่วี ่า หากธิดา (สีดา) เป็ นผู้มบี ุญจริง ขอให้น้ิวตนมีน้ านมไหล
ออกมา ส่วนในเรื่องปรัมมเหียร หอรมานและควายทัวระพี เทวดา (พระอินทร์) มานิรมิตที่อยู่
อาศัยและผ้าทิพย์ปกคลุมกายอันสะท้อนว่านางเป็ นผูม้ บี ุญเช่นเดียวกัน
ด้านการมีก ายร้อ น ลักษณะพิเศษนี้จะปรากฏในพรหมจักรและพระราม
ชาดก ลักษณะพิเ ศษเรื่องการมีกายร้อ นเป็ นสิ่งที่กวีผู้แต่งสร้างสรรค์ข้นึ มาเพื่อใช้เป็ นเกราะ
ป้ องกันให้แก่นางสีดาโดยมิให้ถูกทศกัณฐ์ล่วงละเมิดทางเพศ
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5.1.1.2.5 ช่วงชีวิตของนางสีดา
หากพิจารณาถึงช่วงชีวติ ของนางสีดาจะพบว่า ช่วงชีวติ ของนางสีดาจะมี
ทัง้ หมด 3 ช่วงชีวติ ได้แก่ ช่วงชีวติ วัยเยาว์ถงึ การอภิเษกสมรส ช่วงชีวติ หลังการอภิเษกสมรส
และช่วงชีวติ แห่งการพิสูจน์ความดีงาม หากพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนจะพบว่า ช่วงชีวติ ของ
นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสานนัน้ กวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์จะมีการนามา
สร้างซ้าจนมีความเหมือนกันและคล้ายคลึงกัน
1) ช่วงชีวิตวัยเยาว์ถึงการอภิ เษกสมรส
1.1) การเป็ นผูท้ ี่ถกู ทอดทิ้ ง
ช่วงชีวติ วัยเยาว์ของนางสีดาตัง้ แต่แรกเกิดนัน้ เมื่อนางสีดา
ถือกาเนิดขึน้ ทศกัณฐ์ให้โหรทานายดวงชะตานางสีดา จึงทาให้ทราบว่านางสีดาเป็ นกาลกิณีแก่
บ้านเมือง จึงทาให้นางสีดาถูกทอดทิง้ ด้วยการลอยแพ (ส่วนในเรื่องพระลัก – พระลาม นางสีดา
ถูกทอดทิง้ ไว้ในป่ าหิมพานต์) ซึง่ จะกล่าวตรงกันในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาค
อีสาน (ผู้ศกึ ษาขอใช้คาว่า รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน เนื่องจาก
ปรากฏร่วมกันทุกฉบับ)
ตารางที่ 33

อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การเป็ นผูท้ ี่ถกู ทอดทิ้ ง ในรามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน
อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา
การเป็ นผูท้ ถ่ี ูกทอดทิง้

รามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคเหนื อ


รามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคอีสาน


1.2) การเป็ นธิ ดาบุญธรรมของพระฤษี
หลังจากที่นางสีดาถูกทอดทิ้ง ซึ่งทาให้นางสีดาถูกรับเลี้ยงดู
โดยพระฤษีผใู้ จบุญ ทาให้ฐานะของนางสีดากลายเป็ นคนสามัญชน ซึง่ ปรากฏในเรื่องพรหมจักร
ปรัมมเหียร หอรมาน ควายทัวระพี พระรามชาดกและพระลัก – พระลาม ถือว่าเป็ นอัตลักษณ์
ร่ว มของนางสีด าในรามเกีย รติฉ์ บับ ท้อ งถิ่น ภาคเหนื อ และ/หรือ บางฉบับ ดัง ที่ก ล่ า วข้า งต้น
(ยกเว้นเพียงเรื่องลังกาสิบโห นางสิดาเป็ นธิดาบุญธรรมของท้าวกันนกา มิใช่พระธิดาบุญธรรม
ของพระฤษี)
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ตารางที่ 34

อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การเป็ นธิ ดาบุญธรรมของพระฤษี
ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา
การเป็ นธิดาบุญธรรม
ของพระฤษี

ปรัมม
เหียร

หอรมาน

พรหม
จักร







พระราม พระลักชาดก พระลาม




ควาย
ทัวระพี


1.3) การได้อภิ เษกสมรสกับผู้มีบญ
ุ
ในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยนัน้ จะกล่าวตรงกันว่า นาง
สีดามีความสวยงามจนทาให้เป็ นที่หมายปองของผู้ชาย โดยเฉพาะทศกัณฐ์ท่พี ยายามแย่งชิง
นางสีดา อีกทัง้ ในรามเกียรติ ์ทุกฉบับจะมีการยกศรเพื่อเป็ นเงื่อนไขของผูท้ ม่ี ี “บุญบารมี” เท่านัน้
ทีจ่ ะสามารถอภิเษกสมรสกับนางสีดาได้ ซึง่ ในทีส่ ุดนางสีดาก็ได้อภิเษกสมรสกับพระรามผูม้ บี ุญ
บารมี จึงนับว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นอัตลักษณ์ร่วมกันของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่
ภาคเหนือและ/หรือภาคอีสาน
ตารางที่ 35

อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การได้อภิ เษกสมรสกับผูม้ ีบุญ
ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน
อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา
การได้อภิเษกสมรสกับผูม้ บี ุญ

รามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคเหนื อ


รามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคอีสาน


2) ช่วงชีวิตหลังการอภิ เษกสมรส
2.1) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เครือญาติ ของสามี
นางสีดาได้ก่อเกิดความสัมพันธ์ท่ดี กี บั เครือญาติของสามีทงั ้
ในฐานะ “ลูกสะใภ้” และ “พีส่ ะใภ้” จะปรากฏในเรือ่ งลังกาสิบโห (ปรากฏในฐานะพีส่ ะใภ้) พระลัก
- พระลาม และพระรามชาดก (ปรากฏในฐานะพีส่ ะใภ้) กล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
โดยเฉพาะฐานะลูก สะใภ้จะปรากฏเฉพาะรามเกียรติฉ์ บับภาคกลาง เพราะรามเกียรติฉ์ บับ
ท้องถิน่ ส่วนใหญ่จะตัดตัวละครรองทิง้ ไป เช่น ท้าวทศรถ พระมเหสีทงั ้ สามของท้าวทศรถ พระ
พรต พระสัตรุด ฯลฯ เพราะกวีผู้แต่งต้องการลดความซับ ซ้อนของตัวละคร ย่อมชี้ใ ห้เห็นถึง
ความเป็ นอัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ภาคเหนือและ/หรือภาคอีสานบางฉบับ
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ตารางที่ 36

อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เครือญาติ ของ
สามี ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา
การมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั
เครือญาติของสามี

ลังกาสิ บโห

พระรามชาดก

พระลัก - พระลาม







3) ช่วงชีวิตแห่งการพิ สูจน์ ความดีงาม
3.1) การเป็ นผูท้ ี่ถกู ลงทัณฑ์จากสามี
อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาค เหนือและ/
หรือภาคอีสานในด้านการเป็ นผู้ท่ถี ูกลงทัณฑ์จากสามี จะเป็ นเหตุการณ์ท่นี างสีดาถูกลงทัณฑ์
จากสามี กล่าวคือ เหตุการณ์ ครัง้ นี้เกิดขึ้นจากนางสีดาถูกนางอดูล ปี ศาจใส่รา้ ยด้วยการสิงรูป
ทศกัณฐ์หลังจากทีน่ างสีดาวาดรูปทศกัณฐ์เสร็จ ซึ่งได้ทาให้พระรามเข้าใจผิดคิดว่านางสีดายัง
อาลัยในตัวทศกัณฐ์ จึงทาให้พระรามตัดสินโทษสูงสุดโดยการสังให้
่ พระลัก ษณ์นานางสีดาไป
“ประหารชีวติ ” ซึ่งจะปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสาน ยกเว้นเรื่อ ง
พรหมจักรเพียงเรื่องเดียว (นางสีดามิได้ถูกตัดสินโทษประหารชีวติ เช่นเดียวกับฉบับท้องถิ่น
ภาคเหนือและภาคอีสาน แต่นางสีดาถูกตัดสินโทษด้วยการเนรเทศออกจากเมือง) ซึง่ เป็ นการ
ลดความรุนแรงจากการกระทาของพระยาพรหมจักรในฐานะพระโพธิสตั ว์ ดังนัน้ ผู้ศึกษาได้
จัด เป็ น อัต ลัก ษณ์ จ าเพาะของนางสีด า นั บ เป็ น สิ่ง ที่บ่ ง ชี้ถึง อัต ลัก ษณ์ ร่ ว มของนางสีด าใน
รามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือและภาคอีสานบางฉบับดังทีก่ ล่าวข้างต้น
ตารางที่ 37

อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การเป็ นผูท้ ี่ถกู ลงทัณฑ์จากสามี
ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านช่วงชีวิตของนาง ปรัมมเหียร
สีดา
การเป็ นผูท้ ถ่ี ูก

ลงทัณฑ์จากสามี

หอรมาน ลังกาสิ บโห




ควาย
ทัวระพี

พระราม
ชาดก

พระลัก พระลาม
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3.2) การมาอาศัยอยู่กบั พระฤษี
การมาอาศัยอยูก่ บั พระฤษีของนางสีดานัน้ จะเกิดขึน้ หลังจาก
เหตุการณ์ทน่ี างอดูลปี ศาจสิงรูปทศกัณฐ์โดยนางอดูลหลอกล่อให้นางสีดาวาดรูปทศกัณฐ์ ซึง่ ทา
ให้พระรามเข้าใจผิดและได้ตดั สินลงทัณฑ์นางสีดาด้วยการประหารชีวติ (ในพรหมจักร พระยา
พรหมจักรสังเนรเทศนางสี
่
ดาออกจากเมือง) กล่าวคือ ในปรัมมเหียร หอรมานและควายทัวระพี
นางสีดาไปอยู่กบั พระฤษีทพิ พจักขุ ส่วนเรื่องพรหมจักร นางสีดาไปอยู่กบั พระฤษีฤษีตนหนึ่ง
ส่วนในเรือ่ งพระรามชาดกและพระลัก – พระลาม นางสีดากลับไปอยู่กบั พระฤษีตนเดิมทีเ่ คยรับ
เลี้ยงนางตัง้ แต่วยั เยาว์ (ในเรื่องพระรามชาดกและพระลัก – พระลามนัน้ ผู้ศกึ ษาจะจัดอยู่ใน
หัวข้อ “การกลับสู่ฐานะธิดาบุญธรรมของพระฤษี”)
ตารางที่ 38

อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การมาอาศัยอยูก่ บั พระฤษี
ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา
การมาอาศัยอยู่กบั พระฤษี

ปรัมมเหียร

หอรมาน

ควายทัวระพี

พรหมจักร









3.3) การกลับสู่ฐานะธิ ดาบุญธรรมของพระฤษี
การกลับ สู่ฐ านะธิด าบุ ญ ธรรมของพระฤษี จะเกิด หลัง จาก
เหตุการณ์ทน่ี างอดูลปี ศาจสิงรูปทศกัณฐ์ ซึง่ ทาให้พระรามเข้าใจผิดและได้ลงทัณฑ์นางสีดาด้วย
การประหารชีวติ (ในพรหมจักร พระยาพรหมจักรสังเนรเทศนางสี
่
ดาออกจากเมือง) กล่าวได้ว่า
ในเรือ่ งพระรามชาดกและพระลัก – พระลาม นางสีดากลับไปอยู่กบั พระฤษีตนเดิมทีเ่ คยรับเลีย้ ง
นางตัง้ แต่วยั เยาว์ จะทาให้เห็นว่า ช่วงชีวติ ของนางสีดาต้องกลับมาอยู่สถานะเดิมหลังถูกตัด สิน
โทษจากพระราม ซึ่งได้ทาให้นางสีดากลายเป็ นสามัญชน และมิได้ดารงตาแหน่ งเจ้านายหรือ
นางกษัตริย์
ตารางที่ 39

อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การกลับสู่ฐานะธิ ดาบุญธรรมของพระฤษี
ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา
การกลับสูฐ่ านะธิดาบุญธรรมของพระฤษี

พระรามชาดก

พระลัก - พระลาม
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3.4) การเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว (single mom)
การเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ วของนางสีดา (single mom) นัน้ ถือได้
ว่าเป็ นอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสาน ซึง่ เป็ น
เหตุการณ์ทส่ี บื เนื่องมาจากนางสีดาออกจากเมืองพระรามในฐานะนักโทษจนต้องมาอาศัยอยู่กบั
พระฤษี ในขณะนัน้ นางสีดาตัง้ ครรภ์และได้คลอดบุตรออกมาเพียงลาพัง และทาให้นางสีดา
จาต้องดาเนินชีวติ ด้วยการเลี้ยงบุตรของตนเองในฐานะแม่เลีย้ งเดีย่ วที่ปราศจากการเหลียวแล
จากสามี
ตารางที่ 40

อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว (single mom) ใน
รามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา
การเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ ว (single mom)
ของนางสีดา

รามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคเหนื อ

รามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคอีสาน





3.5) การกลับสู่สวรรค์
การกลับสู่สวรรค์ของนางสีดา ถือได้ว่าเป็ นอัตลักษณ์ร่วมของ
นางสีด าในรามเกีย รติฉ์ บับ ท้อ งถิ่น ทัง้ ภาคเหนื อ และภาคอีส าน จะปรากฏอย่ า งเด่ น ชัด ใน
รามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานทัง้ หมด 5 ฉบับ ได้แก่ ปรัมมเหียร หอรมาน
ควายทัวระพี และพระลัก – พระลาม และพระรามชาดก
ตารางที่ 41

อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดา : การกลับสู่สวรรค์ ในรามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา
การกลับสูส่ วรรค์

ปรัมมเหียร

หอรมาน





ควาย
ทัวระพี


พระราม
ชาดก


พระลัก –
พระลาม


5.1.1.2.6 พฤติ กรรมและการแสดงออก
อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสาน
ด้านพฤติกรรมและการแสดงออก มีดงั นี้
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1) การดูแลปรนนิ บตั ิ สามี
พฤติก รรมของสีด าในเรื่อ งการดูแ ลปรนนิ บ ัติส ามีนัน้ จะปรากฏ
เด่ นชัด ในรามเกียรติฉ์ บับท้องถิ่นภาคเหนื อ และภาคอีส าน ได้แก่ ปรัมมเหียร หอรมานและ
ควายทัวระพี กล่าวได้ว่า กวีผู้แต่ งได้พรรณนาหน้ าที่ของนางสีดาในฐานะภรรยาที่ต้องดูแล
ปรนนิบตั สิ ามีไว้อย่างชัดเจน
ตารางที่ 42

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การดูแลปรนนิ บตั ิ
สามี ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและ
การแสดงออกของนางสีดา
การดูแลปรนนิบตั สิ ามี

ปรัมมเหียร

หอรมาน

ควายทัวระพี







2) การมีความกตัญญูกตเวที
ความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ พี ระคุณของนางสีดานัน้ แม้ว่านางสีดาจะ
มีชาติกาเนิดที่สูงส่ง แต่เมื่อผู้ใจบุญมีบุญคุณคอยช่วยเหลือนางในยามตกทุกข์ทาให้นางตอบ
แทนด้วยการอยู่รบั ใช้พระฤษี นับเป็ นสิง่ ทีย่ นื ยันถึงคุณธรรมข้อนี้ ซึ่งปรากฏในเรื่องปรัมมเหียร
หอรมาน ควายทัวระพีและพรหมจักร
ตารางที่ 43

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การมีความกตัญญู
กตเวทีในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรม
และการแสดงออกของนางสีดา
การมีความกตัญญูกตเวที

ปรัมมเหียร

หอรมาน

ควายทัวระพี

พรหมจักร









3) การมีความหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม
การพิจารณาพฤติกรรมในเรื่องมีความหลงใหลในของแปลกตาและ
สวยงามของนางสีดา จะพิจารณาจากเหตุการณ์เรื่อง “กวางทอง” อันเป็ นการแสดงออกให้เห็น
ถึงจิตใจของนางสีดาในลักษณะของมนุ ษย์ปุถุชน พฤติกรรมดังกล่าวปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
ท้องถิน่ กวีผแู้ ต่งยังคงเหตุการณ์เรื่องกวางทองไว้ทุกฉบับ เพราะถือว่าเป็ นจุดเปลีย่ นชะตาชีวติ
ของนางสีดาทีท่ าให้ถูกลักพาตัวไปทีเ่ มืองลงกา
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ตารางที่ 44

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การมีความหลงใหล
ในของแปลกตาและสวยงาม ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรม
และการแสดงออกของนางสีดา
การมีความหลงใหลใน
ของแปลกตาและสวยงาม

รามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคเหนื อ

รามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคอีสาน





4) การวางตัวเหมาะสม
การวางตัวเหมาะสมของนางสีดาในเรื่องปรัมมเหียร หอรมานและ
ควายทัวระพี กวีผแู้ ต่งได้ชใ้ี ห้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างนางสีดาในฐานะน้องสาวของพระฤษี
ทิพพจักขุ โดยนางสีดามีการวางตัวทีเ่ หมาะสมในฐานะน้องสาว
ตารางที่ 45

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การวางตัวเหมาะสม
ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรม
และการแสดงออกของนางสีดา
การวางตัวเหมาะสม

ปรัมมเหียร

หอรมาน

ควายทัวระพี







5) การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมา
การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมานัน้ ปรากฏในรามเกียรติ ์เรื่อง
ลังกาสิบโห ปรัมมเหียร หอรมานและควายทัวระพี ซึง่ ในลังกาสิบโหจะเป็ นลักษณะการใช้คาว่า
“มึง / กู” นอกจากเรือ่ งลังกาสิบโห ได้แก่ ปรัมมเหียร หอรมานและควายทัวระพี จะแสดงออกถึง
ความตรงไปตรงมาของนางสีดาในลักษณะการราพันทางความคิด อันแสดงออกให้เห็นถึงความ
ตรงไปตรงมาต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ดังทีป่ รากฏตอนเจ้าเมืองต่างยกเครื่องบรรณาการมาสู่ขอนางสีดา
เป็ นพระมเหสีและได้ดดี สีตเี ป่ าเครือ่ งดนตรี และเฝ้ ามองนางสีดาทีป่ ราสาท นับเป็ นสิง่ ทีช่ ใ้ี ห้เห็น
ถึงอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและภาคอีสานบางฉบับ
ได้เป็ นอย่างดี
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ตารางที่ 46

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา : การใช้วาจารุนแรง
และตรงไปตรงมา ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและ
การแสดงออกของนางสีดา
การใช้วาจารุนแรง
และตรงไปตรงมา

ปรัมมเหียร

หอรมาน

ควายทัวระพี

ลังกาสิ บโห









6) การมีความรักและห่วงใยต่อบุตร
พฤติกรรมของนางสีดาในเรื่อง “การมีความรักและห่วงใยบุตร” จะ
ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสาน ซึง่ จะทาให้เห็นบทบาทในฐานะแม่
ของนางสีดา ซึง่ จะปรากฏให้เห็นหลังจากทีพ่ ระรามตัดสินโทษประหารชีวติ นางสีดาโดยให้พระ
ลักษณ์นานางสีดาไปประหา จึงทาให้นางสีดาจาต้องเดินทางมาอาศัยอยู่กบั พระฤษีและเลีย้ งดู
บุตรตามลาพัง
ตารางที่ 47

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา: การมีความรัก
และห่วงใยบุตร ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและ
การแสดงออกของนางสีดา
การมีความรักและห่วงใยบุตร

รามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคเหนื อ


รามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคอีสาน


5.1.1.2.7 การเป็ นคู่บญ
ุ ของบุรษุ เพศของนางสีดา
อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือ
ภาคอีสานอีกประการหนึ่ง นัน่ คือ การเป็ นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสีดา ซึ่งจะปรากฏในเรื่อง
ปรัมมเหียร หอรมาน ควายทัวระพี ลังกาสิบโห พรหมจักรและพระลัก – พระลาม อาจกล่าวได้
ว่า การเป็ นผู้มบี ุ ญ ของนางสีดาสะท้อ นผ่ านการเป็ น “นางแก้ว ” ที่ก วีผู้แ ต่ ง รามเกียรติฉ์ บับ
ท้องถิน่ ดังกล่าวพยายามสร้างความหมายนางแก้วให้แก่นางสีดา เพราะนางแก้วถือเป็ นผูห้ ญิงที่
มีทงั ้ ความดีและความงาม ทัง้ นี้กวีผแู้ ต่งคงใช้ความหมายของนางแก้วในฐานะผูห้ ญิงดีงามทีค่ อย
ปรนนิบตั ดิ ูแลสามี มิใช่เครื่องประดับฐานะของพระจักรพรรดิราชดังทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 ดังนัน้ นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับข้างต้นจึงถือว่าเป็ นนางแก้วทีม่ ฐี านะเป็ นคู่บุญของ
สามีทค่ี อยปรนนิบตั ดิ แู ลสามีตามกรอบคาดหวังของสังคมท้องถิน่
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ตารางที่ 48

อัตลักษณ์รว่ มด้านการเป็ นคู่บุญของบุรษุ เพศของนางสีดา: นางสีดา : ผูเ้ ป็ นภรรยา
คู่บุญที่ดีของสามี ในรามเกียรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือภาคอีสาน

อัตลักษณ์รว่ มด้านการ
เป็ นคู่บุญของบุรษุ เพศ
ของนางสีดา
นางสีดา : ผูเ้ ป็ นภรรยาคู่บุญ
ทีด่ ขี องสามี

ปรัม
มเหียร

หอรมาน

ควาย
ทัวระพี

พระลัก –
พระลาม

ลังกา
สิ บโห

พรหม
จักร













จากทัง้ หมดข้างต้นจะทาให้เห็นว่า อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคเหนือและ/หรือ ภาคอีสาน จะปรากฏอัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดามากมายหลายลักษณะ
กล่าวคือ 1) ภูมหิ ลังของนางสีดา ได้แก่ นางสีดาคือนางสุชาดา 2) ชาติกาเนิดของนางสีดา
ได้แก่ พระราชธิดาในวงศ์กษัตริยม์ นุ ษย์และการไม่ได้เป็ นพระราชธิดาของทศกัณฐ์ 3) ลักษณะ
ภายภายนอกของนางสีดาด้านการแต่งกาย ได้แก่ การแต่งกายผ้าทิพย์จากเทวดา 4) ลักษณะ
พิเศษของนางสีดา 5) ช่วงชีวติ ของนางสีดา จะปรากฏช่วงชีวติ ของนางสีดาตัง้ แต่วยั เยาว์ถงึ ช่วง
ชีวติ แห่งการพิสูจน์ความดีงาม ได้แก่ การเป็ นผู้ท่ถี ูกทอดทิง้ การเป็ นธิดาบุญธรรมของพระฤษี
การได้อภิเษกสมรสกับผู้มบี ุญ การมีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั เครือญาติของสามี การเป็ นผู้ท่ถี ูกลง
ทัณฑ์จากสามี การมาอาศัยอยู่กบั พระฤษี การกลับสู่ฐานะธิดาบุญธรรมของพระฤษี และการ
เป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ ว (single mom) 6) พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา ได้แก่ การดูแล
ปรนนิบตั สิ ามี การมีความกตัญญูกตเวที การมีความหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม การ
วางตัวเหมาะสม การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมา และการมีความรักและห่วงใยบุตร และ 7)
การเป็ นคู่บุญของบุรษุ เพศของนางสีดา
5.1.3 อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ์ ข้ามถิ่ น
การพิจารณาอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ข้ามถิน่ จะเป็ นลักษณะอัตลักษณ์
ของนางสีด าในรามเกียรติฉ์ บับภาคกลางบางฉบับปรากฏร่ว มกับอัต ลักษณ์ ของนางสีดาใน
รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสานบางฉบับ กล่าวได้ว่า อัตลักษณ์ของนางสีดาใน
รามเกียรติ ์ข้ามถิ่น จะช่วยทาให้เห็นถึงภาพรวมของอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์
ฉบับต่างๆ ของไทย
ดังนัน้ การพิจารณาประเด็นหัวข้อนี้ การค้นหาอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์
ข้ามถิน่ สามารถพิจารณาร่วมกันจากหัวข้อที่ 5.1.2.1 อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์
ฉบับภาคกลาง และหัวข้อที่ 5.1.2.2 อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ
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และ/หรือภาคอีสาน กล่าวได้ว่า อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ในรามเกียรติ ์ข้ามถิน่ จะ
มีทงั ้ หมด 3 ประการ กล่าวคือ 1) ลักษณะพิเศษของนางสีดา 2) ช่วงชีวติ ของนางสีดา และ 3)
พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา ซึง่ จะช่วยทาให้เห็นอัตลักษณ์ของนางสีดาทีไ่ ด้มกี าร
ยึดโยงอัตลักษณ์ระหว่างกันและมีการซ้อนทับกันอยู่อย่างชัดเจนในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์
ดัง นัน้ อัต ลัก ษณ์ ร่ ว มของนางสีด าในรามเกีย รติข์ ้า มถิ่น สามารถแจกแจงผลการศึก ษาดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
5.1.3.1 ลักษณะพิ เศษของนางสีดา
อัต ลัก ษณ์ ร่ว มของนางสีด าในรามเกียรติข์ ้ามถิ่น ในด้านลักษณะพิเ ศษนัน้ จะ
ปรากฏทัง้ หมด 4 ประการ กล่าวคือ 1) การเจริญเติบโตด้วยน้ านมพระฤษี 2) การมีกายร้อน 3)
เทวดาคอยปกป้ อง และ 4)การลุยไฟ กล่าวได้ว่า ลักษณะพิเศษด้านการเจริญเติบโตด้วยน้ านม
พระฤษีปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 หอรมาน พรหมจักรและพระลัก – พระลาม
ลักษณะพิเศษด้านการมีกายร้อนปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่
2 พรหมจักร และพระรามชาดก ลักษณะพิเศษด้านเทวดาคอยปกป้ องปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 และพรหมจักร และลักษณะพิเศษด้านการลุยไฟปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่
1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และลังกาสิบโห กล่าวได้ว่า ลักษณะพิเศษของนางสีดาทีป่ รากฏ
เป็ นอัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ข้ามถิ่นทาให้เห็นการสร้างสรรค์ของกวีผู้แต่ งใน
เรื่อ งลัก ษณะพิเ ศษที่ม ีร่ ว มกั น ผู้ ศึก ษาเห็น ว่ า ลัก ษณะพิเ ศษของนางสีด าทัง้ ในเรื่อ งการ
เจริญ เติบโตด้ว ยน้ า นมพระฤษี การมีกายร้อ น เทวดาคอยปกป้ อ งและการลุ ยไฟ กวีผู้แ ต่ ง
รามเกีย รติฉ์ บับท้อ งถิ่นน่ าจะรับลัก ษณะพิเ ศษของนางสีด าดัง กล่ า วไปจากรามเกียรติฉ์ บับ
รัชกาลที่ 1
ตารางที่ 49

อัตลักษณ์รว่ มด้านลักษณะพิ เศษของนางสีดาในรามเกียรติ์ ข้ามถิ่ น

อัตลักษณ์รว่ ม
ด้านลักษณะพิ เศษ
ของนางสีดา
การเจริญเติบโต
ด้วยน้านมพระฤษี
การมีกายร้อน
เทวดาคอยปกป้ อง
การลุยไฟ

ร.1

ร.2









พระลัก
– พระ
ลาม

หอร
มาน

พรหม
จักร









พระราม
ชาดก

ลังกา
สิ บโห
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5.1.3.2 ช่วงชีวิตของนางสีดา
อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ข้ามถิน่ นัน้ หากพิจารณาในด้านช่วงชีวติ
ของนางสีดาจะพบว่า ปรากฏอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาทัง้ หมด 7 ประการ กล่าวคือ 1) การ
เป็ นผูท้ ่ถี ูกทอดทิ้ง 2) การเป็ นธิดาบุญธรรมของพระฤษี 3) การได้อภิเษกสมรสกับผู้มบี ุญ 4)
การมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เครือญาติของสามี 5) การเป็ นผูท้ ถ่ี ูกลงทัณฑ์จากสามี 6) การมาอาศัย
อยูก่ บั พระฤษี และ 7) การเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ ว (single mom) กล่าวได้ว่า ช่วงชีวติ ของนางสีดาจะ
มีปรากฏร่วมกันทัง้ ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางและรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่นทัง้ ภาคเหนือและ
ภาคอีสาน ทาให้เ ห็นว่า กวีผู้แ ต่งรามเกีย รติฉ์ บับต่ างๆ ของไทยได้มกี ารนามาสร้างซ้ าใหม่
เกี่ยวกับช่วงชีวติ ของนางสีดานัน่ เอง ทัง้ นี้เนื่องจากข้อจากัดของพื้นที่การนาเสนอข้อมูลเป็ น
ตาราง ผู้ศกึ ษาจะขอใช้ตวั อักษรย่อเพื่อใช้นาเสนอผลการศึกษาในตารางเกี่ยวกับช่วงชีวติ ของ
นางสีดา (รวมไปถึง หัวข้อเรื่องพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาในประเด็นต่อไปอีก
ด้วย) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 – ร. 1
2. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 – ร. 2
3. คาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา – ค.อ
4. รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี – ร.ธ
5. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 – ร. 4
6. รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 – ร. 6
7. รามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา
นริศรานุวดั ติวงศ์ – ร.ว
8. รามเกียรติ ์วัดขนอน – ร.ข
9. ควายทัวระพี – ค.ท
10. ปรัมมเหียร – ป.ห
11. หอรมาน – ห.ม
12. พรหมจักร – พ.จ
13. ลังกาสิบโห – ล.ห
14. พระลัก – พระลาม – ล.ล
15. พระรามชาดก – ร.ช
16. รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง – ร.ก
17. รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ – ร.น
18. รามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน – ร.อ
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ตารางที่ 50

อัตลักษณ์รว่ มด้านช่วงชีวิตของนางสีดาในรามเกียรติ์ ข้ามถิ่ น

อัตลักษณ์ร่วม
ด้านช่วงชีวิต
ร. 1 ร. 2
ของนางสีดา
การเป็ นผูท้ ่ี

ถูกทอดทิง้
การเป็ นธิดาบุญ
ธรรมของพระฤษี 
การได้
อภิเษกสมรส

กับผูม้ บี ุญ
การมีความ
สัมพันธ์ทด่ี กี บั
 
เครือญาติของสามี
การเป็ นผูท้ ถ่ี ูก
ลงทัณฑ์จากสามี  
การมาอาศัยอยู่
 
กับพระฤษี
การเป็ น
แม่เลีย้ งเดีย่ ว
 
(single mom)

ค.อ

ร.ธ



ร. 4








ร. 6



ร.ว

ร.ข

ร.ช

ล.ล

ค.ท

ร.น

ร.อ



























ร.ก




5.1.3.3 พฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา
อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ข้ามถิน่ หากพิจารณาในด้านพฤติกรรม
และการแสดงออกของนางสีดา จะพบว่า ปรากฏอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในด้านพฤติกรรม
และการแสดงออกทัง้ หมด 7 ประการ กล่าวคือ 1) การดูแลปรนนิบตั สิ ามี 2) การมีความกตัญญู
กตเวที 3) การมีความเคารพต่อผูท้ รงศีล 4) การมีความหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม 5)
การวางตัวเหมาะสม 6) การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมา และ 7) การมีความรักและห่วงใย
บุตร อาจกล่าวได้ว่า อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาด้านพฤติกรรมและการแสดงออกในรามเกียรติ ์
ข้ามถิ่น จะเป็ นปั จจัยที่ช่วยทาให้เห็นการนามาสร้างซ้าเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนางสีด าของกวีผู้ แ ต่ ง รามเกีย รติฉ์ บับ ต่ า งๆ ของไทย อัน แสดงให้เ ห็น ถึง บทบาทและ
พฤติกรรมของนางสีดาที่แสดงออกมาร่วมกันอย่างชัดเจนในลักษณะของรามเกียรติ ์ข้ามถิน่ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
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ตารางที่ 51
อัตลักษณ์ ร่วม
ด้าน
พฤติ กรรม
และการแสดง
ออกของ
นางสีดา
การดูแล
ปรนนิบตั สิ ามี
การมีความ
กตัญญูกตเวที
การมีความ
เคารพต่อผูท้ รง
ศีล
การมีความ
หลงใหลใน
ของแปลกตา
และสวยงาม
การวางตัว
เหมาะสม
การใช้วาจา
รุนแรงและ
ตรงไปตรงมา
การมีความรัก
และห่วงใยบุตร

อัตลักษณ์รว่ มด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดาในรามเกียรติ์ ข้ามถิ่ น
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ร. 2

ค.อ
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จากข้างต้นจะทาให้เห็นว่า อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ข้ามถิน่ จะปรากฏ
ทัง้ หมด 3 ประการ กล่าวคือ 1) ลักษณะพิเศษของนางสีดา 2) ช่วงชีวติ ของนางสีดา และ 3)
พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา กล่าวได้ว่า การพิจารณาอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดา
ในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย จะช่วยทาให้เห็นถึงการนามาสร้างซ้าอีกครัง้ และการเลือกสรร
ของกวีผู้แต่งรามเกียรติ ์แต่ละฉบับ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนลักษณะของนางสีดาหรือบทบาท
ของนางสีดาที่มรี ะหว่างกัน จนช่วยก่อให้เกิดอัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์
ข้ามถิน่ กล่าวได้ว่า การสร้างตัวตนความเป็ นนางสีดาได้มกี ารแลกเปลีย่ น เลือกรับทัง้ ลักษณะ
และพฤติกรรมของนางสีดา จนทาให้เกิดการก่อร่างสร้างรูปของนางสีดาที่มลี กั ษณะคล้ายคลึง
กันนันเอง
่
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จากการศึกษาอัต ลัก ษณ์ ร่ว มของนางสีด าในรามเกียรติฉ์ บับต่ างๆ ของไทยทัง้ หมด
ข้างต้น ซึง่ ได้พจิ ารณาจากข้อมูลผ่านตัวชีว้ ดั ทัง้ 7 ประการ ในบทที่ 4 เรื่องความเป็ นนางสีดาใน
รามเกียรติฉ์ บับต่ า งๆ ของไทย จะช่ ว ยท าให้เ ห็น ว่า อัต ลัก ษณ์ ร่ว มของนางสีด าจะปรากฏ
ลักษณะรูปแบบทัง้ หมด 3 ประการ กล่าวคือ 1) อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับ 2)
อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์เฉพาะถิน่ ได้แก่ อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์
ฉบับภาคกลาง อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสาน และ
3) อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ข้ามถิน่ กล่าวโดยสรุปดังนี้
รูปแบบที่ 1 อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ท์ ุกฉบับ จะเป็ นอัตลักษณ์ของ
นางสีดาทีป่ รากฏร่วมในรามเกียรติ ์ของไทยทุกฉบับ กล่าวคือ รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง 9 ฉบับ
รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ 4 ฉบับ และรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน 3 ฉบับ ทัง้ นี้อตั ลักษณ์ร่วม
ของนางสีดาทุกฉบับจะแสดงออกให้เห็นทัง้ หมด 5 ประการ ได้แก่ 1) การเป็ นพระมเหสีของ
พระราม 2) การมีรปู ลักษณ์ทสี ่ วยงาม 3) การมีความซือ่ สัตย์และภักดีต่อสามี 4) การเป็ นมูลเหตุ
แห่งความขัดแย้ง และ 5) การเป็ นนางกษัตริยแ์ ละเจ้านาย กล่าวได้ว่า คุณสมบัตขิ องนางสีดา
ทัง้ หมด 5 ประการนี้เป็ นปั จจัยทีก่ วีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์แต่ละฉบับยังคงคุณสมบัตคิ วามเป็ นตัวตน
ของนางสีดาไว้อย่างมันคง
่ นับเป็ นการนาคุณสมบัตขิ องนางสีดามาสร้างซ้าจนก่อร่างสร้างรูป
เป็ นตัวตนของนางสีดาที่ดารงอยู่ในรามเกียรติ ์ของไทยทุกฉบับ ซึ่งนาไปสู่การประกอบตัวตน
ของนางสีดาจนเป็ นรับรูใ้ นสังคมไทย ประการสาคัญ อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุก
ฉบับนัน้ นับเป็ นอัตลักษณ์ทส่ี าคัญซึง่ คอยรองรับและเป็ นแกนกลางยึดโยงอัตลักษณ์ของนางสีดา
ในลักษณะอื่นๆ เข้าด้วยกันไว้อย่างประสมกลมกลืน
รูปแบบที่ 2 อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ เ์ ฉพาะถิ น่ อัตลักษณ์ของนาง
สีดาในลักษณะนี้จะปรากฏให้เห็น 2 ประการ ได้แก่ 1) อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์
ฉบับภาคกลาง และ 2) อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและภาคอีสาน
กล่ าวได้ว่ า อัต ลัก ษณ์ ของนางสีดาในรามเกียรติเ์ ฉพาะถิ่นจะเป็ นการใช้เ กณฑ์จ ดั แบ่ ง ตาม
ภูมศิ าสตร์ ทัง้ นี้ผู้ศกึ ษาได้จดั ให้รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและภาคอีสานไว้ด้วยกัน เนื่องจาก
รามเกียรติ ์ทัง้ สองภูมภิ าคต่ างได้รบั อิทธิพลจากคติพระพุทธศาสนาและมีความเป็ นท้องถิน่ ซึ่ง
เป็ น เหตุ ท าให้ม ีก ารสร้า งสรรค์ท่ีค ล้า ยคลึง กัน ดัง นั น้ อัต ลัก ษณ์ ข องนางสีด าในรามเกีย รติ ์
เฉพาะถิน่ สามารถแจกแจงรายละเอียดแบบโดยสรุปได้ดงั นี้
รูปแบบที่ 2.1 อัตลักษณ์ ร่วมของนางสี ดาในรามเกียรติ ฉ์ บับภาคกลาง จะ
พิจารณาจากรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางทัง้ 9 ฉบับ ทัง้ นี้อตั ลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์
ฉบับภาคกลางจะแสดงออกให้เห็นผ่านตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 4 ประการ ได้แก่ 1) ลักษณะภายนอก
ของนางสีดา 2) ลักษณะพิเศษของนางสีดา 3) ช่วงชีวติ ของนางสีดา และ 4) พฤติกรรมและการ
แสดงออกของนางสีดา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ด้ านการแต่ งกายของนางสี ด า สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประการ
กล่าวคือ 1) การแต่งกายนางแบบละครใน ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 2 และ 2) การแต่งกายนางแบบดาบสินี ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และ
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6
ด้ านลักษณะพิ เศษของนางสี ดา สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประการ
กล่าวคือ 1) การมีกายร้อน ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2
2) การเสีย่ งทายบุษบกแก้ว ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2
และรามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน 3) การลุยไฟ ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 2 และ 4) ธรณีแหวก ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 2
ด้านช่ วงชี วิตของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็ น 6 ประการ กล่าวคือ 1)
การมีความสัมพันธ์ทดี ่ กี บั เครือญาติของสามี ปรากฏในคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 รามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 6 และบทละครดึกดาบรรพ์เรือ่ งรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ า
กรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์ 2) การลุยไฟเพือ่ พิสูจน์ความบริสุทธิ์ ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 3) การเป็ นผู้ทถี ่ ูกลงทัณฑ์จากสามี ปรากฏใน
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และบทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์
ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์ 4) การมาอาศัยอยู่กบั พระ
ฤษี ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และรามเกียรติ ์ฉบับพระ
เจ้ากรุงธนบุร ี 5) การเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ ว (single mom) ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี และ 6) การเป็ นผู้เสียสละ
ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2
ด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสี ดา สามารถแบ่งออกเป็ น
9 ประการ กล่าวคือ 1) การดูแลปรนนิบตั สิ ามี ปรากฏในคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา
รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 และบทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ 2) การมีความกตัญญูกตเวที ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 3) การมีความเคารพต่อผูท้ รงศีล ปรากฏในคาพากย์
รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 4) การมี
ความหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม ปรากฏในคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา
รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 5)
การถือตัวและหยิง่ ในศักดิศ์ รี ปรากฏในคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา บทละครรามเกียรติ ์
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ฉบับสมัยอยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 6 6) การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมา ปรากฏในคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัย
อยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และบทละครดึกดาบรรพ์เรื่อง
รามเกีย รติฉ์ บับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เ ธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศ รานุ ว ดั ติว งศ์ 7) การ
แสดงออกทางอารมณ์เศร้าโศกรุนแรง ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง 8) การมีความรักและ
ห่วงใยบุตร ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และ
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และ 9) การสานึกผิด ปรากฏในคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา
รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และ
รามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน
รูปแบบที่ 2.2 อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ฉ์ บับภาคเหนื อและ/
หรือภาคอีสาน จะพิจารณาจากรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางทัง้ 7 ฉบับ ได้แก่ รามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคเหนือ 4 ฉบับ และรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน 3 ฉบับ ทัง้ นี้อตั ลักษณ์ร่วมของนางสีดาในราม
จะแสดงออกให้เห็นผ่านตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 6 ประการ ได้แก่ 1) ภูมหิ ลังของนางสีดา 2) ชาติกาเนิด
ของนางสีดา 3) ลักษณะภายภายนอกของนางสีดา 4) ลักษณะพิเศษของนางสีดา 5) ช่วงชีวติ
ของนางสีดา และ 6) พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ด้านภูมิหลังของนางสี ดา สามารถแบ่งออกเป็ น 1 ประการ กล่าวคือ 1)
นางสีดาคือนางสุชาดา ปรากฏในเรื่องปรัมมเหียร หอรมาน พระลัก – พระลาม พระรามชาดก
และควายทัวระพี
ด้านชาติ กาเนิ ดของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประการ กล่าวคือ
1) การดารงฐานะเป็นพระราชธิดาในวงศ์กษัตริยม์ นุษย์ ปรากฏในเรือ่ งพรหมจักร พระรามชาดก
และพระลัก – พระลาม และ 2) การไม่ได้ดารงฐานะเป็ นพระราชธิดาในวงศ์กษัตริย์มนุ ษย์
ปรากฏในเรือ่ งลังกาสิบโห ปรัมมเหียร หอรมานและควายทัวระพี
ด้ า นลัก ษณะภายภายนอกของนางสี ด า สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 1
ประการ กล่าวคือ 1) การแต่งกายผ้าทิพย์จากเทวดา ปรากฏในเรื่องควายทัวระพี ปรัมมเหียร
พรหมจักร และหอรมาน
ด้ านลักษณะพิ เศษของนางสี ดา สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประการ
กล่าวคือ 1) การจุตมิ าเกิดเหนือตักทศกัณฐ์ ปรากฏในเรื่องควายทัวระพี ปรัมมเหียร และหอรมาน 2) การเจริญเติบโตด้วยน้ านมพระฤษี ปรากฏในเรื่องพรหมจักร หอรมาน และพระลัก –
พระลาม 3) เทวดานิรมิตทีอ่ ยูอ่ าศัยและผ้าทิพย์ปกคลุมกาย ปรากฏในเรื่องพรหมจักร หอรมาน
ปรัมมเหียร และควายทัวระพี และ 4) การมีกายร้อน ปรากฏในเรื่องพรหมจักรและพระราม
ชาดก
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ด้านช่ วงชี วิตของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็ น 8 ประการ กล่าวคือ 1)
การเป็ นผูท้ ถี ่ ูกทอดทิ้ง ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและภาคอีสาน 2) การเป็ นธิดาบุญ
ธรรมของพระฤษี ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและภาคอีสาน 3) การได้อภิเษกสมรสกับ
ผูม้ บี ุญ ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและภาคอีสาน 4) การมีความสัมพันธ์ทดี ่ กี บั เครือ
ญาติของสามี ปรากฏในเรือ่ งลังกาสิบโห พระลัก - พระลามและพระรามชาดก 5) การเป็ นผูท้ ถี ่ ูก
ลงทัณฑ์จากสามี (เน้นโทษประหารชีวติ เท่านัน้ ) ปรากฏในเรื่องปรัมมเหียร หอรมาน ลังกาสิบ
โห พระลัก – พระลาม พระรามชาดก และควายทัวระพี 6) การมาอาศัยอยู่กบั พระฤษี ปรากฏ
ในเรือ่ งปรัมมเหียร พรหมจักร หอรมาน และควายทัวระพี 7) การกลับสู่ฐานะธิดาบุญธรรมของ
พระฤษี ปรากฏในเรื่องพระรามชาดกและและพระลัก – พระลาม และ 8) การเป็ นแม่เลี้ยงเดีย่ ว
(single mom) ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและภาคอีสาน
ด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็ น
6 ประการ กล่าวคือ 1) การดูแลปรนนิบตั สิ ามี ปรากฏในเรื่องปรัมมเหียร หอรมานและควายทัว ระพี 2) การมีความกตัญญูกตเวที ปรากฏในเรื่องพรหมจักร ปรัมมเหียร หอรมานและควายทัวระพี 3) การมีความหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ
และภาคอีสาน 4) การวางตัวเหมาะสม ปรากฏในเรื่องปรัมมเหียร หอรมานและควายทัวระพี 5)
การใช้ว าจารุนแรงและตรงไปตรงมา ปรากฏในเรื่อ งลัง กาสิบ โห ปรัมมเหียร หอรมานและ
ควายทัวระพี 6) การมีความรักและห่วงใยบุตร ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและภาค
อีสาน
ด้านการเป็ นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสี ดา สามารถแบ่งออกเป็ น 1
ประการ กล่าวคือ นางสีดาเป็นภรรยาคู่บุญของสามี ปรากฏในเรือ่ งปรัมมเหียร หอรมาน พระลัก
– พระลาม และควายทัวระพี
จากข้างต้นจะทาให้เห็นว่า อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์เฉพาะถิน่ จะปรากฏ
ให้เห็น 2 ประการ คือ อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง และอัตลักษณ์
ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสาน โดยใช้เกณฑ์ภูมศิ าสตร์เข้ามา
เป็ นเกณฑ์ในการจัดแบ่ง กล่าวได้ว่า อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาจะปรากฏหลากหลายลักษณะ
และมีความหลากหลายดังทีป่ รากฏในรูปแบบที่ 2.1 และรูปแบบที่ 2.2 ข้างต้น ประการสาคัญ
อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาเป็ นสิง่ ที่ช้ใี ห้เห็นถึงการนาคุณสมบัตขิ องนางสีดาในด้านต่างๆ มา
สร้างซ้าใหม่ ซึง่ เป็ นการเลือกรับและถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของนางสีดาระหว่างกัน ไม่ว่าจะ
เป็ นรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางโดยเฉพาะฉบับรัชกาลที่ 1 ถ่ายทอดสู่รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง
เช่น รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 รามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน ฯลฯ หรือ
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 อาจรับการสร้างสรรค์ตวั ตนของนางสีดาบางเหตุการณ์จากคาพากย์
รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา นอกจากนี้ความเป็ นตัวตนของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้
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ภาคเหนือ และภาคอีส านก็อ าจมีการถ่ ายทอดและส่ งต่ อ ระหว่างกัน จนก่ อ ให้เ กิด การนามา
สร้างอัตลักษณ์ของนางสีดาซ้าใหม่ และยังก่อให้เกิดความเหมือนและความคล้ายคลึงกันดังที่
ปรากฏในอัตลักษณ์ ร่ว มของนางสีดาในรามเกียรติ ์เฉพาะถิ่น ทัง้ ถิ่นภาคกลาง รวมไปถึงถิ่น
ภาคเหนือและ/หรือภาคอีสานอีกด้วย
รูปแบบที่ 3 อัตลักษณ์ ร่วมของนางสี ดาในรามเกียรติ ข์ ้ามถิ น่ จะพิจารณาจาก
รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางทัง้ 16 ฉบับ ได้แก่ รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง 9 ฉบับ รามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคเหนือ 4 ฉบับ และรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน 3 ฉบับ ดังนัน้ อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาใน
รามเกียรติ ์ข้ามถิน่ จะเป็ นอัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางบางฉบับ จะปรากฏ
ร่วมกับอัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสานบางฉบับ โดยจะ
แสดงออกให้เห็นผ่านตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 3 ประการ กล่าวคือ 1) ลักษณะพิเศษของนางสีดา 2) ช่วง
ชีวติ ของนางสีดา และ 3) พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ด้านลักษณะพิ เศษของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประการ กล่าวคือ 1)
การเจริญเติบโตด้วยน้ านมพระฤษี ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 พระลัก – พระลาม
หอรมาน และพรหมจักร 2) การมีกายร้อน ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 2 พรหมจักร และพระรามชาดก 3) เทวดาคอยปกป้ อง ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 และพรหมจักร และ 4) การลุยไฟ ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 2 และลังกาสิบโห
ด้านช่ วงชี วิตของนางสีดา สามารถแบ่งออกเป็ น 7 ประการ กล่าวคือ 1) การ
เป็ นผู้ทีถ่ ูก ทอดทิ้ง ปรากฏในรามเกีย รติฉ์ บับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติฉ์ บับภาคเหนื อ และ
รามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน 2) การเป็ นธิดาบุญธรรมของพระฤษี ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน 3) การได้อภิเษกสมรสกับผู้
มีบุญ ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและรามเกียรติ ์ฉบับภาค
อีสาน 4) การมีความสัมพันธ์ทดี ่ กี บั เครือญาติของสามี ปรากฏในคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัย
อยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 บทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์ รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน 5)
การเป็นผูท้ ถี ่ ูกลงทัณฑ์จากสามี ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2
บทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ์ รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน 6) การมาอาศัยอยู่กบั พระฤษี
ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่
2 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 ควายทัวระพี และรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือ 7) การเป็ นแม่เลี้ยง
เดีย่ ว (single mom) ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
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รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและรามเกียรติ ์
ฉบับภาคอีสาน
ด้ านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสี ด า สามารถแบ่งออกเป็ น 7
ประการ กล่าวคือ 1) การดูแลปรนนิบตั สิ ามี ปรากฏในคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา
รามเกียรติฉ์ บับพระเจ้ากรุงธนบุร ี รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติฉ์ บับรัชกาลที่ 2
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 บทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์ ปรัมมเหียร หอรมาน และควายทัวระพี 2) การมีความ
กตัญญูกตเวที ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 พรหมจักร
ควายทัวระพี หอรมาน และปรัมมเหียร 3) การมีความเคารพต่อผูท้ รงศีล ปรากฏในรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 และพรหมจักร 4) การมีความหลงใหลในของแปลกตาและสวยงาม ปรากฏใน
คาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุร ี รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่
1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน 5) การ
วางตัวเหมาะสม ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ปรัมมเหียร หอรมาน และควายทัวระพี
6) การใช้วาจารุนแรงและตรงไปตรงมา ปรากฏในคาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 บทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์
ลังกาสิบโห หอรมาน ปรัมมเหียร และควายทัวระพี 7) การมีความรักและห่วงใยบุตร ปรากฏใน
รามเกียรติฉ์ บับพระเจ้ากรุงธนบุร ี รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 รามเกียรติฉ์ บับรัชกาลที่ 2
รามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน
จากข้างต้นจะทาให้เ ห็นว่า อัต ลัก ษณ์ ร่ว มของนางสีด าในรามเกียรติข์ ้ามถิ่น จะเป็ น
ลักษณะอัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางจะปรากฏร่วมกับอัตลักษณ์ของนาง
สีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและภาคอีสาน กล่าวได้ว่า ความเป็ นตัวตนของนางสีดาจะมี
การถ่ายทอดและส่งต่อระหว่างกัน จนก่อให้เกิดการนาอัตลักษณ์ของนางสีดามาสร้างซ้าใหม่โดย
มีก ารเลือ กรับ ตามแต่ เ จตนาของกวีผู้ แ ต่ ง แต่ ล ะฉบับ ทัง้ นี้ อ ัต ลัก ษณ์ ร่ ว มของนางสีด าใน
รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางจะปรากฏร่วมกันน้อยกว่ารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือและภาค
อีสาน อาจเป็ นเพราะรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางเป็ นฉบับตัดตอน ทาให้บทบาทและการปรากฏ
กายของนางสีดาไม่เด่นชัดเท่ากับรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือและภาคอีสานที่มตี อนต้น
เรือ่ งจนถึงตอนจบเรือ่ งโดยจะเน้นโครงเรื่องหลักทีน่ างสีดาเป็ นตัวละครต้นเหตุของความขัดแย้ง
ทีน่ าไปสู่สงครามการแย่งชิงนางสีดาระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ จึงช่วยทาให้อตั ลักษณ์ของนาง
สีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ทีม่ คี วามสมบูรณ์ของเนื้อเรื่องมากทีส่ ุด รวมไปถึงรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 2 และอาจมีรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางอื่นๆ บ้างเล็กน้ อย ที่จะปรากฏอัตลักษณ์
ร่วมกับรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานในลักษณะอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดา
ในรามเกียรติ ์ข้ามถิน่ อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นด้านลักษณะพิเศษของนางสีดา ช่วงชีวติ ของนาง
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สีดา และพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา นอกจากนี้ อตั ลักษณ์ร่วมของนางสีดาใน
รามเกียรติ ์ข้ามถิน่ ยังเป็ นปั จจัยทีแ่ สดงให้เห็นถึงการเลือกรับด้านการสร้างซ้าเกี่ยวกับตัวตนของ
นางสีดาโดยเฉพาะนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 จะมีอทิ ธิพลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของ
นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสาน ดังนัน้ อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดา
ในรามเกี ย รติ ข์ ้า มถิ่น จะช่ ว ยท าให้ ก ารซ้อ นและเหลื่อ มความเป็ น ตัว ตนของนางสีด าใน
วรรณกรรมเรือ่ งรามเกียรติ ์ได้อย่างเด่นชัด

5.2 อัตลักษณ์ จาเพาะของนางสีดา
อัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดา คือ คุณสมบัตขิ องนางสีดาทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับใด
ฉบับหนึ่งเพียงฉบับเดียว โดยจะไม่ปรากฏร่วมกัน ในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของไทย อันเป็ นการ
ช่วยบ่งชีใ้ ห้เห็นถึงอัตลักษณ์ของนางสีดาเฉพาะตัวทีท่ าให้มคี วามโดดเด่นและมีความแตกต่าง
จากนางสีดาฉบับอื่นๆ อย่างชัดเจน
การค้นหาอัตลักษณ์ ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยจากคุณสมบัตขิ อง
นางสีดาผ่านการพิจารณาและวิเคราะห์ความเป็ นนางสีดาในรามเกียรติ ์แต่ละฉบับนัน้ ย่อมจะทา
ให้เห็นว่า อัตลักษณ์ของนางสีดาจะเป็ นอัตลักษณ์ ระดับบุคคล / ระดับปั จเจกบุคคลที่กวีผู้แต่ง
รามเกียรติ ์แต่ละฉบับ ไม่ว่าจะเป็ นฉบับภาคกลาง ฉบับภาคเหนือและฉบับภาคอีสานทีพ่ ยายาม
สร้างอัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับของตนตามรสนิยมและบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ของตนขึน้ มาอย่างมีชวี ติ ชีวาในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์ กล่าวได้ว่า การพิจารณาอัตลักษณ์
จาเพาะของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยนัน้ จะพิจารณาจากในบทที่ 4 เรื่องความ
เป็ นนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยผ่านตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 7 ประเด็น อันได้แก่ 1) ภูม ิ
หลังของนางสีดา 2) ชาติกาเนิดของนางสีดา 3) ลักษณะภายนอกของนางสีดา 4) ลักษณะพิเศษ
ของนางสีดา 5) ช่วงชีวติ ของนางสีดา 6) พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา และ 7) การ
เป็ นคู่บุญของบุรษุ เพศของนางสีดา
หากพิจารณาอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย จะพบว่า
อัตลักษณ์ของนางสีดาปรากฏอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาในรามเกียรติ ์ของไทยทัง้ หมด 6
ฉบับ ได้แก่ บทละครรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 พรหมจักร ลังกาสิบโห พระรามชาดก พระลัก
– พระลาม และบทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรม
พระยานริศ รานุ ว ัด ติว งศ์ ซึ่ง ท าให้ ก วีผู้แ ต่ ง รามเกีย รติแ์ ต่ ล ะฉบับ พยายามที่จ ะสร้า งสรรค์
คุณสมบัติของนางสีดาประการใดประการหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยขับเน้ นตัว ตนนางสีดาจนทาให้
เกิดอัตลักษณ์จาเพาะที่ปรากฏท่ามกลางอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดา อาจกล่าวได้ว่า อัตลักษณ์
จาเพาะของนางสีดาเป็ นอัตลักษณ์ท่มี คี วามแตกต่ างและเป็ นความพยายามของกวีผู้แต่งที่จะ
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สร้างอัตลักษณ์ให้แก่นางสีดาของรามเกียรติ ์แต่ละฉบับของไทย อันจะทาให้ดารงอยู่อย่างโดด
เด่นและมีตวั ตนขึน้ มาอย่างมีชวี ติ ชีวาในวรรณกรรมเรือ่ งรามเกียรติ ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.2.1 บทละครรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1
บทละครรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ถือเป็ นรามเกียรติ ์ฉบับของไทยที่มคี วามสมบูรณ์
มากทีส่ ุดและยังเป็ นฉบับทีม่ คี วามยาวมากทีส่ ุดเช่นเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่า สาเหตุดงั กล่าวช่วย
เปิ ดโอกาสทีท่ าให้กวีผแู้ ต่งสร้างสรรค์อตั ลักษณ์จาเพาะของนางสีดาได้มากทีส่ ุดเช่นเดียวกัน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
5.2.1.1 ภูมิหลังของนางสีดา
ในด้านภูมหิ ลังของนางสีดา จะทาให้เห็นถึงทีม่ าของนางสีดาว่าอวตารมาจากผูใ้ ด
หากพิจารณาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยนัน้ จะพบว่า ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง ได้แก่
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็ นเพียงฉบับเดียวทีก่ ล่าวถึงนางสีดาว่ามีทม่ี าจาก “พระลักษมี” ซึง่
เป็ นการสืบทอดขนบความคิดของรามายณะอินเดีย พระลักษมีเป็ นพระชายาคู่บุญบารมีของพระ
วิษณุ (หรือทีร่ จู้ กั กันอีกนามหนึ่งว่า “พระนารายณ์”) แม้ว่ารามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ จะมีการกล่าวถึง
ว่านางสีดาคือองค์ลกั ษมีก็ตาม แต่ทว่าผู้ศกึ ษาขอจัดให้นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
เป็ นอัตลักษณ์จาเพาะ เพราะถือว่าเป็ นเพียงฉบับเดียวที่มกี ารกล่าวถึงภูมหิ ลังของนางสีดาใน
ตอนกาเนิดนางสีดาซึง่ เป็ นอวตารปางหนึ่งของพระลักษมี สาเหตุดงั กล่าวเพราะรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคกลางอื่น ๆ เป็ นฉบับ ตัด ตอนที่ใ ช้ ใ นการแสดงเป็ นหลัก จึง ท าให้ ไ ม่ ป รากฏต้ น เรื่อ ง
เช่นเดียวกับรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
ตารางที่ 52

อัตลักษณ์จาเพาะด้านภูมิหลังของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1
อัตลักษณ์จาเพาะ
ด้านภูมิหลังของนางสีดา
นางสีดาคือพระลักษมี

รามเกียรติ์ ร.1


5.2.1.2 ชาติ กาเนิ ดของนางสีดา
ด้านชาติกาเนิดของนางสีดาจะพบว่า อัตลักษณ์ จาเพาะจะปรากฏในรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 เท่านัน้ เพราะเป็ นชาติกาเนิดของนางสีดาทีอ่ ยู่ในวงศ์ยกั ษ์ เนื่องจากรูปลักษณ์
ทศกัณฐ์เป็ นยักษ์ นางมณโฑเป็ นมนุ ษย์ ทาให้กวีผแู้ ต่งสร้างสรรค์ภาพนางสีดาให้เป็ น “มนุ ษย์”
เช่นเดียวกับนางมณโฑ ดังทีก่ วีผแู้ ต่งพยายามชีใ้ ห้เห็นว่า “ผิดสุรยิ ว์ งศ์ยกั ษ์ในลงกา” สะท้อนให้
เห็นถึงความคลุมเครือด้านชาติกาเนิดของนางสีดาซึง่ เป็ นการขับเน้นอัตลักษณ์ของนางสีดาให้ม ี
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ความโดดเด่ น ยิง่ ขึ้น แม้ว่ านางสีดาจะมาเกิดในวงศ์ ย กั ษ์ แ ต่ ล ักษณะร่า งกายและยัง รวมไป
พฤติกรรมการแสดงออกเป็ นมนุ ษย์นับว่ามีความน่ าสนใจอย่างยิง่ กล่าวได้ว่า ความคลุมเครือ
ด้านชาติกาเนิดของนางสีดาทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ถือเป็ นอัตลักษณ์จาเพาะใน
รามเกียรติ ์ฉบับนี้
ตารางที่ 53

อัตลักษณ์จาเพาะด้านชาติ กาเนิ ดของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1
อัตลักษณ์จาเพาะ
ด้านชาติ กาเนิ ดของนางสีดา
การเป็ นพระราชธิดาในวงศ์กษัตริยย์ กั ษ์
(ความคลุมเครือด้านชาติกาเนิด)

รามเกียรติ์ ร.1


5.2.1.3 ลักษณะพิ เศษของนางสีดา
หากพิจารณาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 จะพบว่า กวีผู้แต่ งรามเกียรติ ์แต่ละ
ฉบับมีการสร้างสรรค์ลกั ษณะพิเศษที่มคี วามแตกต่างกันจากรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของไทยซึ่ง
ความแตกต่ างของลัก ษณะพิเศษของนางสีดานี้เ ป็ นการช่ว ยขับเน้ นให้นางสีดาฉบับใดฉบับ
รัชกาลที่ 1 มีความโดดเด่นและแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ
ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 อัตลักษณ์จาเพาะด้านลักษณะพิเศษของนางสีดา
จะมีทงั ้ หมด 2 ประการ กล่าวคือ 1) การเปล่งเสียงตอนเกิด และ 2) การเจริญเติบโตอยู่ใต้ดนิ
ลักษณะพิเศษดังกล่าวปรากฏในตอนวัยเยาว์ของนางสีดาทัง้ หมดซึง่ จะเป็ นช่วงชีวติ ของนางสีดา
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงจาต้องให้มสี งิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์คอยดูแลรักษานาง ซึง่ ทาให้นางสีดามี
ความแตกต่างจากนางสีดาและตัวละครอื่นๆ ในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยซึง่ ได้สะท้อนถึง
ความเป็ นผูม้ บี ุญบารมีสงู ส่งได้อกี ด้วย
ตารางที่ 54

อัตลักษณ์จาเพาะด้านลักษณะพิ เศษของนางสีดาในรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1
อัตลักษณ์จาเพาะ
ด้านลักษณะพิ เศษของนางสีดา
การเปล่งเสียงตอนเกิด
การเจริญเติบโตอยูใ่ ต้ดนิ

รามเกียรติ์ ร.1
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5.2.1.4 การเป็ นคู่บญ
ุ ของบุรษุ เพศของนางสีดา
ความเป็ นนางแก้วของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 จะปรากฏในฐานะ “ผู้
เป็ นพระมเหสีค่บู ุญของพระจักรพรรดิราช” กวีผู้แต่งได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า พระรามคือพงศ์
จักรพรรดิซง่ึ สืบเชือ้ สายมาจากท้าวทศรถผูเ้ ป็ นพงศ์จกั รพรรดิ แม้กระทังท้
่ าวชนกผูเ้ ป็ นพระบิดา
บุญ ธรรมของนางสีดาก็ค ือพงศ์จกั รพรรดิเ ช่นเดียวกัน เป็ นการแสดงให้เ ห็นว่า คติเรื่อ งพระ
จักรพรรดิราชตามบริบทของสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้ พยายามใช้เรื่องรามเกียรติ ์เป็ น
พื้นที่ของการแสดงถึงกษัต ริย์ผู้เ ป็ นพระจักรพรรดิราชโดยมิได้ใ ห้ค วามสาคัญ กับการที่พระ
จักรพรรดิราชที่จะต้องมีหนึ่งเดียวในชมพูทวีปตามคติความคิดและความเชื่อในพระพุทธศาสนา
อันเป็ นการเน้นย้าว่า พระมหากษัตริยใ์ นสมัยรัตนโกสินทร์เปรียบเสมือนพระจักรพรรดิราชโดย
สะท้อนผ่านวรรณกรรมเรือ่ งรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 กล่าวคือ เมื่อนางสีดาได้อภิเษกสมรสกับ
พระรามย่อมทาให้นางสีดาเปรียบเสมือนนางแก้ วผู้เป็ นพระมเหสีของพระจักรพรรดิราชไปโดย
ปริยายเช่นกัน กล่าวได้ว่า นางสีดาคือนางแก้วซึ่งเป็ นแก้ว 1 ใน 7 ประการ ของเครื่องประดับ
ฐานะแห่งความเป็ นพระจักรพรรดิราช
ตารางที่ 55

อัตลักษณ์จาเพาะด้านการเป็ นคู่บุญของบุรษุ เพศของนางสีดา : นางสีดาผูเ้ ป็ น
พระมเหสีคบู่ ุญของพระจักรพรรดิ ราชในรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1
อัตลักษณ์จาเพาะ
ด้านการเป็ นคู่บญ
ุ ของบุรษุ เพศของนางสีดา
นางสีดา : ผูเ้ ป็ นพระมเหสีค่บู ญ
ุ
ของพระจักรพรรดิราช

รามเกียรติ์ ร.1


5.2.2 พรหมจักร
ในเรื่องพรหมจักรจะปรากฏอัตลักษณ์ จาเพาะของนางสีดาเช่นเดียวกันซึ่งทาให้เห็นว่า
กวีผแู้ ต่งเรือ่ งพรหมจักรพยายามสร้างสรรค์อตั ลักษณ์จาเพาะให้แก่นางสีดา ดังนี้
5.2.2.1 ภูมิหลังของนางสีดา
อัตลักษณ์จาเพาะทางด้านภูมหิ ลังของนางสีดาทีก่ วีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่
โดยเฉพาะเรื่องพรหมจักรได้สร้างสรรค์ให้มคี วามแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ซึง่ นับว่ามี
ความน่ าสนใจ เพราะช่วยทาให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของนางสีดาได้อย่างแจ่มชัด กล่าวคือ ในเรื่อง
พรหมจักร นางสีดาจะมีท่มี าจาก “นางสุธรรมา” ซึง่ เป็ นพระชายา 1 ใน 4 ของพระอินทร์ซ่งึ จะ
อยู่ภายใต้กรอบคติความเชื่อ ในพระพุทธศาสนา นับเป็ นสิง่ ที่น่าสนใจและมีความแตกต่างจาก
รามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ อื่นๆ อย่างชัดเจน
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ตารางที่ 56

อัตลักษณ์จาเพาะด้านภูมิหลังของนางสีดาในพรหมจักร
อัตลักษณ์จาเพาะ
ด้านภูมิหลังของนางสีดา
นางสีดาคือนางสุธรรมา

พรหมจักร


5.2.2.2 ช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตหลังการอภิ เษกสมรส)
ในเรื่องพรหมจักร พระรามลงทัณฑ์นางสีดาด้วยการเนรเทศออกจากเมืองด้วย
ความเข้าใจผิดคิดว่านางสีดายังอาลัยทศกัณฐ์ มิใช่โทษประหารชีวติ เหมือนในรามเกียรติ ์ฉบับ
ต่างๆ ของไทย อาจเป็ นเพราะเรื่องพรหมจักรเป็ นนิบาตชาดกทีแ่ สดงเรื่องราวของพระยาพรหม
จักร (พระราม) โดยกวีผแู้ ต่งผูกเรือ่ งให้พระรามเป็ นชาติหนึ่งของพระโพธิสตั ว์ (การบาเพ็ญเพียร
ของพระพุทธเจ้า) จึงลดความรุนแรงจากการประหารชีวติ เปลี่ยนเป็ นการเนรเทศนางสีดาออก
จากเมืองแทน
ตารางที่ 57

อัตลักษณ์จาเพาะด้านช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตหลังการอภิ เษกสมรส)
ในพรหมจักร

อัตลักษณ์จาเพาะด้านช่วงชีวิตของนางสีดา
(ช่วงชีวิตหลังการอภิ เษกสมรส)
พระรามลงทัณฑ์นางสีดาด้วยการเนรเทศออกจากเมือง

พรหมจักร


5.2.3 ลังกาสิ บโห
ในเรื่องลังกาสิบโหจะปรากฏอัตลักษณ์ จาเพาะของนางสีดา ทาให้เห็นว่ากวีผู้แต่งเรื่อง
ลังกาสิบโหพยายามสร้างสรรค์อตั ลักษณ์จาเพาะให้แก่นางสีดา ดังนี้
5.2.3.1 ภูมิหลังของนางสีดา
เรื่องลังกาสิบโห นางสีดาจะมีภูมหิ ลังที่มาจาก “เทพธิดาสิดา” ซึง่ เป็ นเทพนารีท่ี
บ าเพ็ ญ เพีย รใต้ ต้ น นารีผ ลอยู่ ใ นป่ าหิม พานต์ อัน สะท้ อ นคติ ค วามเชื่อ พระพุ ท ธศาสนา
เช่นเดียวกันกับรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสาน กล่าวได้ว่า การสร้างสรรค์
ภูมหิ ลังของนางสีดาในรามเกียรติ ์เรือ่ งลังกาสิบโหจะปรับเปลีย่ นจากรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ อื่นๆ
ทีส่ ่วนใหญ่จะสร้างให้นางสีดามาจากนางสุชาดา
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ตารางที่ 58

อัตลักษณ์จาเพาะด้านภูมิหลังของนางสีดาในลังกาสิ บโห
อัตลักษณ์จาเพาะ
ด้านภูมิหลังของนางสีดา
นางสีดาคือเทพธิดาสิดา

ลังกาสิ บโห


5.2.3.2 ลักษณะพิ เศษของนางสีดา
ในเรือ่ งลังกาสิบโห อัตลักษณ์จาเพาะด้านลักษณะพิเศษของนางสีดาจะมีทงั ้ หมด
1 ประการ คือ “การขอให้ไฟไหม้รา่ งกาย” กวีผแู้ ต่งพยายามขับเน้นให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของนาง
สีดาในลักษณะที่ว่า แม้ว่านางไม่สามารถหนีรอดพ้นจากพญาภุมมจัก แต่สามารถสาแดงเดช
ด้วยการตัง้ จิตอธิษฐานเพื่อขอให้ไฟไหม้ร่ างกายตน อันจะทาให้รอดพ้นจากการล่วงละเมิดทาง
เพศของพญาภุมมจัก อีกทัง้ ยังทาให้เห็นถึงพลังของผูห้ ญิงที่มกี ารตัง้ จิตอธิษฐานเป็ นเครื่องมือ
ช่วยเหลือเพื่อการหนีให้รอดพ้นจากการแสดงอานาจทางเพศของผูช้ าย
ตารางที่ 59

อัตลักษณ์จาเพาะด้านลักษณะพิ เศษของนางสีดาในลังกาสิ บโห
อัตลักษณ์จาเพาะ
ด้านลักษณะพิ เศษของนางสีดา
การขอให้ไฟไหม้ร่างกาย

ลังกาสิ บโห


5.2.3.3 ช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวัยเยาว์)
ในเรื่อ งลังกาสิบโห ผู้ท่ไี ด้รบั เลี้ยงนางสิดาเป็ นธิดาบุญ ธรรม มิใช่พระฤษีดงั ที่
ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย แต่พระฤษีในเรื่องลังกาสิบโหจะเป็ นผู้ทาหน้ าที่แจ้ง
ข่าวว่าพบพระธิดาแก่ทา้ วกันนกาเท่านัน้ กล่าวได้ว่า ท้าวกันนกามีบทบาทในการเป็ นผูร้ บั เลีย้ ง
นางสิดาเป็ นพระธิดาบุญธรรม ซึง่ จะแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของไทย นับเป็ นสิง่ ทีท่ า
ให้เห็นถึงอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับนี้อย่างเด่นชัด
ตารางที่ 60

อัตลักษณ์จาเพาะด้านช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวัยเยาว์) ในลังกาสิ บโห
อัตลักษณ์จาเพาะ
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวัยเยาว์)
ท้าวกันนการับเลีย้ งนางสิดาเป็ นพระธิดาบุญธรรม

ลังกาสิ บโห
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5.2.4 พระรามชาดก
ในเรื่องพระรามชาดกจะปรากฏอัตลักษณ์ จาเพาะของนางสีดาทีห่ ลากหลายเช่นกัน ทา
ให้เห็นว่ากวีผแู้ ต่งเรือ่ งพระรามชาดกพยายามสร้างสรรค์อตั ลักษณ์จาเพาะให้แก่นางสีดา ดังนี้
5.2.4.1 ลักษณะพิ เศษของนางสีดา
อัตลักษณ์จาเพาะด้านลักษณะพิเศษของนางสีดาในเรื่องพระรามชาดกนัน้ จะมี
หลากหลายประการ กล่าวได้ว่า กวีผแู้ ต่งเรือ่ งพระรามชาดกได้สร้างสรรค์ลกั ษณะพิเศษของนาง
สีดาซึง่ จะมีทงั ้ หมด 3 ประการ กล่าวคือ 1) การมีจติ อาฆาตแค้นต่อทศกัณฐ์ 2) การมีของวิเศษ
และเวทมนต์คาถา และ 3) การมีความรูห้ ลายภาษา ลักษณะพิเศษดังกล่าวจะปรากฏในช่วงชีวติ
วัยเยาว์ของนางสีดาเช่นเดียวกัน จะมีลกั ษณะคล้ ายรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ลักษณะพิเศษ
ดังกล่าวปรากฏในตอนวัยเยาว์ของนางสีดาทัง้ หมดซึ่งจะปรากฏในตอนที่นางสีดาไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ จึงจาต้องให้มสี งิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์คอยดูแลรักษานางสีดานัน่ เอง อันจะช่วยสะท้อน
ให้เห็นถึงความสูงส่งและความเป็ นผูม้ บี ุญบารมี ดังนัน้ อัตลักษณ์จาเพาะด้านลักษณะพิเศษของ
นางสีดาในเรื่องพระรามชาดกจะช่วยขับเน้นนางสีดาฉบับดังกล่าวมีความแตกต่างและมีความ
โดดเด่นมากยิง่ ขึน้
ตารางที่ 61

อัตลักษณ์จาเพาะด้านลักษณะพิ เศษของนางสีดาในพระรามชาดก
อัตลักษณ์จาเพาะ
ด้านลักษณะพิ เศษของนางสีดา
การมีจติ อาฆาตแค้นต่อทศกัณฐ์
การมีของวิเศษและเวทมนต์คาถา
การมีความรูห้ ลายภาษา

พระรามชาดก




5.2.4.2 ช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวัยเยาว์)
ช่วงชีวติ วัยเยาว์ของนางสีดาในเรื่องพระรามชาดกนัน้ ความเป็ นกาลกิณีของนาง
สีดาและถูกทอดทิง้ จะกล่าวตรงกันทุกฉบับ แต่ในเรื่องพระรามชาดกจะมีความแตกต่างด้านการ
สร้างสรรค์เนื้อเรือ่ งของกวีผแู้ ต่งที่ว่า พญาราพณาสวรไม่ยอมเชื่อคาทานายของโหรจึงเลีย้ งนาง
สีดาจนถึง 1 ปี อันจะแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ที่ทศกัณฐ์ทาตามคาแนะนาของโหร
ถึง แม้ว่ า บทบาทดัง กล่ า วจะไม่ใ ช่ บ ทบาทของนางสีด าโดยตรงก็ต าม แต่ ก็เ ป็ น บทบาทที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั นางสีดา เพราะเหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์ จาเพาะของนางสีดา
ด้านลักษณะพิเศษของตัวละคร นันคื
่ อ การคว้ามีดแทงคางพญาราพณาสวรจนทาให้นางสีดาถูก
ลอยแพไปในทีส่ ุด
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อีกทัง้ ในเรือ่ งพระรามชาดกนัน้ เมื่อนางสีดาทีอ่ ยู่ในวัยเยาว์ พระอินทร์ได้เหาะลง
มาเนรมิตปราสาทและเรือสาเภาให้นางสีดาก่อนทีจ่ ะมาอยู่กบั พระฤษี ซึง่ จะสัมพันธ์กบั ลักษณะ
พิเศษของนางสีดา
ตารางที่ 62

อัตลักษณ์จาเพาะด้านช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวัยเยาว์) ในพระรามชาดก
อัตลักษณ์จาเพาะ
ด้านช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวัยเยาว์)
พญาราพณาสวรไม่ลอยแพนางสีดา
ตามคาทานายของโหรในครัง้ แรก
พระอินทร์เนรมิตปราสาทและเรือสาเภา

พระรามชาดก



5.2.5 พระลัก – พระลาม
ในเรื่องพระลัก – พระลามจะปรากฏอัตลักษณ์ จาเพาะของนางสีดา ทาให้เห็นว่ากวีผู้
แต่งเรือ่ งพระลัก – พระลามพยายามสร้างสรรค์อตั ลักษณ์จาเพาะให้แก่นางสีดา ดังนี้
5.2.5.1 ช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวัยเยาว์)
ในเรือ่ งพระลัก – พระลามนัน้ กวีผแู้ ต่งได้สร้างสรรค์ช่วงชีวติ วัยเยาว์ของนางสีดา
ที่มคี วามแตกต่ างตากรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ กล่ าวคือ นางสีด าไม่ไ ด้ถู กลอยแพในแม่น้ าหรือ
มหาสมุทร หลังจากทีโ่ หรทานายดวงชะตาของนางสีดาจะเป็ นกาลกิณีแก่บา้ นเมือง แต่นางสีดา
ถูกทิง้ ในป่ าหิมพานต์ อันจะแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ จึงถือว่าเป็ นอัตลักษณ์จาเพาะของ
นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับดังกล่าว
ตารางที่ 63

อัตลักษณ์จาเพาะด้านช่วงชีวิตของนางสีดา (ช่วงชีวิตวัยเยาว์) ในพระลัก – พระลาม

อัตลักษณ์จาเพาะด้าน
ช่วงชีวิตวัยเยาว์ของนางสีดา (ช่วงชีวิตวัยเยาว์)
นางสีดาถูกทิง้ ในป่ าหิมพานต์

พระลัก – พระลาม
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5.2.6 บทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ์ ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติ วงศ์
ในบทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระ
ยานริศรานุ วดั ติวงศ์จะปรากฏอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดา ทาให้เห็นว่าพระองค์ทรงพยายาม
สร้างสรรค์อตั ลักษณ์จาเพาะให้แก่นางสีดา ดังนี้
5.2.6.1 พฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา
ในบทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ า
กรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์จะปรากฏอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาโดยเฉพาะเรื่องการร้อย
พวงมาลัยเพื่อ “บูชาสามี” ซึง่ จะช่วยทาให้เห็นว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา
นริศ รานุ ว ดั ติว งศ์ ทรงพยายามสร้างสรรค์อ ัต ลักษณ์ จาเพาะให้แก่ นางสีดาที่ก่ อ ให้เ กิดความ
แตกต่างในด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา กล่าวได้ว่า บทละครดึกดาบรรพ์เรื่อง
รามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์มคี วามแตกต่าง
จากรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ กล่าวคือ นางสีดาจะมีบทบาทในลักษณะเดินเก็บดอกไม้เพื่อใช้ในการ
ร้อยพวงมาลัย โดยพวงมาลัยนี้จะไว้บูชากราบไหว้พระรามซึ่งเป็ นการแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ท่ี
จะต้องดูแลรับใช้สามี นางสีดาได้รอ้ ยพวงมาลัยเพื่อถวายพระราม พฤติกรรมที่แสดงออกของ
นางสีดาทาให้พระรามรูส้ กึ ว่าเป็ น “บุญ” ที่มนี างสีดามาคอยดูแลรับใช้ นับว่าเป็ นอัตลักษณ์
จาเพาะของนางสีดาทีแ่ ตกต่างจากนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของไทย
ตารางที่ 64

อัตลักษณ์จาเพาะด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดาในบทละคร
ดึกดาบรรพ์เรือ่ งรามเกียรติ์ ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา
นริศรานุวดั ติ วงศ์

อัตลักษณ์จาเพาะ
ด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา
การบูชาสามี

รามเกียรติ์ ฉบับสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา
นริศรานุวดั ติ วงศ์


จากทัง้ หมดข้างต้นจะทาให้เห็นว่า อัตลักษณ์ จาเพาะของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
ต่างๆ ของไทย จะเป็ นลักษณะการสร้างสรรค์ของกวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์แต่ละฉบับทีพ่ ยายามสร้าง
และขับเน้นตัวตนของนางสีดาในคุณสมบัตดิ า้ นใดด้านหนึ่งขึน้ มาให้มคี วามโดดเด่นและมีความ
แตกต่างจากนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ทัง้ นี้การพิจารณาอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดา
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ในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยจะพิจารณาจากประเด็นในบทที่ 4 เรื่องความเป็ นนางสีดาใน
รามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยผ่านตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 7 ประการ อันได้แก่ 1) ภูมหิ ลังของนางสีดา
2) ชาติกาเนิดของนางสีดา 3) ลักษณะภายนอกของนางสีดา 4) ลักษณะพิเศษของนางสีดา 5)
ช่วงชีวติ ของนางสีดา 6) พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา และ 7) การเป็ นคู่บุญของ
บุรุษเพศของนางสีดา จะพบว่า อัตลักษณ์ของนางสีดาปรากฏอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาใน
รามเกียรติ ์ของไทยทัง้ หมด 6 ฉบับ ได้แก่ รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 พรหมจักร ลังกาสิบโห
พระรามชาดก พระลัก – พระลาม และบทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ กล่าวโดยสรุปได้ดงั นี้
บทละครรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 ปรากฏอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดา
ทัง้ หมด 4 ประการ กล่าวคือ 1) ภูมหิ ลังของนางสีดา นางสีดาจะมีภูมหิ ลังทีม่ าจากพระลักษมีซง่ึ
สืบทอดความคิดและความเชื่อมาจากเรื่องรามายณะของอินเดียตามคติศาสนาฮินดู 2) ชาติ
กาเนิดของนางสีดา นางสีดาจะกาเนิดเป็ นพระราชธิดาในวงศ์กษัตริยย์ กั ษ์ซง่ึ แสดงออกถึงความ
คลุมเครือด้านชาติกาเนิดทีท่ ศกัณฐ์ผเู้ ป็ นบิดาดารงเผ่าพัน ธุเ์ ป็ นยักษ์โดยนางสีดาดารงเผ่าพันธุ์
มนุ ษย์ 3) ลักษณะพิเศษของนางสีดา นางสีดาจะมีลกั ษณะพิเศษที่แตกต่างจากนางสีดาใน
รามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของไทย ได้แก่ การเปล่งเสียงตอนเกิดและการเจริญเติบโตอยู่ใต้ดนิ และ
4) การเป็ นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสีดา นางสีดาจะดารงฐานะพระมเหสีค่บู ุญของพระรามที่
แสดงออกถึงฐานะของพระจักรพรรดิราช
พรหมจักร ปรากฏอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาทัง้ หมด 2 ประการ กล่าวคือ 1)
ภูมหิ ลังของนางสีดา นางสีดาจะมีภูมหิ ลังที่มาจากนางสุธรรมา ผูเ้ ป็ นพระชายาของพระอินทร์
ตามคติความคิดและความเชื่อในพระพุทธศาสนา และ 2) ช่วงชีวติ ของนางสีดา (ช่วงชีวติ หลัง
การอภิเ ษกสมรส) จะเป็ น ช่ว งชีว ิต หลังจากจบศึก สงครามที่พ ระรามช่ ว ยนางสีด าได้ส าเร็จ
หลังจากนัน้ นางสนมขอให้วาดรูปทศกัณฐ์ เมือ่ พระรามทราบความจริงจึงสังเนรเทศนางสี
่
ดาออก
จากเมือง (ในฉบับอื่นๆ นางสีดาต้องโทษประหารชีวติ )
ลังกาสิ บโห ปรากฏอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาทัง้ หมด 3 ประการ กล่าวคือ
1) ภูมหิ ลังของนางสีดา นางสีดาจะมีภูมหิ ลังทีม่ าจากเทพธิดาสิดา ผูบ้ าเพ็ญเพียรภาวนาใต้ต้น
นารีพุน (นารีผล) ในป่ าหิมพานต์ตามคติความคิดและความเชื่อในพระพุทธศาสนา 2) ลักษณะ
พิเศษของนางสีดา นางสีดาจะมีลกั ษณะพิเศษที่แตกต่ างจากนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ
ของไทย ได้แก่ การขอให้ไ ฟไหม้ร่างกาย และ 3) ช่วงชีว ิตของนางสีดา(ช่วงชีว ิตวัยเยาว์)
หลังจากทีน่ างสีดาถูกทอดทิ้ง ท้าวกันนกาผูเ้ ป็ นเจ้าเมืองได้รบั เลี้ยงดูนางสีดาเป็ นพระราชธิดา
บุญธรรม ซึง่ มิใช่พระฤษีดงั ทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของไทย
พระรามชาดก ปรากฏอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาทัง้ หมด 2 ประการ
กล่าวคือ 1) ลักษณะพิเศษของนางสีดา จะปรากฏลักษณะพิเศษในพระรามชาดกทีห่ ลากหลาย
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ได้แ ก่ การมีจติ อาฆาตแค้นต่ อทศกัณฐ์ การมีของวิเ ศษและเวทมนต์คาถา และการมีความรู้
หลายภาษา และ 2) ช่วงชีวติ ของนางสีดา(ช่วงชีวติ วัยเยาว์) นางสีดาในช่วงวัยเยาว์นนั ้ พญา
ราพณาสวรไม่ยอมลอยแพนางสีดาตามคาแนะนาของโหรในครัง้ แรกโดยเลีย้ งดูนางสีดาจนครบ
1 ปี นางสีดาได้ฉวยมีดแทงคางพญาราพณาสวร จึงทาให้นางสีดาถูกลอยแพในที่สุด และอีก
ช่วงหนึ่งในช่วงชีวติ วัยเยาว์ของนางสีดา พระอินทร์ได้ลงมาจากสวรรค์โดยเนรมิตปราสาทและ
เรือสาเภาให้แก่นางสีดาเพื่อเป็ นการช่วยเหลือนางสีดาให้อยู่รอดปลอดภัย
พระลัก - พระลาม ปรากฏอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาทัง้ หมด 1 ประการ
กล่าวคือ 1) ช่วงชีวติ ของนางสีดา (ช่วงชีวติ วัยเยาว์) เมื่อโหรทานายว่านางสีดาเป็ นกาลกิณีแก่
บ้านเมือง นางสีดาในพระลัก – พระลามมิได้ถูกลอยแพดังทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ แต่
ถูกทิง้ ในป่ าหิมพานต์
บทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ์ ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า
ฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติ วงศ์ ปรากฏอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาทัง้ หมด 1 ประการ
กล่าวคือ 1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับนี้ได้ร้อย
พวงมาลัยเพื่อไว้ใช้บชู าสามี
ดังนัน้ อัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยทัง้ หมด
6 ฉบับข้างต้น จะทาให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ลกั ษณะและคุณสมบัติของนางสีดาประการใด
ประการหนึ่งให้มคี วามแตกต่างจากนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ อย่างชัดเจน เป็ นปั จจัยที่
ช่วยทาให้เห็นการสร้างอัตลักษณ์ของนางสีดาให้มคี วามโดดเด่นมากยิง่ ขึน้ เพื่อเป็ นการช่วยขับ
เน้นตัวตนของตัวละครนางสีดาให้มคี วามเด่นชัดและโดดเด่นมากยิง่ ขึน้ นัน่ เอง

จากการศึกษาอัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยจะทาให้เห็นว่า
อัตลักษณ์ของนางสีดาจะปรากฏ 2 ลักษณะ กล่าวคือ “อัตลักษณ์รว่ ม” และ “อัตลักษณ์จาเพาะ”
ทาให้มองเห็นถึงคุณสมบัตขิ องนางสีดาทีพ่ จิ ารณาจากความเป็ นนางสีดาอย่างรอบด้านจะมีทงั ้
ลักษณะร่ว มกัน คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กบั การสร้างสรรค์ของกวีผู้แต่ ง
รามเกียรติแ์ ต่ ล ะฉบับ ดัง นัน้ ผู้ศึก ษาขอสรุป ผลเป็ น ตารางเกี่ย วกับความเป็ นนางสีด าทัง้ 7
ประการ ได้แก่ ภูมหิ ลังของนางสีดา ชาติกาเนิดของนางสีดา ลักษณะภายนอกของนางสีดา
ลักษณะพิเศษของนางสีดา ช่วงชีวติ ของนางสีดา พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดา การ
เป็ นคู่บุญของบุรษุ เพศของนางสีดา เพื่อจะทาให้มองเห็นภาพรวมด้านอัตลักษณ์ของนางสีดาใน
รามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยทัง้ ในลักษณะรวมศูนย์ กระจุกตัวและกระจายตัว ทัง้ นี้ผศู้ กึ ษาจะ
ขออภิปรายผลการศึกษาในตารางที่คุณสมบัตขิ องความเป็ นนางสีดาทีป่ รากฏรามเกียรติ ์แต่ละ
ฉบับเท่านัน้ ดังรายละเอียดในตาราง
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ตารางที่ 65

อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านภูมิหลังในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

รามเกียรติ์ ของไทย
รามเกียรติฉบั
์ บ
รัชกาลที่ 1
ปรัมมเหียร
หอรมาน
พรหมจักร
ลังกาสิบโห
พระลัก – พระลาม
พระรามชาดก
ควายทัวระพี

ตารางที่ 66

นางสีดาคือ
พระลักษมี

ภูมิหลังของนางสีดา
นางสีดาคือ
นางสีดาคือ
นางสุธรรมา
นางสุชาดา
(สุธมั มา)

นางสีดาคือ
เทพธิ ดาสิ ดา










อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านชาติ กาเนิ ดในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

ชาติ กาเนิ ดของนางสีดา
การไม่ได้ดารงฐานะเป็ น
การดารงฐานะเป็ น
พระราชธิ ดาของทศกัณฐ์
พระราชธิ ดาของทศกัณฐ์
รามเกียรติ์ ของไทย
การขอให้ไฟไหม้ การดารงฐานเป็ น การดารงฐานเป็ น
การจุติมาเกิ ด
ร่างกายแล้วจุติ
พระราชธิ ดา
พระราชธิ ดา
เหนื อตัก
มาเกิ ดใหม่ด้วย
ในวงศ์กษัตริย์
ในวงศ์กษัตริย์
ทศกัณฐ์
พลังเทวดา
ยักษ์
มนุษย์
รามเกียรติฉบั
์ บ

รัชกาลที่ 1
ปรัมมเหียร

หอรมาน

พรหมจักร

ลังกาสิบโห

พระลัก – พระลาม

พระรามชาดก

ควายทัวระพี
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ตารางที่ 67

อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านลักษณะภายนอกในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย
คาพากย์รามเกียรติอยุ
์ ธยา
บทละครรามเกียรติอยุ
์ ธยา
รามเกียรติฉบั
์ บ
พระเจ้ากรุงธนบุรี
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 1
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 2
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 4
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 6
บทละครดึกดาบรรพ์เรื่อง
รามเกียรติฉบั
์ บสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรม
พระยานริศรานุวดั ติวงศ์
รามเกียรติฉบั
์ บวัดขนอน
ปรัมมเหียร
หอรมาน
พรหมจักร
ลังกาสิบโห
พระลัก – พระลาม
พระรามชาดก
ควายทัวระพี

การมีรปู ลักษณ์
ที่สวยงาม

ลักษณะภายนอกของนางสีดา
การแต่งกาย
การแต่งกาย
การแต่งกาย
นางแบบละครใน แบบดาบสิ นี

การแต่งกายผ้า
ทิ พย์จากเทวดา
































ตารางที่ 68.1 อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านลักษณะพิ เศษในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย (ต่อ)
รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย

รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 1
ปรัมมเหียร
หอรมาน

การเปล่งเสียง
ตอนเกิ ด

ลักษณะพิ เศษของนางสีดา
การจุติมาเกิ ด
การมีความอาฆาต
เหนื อตักทศกัณฐ์
แค้นต่อทศกัณฐ์





การขอให้ไฟไหม้
ร่างกาย
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รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย

ลักษณะพิ เศษของนางสีดา
การจุติมาเกิ ด
การมีความอาฆาต
เหนื อตักทศกัณฐ์
แค้นต่อทศกัณฐ์

การเปล่งเสียง
ตอนเกิ ด

ลังกาสิบโห
พระรามชาดก
ควายทัวระพี

การขอให้ไฟไหม้
ร่างกาย





ตารางที่ 68.2 อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านลักษณะพิ เศษในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย
รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย

รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 1
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 2
รามเกียรติฉบั
์ บวัดขนอน
ลังกาสิบโห
พรหมจักร
หอรมาน
พระลัก – พระลาม

การเจริ ญเติ บโต
ด้วยน้านมพระฤษี

ลักษณะพิ เศษของนางสีดา
การเจริ ญเติ บโต การเสี่ยงทาย
อยู่ใต้ดิน
บุษบกแก้ว





การลุยไฟ

ธรณี แหวก















ตารางที่ 68.3 อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านลักษณะพิ เศษในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย

รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 1
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 2
รามเกียรติฉบั
์ บวัดขนอน
พรหมจักร
ปรัมมเหียร
หอรมาน
ควายทัวระพี
พระรามชาดก

การมี
กายร้อน








ลักษณะพิ เศษของนางสีดา
เทวดานิ รมิ ตที่ อยู่
การมีของ
เทวดาคอย
อาศัยและผ้าทิ พย์
วิ เศษและเวท
ปกป้ อง
ปกคลุมกาย
มนต์คาถา

การมีความรู้
หลายภาษา
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ตารางที่ 69

อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านช่วงชีวิต (ช่วงชีวิตวัยเยาว์ถึงการอภิ เษกสมรส)
ในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 1
ปรัมมเหียร
หอรมาน
พรหมจักร
ลังกาสิบโห
พระลัก – พระลาม
พระรามชาดก
ควายทัวระพี

ตารางที่ 70

ช่วงชีวิตวัยเยาว์ถึงการอภิ เษกสมรสของนางสีดา
การเป็ นผูท้ ี่
การเป็ นธิ ดาบุญธรรม การได้อภิ เษกสมรส
ถูกทอดทิ้ ง
ของพระฤษี
กับผูม้ ีบญ
ุ
























อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านช่วงชีวิต (ช่วงหลังการอภิ เษกสมรส) ในรามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย (ต่อ)

รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย
คาพากย์รามเกียรติอยุ
์ ธยา
บทละครรามเกียรติอยุ
์ ธยา
รามเกียรติฉบั
์ บ
พระเจ้ากรุงธนบุรี
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 1
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 2
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 4
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 6
บทละครดึกดาบรรพ์เรื่อง
รามเกียรติฉบั
์ บสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา
นริศรานุวดั ติวงศ์
รามเกียรติฉบั
์ บวัดขนอน

ช่วงชีวิตหลังการอภิ เษกสมรสของนางสีดา
การมีความสัมพันธ์ที่ดี การเป็ นนางกษัตริย์ การเป็ นผูห้ ญิ งที่
กับเครือญาติ ของสามี
และเจ้านาย
ต้องถูกช่วงชิ ง
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รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย
ปรัมมเหียร
หอรมาน
พรหมจักร
ลังกาสิบโห
พระลัก – พระลาม
พระรามชาดก
ควายทัวระพี

ช่วงชีวิตหลังการอภิ เษกสมรสของนางสีดา
การมีความสัมพันธ์ที่ดี การเป็ นนางกษัตริย์ การเป็ นผูห้ ญิ งที่
กับเครือญาติ ของสามี
และเจ้านาย
ต้องถูกช่วงชิ ง


















ตารางที่ 71.1 อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านช่วงชีวิต (ช่วงชีวิตแห่งการพิ สูจน์ความดีงาม)
ในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย

รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย
รามเกียรติฉบั
์ บ
พระเจ้ากรุงธนบุรี
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 1
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 2
บทละครดึกดาบรรพ์เรื่อง
รามเกียรติฉบั
์ บสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา
นริศรานุวดั ติวงศ์
ลังกาสิบโห
พรหมจักร
หอรมาน
ปรัมมเหียร
พระลัก – พระลาม
พระรามชาดก
ควายทัวระพี

ช่วงชีวิตแห่งการพิสูจน์ความดีงามของนางสีดา
การลุยไฟเพื่อ
การเป็ นผูท้ ี่ การมาอาศัย การกลับสู่ฐานะ
พิ สูจน์ความ
ถูกลงทัณฑ์
อยู่กบั
ธิ ดาบุญธรรม
บริสุทธิ์
จากสามี
พระฤษี
ของพระฤษี
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ตารางที่ 71.2 อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านช่วงชีวิต (ช่วงชีวิตแห่งการพิ สูจน์ความดีงาม)
ในรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย
รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย

ช่วงชีวิตแห่งการพิสูจน์ความดีงามของนางสีดา
การเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว
การเป็ นผูเ้ สียสละ การกลับสู่สวรรค์
(single mom)

รามเกียรติฉบั
์ บ
พระเจ้ากรุงธนบุรี
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 1
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 2
ลังกาสิบโห
พรหมจักร
หอรมาน
ปรัมมเหียร
พระลัก – พระลาม
พระรามชาดก
ควายทัวระพี





















ตารางที่ 72.1 อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกในรามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย (ต่อ)

รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย
คาพากย์รามเกียรติอยุ
์ ธยา
บทละครรามเกียรติอยุ
์ ธยา
รามเกียรติฉบั
์ บ
พระเจ้ากรุงธนบุรี
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 1
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 2
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 4
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 6
รามเกียรติฉบั
์ บวัดขนอน

พฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา
การมีความ
การมีความ
การดูแล
การมีความ
ซื่อสัตย์และภักดี
เคารพต่อผู้
ปรนนิ บตั ิ สามี กตัญญูกตเวที
ต่อสามี
ทรงศีล
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รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย
บทละครดึกดาบรรพ์เรื่อง
รามเกียรติฉบั
์ บสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระ
ยานริศรานุวดั ติวงศ์
ลังกาสิบโห
พรหมจักร
หอรมาน
ปรัมมเหียร
พระลัก – พระลาม
พระรามชาดก
ควายทัวระพี

พฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา
การมีความ
การมีความ
การดูแล
การมีความ
ซื่อสัตย์และภักดี
เคารพต่อผู้
ปรนนิ บตั ิ สามี กตัญญูกตเวที
ต่อสามี
ทรงศีล






















ตารางที่ 72.2 อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกในรามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย (ต่อ)

รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย
คาพากย์รามเกียรติอยุ
์ ธยา
บทละครรามเกียรติอยุ
์ ธยา
รามเกียรติฉบั
์ บ
พระเจ้ากรุงธนบุรี
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 1
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 2
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 6
บทละครดึกดาบรรพ์เรื่อง
รามเกียรติฉบั
์ บสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระ
ยานริศรานุวดั ติวงศ์
ลังกาสิบโห

พฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา
การมีความหลงใหล
การใช้วาจา
การถือตัวและ การวางตัว
ในของแปลกตา
รุนแรงและ
หยิ่ งในศักดิ์ ศรี เหมาะสม
และสวยงาม
ตรงไปตรงมา
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รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย
พรหมจักร
หอรมาน
ปรัมมเหียร
พระลัก – พระลาม
พระรามชาดก
ควายทัวระพี

พฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา
การมีความหลงใหล
การใช้วาจา
การถือตัวและ การวางตัว
ในของแปลกตา
รุนแรงและ
หยิ่ งในศักดิ์ ศรี เหมาะสม
และสวยงาม
ตรงไปตรงมา













ตารางที่ 72.3 อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านพฤติ กรรมและการแสดงออกในรามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย
รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย
คาพากย์รามเกียรติอยุ
์ ธยา
บทละครรามเกียรติอยุ
์ ธยา
รามเกียรติฉบั
์ บ
พระเจ้ากรุงธนบุรี
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 1
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 2
บทละครดึกดาบรรพ์เรื่อง
รามเกียรติฉบั
์ บสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรม
พระยานริศรานุวดั ติวงศ์
รามเกียรติฉบั
์ บวัดขนอน
ลังกาสิบโห
พรหมจักร
หอรมาน
ปรัมมเหียร
พระลัก – พระลาม
พระรามชาดก
ควายทัวระพี

พฤติ กรรมและการแสดงออกของนางสีดา
การแสดงออกทาง
การมีความรัก
การ
อารมณ์เศร้าโศกรุนแรง และห่วงใยบุตร บูชาสามี










การ
สานึ กผิด
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ตารางที่ 73

อัตลักษณ์ของนางสีดาด้านการเป็ นคู่บุญของบุรษุ เพศในรามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย

รามเกียรติ์
ฉบับต่างๆ ของไทย
รามเกียรติฉบั
์ บรัชกาลที่ 1
ลังกาสิบโห
พรหมจักร
หอรมาน
ปรัมมเหียร
พระลัก – พระลาม
ควายทัวระพี

การเป็ นคู่บญ
ุ ของบุรษุ เพศของนางสีดา
นางสีดา : ผูเ้ ป็ นพระมเหสีค่บู ญ
ุ
นางสีดา : ผูเ้ ป็ นภรรยา
ของพระจักรพรรดิ ราช
คู่บุญที่ดีของสามี








ผลการศึกษาในบทที่ 5 นี้ จะทาให้เห็นว่า อัต ลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
ต่างๆ ของไทยปรากฏให้เห็นทัง้ หมด 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดา และ 2)
อัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดา ทัง้ นี้อตั ลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย
จะสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะใหญ่ๆ กล่าวคือ 1) อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ์
ทุกฉบับ 2) อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติเ์ ฉพาะถิน่ ได้แก่ อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดา
ในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือ
ภาคอีสาน และ 3) อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติข์ า้ มถิน่
ดังนัน้ การศึกษาอัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยทัง้ อัตลักษณ์
ร่วมและอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดา จะทาให้เห็นว่า คุณสมบัตขิ องความเป็ นนางสีดาจะอยู่
ร่วมกันทัง้ หมด 3 รูปแบบ ได้แก่ รวมศูนย์ กระจุกตัวและกระจายตัว กล่าวโดยสรุปได้ดงั นี้
รูปแบบที่ 1 รวมศูนย์ เมื่อคุณสมบัตขิ องนางสีดาอยู่ร่วมกันแบบรวมศูนย์จะ
สร้างอัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับ อันจะเห็นได้จากคุณสมบัติด้านต่างๆ
ของนางสีดามีปรากฏร่วมกันในรามเกียรติ ์ทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตของการศึกษาทัง้ หมด 16 ฉบับ
รูปแบบที่ 2 กระจุกตัว เมื่อคุณสมบัตขิ องนางสีดาอยู่ร่วมกันแบบกระจุกตัวจะ
สร้างอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาใน
รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาค
อีสาน และอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ข้ามถิน่ อันจะเป็ นลักษณะที่อตั ลักษณ์ของ
นางสีดาที่กระจุกตัวอยู่ในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นถิ่นภาคกลาง ถิ่นภาคเหนือและถิ่นภาค
อีสานร่วมกัน และกระจุกตัวแบบข้ามถิน่ ร่วมกัน
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รูปแบบที่ 3 กระจายตัว เมื่อคุณสมบัตขิ องนางสีดาอยู่ร่วมกันแบบกระจายตัว
จะสร้างอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาในรามเกียรติ ์ จะเป็ นลักษณะทีค่ ุณสมบัตขิ องนางสีดาบาง
ประการเป็ นอิสระต่อกันซึ่งจะปรากฏอยู่ในรามเกียรติ ์ฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านัน้ นับเป็ นการสร้าง
ความโดดเด่นและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับนัน้ ๆ ให้มคี วามแตกต่าง
จากนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ
จากการนาข้อมูลคุณสมบัตขิ องความเป็ นนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยมา
พิจารณาเปรียบเทียบย่อมจะทาให้เห็นอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาและอัต ลักษณ์จาเพาะของนาง
สีดาแบบภาพรวมจะช่วยทาให้เห็นว่า อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 จะมี
ความโดดเด่นมากทีส่ ุดซึง่ สามารถครอบครองคุณสมบัตขิ องความเป็ นนางสีดาทัง้ 7 ประการได้
มากทีส่ ุด จึงช่วยทาให้กาหนดอัตลักษณ์ของนางสีดาไทยได้อย่างมันคงและกลายเป็
่
น อัตลักษณ์
ตัวแทนของนางสีดาในบริบทสังคมไทยได้อย่างชัดเจน อาจเป็ นเพราะความสมบูรณ์ของเนื้อ
เรื่อ งรามเกียรติฉ์ บับรัชกาลที่ 1 ที่มกี ารรวบรวมเนื้ อ เรื่อ งรามเกียรติท์ ่กี ระจัด กระจายให้
กลายเป็ นรามเกียรติ ์ฉบับสมบูรณ์ของแผ่นดิน ดังที่กุสุมา รักษมณี (2547: 163) กล่าวว่า
รามเกียรติ ์ฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 เป็ นเพียงฉบับเดียวทีม่ กี ารรวบรวมเนื้อหาของ
รามเกียรติ ์ไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ซ่งึ มีความยาว 116 เล่มสมุดไทย มีมากกว่าห้าหมื่นคากลอน
นับเป็ นสานวนที่ประมวลเรื่องพระรามไว้สมบูรณ์ท่สี ุดในภาษาไทย จึงมีส่วนที่ช่วยผลักดันให้
นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มีความเข้มแข็งและเข้มข้นโดยได้กลายเป็ นตัวแทนของ
นางสีดาทัง้ หมดดังทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยที่มกี ารปริวรรตและพิมพ์เผยแพร่
ทัง้ หมด 16 ฉบับ จนกลายเป็ นทีร่ บั รูใ้ นสังคมไทยได้เป็ นอย่างดี
หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของไทย โดยเฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ที่ม ี
ความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ก็มอิ าจทาให้นางสีดาของรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 2 สามารถเทียบเท่ากับนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ได้ อาจเป็ นเพราะ
รามเกียรติฉ์ บับรัชกาลที่ 2 เป็ นฉบับที่มจี ุดมุ่งหมายการแต่ งเพื่อ ใช้แสดงละครในโดยใช้
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็ นต้นเค้าในการพระราชนิพนธ์ อีกทัง้ รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง
อื่นๆ เป็ นฉบับตัดตอน เนื้อเรือ่ งและบทบาทของนางสีดาจึงได้ถูกลดทอนไปด้วยเช่นกัน เช่น คา
พากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา บทละครรามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้า
กรุงธนบุร ี ฯลฯ ประกอบกับรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเนื้อเรื่อง
รามเกียรติ ์ทีก่ ระจัดกระจายให้มคี วามสมบูรณ์ตงั ้ แต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่องซึง่ ทาให้กลายเป็ นต้น
เค้าของรามเกียรติ ์ในยุคหลังๆ เช่น รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 เป็ นตอนพระรามเดินดง ซึ่ง
บทบาทของนางสีดามีน้อย จึงไม่อาจเทียบเท่ากับนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 หรือ
รามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน จะเน้นฉากเกี่ยวกับสงคราม หรือนางสีดาในบทละครดึกดาบรรพ์เรื่อง
รามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์จะปรากฏ 2 ตอน
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ได้แก่ ตอนศูรปนขาตีสดี า และตอนฆ่านางสีดา ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่า ความไม่สมบูรณ์ของเนื้อ
เรื่องจึงทาให้นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับตัดตอนไม่สามารถเทียบเท่ากับนางสีดาในรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 ซึง่ ทาให้ถูกนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ปกปิ ดตัวตนของนางสีดาใน
รามเกียรติ ์ฉบับดังกล่าว นอกจากนี้หากพิจารณารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาค
อีสานนัน้ แม้ว่ารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานทัง้ 7 ฉบับ จะมีต้นเรื่องจนถึง
จบเรื่องก็ตาม แต่ก็เป็ นฉบับที่รวบรัด ลดความซับซ้อนของตัวละคร จึงทาให้บางบทบาทของ
นางสีดาทีส่ มั พันธ์กบั ตัวละครอื่นๆ ซึง่ ปรากฏเช่นเดียวกับในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 หายไป
เช่นเดียวกัน นับเป็ นสาเหตุ สาคัญที่ช่วยทาให้อตั ลักษณ์ของนางสีดาน้ อยกว่ารามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 กล่ าวได้ว่า นางสีด าในรามเกีย รติฉ์ บับภาคกลางส่ ว นใหญ่ แ ละรามเกียรติฉ์ บับ
ท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานจึงไม่อาจครอบครองคุณสมบัตคิ วามเป็ นนางสีดาได้อย่าง
เทียบเท่ากับรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ซึง่ ไม่อาจกาหนดอัตลักษณ์ของนางสีดาได้อย่างมันคง
่
ดังนัน้ นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 จึงได้กลายเป็ นตัวแทนของนางสีดาทัง้ หมดใน
รามเกียรติ ์ของสังคมไทย
จากข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า ความสมบูรณ์ดา้ นเนื้อเรื่องนับเป็ นเงื่อนไขทีส่ าคัญมากทีส่ ุด
ที่ทาให้นางสีด าในรามเกียรติฉ์ บับรัชกาลที่ 1 มีค วามเข้มแข็งและดารงอยู่อ ย่างโดดเด่น
ท่ามกลางนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย กลายเป็ นทีร่ จู้ กั และเป็ นทีร่ บั รูใ้ นสังคมไทย
ซึง่ ได้ลบเลือนนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ไม่ให้เป็ นที่รจู้ กั เป็ นวงกว้างในสังคมไทย แม้ว่า
รามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานจะมีตงั ้ แต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่อง แต่ ทงั ้ นี้กวีผู้
แต่งรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานจะเน้นความกระชับในการดาเนินเรื่อง
ตัวละครรองที่อาจมีความสัมพันธ์และมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับนางสีดาจะถูกตัดทิ้งไป หรือตัว
ละครที่ขดั กับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาก็จะถูกตัดทิ้งไปด้วย จึงทาให้บางบทบาทของ
นางสีดาไม่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ดังเช่น บทบาทของพระอิศวรดังทีป่ รากฏในตอน
พระอิศวรมาไกล่เกลีย่ ให้นางสีดายอมคืนดีกบั พระรามในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง ซึง่ ความเชื่อ
เรือ่ งพระอิศวรทีเ่ ป็ นความเชื่อในศาสนาฮินดูจะไม่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือ
และภาคอีสาน เพราะขัดกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาโดยจะถูกแทนที่ด้วยบทบาทของพระ
อินทร์ หรือบทบาทของนางสามนักขาดังทีป่ รากฏในตอนนางสามนักขากล่าวชมโฉมนางสีดาใน
รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางจะไม่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสาน
เพราะเป็ นตัวละครรองโดยจะถูกแทนที่ด้วยบทบาทของพรานป่ า ฯลฯ กล่าวได้ว่า นางสีดาใน
รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางและรวมไปถึงรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ภาคเหนือและภาคอีสานจะเป็ นที่
รูจ้ กั เฉพาะภาคหรือรับรูก้ ารมีอยู่เท่านัน้ แต่จะไม่ได้นามาพิจารณาความหมายของการดารงอยู่
ของนางสีดาได้เทียบเท่ากับนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มากนัก ประกอบกับเหตุผล
ด้านอานาจของตัวบทวรรณกรรมที่สะท้อนผ่านอานาจของกวีผู้แต่งย่อมมีส่วนช่วยผลักดันให้
นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มีความเข้มแข็งและโดดเด่นเพิม่ มากยิง่ ขึน้ จนนาไปสู่การ
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กาหนดอัตลักษณ์ของนางสีดาทีเ่ ป็ นรับรูใ้ นสังคมไทยอยูท่ ภ่ี าพนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาล
ที่ 1 เท่านัน้ จนกลายเป็ นอัตลักษณ์ตวั แทนของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับ
นอกจากนี้ปัจจัยสาคัญทีช่ ่วยยืนยันว่า อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาล
ที่ 1 ได้กลายเป็ นตัวแทนของนางสีดาในรามเกียรติ ์ของไทย จะเห็นได้จาก “อัตลักษณ์จาเพาะ
ของนางสีด า” ที่ปรากฏในรามเกีย รติฉ์ บับ ต่ างๆ ของไทย โดยเฉพาะนางสีด าที่ป รากฏใน
รามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ จะเห็นได้ว่า กวีผแู้ ต่งโดยเฉพาะเรื่องพรหมจักร พระรามชาดก พระลัก
- พระลามและลังกาสิบโห และรวมไปถึงรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางบางฉบับ ได้แก่ บทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์
พยายามสร้างตัวตนนางสีดาขึน้ มาให้มคี วามโดดเด่นและแตกต่างจากรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ เพื่อ
เป็ นการแสดงอัตลักษณ์ของนางสีดาทีก่ วีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์ฉบับนัน้ ๆ สร้างสรรค์ขน้ึ มา แต่กม็ อิ าจ
เทียบเท่ากับนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ซึง่ จะแพร่หลายและเป็ นทีร่ จู้ กั ในภูมภิ าคของ
ตนเองเท่านัน้
ดังนัน้ ความสมบูรณ์ทางด้านเนื้อเรื่องของรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และอานาจของกวี
ผูแ้ ต่งรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ซึง่ เป็ นชนชัน้ ราชสานัก นับว่ามีส่วนสาคัญทีช่ ่วยทาให้นางสีดา
ในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ ประกอบกันความอุดมสมบูรณ์ทาง
วรรณศิลป์ ทีเ่ ข้มข้นในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ยังเป็ นปั จจัยทีช่ ่วยส่งเสริมให้รามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 มีความงดงามทางด้านการใช้ภาษาและความเปรียบต่างๆ ซึ่ งช่วยทาให้อตั ลักษณ์
ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มีความเข้มแข็ง และทาให้นางสีดาเป็ นที่รจู้ กั เป็ นวง
กว้างในสังคมไทยและกลายเป็ นตัวอัตลักษณ์ตวั แทนของนางสีดาในสังคมไทยได้อย่างมันคง
่
กล่าวสรุปได้ว่า นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 สามารถครอบครองคุณสมบัติ
ของความเป็ นนางสีดาได้มากที่สุ ด เพราะความสมบูรณ์ ด้า นเนื้อ เรื่อ ง อ านาจของกวีผู้แต่ ง
ประกอบกับความเข้มข้นทางวรรณศิลป์ ช่วยผลักดันให้นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
สามารถกาหนดอัตลักษณ์ของนางสีดาไทยได้อย่างมันคงและกลายเป็
่
นอัตลักษณ์ต ั วแทนของ
นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาษาไทย อีกทัง้ การศึกษาความเป็ นนางสีดาทุกแง่มุม ย่อมเป็ นการ
เผยอัตลักษณ์ของนางสีดาทัง้ “อัตลักษณ์ร่วม” และ “อัตลักษณ์จาเพาะ” ที่กวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์
ฉบับต่างๆ ของไทยพยายามเลือกสรร สร้างใหม่หรือ นามาสร้างซ้า อันเป็ นชีใ้ ห้เห็นว่า นางสีดา
ในรามเกีย รติฉ์ บับ ต่ า งๆ ของไทยมีล ัก ษณะที่ห ลากหลายทัง้ เหมือ นกัน คล้า ยคลึง กัน และ
แตกต่างกัน อีกทัง้ ยังช่วยทาให้ได้ตวั แทนของนางสีดาอันเป็ นตัวแทนที่ชอบธรรม เพราะมีการ
นานางสีดาฉบับต่างๆ ของไทยมาพิจารณาความหมายใหม่ โดยมิได้ใช้นางสี ดาของรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็ นตัวแทนของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยทัง้ หมด จนนาไปสู่
การได้ตวั แทนของนางสีดาซึง่ พิจารณาจากนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยทุกแง่มุม
อันจะได้ตวั แทนนางสีดาอันชอบธรรมท่ามกลางความหลากหลายของตัวละครนางสีดาที่ปรากฏ
อยูใ่ นบริบทสังคมไทยนันเอง
่

บทที่ 6
สรุป อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการศึกษา
วิท ยานิ พ นธ์เ รื่อ ง “อัต ลัก ษณ์ ข องนางสีด าในรามเกีย รติฉ์ บับ ต่ า งๆ ของไทย” มี
จุดมุง่ หมายเพื่อศึกษาความเป็ นนางสีดาและอัตลักษณ์ของนางสีดาโดยใช้แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์
(identity) ประกอบกับการวิเคราะห์ตวั บทวรรณกรรม ซึง่ กาหนดขอบเขตข้อมูลทีใ่ ช้ศกึ ษาจาก
รามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยทีม่ กี ารปริวรรตและพิมพ์เผยแพร่ทงั ้ หมด 16 ฉบับ ดังนี้
1. รามเกียรติฉ์ บับภาคกลาง มีทงั ้ หมด 9 ฉบับ ได้แก่ 1) คาพากย์รามเกียรติ ์
ฉบับสมัยอยุธยา 2) บทละครรามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา 3) บทละครรามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้า
กรุงธนบุร ี 4) บทละครรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 5) บทละครรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 6) บท
ละครรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 7) บทร้องและบทพากย์รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 8) บทละคร
ดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์
และ 9) คาพากย์ - เจรจารามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน
2. รามเกียรติฉ์ บับภาคเหนือ มีทงั ้ หมด 4 ฉบับ ได้แก่ 1) ปรัมมเหียร 2) พรหมจักร 3) ลังกาสิบโห และ 4) หอรมาน
3. รามเกีย รติ์ฉ บับ ภาคอีส าน มีท ัง้ หมด 3 ฉบับ ได้แ ก่ 1) ควายทัว ระพี 2)
พระรามชาดก และ 3) พระลัก – พระลาม
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ความเป็ นนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยโดยผ่าน
ตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 7 ประการ ได้แก่ 1) ภูมหิ ลังของนางสีดา 2) ชาติกาเนิดของนางสีดา 3) ลักษณะ
ภายนอกของนางสีดา 4) ลักษณะพิเศษของนางสีดา 5) ช่วงชีวติ ของนางสีดา 6) พฤติกรรมและ
การแสดงออกของนางสีดา และ 7) การเป็ นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสีดา ปรากฏความเป็ น
นางสีดาดังต่อไปนี้
ประการแรก ภูมหิ ลังของนางสีดาจะพบการอธิบายภูมหิ ลังของนางสีดาตาม
บริบทความเชื่อ 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) ความเชือ่ แบบฮินดู ได้แก่ นางสีดาคือพระลักษมี
ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และ 2) ความเชือ่ แบบพุทธ ได้แก่ นางสีดาคือนางสุชาดา
ปรากฏในพระรามชาดก พระลัก – พระลาม ควายทัวระพี หอรมานและปรัมมเหียร และนางสีดา
คือนางสุธรรมา (สุธมั มา) ปรากฏในพรหมจักร นอกจากนี้ในลังกาสิบโห นางสีดาจะมีภูมหิ ลังมา
จากเทพธิดาสิดา ผู้บาเพ็ญภาวนาใต้ต้นนารีผลซึ่งอยู่ป่าหิมพานต์อนั อยู่ในคติความเชื่อของ
ศาสนาพุทธเช่นเดียวกัน
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ประการที่สอง ชาติกาเนิดของนางสีดาจะพบทัง้ หมด 3 ลักษณะ กล่าวคือ 1)
พระราชธิด าในวงศ์ก ษัต ริย์ม นุ ษ ย์ จะปรากฏในรามเกีย รติฉ์ บับ ท้อ งถิ่น ได้แ ก่ พรหมจัก ร
พระรามชาดกและพระลัก – พระลาม และ 2) พระราชธิดาในวงศ์กษัตริยย์ กั ษ์ จะปรากฏเพียง
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เท่านัน้ และ 3) การกาเนิดด้วยตนของเทวดา ซึง่ มิได้มชี าติกาเนิด
เป็ นพระราชธิดาของทศกัณฐ์ กล่าวคือ ในเรื่อ งลังกาสิบโห นางสีดาจะเป็ นเทพธิดาสิดาทีอ่ ยู่ใต้
ต้น นารีผ ลในป่ าหิม พานต์ มีจ ิต เคีย ดแค้น มุ่ง สัง หารทศกัณ ฐ์ ทศกัณ ฐ์ส งั ่ ให้เ ทวดาเฝ้ า หาก
เทพธิดาสิดามาเกิดใหม่ให้นาไปถวายตน เมือ่ นางสิดามาเกิดใหม่ ทศกัณฐ์ก็ได้นานางสิดาใส่หบี
ทองลอยน้ าไป ส่วนในเรื่องหอรมาน ปรัมมเหียร และควายทัวระพี จะกล่าวตรงกันว่า นางสีดา
มิได้จุตลิ งในครรภ์ของมเหสีทศกัณฐ์ แต่จะลงมาเกิดในลักษณะโอปปาติก ะบนตักของทศกัณฐ์
จึงถือว่านางสีดามิใช่พระราชธิดาของทศกัณฐ์เนื่องจากลักษณะการเกิดดังกล่าวเป็ นการเกิดด้วย
ตนเองของเทวดา
ประการที่ส าม ลักษณะภายนอกของนางสีด าสามารถพิจารณาได้ทงั ้ หมด 2
ลักษณะ กล่าวคือ 1) รูปลักษณ์ นางสีดาจะเป็ นตัวละครหญิงที่มคี วามงดงามมากที่สุดซึ่งจะ
กล่าวตรงกันทุกฉบับ และ 2) การแต่งกาย นางสีดาจะมีลกั ษณะการแต่งกายทัง้ หมด 3 ลักษณะ
ได้แก่ การแต่งกายนางแบบละครใน จะปรากฏเฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 2 เท่านัน้ ลักษณะการแต่งกายผ้าทิพย์จากเทวดา จะปรากฏในเรื่องปรัมมเหียร
หอรมานและควายทัวระพี และการแต่งกายแบบดาบสินี จะปรากฏเฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาล
ที่ 1 รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 4 และรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6
ประการทีส่ ่ี ลักษณะพิเศษของนางสีดามีหลากหลาย กล่าวได้ว่า ลักษณะพิเศษ
ของนางสีดาจะปรากฏทัง้ หมด 6 ลักษณะ กล่าวคือ 1) ลักษณะพิเศษด้านการเกิด ได้แก่ การ
เปล่งเสียงตอนเกิด และการจุตมิ าเกิดเหนือตักทศกัณฐ์ 2) ลักษณะพิเศษด้านความอาฆาตแค้น
ได้แก่ การมีจติ อาฆาตแค้นต่อ ทศกัณฐ์ 3) ลักษณะพิเศษด้านการเจริญเติบโต ได้แก่ การ
เจริญเติบโตด้วยน้านมพระฤษี และการเจริญเติบโตอยู่ใต้ดนิ 4) ลักษณะพิเศษด้านการมีเทวดา
ช่วยเหลือ ได้แก่ เทวดานิรมิตทีอ่ ยู่อาศัยและผ้าทิพย์ปกคลุมกาย เทวดาคอยปกป้ อง การมีของ
วิเศษและเวทมนต์คาถา และการมีความรูห้ ลายภาษา 5) ลักษณะพิเศษด้านร่างกาย ได้แก่ การ
มีกายร้อน และ 6) ลักษณะพิเศษด้านพลังจิตอธิษฐาน ได้แก่ การขอให้ไฟไหม้รา่ งกาย การเสีย่ ง
ทายบุษบกแก้ว การลุยไฟ และธรณีแหวก กล่าวได้ว่า ลักษณะพิเศษของนางสีดาจะปรากฏใน
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มากทีส่ ุด รองลงมาคือรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 พระรามชาดกและ
พรหมจักร นอกจากนี้ลกั ษณะพิเศษของนางสีดายัง ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นผูม้ ี “บุญ” ที่
สูงส่งของนางสีดาทีส่ มั พันธ์กบั ภูมหิ ลังและชาติกาเนิดอีกด้วย
ประการที่ห้า นางสีดาเป็ นตัวละครเอกหญิงที่มชี ่วงชีวติ ผันแปร สามารถแบ่ง
ออกได้ 3 ช่วง กล่าวคือ 1) ช่วงชีวติ วัยเยาว์ถงึ การอภิเษกสมรส ได้แก่ การเป็ นผู้ทถ่ี ูกทอดทิ้ง
การเป็ นธิดาบุญธรรมของพระฤษี และการได้อภิเษกสมรสกับผูม้ บี ุญ 2) ช่วงชีวติ หลังการ
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อภิเษกสมรส ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั เครือญาติของสามี การเป็ นนางกษัตริย์และ
เจ้านาย และการเป็ นผูห้ ญิงทีต่ ้องถูกช่วงชิง และ 3) ช่วงชีวติ แห่งการพิสูจน์ความดีงาม ได้แก่
การลุยไฟเพื่อพิสูจน์ ความบริสุทธิ ์ การเป็ นผู้ทถ่ี ูกลงทัณฑ์จากสามี การมาอาศัยอยู่กบั พระฤษี
การกลับสู่ฐานะธิดาบุญธรรมของพระฤษี การเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ ว การเป็ นผูเ้ สียสละและการกลับสู่
สวรรค์ จากช่วงชีวติ ของนางสีดาทัง้ หมดตัง้ แต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่องย่อมช่วยสะท้อนให้เห็นเส้น
ชีวติ ของนางสีดาที่มคี วามพิเศษแตกต่างกับตัวละครหญิงในเรื่องรามเกียรติ ์และในวรรณกรรม
ไทยเรือ่ งอื่นๆ อย่างเด่นชัด
ประการทีห่ ก พฤติกรรมและการแสดงออกของนางสีดาแสดงออกให้เห็นอย่าง
ชัดเจนทัง้ หมด 11 ลักษณะ ได้แก่ 1) การมีความซือ่ สัตย์และภักดีต่อสามี 2) การดูแลปรนนิบตั ิ
สามี 3) การมีความกตัญญูกตเวที 4) การมีความเคารพต่อผูท้ รงศีล 5) การมีความหลงใหลใน
ของแปลกตาและสวยงาม 6) การถือตัวและหยิง่ ในศักดิศ์ รี 7) การวางตัวเหมาะสม 8) การใช้
วาจารุนแรงและตรงไปตรงมา 9) การแสดงออกทางอารมณ์เศร้าโศกรุนแรง 10) การมีความรัก
และห่วงใยบุตร และ 11) การบูชาสามี
ประการทีเ่ จ็ด การเป็ นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ
ของไทย จะปรากฏ 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) นางสีดาผูเ้ ป็ นพระมเหสีค่บู ุญของพระจักรพรรดิราช
ซึ่งปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และ 2) นางสีดาผู้เป็ นภรรยาทีด่ ขี องสามี ปรากฏใน
รามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ได้แก่ ปรัมมเหียร หอรมาน พรหมจักร ลังกาสิบโห พระลัก – พระลาม
และควายทัวระพี
จากการพิจารณาความเป็ นนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยพบว่า อัตลักษณ์
ของนางสีดาจะมีลกั ษณะรวมศูนย์ กระจุกตัวและกระจายตัว ซึ่งนาไปสู่การกาหนดอัตลักษณ์
ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยโดยจะปรากฏอัตลักษณ์ของนางสีดา 2 ลักษณะ
กล่าวคือ 1) อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดา ได้แก่ อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับ
อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์เฉพาะถิน่ และอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์
ข้ามถิน่ และ 2) อัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดา
อัตลักษณ์ ร่วมของนางสี ดาในรามเกี ยรติ์ ทุกฉบับ จะทาให้เห็นว่า นางสีดาเป็ น
ผู้หญิงที่มรี ูปลักษณ์งดงามอย่างยิง่ ดารงฐานะเป็ นนางกษัตริยแ์ ละเจ้านาย และเป็ นพระมเหสี
คู่บุญของพระรามซึ่งมีความซื่อสัต ย์และจงรักภักดีต่อ พระราม นอกจากนี้ยงั เป็ นมูล เหตุแห่ง
ความขัดแย้งซึง่ นาไปสู่สงครามของการแย่งชิงระหว่างเผ่าพันธุ์
อัตลักษณ์ ร่ วมของนางสี ด าในรามเกี ย รติ์ เฉพาะถิ่ น จะปรากฏ 2 ลัก ษณะ
กล่าวคือ 1) อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง และ 2) อัตลักษณ์ร่วมของ
นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาคอีสาน กล่าวได้ว่า อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดา
ในรามเกียรติ ์เฉพาะถิน่ จะมีลกั ษณะทีอ่ ตั ลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางปรากฏ
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ร่วมกันตัง้ แต่ 2 ฉบับขึน้ ไป และรวมไปถึงลักษณะที่อตั ลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคเหนือ และ/หรือ ภาคอีสานปรากฏร่ว มกันตัง้ แต่ 2 ฉบับขึ้นไป แต่ ทงั ้ นี้การที่ผู้ศึกษาได้
พิจารณาอัตลักษณ์ ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนื อและภาคอีสานรวมกัน อาจเป็ น
เพราะรามเกียรติ ์ทัง้ สองถิน่ ไม่ว่าจะเป็ นรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและรามเกียรติ ์ฉบับภาคอีสาน
ต่างอยูภ่ ายใต้คติความเชื่อพระพุทธศาสนาและมีความเป็ นท้องถิน่ เหมือนกัน ซึง่ เป็ นเหตุทาให้ม ี
การสร้างสรรค์ทค่ี ล้ายคลึงกัน
อัตลักษณ์ ร่วมของนางสี ดาในรามเกียรติ์ ฉบับภาคกลาง จะทาให้เห็นว่า
นางสีดาจะมีการแต่งกายทัง้ แบบนางละครในและดาบสินี นางสีดาจะเป็ นผูท้ ม่ี กี ายร้อนซึง่ เติบโต
มาด้วยน้านมของพระฤษีทเ่ี กิดจากการตัง้ จิตอธิษฐานขอพรต่อเทวดา และนางสีดายังเป็ นผูห้ ญิง
ทีม่ กี ารตัง้ จิตอธิษฐานเพื่อความปรารถนาของตนเองในการแก้ไขปั ญหาชีวติ และความปรารถนา
ใคร่รใู้ นบางสิง่ ไม่ว่าจะเป็ นการเสีย่ งทายบุษบกแก้วเพื่อพิสูจน์การมีชวี ติ อยู่ของพระราม การลุย
ไฟเพื่อพิสูจน์ ความบริสุทธิ ์ของตนเองและการตัง้ จิตขอให้ธรณีแหวกเพื่อหนีพระรามไปเมือง
บาดาล อีกทัง้ นางสีดายังมีช่วงชีวติ ทีผ่ นั แปรตามเส้นชีวติ ของตนเอง เมื่อพระฤษีรบั เลี้ยงนางสี
ดาจึงทาให้นางสีดาสานึกรูใ้ นบุญคุณ หลังจากนัน้ นางสีดาอภิเษกสมรสกับพระราม จึงทาให้นาง
สีดามีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั เครือญาติของพระราม และนางสีดายังขออกบวชติดตามพระรามเพื่อ
มาดูแลปรนนิบตั ริ บั ใช้พระราม ต่อมานางสีดาเกิดความหลงใหลในกวางทองทีม่ รี ปู ร่างแปลกตา
และสวยงามจึงทาให้ถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ทเ่ี มืองลงกา นางสีดายังเป็ นผูท้ ม่ี คี วามเคารพต่อ
ผูท้ รงศีลและยังเป็ นผูท้ ส่ี านึกในความผิดทีต่ นเองก่อเรือ่ งขึน้ มาในเหตุการณ์ทต่ี นมีความอยากได้
กวางทอง อีกทัง้ นางสีดายังถูกลงทัณฑ์จากสามีดว้ ยโทษประหารชีวติ เพราะพระรามทราบเรื่อง
นางสีดาวาดรูปทศกัณฐ์ หลังจากนัน้ นางสีดาจาต้องเดินทางมาอาศัยอยู่กบั พระฤษี โดยคอยรับ
ใช้พระฤษีและจาต้องกลายเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มคี วามรักต่อบุตรโดยได้เลี้ยงดูบุตรเพียงลาพัง
ต่อมาพระรามมาขอคืนดี นางสีดาจายอมคืนดีเพราะต้องเห็นแก่เทวดาส่วนรวมเพื่อรักษาความ
สงบสุขของโลก
อัตลักษณ์ ร่วมของนางสี ดาในรามเกี ยรติ์ ฉบับภาคเหนื อและ/หรือ ภาค
อีสาน จะทาให้เห็นว่า นางสีดาจะมีภูมหิ ลังมาจากนางสุชาดา ผู้เป็ นพระชายาของพระอินทร์
ตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาโดยมีชาติกาเนิดเป็ นพระราชธิดาในวงศ์กษัตริยม์ นุ ษย์ แต่
บางฉบับ นางสีดาจะจุตลิ งมาเกิดเหนือตักทศกัณฐ์ (การกาเนิดด้วยพลังของเทวดา) นางสีดาจะ
แต่งกายด้วยผ้าทิพย์จากเทวดาทีม่ านิรมิตให้ นางสีดายังเป็ นผูห้ ญิงทีม่ กี ายร้อนและเติบโตด้วย
น้ านมของพระฤษีท่เี กิดจากการตัง้ จิตอธิษฐานขอพรต่อเทวดา อีกทัง้ นางสีดาจะมีลกั ษณะที่
ตรงไปตรงมาในลักษณะการราพึงราพันทางความคิด อีกทัง้ นางสีดายังมีช่วงชีวติ ทีผ่ นั แปรตาม
เส้นชีวติ ของตนเองซึ่งคล้ายคลึงกับรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง กล่าวคือ นางสีดาจะเป็ นผู้ท่ถี ูก
ทอดทิ้งเพราะดวงชะตาของนางสีดาเป็ นกาลกิณีต่อบ้านเมืองและทศกัณฐ์จงึ ทาให้ถูกลอยแพ
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แล้วพระฤษีผู้ใจบุญรับเลีย้ งดูจงึ ทาให้นางสีดาสานึกรูใ้ นบุญคุณ หลังจากนัน้ นางสีดาได้อภิเษก
สมรสกับพระรามจึงทาให้นางสีดามีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั เครือญาติของพระราม ต่อมานางสีดา
เกิดความหลงใหลในกวางทองทีม่ รี ปู ร่างแปลกตาและสวยงาม จึงทาให้ถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมา
ไว้ท่เี มือ งลงกา นางสีดายังถู ก ลงทัณฑ์จากสามีด้ว ยโทษประหารชีว ิต หลังจากนัน้ นางสีด า
เดินทางมาอาศัยอยู่กบั พระฤษีโดยคอยรับใช้พ ระฤษีและกลายเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ วทีม่ คี วามรักต่อ
บุตรโดยได้เลี้ยงดูบุตรเพียงลาพัง ต่อมาพระรามมาขอคืนดี นางสีดาจายอมคืนดี และกลับไป
ครองเมืองเป็ นพระมเหสีของพระราม เมื่อนางสีดาหมดอายุขยั ก็กลับสู่สวรรค์ นอกจากนี้อ ัต
ลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือและภาคอีสานส่วนใหญ่จะเห็นว่า
นางสีดาคือนางแก้วผูเ้ ป็ นภรรยาทีด่ งี ามของสามี
อัตลักษณ์ ร่วมของนางสี ดาในรามเกี ยรติ์ ข้ ามถิ่ น จะเป็ นลักษณะอัตลักษณ์ของ
นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางจะปรากฏร่วมกับอัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคเหนือและภาคอีสาน จะทาให้เห็นว่า อัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ข้ามถิ่นจะ
ปรากฏในคุณสมบัตดิ ้านลักษณะพิเศษของนางสีดา ช่วงชีวติ ของนางสีดา และพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนางสีดา กล่าวคือ นางสีดาเจริญเติบโตด้วยน้ านมพระฤษีทเ่ี กิดจากการตัง้ จิต
อธิษฐานขอพรต่อเทวดา นางสีดาเป็ นผู้ทม่ี กี ายร้อนและมีเทวดาปกป้ อง นางสีดาเดินลุยไฟเพื่อ
พิสูจน์ ความบริสุทธิ ์ของตนเอง ส่วนด้านช่วงชีวติ ของนางสีดาจะมีความผันแปร เริม่ ตัง้ แต่ต้น
เรื่องที่นางสีดาถูกทอดทิ้งและกลายเป็ นธิดาบุญธรรมของพระฤษี จากนัน้ พระฤษีได้จดั พิธหี าคู่
ให้แก่นางสีดาจึงทาให้นางได้อภิเษกกับพระรามผูม้ บี ุญ จนก่อเกิดความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เครือญาติ
ของสามี จากนัน้ นางสีดาถูกลงทัณฑ์จากสามีจงึ ได้ไปอาศัยอยู่กบั พระฤษีแล้วคลอดบุตรออกมา
เพียงลาพังซึง่ ทาให้นางสีดากลายเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ ว ในด้านพฤติกรรมและการแสดงออกของนาง
สีดาจะทาให้เห็นว่า นางสีดาเป็ นผูห้ ญิงที่คอยรับใช้ทงั ้ บิดาบุญธรรมและสามี นางสีดาเป็ นผูท้ ่มี ี
ความเคารพต่อผูท้ รงศีล และยังเป็ นผูห้ ญิงทีม่ คี วามหลงใหลในของแปลกตาและสวยงามนัน่ คือ
กวางทอง จนเป็ นสาเหตุให้นางสีดาถูกทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาไว้ทเ่ี มืองลงกา ทัง้ นี้นางสีดายังมีการ
วางตัวทีเ่ หมาะสมทีส่ มกับฐานะนางกษัตริยแ์ ละเจ้านาย แต่กเ็ ป็ นผูห้ ญิงทีม่ กี ารใช้วาจาทีร่ ุนแรง
และตรงไปตรงมา รวมไปถึงนางสีดายังมีความเป็ นแม่ท่มี คี วามรักและความห่วงใยต่อบุตรของ
ตนอย่างเปี่ ยมล้น
จากการพิจารณาเกีย่ วกับอัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย
ทัง้ 3 ลักษณะข้างต้น ได้แก่ อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับ อัตลักษณ์ร่วมของ
นางสีดาในรามเกียรติ ์เฉพาะถิน่ และอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ข้ามถิน่ จะทาให้
เห็นว่า คุณสมบัตขิ องนางสีดาจะมีการถ่ายทอดระหว่างกัน จนก่อให้เกิดการนาอัตลักษณ์ของ
นางสีดามาสร้างซ้าใหม่ ประการสาคัญ นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 จะมีอทิ ธิพลที่
ส่งผลต่ อการก าหนดอัตลักษณ์ ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิ่นทัง้ ภาคเหนือและภาค
อีสานในด้านต่างๆ ตามทีก่ วีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ เลือกรับความเป็ นตัวตนของนางสีดา
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ตามรสนิยมและบริบทสังคมวัฒนธรรมของตน ดังนัน้ อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาจึงทาให้มองเห็น
ถึงการซ้อนและเหลื่อมความเป็ นตัวตนของนางสีดาในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์ได้อย่างเด่นชัด
อัตลักษณ์ จาเพาะของนางสีดา ถือว่าเป็ นอัตลักษณ์ทก่ี วีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์แต่ละฉบับ
พยายามสร้างสรรค์ตวั ตนนางสีด าให้มคี วามแตกต่างจากนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ซึง่ จะ
ทาให้เ ห็นถึง คุ ณสมบัติของนางสีด าที่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับใดฉบับหนึ่ งเพียงฉบับเดียว
เท่านัน้ ทัง้ นี้อตั ลักษณ์จาเพาะของนางสีดาจะสามารถพิจารณาจากความเป็ นนางสีดาทัง้ หมด 7
ประการ ซึง่ จะทาให้พบว่า อัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาจะปรากฏเด่นชัดในรามเกียรติ ์ทัง้ หมด
6 ฉบับ อันได้แก่ บทละครรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 พรหมจักร ลังกาสิบโห พระรามชาดก
พระลัก – พระลาม และบทละครดึกดาบรรพ์เรือ่ งรามเกียรติ ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า
ฟ้ ากระยานริศรานุวดั ติวงศ์
บทละครรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 ปรากฏอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดา
ทัง้ หมด 4 ประการ กล่าวคือ 1) ภูมหิ ลังของนางสีดา นางสีดาจะมีภูมหิ ลังทีม่ าจากพระลักษมีซง่ึ
สืบทอดความคิดและความเชื่อ มาจากเรื่องรามายณะของอินเดียตามคติศ าสนาฮินดู 2) ชาติ
กาเนิดของนางสีดา นางสีดาจะกาเนิดเป็ นพระราชธิดาในวงศ์กษัตริยย์ กั ษ์ซง่ึ แสดงออกถึงความ
คลุมเครือด้านชาติกาเนิดทีท่ ศกัณฐ์ผเู้ ป็ นบิดาดารงเผ่าพันธุเ์ ป็ นยักษ์ โดยนางสีดาดารงเผ่าพันธุ์
มนุ ษ ย์ 3) ลัก ษณะพิเศษของนางสีดา นางสีดาจะมีล กั ษณะพิเ ศษที่แตกต่ างจากนางสีดาใน
รามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของไทย ได้แก่ การเปล่งเสียงตอนเกิด และการเจริญเติบโตอยู่ใต้ดนิ และ
4) การเป็ นคู่บุญของบุรุษเพศของนางสีดา นางสีดาจะดารงฐานะพระมเหสีค่บู ุญของพระรามที่
แสดงออกถึงฐานะของพระจักรพรรดิราช
พรหมจักร ปรากฏอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาทัง้ หมด 2 ประการ กล่าวคือ
1) ภูมหิ ลังของนางสีดา นางสีดาจะมีภมู หิ ลังทีม่ าจากนางสุธรรมา ผูเ้ ป็ นพระชายาของพระอินทร์
ตามคติความคิดและความเชื่อในพระพุทธศาสนา และ 2) ช่วงชีวติ ของนางสีดา (ช่วงชีวติ หลัง
การอภิเ ษกสมรส) จะเป็ น ช่ว งชีว ิต หลัง จากจบศึกสงครามที่พ ระรามช่ ว ยนางสีด าได้ส าเร็จ
หลังจากนัน้ นางสนมขอให้วาดรูปทศกัณฐ์ เมือ่ พระรามทราบความจริงจึงสังเนรเทศนางสี
่
ดาออก
จากเมือง ซึง่ ในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ นางสีดาต้องโทษประหารชีวติ
ลังกาสิ บโห ปรากฏอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาทัง้ หมด 3 ประการ กล่าวคือ
1) ภูมหิ ลังของนางสีดา นางสีดาจะมีภูมหิ ลังทีม่ าจากเทพธิดาสิดา ผู้บาเพ็ญเพียรภาวนาใต้ต้น
นารีผลซึง่ อยู่ในป่ าหิมพานต์ตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา 2) ลักษณะพิเศษของนางสีดา
นางสีดาจะมีลกั ษณะพิเศษที่แตกต่างจากนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของไทย ได้แก่ การ
ขอให้ไฟไหม้ร่างกาย และ 3) ช่วงชีวติ ของนางสีดา(ช่วงชีวติ วัยเยาว์) หลังจากที่นางสีดาถูก
ทอดทิ้ง ท้าวกันนกาผู้เป็ นเจ้าเมืองได้รบั เลี้ยงดูนางสีดาเป็ นพระราชธิดาบุญธรรม ซึ่งมิใช่พระ
ฤษีดงั ทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ ของไทย
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พระรามชาดก ปรากฏอัต ลัก ษณ์ จ าเพาะของนางสีด าทัง้ หมด 2 ประการ
กล่าวคือ 1) ลักษณะพิเศษของนางสีดา จะปรากฏลักษณะพิเศษในพระรามชาดกทีห่ ลากหลาย
ได้แ ก่ การมีจติ อาฆาตแค้นต่ อทศกัณฐ์ การมีของวิเ ศษและเวทมนต์คาถา และการมีความรู้
หลายภาษา และ 2) ช่วงชีวติ ของนางสีดา(ช่วงชีวติ วัยเยาว์) นางสีดาในช่วงวัยเยาว์นัน้ พญา
ราพณาสวรไม่ยอมลอยแพนางสีดาตามคาแนะนาของโหรในครัง้ แรกโดยเลีย้ งดูนางสีดาจนครบ
1 ปี นางสีดาได้ฉวยมีดแทงคางพญาราพณาสวร จึงทาให้นางสีดาถูกลอยแพในทีส่ ุด นอกจากนี้
พระอินทร์ไ ด้ล งมาจากสวรรค์โ ดยเนรมิต ปราสาทและเรือ สาเภาให้แก่ นางสีดาเพื่อ เป็ นการ
ช่วยเหลือนางสีดาให้อยูร่ อดปลอดภัย
พระลัก - พระลาม ปรากฏอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาทัง้ หมด 1 ประการ
กล่าวคือ 1) ช่วงชีวติ ของนางสีดา(ช่วงชีวติ วัยเยาว์) เมื่อโหรทานายว่านางสีดาเป็ นกาลกิณีแก่
บ้านเมือง นางสีดาในพระลัก – พระลามมิได้ถูกลอยแพดังทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ แต่
นางสีดาจะถูกทิง้ ในป่ าหิมพานต์ซง่ึ สะท้อนให้เห็นถึงบริบทคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา
บทละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ์ ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า
ฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุ วดั ติ วงศ์ ปรากฏอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาทัง้ หมด 1 ประการ
กล่ าวคือ 1) พฤติก รรมและการแสดงออกของนางสีดา นางสีดาในรามเกียรติฉ์ บับนี้ไ ด้ร้อ ย
พวงมาลัยเพื่อไว้ใช้บชู าสามี
จากการพิจารณาอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาจะทาให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ลกั ษณะ
และคุณสมบัตขิ องนางสีดาประการใดประการหนึ่งให้มคี วามแตกต่างจากนางสีดาในรามเกียรติ ์
ฉบับอื่นๆ อย่างชัดเจน เป็ นปั จจัยทีช่ ่วยทาให้เห็นการสร้างอัตลักษณ์ของนางสีดาให้มคี วามโดด
เด่นมากยิง่ ขึน้ เพื่อเป็ นการช่วยขับเน้นตัวตนของตัวละครนางสีดาให้มคี วามเด่นชัด และโดดเด่น
ดังนัน้ การศึกษาอัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยทจะทาให้เห็น
ว่า คุณสมบัตขิ องความเป็ นนางสีดาจะอยู่ร่วมกันทัง้ หมด 3 รูปแบบ ได้แก่ รวมศูนย์ กระจุกตัว
และกระจายตัว กล่าวโดยสรุปได้ดงั นี้
รูปแบบที่ 1 รวมศูนย์ เมื่อคุณสมบัตขิ องนางสีดาอยู่ร่วมกันแบบรวมศูนย์จะ
สร้างอัตลักษณ์ ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับ อันจะเห็นได้จากคุณสมบัติด้านต่างๆ
ของนางสีดามีปรากฏร่วมกันในรามเกียรติ ์ทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตของการศึกษาทัง้ หมด 16 ฉบับ
รูปแบบที่ 2 กระจุกตัว เมื่อคุณสมบัตขิ องนางสีดาอยู่ร่วมกันแบบกระจุกตัวจะ
สร้างอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ อัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาใน
รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง อัตลักษณ์รว่ มของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือและ/หรือภาค
อีสาน และอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ข้ามถิน่ อันจะเป็ นลักษณะที่อตั ลักษณ์ของ
นางสีดาที่กระจุกตัวอยู่ในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นถิ่นภาคกลาง ถิ่นภาคเหนื อและถิ่นภาค
อีสานร่วมกัน และกระจุกตัวแบบข้ามถิน่ ร่วมกัน
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รูปแบบที่ 3 กระจายตัว เมื่อคุณสมบัตขิ องนางสีดาอยู่ร่วมกันแบบกระจายตัว
จะสร้างอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาในรามเกียรติ ์ จะเป็ นลักษณะทีค่ ุณสมบัตขิ องนางสีดาบาง
ประการเป็ นอิสระต่อกันซึ่งจะปรากฏอยู่ในรามเกียรติ ์ฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านัน้ นับเป็ นการสร้าง
ความโดดเด่นและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับนัน้ ๆ ให้มคี วามแตกต่าง
จากนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ
จากการค้นหาอัต ลัก ษณ์ จ ากความเป็ น นางสีดาท าให้เ ห็น ว่ า อัต ลัก ษณ์ จ าเพาะที่
ปรากฏอย่างโดดเด่นและแตกต่างท่ามกลางอัตลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ
ของไทย โดยมีอตั ลักษณ์ร่วมของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทุกฉบับเป็ นเค้าโครงหลักซึง่ ได้คอยยึด
โยงอัตลักษณ์ร่วมกับอัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดาไว้ กล่าวได้ว่า รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1
สามารถครอบครองความเป็ นนางสีดาได้มากที่สุด จึงสามารถกาหนดอัตลักษณ์ของนางสีดาทัง้
“อัตลักษณร่วมของนางสีดา” และ “อัตลักษณ์จาเพาะของนางสีดา” ซึ่งน่ าจะมาจากมูลเหตุ 2
ประการเป็ นสาคัญ ได้แก่ ด้านความสมบูรณ์ของเนื้อเรือ่ ง และด้านอานาจของกวีผแู้ ต่ง ดังนี้
หากพิจารณามูลเหตุด้านความสมบูรณ์ของเนื้อเรื่องนัน้ จะทาให้พบว่า ความ
สมบูรณ์ของเนื้อเรื่องในรามเกียรติ ์แต่ละฉบับไม่เท่ากัน จึงเป็ นสาเหตุท่เี ป็ นปั จจัยสาคัญซึ่งทา
ให้อตั ลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยไม่เท่ากัน และยังเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ทาให้ความเข้มข้นของอัต ลักษณ์นางสีดาจะมีความแตกต่างกันไปอีกด้วย ซึ่งจะขึน้ อยู่กบั การ
สร้างสรรค์ ต่อเติม ปรับเปลีย่ นเนื้อเรื่องรามเกียรติ ์ให้เข้ากับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของกวีผู้
แต่งรามเกียรติ ์แต่ละฉบับ ตลอดจนรสนิยมของกวีผแู้ ต่งว่าจะสร้างสรรค์เป็ นไปในทิศทางใด จน
นาไปสู่การมีตวั ตนของนางสีดาหรืออัตลักษณ์ของนางสีดาทัง้ ทีม่ ลี กั ษณะร่วมกันและแตกต่างกัน
นันเอง
่
หากพิจารณาความสมบูรณ์ดา้ นตัวตนของนางสีดาในรามเกียรติ ์แต่ละฉบับนัน้ จะพบว่า
นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ถือเป็ นตัวละครที่มคี วามสมบูรณ์และอุดมไปด้วยตัวตน
ของความเป็ นนางสีดาอย่างหลากหลายและรอบด้าน จึง เป็ นปั จจัยที่ทาให้นางสีดาในรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 ได้กลายเป็ นตัวแทนของนางสีดาในรามเกียรติ ์ทัง้ หมดของสังคมไทย สาเหตุ
ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากความสมบูรณ์ของเนื้อเรื่องที่มตี งั ้ แต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง หากพิจารณา
รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางอื่นๆ จะพบว่าเป็ นฉบับตัดตอนที่เน้นฉากสงคราม หรือบางฉบับเช่น
รามเกีย รติฉ์ บับ รัช กาลที่ 4 เป็ น ตอนพระรามเดิน ดง ซึ่ง บทบาทของนางสีด ามีน้ อ ย จึง ไม่
สามารถต่อสูก้ บั นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 อีกทัง้ รามเกียรติ ์ฉบับวัดขนอน เน้นฉาก
สงคราม บทบาทของนางสีดาจึงมีน้อย ซึง่ ทาให้ถูกนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ปกปิ ด
ตัวตนของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับดังกล่าว ฯลฯ หรือบางฉบับ เช่น รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่
6 คาพากย์รามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา บทละครรามเกียรติ ์สมัยอยุธยา รามเกียรติ ์ฉบับพระเจ้า
กรุงธนบุร ี ฯลฯ การปรากฏบทบาทของนางสีดาจะขึน้ อยู่กบั กวีผู้แต่งเลือกตัดตอน เพราะเป็ น
ฉบับที่ใช้ในการแสดง แต่อย่างไรก็ตามรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 2 ถือว่าเป็ นเพียงฉบับเดียวที่
นางสีดาเป็ นตัวละครทีม่ คี วามใกล้เคียงกับนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มากทีส่ ุด ซึง่ จะ
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ช่วยทาให้เห็นถึงความเป็ นนางสีดาทัง้ ในลักษณะอัตลักษณ์รว่ มและอัตลักษณ์จาเพาะ แต่กม็ อิ าจ
ดารงฐานะเทียบเท่ากับนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 กล่าวได้ว่า มูลเหตุด้านความ
สมบูรณ์ของเนื้อเรื่องที่มตี งั ้ แต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง นับเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้รามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 เป็ นฉบับต้นเค้าของรามเกียรติ ์ในยุคหลัง แม้ว่าจะมีรามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยาและ
สมัยธนบุรกี ่อนฉบับรัชกาลที่ 1 อยู่ก็ตาม เพราะเป็ นฉบับทีต่ ดั ตอน นอกจากนี้รามเกียรติ ์ฉบับ
ท้อ งถิ่น ทัง้ ภาคเหนื อ และภาคอีส านนั น้ แม้ว่ า จะเป็ น ฉบับ ที่ม ีต้ น เรื่อ งถึง จบเรื่อ งก็ไ ม่ อ าจ
กาหนดอัตลักษณ์ของนางสีดาได้เท่าเทียมกับนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 นันเอง
่
หากพิจารณามูลเหตุ ด้านอานาจของกวีผู้แต่ง นัน้ จะทาให้พบว่า อานาจของ
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์จะมีไม่เท่ากัน หากพิจารณาฐานะของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์จะ
ทาให้เห็นว่า วรรณกรรมเรือ่ งรามเกียรติ ์ถูกสร้างสรรค์ขน้ึ มาจากกลุ่มชนทีห่ ลากหลายตามแต่ละ
ภู ม ิภ าคของไทย ไม่ ว่ า จะเป็ น ภาคกลาง ภาคเหนื อ และภาคอีส าน (รวมถึง ภาคใต้ ) การ
สร้างสรรค์วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์อาจมีลกั ษณะของการสร้างใหม่ คัดลอกหรือเปลีย่ นแปลง
ในขณะเดียวกันอานาจของวรรณกรรมที่แท้จริงจะอยู่ท่อี านาจของกวีผู้แต่ง หากพิจารณากวีผู้
แต่งวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์จะพบว่ามีทงั ้ หมด 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มราชสานัก และ 2) กลุ่ม
ชาวบ้าน กล่าวได้ว่า วรรณกรรมเรื่อ งรามเกียรติข์ องกลุ่ มราชส านัก จะมีบทบาทและอ านาจ
มากกว่าวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์ของกลุ่มชาวบ้านโดยเฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็ นรามเกียรติ ์ฉบับหลักในสังคมไทย และยังเป็ นทีร่ บั รูอ้ ย่างเด่นชัดในสังคมไทยอีกด้วย
นอกจากนี้การศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่พุ่งการศึกษาไปที่รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ย่อมเป็ น
การช่วยชี้ให้เห็นถึงพลังของรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ได้อย่างชัดเจน หรืออาจมีรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 2 เข้ามายึดโยงอยู่บ้าง แต่ก็มอิ าจเทียบเท่าหรือมีพลังอานาจเท่ากับรามเกียรติ ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 ทาให้เห็นว่า วรรณกรรมทีม่ ภี ูมหิ ลังทีม่ าจากเค้าโครงเรื่องเดียวกันจะมีปัจจัยที่
ทาให้เกิดความแตกต่างในมิติฐานะของวรรณกรรม นัน่ คือ อานาจของกวีผู้แต่งที่เป็ นผู้สร้าง
วรรณกรรม ซึง่ เป็ นปั จจัยทีส่ ะท้อนให้เห็นว่า กวีผแู้ ต่งวรรณกรรมมีอานาจทีจ่ ะลบเลือนการมีอยู่
ของวรรณกรรมที่มอี านาจน้ อยกว่ าตน จนทาให้ว รรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์โดยเฉพาะฉบับ
ท้องถิน่ หรือฉบับภาคกลางบางฉบับจะเป็ นทีร่ จู้ กั ในภูมภิ าคของตนเองหรือดารงอยู่ในพืน้ ทีข่ อง
ตนเองซึ่งมิได้เป็ นทีร่ จู้ กั แบบแพร่หลายมากนัก และกลายเป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้นางสีดาใน
รามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 สามารถหยัดยืนและดารงตัวตนอย่างโดดเด่นท่ามกลางรามเกียรติ ์
ฉบับอื่นๆ ในสังคมไทยที่มอี ยู่อย่างหลากหลาย อาจกล่ าวได้ว่า นางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 มีพลังอานาจเพียงพอที่จะครอบครองและลบเลือนนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ
ของไทยที่มกี ารซ้อนและเหลื่อมระหว่างกันอยู่ให้อยู่ภายใต้อานาจของตนได้อย่างมันคง
่ ซึ่งจะ
ช่วยทาให้ความเข้าใจนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับภาษาไทยจากัดอยู่ทน่ี างสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 เท่านัน้
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6.2 อภิ ปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาอัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย ผลการศึกษา
ครัง้ นี้เป็ นสิง่ ทีย่ นื ยันและแสดงถึงบทบาทของวรรณกรรมที่มอี านาจต่อการสร้างอัตลักษณ์ของ
นางสีด าทัง้ ลัก ษณะเหมือ นกัน คล้ า ยคลึง กัน และแตกต่ า งกัน ซึ่ง อาจมีส าเหตุ ด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากความสมบูรณ์ดา้ นเนื้อเรือ่ ง ได้แก่ 1) ด้านจุดมุ่งหมายการแต่งและการนาไปใช้ 2)
ด้านโครงเรือ่ ง 3) ด้านเจตนาของกวีผแู้ ต่ง และ 4) ด้านวรรณศิลป์ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ด้านจุดมุ่งหมายการแต่ งและการนาไปใช้ จะทาให้เห็นว่า กวีผแู้ ต่ง
รามเกีย รติแ์ ต่ ล ะฉบับ ได้ส ร้า งนางสีด าขึ้น มาซึ่ง จะสัม พัน ธ์ก ับ จุ ด มุ่ ง หมายการแต่ ง และการ
นาไปใช้ กล่าวคือ รามเกียรติ ์ฉบับภาคกลางเป็ นฉบับที่แต่งขึน้ มาเพื่อใช้ในการแสดงซึ่งทาให้
นางสีดาแสดงออกทางอารมณ์และความรูส้ กึ เช่นเดียวกับมนุ ษย์ปุถุชนเพื่อสื่อสารไปยังผูร้ บั สาร
ทางวรรณกรรมและการแสดง ส่ วนนางสีดาในรามเกียรติฉ์ บับท้องถิ่นทัง้ ภาคเหนือและภาค
อีสานจะอยูใ่ นบริบทคติความเชื่อของพระพุทธศาสนา เพราะกวีผแู้ ต่งสร้างสรรค์เนื้อเรื่องเพื่อให้
รามเกียรติ ์มีฐานะเป็ นวรรณกรรมนิทานชาดกในการเทศน์สงสอน
ั่
จึง เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยทา
ให้มติ ติ วั ละครนางสีดาอยู่ในลักษณะของตัวละครที่ถูกเล่า เรื่องผ่านกวีผู้แต่งซึง่ ทาให้ไม่ได้เปิ ด
โอกาสให้นางสีดาได้แสดงอารมณ์และความรูส้ กึ เช่นเดียวกับรามเกียรติ ์ฉบับภาคกลาง อีกทัง้
รามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่ ที่มคี วามเป็ นนิทานชาดกของพระพุทธศาสนาเน้นความกระชับในการ
เล่าเรื่อง ตัดตัวละครรองทิ้งไป ลดความซับซ้อนทัง้ ด้านตัวละครและเนื้อเรื่อง เหลือคงไว้เพียง
โครงเรื่องหลักเท่านัน้ ซึง่ ทาให้นางสีดาไม่มกี ารแสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน และมีความ
แตกต่างกับรามเกียรติฉ์ บับภาคกลางที่ส ร้างสรรค์ข้นึ เพื่อการแสดง ทาให้เ ห็นถึงความเป็ น
มนุ ษย์ของนางสีดาอย่างรอบด้านมากกว่า นางสีดามีพฤติกรรมและการแสดงออกใกล้เคียงเป็ น
ปุถุชนโดยกวีเปิ ดโอกาสให้นางสีดาแสดงอารมณ์และความรูส้ กึ มากกว่ารามเกียรติ ์ฉบับท้องถิน่
นอกจากนี้ ต ัว ละครในรามเกีย รติฉ์ บับ ท้อ งถิ่น ทัง้ ฉบับ ภาคเหนื อ และภาคอีส านที่ข ดั กับ คติ
พระพุทธศาสนา เช่น พระอิศวร จะถูกตัดทิง้ โดยแทนทีด่ ว้ ยบทบาทของพระอินทร์หรือทศกัณฐ์
หรือตัวละครนางสามนักขาจะถูกแทนทีด่ ว้ ยบทบาทของพรานป่ า นอกจากนี้กวีผแู้ ต่งรามเกียรติ ์
ฉบับท้องถิน่ ยังปรับการใช้ภาษาถิน่ ทัง้ ภาษาถิน่ เหนือหรือภาษาถิน่ อีสานเข้ามาเป็ นปั จจัยส่วน
หนึ่งในการผูกเรื่องรามเกียรติ ์ จึงทาให้นางสีดากลายเป็ นตัวละครหญิงท้องถิน่ ที่มกี ารใช้ภาษา
ถิน่ ในการสื่อสารในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ์แต่ละฉบับของไทย เป็ นการชีใ้ ห้เห็นว่ากวีผแู้ ต่ง
ปรับเปลี่ยนนางสีดาให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของตนไว้อย่างประสมกลมกลืน
ประเด็นที่ 2 ด้านโครงเรื่อง จะพบว่า บทบาทของนางสีดาจะมีผลต่อโครงเรื่องใน 3
ลักษณะ ได้แก่ 1) การเป็ นแกนกลางของความขัดแย้งในเรือ่ ง และ 2) การมีความสาคัญต่อการ
ดาเนินเรือ่ ง และ 3) ลักษณะพิเศษกับการส่งผลต่อโครงเรือ่ ง กล่าวได้ว่า นางสีดาถือเป็ นตัว
ละครหญิงที่เป็ นแกนกลางของความขัดแย้งที่เกิดขึน้ ในเรื่องโดยมีสาเหตุมาจากความงามของ

304
รูปลักษณ์ เมือ่ ทศกัณฐ์ได้รบั รูถ้ งึ ความงามของนางสีดาจึงได้ลกั พาตัวนางสีดามาไว้ทเ่ี มืองลงกา
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ ในทีส่ ุดพระรามก็สามารถสังหารทศกัณฐ์ได้
สาเร็จ นอกจากนี้นางสีดายังมีความสาคัญต่อการดาเนินเรื่องซึ่งสัมพันธ์กบั ความขัดแย้งของ
โครงเรือ่ งหลัก เพราะนางสีดามิยนิ ยอมกลับไปพร้อมกับหนุ มานโดยจะรอให้พระรามมาช่วยแล้ว
สังหารทศกัณฐ์อนั เป็ นสัญญาณในการทาสงครามโดยนางสีดายอมเป็ นตัวประกันของสงคราม
ครัง้ นี้ เพื่อจะช่วยทาให้พระรามทาสงครามสังหารทศกัณฐ์ และหากนางสีดายอมกลับกับหนุ มาน
อาจทาให้เรื่องยุตโิ ดยไม่มสี งครามเกิดขึน้ นอกจากนี้กวีผู้แต่งรามเกียรติ ์แต่ ละฉบับพยายาม
สร้างสรรค์ลกั ษณะพิเ ศษขึ้นมาเพื่อช่วยทาให้เกิดจุดเปลี่ยนแปลงของโครงเรื่อ ง ได้แก่ ธรณี
แหวก การลุยไฟ การเปล่งเสียงตอนเกิด การขอไฟไหม้ร่างกาย การจุตมิ าเกิดเหนือตักทศกัณฐ์
การมีจติ อาฆาตแค้นต่อทศกัณฐ์ และการมีกายร้อน กล่าวได้ว่า ลักษณะพิเ ศษดังกล่าวที่กวีผู้
แต่งสร้างสรรค์ขน้ึ มาจะเป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้นางสีดามีทางออก ช่วยเปลีย่ นแปลงชะตาชีวติ
ของนางสีดาให้อยูร่ อดปลอดภัยหรือมีชวี ติ ในทางทีด่ ขี น้ึ และสามารถดารงอยูต่ ่อไปได้
ประเด็นที่ 3 ด้านเจตนาของกวีผ้แู ต่ ง จะพบว่า กวีผแู้ ต่งโดยเฉพาะรามเกียรติ ์ฉบับ
ภาคกลางได้มกี ารสร้างคู่เปรียบเทียบตัวละคร ไม่ว่าจะเป็ นนางมณโฑ พระตรีศกั ติและพระชายา
ของพระอินทร์ เพื่อมาช่วยขับเน้นความงามทางด้านรูปลักษณ์ของนางสีดาให้เด่นชัดมากยิง่ ขึน้
เพราะตัวละครหญิงทีน่ ามาเปรียบเทียบกับนางสีดาถือว่าเป็ นตัวละครหญิงทีม่ คี วามงดงามอย่ าง
ยิง่ ยวด ซึ่งจะทาให้เห็นว่า นางสีดามีความงดงามยิง่ กว่าคู่เปรียบที่มคี วามงดงามเช่นเดียวกัน
อีกทัง้ กวีผแู้ ต่งได้สร้างตัวตนของนางสีดาซึง่ ทาให้รบั รูแ้ ละเข้าใจตัวละครนางสีดาผ่านคาพูดหรือ
พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครนางสีดาโดยตรงหรือผ่านคาพูดและสายตาตัวละครอื่นๆ
ในเรื่องรามเกียรติ ์ เช่น การผ่านคาพูดของพระรามทาให้เห็นว่า นางสีดาเป็ นผู้หญิงที่มคี วาม
งดงาม เป็ นผูท้ ม่ี คี วามซื่อสัตย์ จงรักภักดีและเป็ นเพื่อนยาก การผ่านคาพูดของทศกัณฐ์และนาง
สามนักขาทาให้เห็นว่า นางสีดามีความงดงามอย่างยิง่ ยวดกว่าผูห้ ญิงอื่นๆ ทัง้ ในโลกมนุ ษย์ และ
สวรรค์ การผ่านคาพูดของพิเภกทาให้เห็นว่า นางสีดามีดวงชะตาทีเ่ ป็ นกาลกิณีแก่บา้ นเมืองและ
ทศกัณฐ์ซง่ึ จาต้องลอยแพนางสีดา ฯลฯ กล่าวได้ว่า ลักษณะดังกล่าวจะช่วยทาให้เห็นกลวิธกี าร
สร้า งนางสีด าจนน าไปสู่ก ารรับ รู้แ ละเข้า ใจนางสีด าได้ดีม ากยิ่ง ขึ้น นอกจากนี้ ก วีผู้แ ต่ ง ยัง
พยายามสร้างสรรค์ลกั ษณะพิเศษของนางสีดาซึง่ ส่งผลต่อการสร้างตัวละครนางสีดาให้มคี วาม
พิเศษและสูงส่ง โดยจะสัมพันธ์กบั ภูมหิ ลังและชาติกาเนิดของนางสีดาที่สูงส่ง ประการสาคัญ
ลักษณะพิเศษของนางสีดายังสัมพันธ์กบั การตัง้ จิตอธิษฐานโดยมีเงือ่ นไขของการเป็ นผูม้ บี ุญของ
นางสีดา ย่อมเป็ นสิง่ ทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่า นางสีดาเป็ นผูม้ บี ุญอย่างแท้จริง
ประเด็นที่ 4 ด้ านวรรณศิ ลป์ จะพบว่า กวีผู้แต่ งรามเกียรติแ์ ต่ ล ะฉบับพยายาม
สร้างสรรค์หรือมีการนามาสร้างซ้าทางความคิดของการสร้างตัว ตนของนางสีดาผ่านถ้อยค า
ภาษาทีม่ วี รรณศิลป์ ในรามเกียรติ ์ กล่าวได้ว่า การสร้างนางสีดาด้านวรรณศิลป์ จะมี 4 ลักษณะ
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กล่าวคือ 1) คาเรียกชื่อของนางสีดา 2) การใช้คาขยายหน้าและหลัง “นางสีดา / สีดา” 3) การ
เลือกสรรคาทีบ่ ่งบอกถึงนางสีดา และ 4) ภาพพจน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับนางสีดา
ด้านคาเรียกชื่อของนางสีดา ในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยส่วนใหญ่ยงั คง
เรียกว่า “สีดา” นอกจากนี้รามเกียรติ ์บางฉบับเรียกว่า “รัตนสีดา” ในเรื่องพรหมจักร หรือมีการ
เรียกว่า “สีดาจันทะแจ่ม” ในเรื่องพระลัก – พระลาม และเรียกว่า “สิดา” ในเรื่องลังกาสิบโห ซึ่ง
ทาให้เห็นว่า รามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยส่วนใหญ่ยงั คงเรียกว่านางสีดา
ด้ า นการใช้ ค าขยายหน้ าและหลัง “นางสี ด า / สี ด า” นั ้น จะพบว่ า
ความหมายที่อยู่เบื้องหลังคาขยายหน้าและหลังคาว่า “นางสีดา / สีดา” ทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์
ฉบับภาคกลาง ได้แก่ 1) สีดาเป็ นผู้ทนี ่ ่ าสงสาร เช่น นางสีดาเยาวยอดสงสาร ฯลฯ 2) สีดา
เปรียบเสมือนหงส์ เช่น สีดานวลหง / นางสีดาแน่ งน้อยนวลหง ฯลฯ 3) สีดาเป็ นผูท้ มี ่ เี สน่ ห์ เช่น
สีดาเยาวยอดเสน่ หา / นวลนางสีดาเสน่ หา / โฉมนางสีดาเสน่ หา ฯลฯ 4) สีดาเป็ นผูท้ มี ่ คี วาม
งดงามและน่ า หลงใหล (รวมถึง ใบหน้ า สีด าเหมือ นพระจัน ทร์) เช่ น สีด าดวงจัน ทร์ / สีด า
ทรามสงวนดวงจันทร์ สีดาวิลาวัณย์ / สีดาเยาวยอดพิสมัย ฯลฯ 5) สีดาเป็ นสาวสวรรค์ (นางฟ้ า)
เช่น สีดาสาวสวรรค์ / โฉมนางสีดาสาวสวรรค์ ฯลฯ 6) สีดาผูเ้ ป็ นนางกษัตริยแ์ ละพระมเหสี เช่น
โฉมนางสีดามเหสี / สีดาอัครเรศมเหษี / วรราชสีดา ฯลฯ และ 7) สีดาเป็ นผู้หญิง เช่น สีดา
นารี / สีดามารศรี / โฉมนางสีดามารศรี ฯลฯ ส่วนความหมายที่อยู่เบื้องหลังคาขยายหน้าและ
หลังคาว่า “นางสีดา / สีดา” ทีป่ รากฏในรามเกียรติ ์ฉบับภาคเหนือโดยเฉพาะเรื่องพรหมจักรและ
ลังกาสิบโห ได้แก่ นางสีดาคือนางกษัตริยผ์ ยู้ งิ่ ใหญ่ นางสีดาเป็ นผูห้ ญิง และนางสีดาคือนางแก้ว
เช่น รัตนสีดา / สิดาแก้วเลิศล้าหน่ อเทวี / สีดาหน่ อไธ้ / สิดาน้องแก้ว / นางสิดามารศรี / นาง
หน่อแก้วสิดา / จอมศรีแก้วสิดา ฯลฯ นอกจากนี้ความหมายทีอ่ ยู่เบือ้ งหลังคาขยายหน้าและหลัง
คาว่า “นางสีดา / สีดา” ทีป่ รากฏในเรื่องพระลัก - พระลามจะพบหลากหลายคา ได้แก่ สีดาคือ
นางแก้ว สีดาเป็ นผู้มคี วามงดงาม สีดาผู้เป็ นมเหสีท่รี กั ของพระลาม และสีดาคือนางกษัตริยผ์ ู้
เป็ นทีพ่ ง่ึ เช่น สีดาจันทะแจ่ม / จันทะแจ่มน้อยนางนาถสีดา / สีดาแก้วเมียขวัญทิพย์ / สีดานาง
นาถ / สีดานาถน้อยแพงล้าน / สีดาน้อยเทวี / นางนาถน้อยจันทะแจ่มสีดา / เทวีแก้วสีดานาง
นาถ / สีดาแก้วโสมงามจันทะแจ่ม / นางนาถสีดา /สีดาแก้วเมียขวัญจอมพระลาม ฯลฯ
ด้านการเลือกสรรคาที่ บ่งบอกถึงนางสีดา จะเป็ นลักษณะของการใช้คาแทน
การเรียกนางสีดา จะพบว่า กวีผแู้ ต่งเลือกใช้คาใดคาหนึ่งมาใช้แทนตัวตนของคาว่า “นางสีดา”
อาจเป็ นทัง้ คาเดีย่ วและคาซ้อนที่ส่อื ความหมายถึงนางสีดา โดยจะปรากฏการเลือกสรรคาทีบ่ ่ง
บอกถึงนางสีดาทีม่ ากมายและหลากหลาย กล่าวคือ 1) รามเกียรติฉ์ บับภาคกลาง เช่น พระวรอัครโฉมฉาย / อรรคราชเทพี / สวัสดิ ์มหิษี / พระเทพี / พระยอดเยาวมาลย์ / องค์พระลักษมีค่ใู จ
/ อัครราชบังอร / องค์นงลักษณ์ภคินี / องค์ภควดีศรีใส / ยุพเยาว์ยอดฟ้ ามารศรี / องค์อคั รเรศ
เสน่ หา / พระวรลักษณ์ / ฯลฯ 2) รามเกียรติฉ์ บับภาคเหนือ เช่น นางหน่ อเหน้าเจ้า / นางสรี
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นาฏไธ้ / ยอดไธ้นงคราญ / นางธิดาหน่ อไธ้ / นางยอดไธ้ธดิ า / นางหน่ อไธ้ราชธิดา / นางราช
ธิดาแก่นไธ้ / นางธิดาหน่ อแก้ว / นางหน่ อหล้าอัคคมเหสีเทวี / นางนาฏเจ้ากัญญา / นางนง
คราญหน่อเหน้าเมียขวัญ ฯลฯ และ 3) รามเกียรติฉ์ บับภาคอีสาน เช่น แก่นแก้ว / พระยอดนาง
นาถน้อย / แก้วโสมงามทิพย์ / แก้วกัลยานางนาถ / นางนาถน้อย ฯลฯ
ด้านภาพพจน์ ที่เกี่ยวข้องกับนางสีดา ปรากฏการใช้อุปมาและอุปลักษณ์ซ่งึ
ทาให้เห็นการสร้างนางสีดาของกวีผแู้ ต่ง สิง่ ทีน่ ่ าสนใจจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบนางสีดาว่า
เปรียบเสมือนงูพ ิษในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 6 หรือใบบทละครรามเกียรติ ์ฉบับสมัยอยุธยา
เปรียบพฤติก รรมการรักษากายและใจเหมือนจามรีรกั ษาขนจนตัวตาย ส่วนรามเกียรติ ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 จะมีความเปรียบเกีย่ วกับนางสีดามากมายหลายประการ อันแสดงออกถึงความอุดม
สมบูรณ์ดา้ นการใช้วรรณศิลป์ มาสร้างอัตลักษณ์ของนางสีดา ดังเช่น นางสีดาคือพระลักษมี นาง
สีดาคือมารดาสุรารักษ์ นางสีดาคือมารดาของโลก ฯลฯ
จากทัง้ หมดข้างต้นจะทาให้เห็นว่า อัตลักษณ์ของนางสีดาจะถูกสร้างมาจากเงื่อนไข
ทางวรรณกรรม ไม่ว่าจะเป็ นด้านจุดมุ่งหมายการแต่ง ด้านโครงเรื่อง ด้านเจตนาของกวีผู้แต่ง
และด้านวรรณศิลป์ ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญทีช่ ่วยทาให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ ปรับเปลีย่ นหรือนามา
สร้างซ้า จนนาไปสู่การกาหนดอัตลักษณ์ของนางสีดาอย่างหลากหลายทัง้ ที่มคี วามเหมือนกัน
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน โดยที่กวีผู้แต่งรามเกียรติ ์แต่ละฉบับพยายามเชื่อมร้อยคุณสมบัติ
ของความเป็ นนางสีดาผ่านภาษาที่มวี รรณศิลป์ ดังที่ปรากฏในรามเกียรติ ์ฉบับต่ างๆ ของไทย
ทัง้ นี้เงือ่ นไขการสร้างอัตลักษณ์ของนางสีดาในมิตติ ่างๆ จะช่วยก่อให้เกิดอัตลักษณ์ของนางสีดา
ทัง้ “อัตลักษณ์รว่ ม” และ “อัตลักษณ์จาเพาะ” อันแสดงให้เห็นถึงบทบาทและพลังของวรรณกรรม
ทีก่ วีผแู้ ต่งใช้เป็ นพืน้ ทีใ่ นการสร้างอัตลักษณ์ของนางสีดา ประการสาคัญ ความสมบูรณ์ดา้ นเนื้อ
เรือ่ ง ความอุดมสมบูรณ์ทางด้านวรรณศิลป์ ทีเ่ ข้มข้น และรวมไปถึงอานาจของกวีผแู้ ต่ง นับเป็ น
สิง่ ที่เสริมสร้างให้อตั ลักษณ์ ของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มีความเข้มแข็งและ
สามารถหยัด ยืนจนกลายเป็ น ตัว แทนของนางสีด าทัง้ หมดในรามเกีย รติฉ์ บับ ภาษาไทยจน
กลายเป็ นทีร่ บั รูใ้ นสังคมไทย แต่การศึกษาครัง้ นี้ได้พยายามพิจารณาความหมายของนางสีดาใน
รามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทยทีม่ กี ารปริวรรตและพิมพ์เผยแพร่ทงั ้ หมด 16 ฉบับอย่างเท่าเทียม
เพื่อจะได้ตวั แทนของนางสีดาอย่างเป็ นธรรมอัน จะเป็ นตัวแทนนางสีดาของสังคมไทยในบริบท
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นนเอง
ั่
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ควรมีการศึก ษาอัตลักษณ์ของตัวละครอื่นๆ ที่โดดเด่นในวรรณกรรมเรื่อ ง
รามเกียรติ ์ ดังเช่น พระราม ทศกัณฐ์ พระลักษมณ์ พิเภก ฯลฯ ในลักษณะของการเปรียบเทียบ
ตัวละครในวรรณกรรมเรือ่ งรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย
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6.3.2 อาจมีการใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดมาใช้เป็ น แนวทางวิเคราะห์และศึกษาเกี่ยวกับ
นางสีดาและสตรีในวรรณกรรมไทย เช่น ทฤษฎีจติ วิเคราะห์ แนวคิดเรื่องสตรีนิยม แนวคิดเรื่อง
วาทกรรมและภาพตัวแทน ฯลฯ เพื่อจะทาให้เกิดมุมมองทีห่ ลากหลายและกว้างขวางยิง่ ขึน้
6.3.3 อาจนาผลการศึกษานี้ไปใช้ในการเปรียบเทียบนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับอื่นๆ
ทีป่ รากฏอยู่ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็ นการหาอัตลักษณ์ จาเพาะและอัตลักษณ์
ร่วมของนางสีดาแต่ละภูมภิ าค จนนาไปสู่การรับรู้ถงึ นางสีดาในฐานะตัวละครหญิงแห่งมรดก
ร่วมกันทางวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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เปรียบเทียบชื่อตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ ของไทย
ตารางที่ 74

เปรียบเทียบชื่อตัวละครรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 กับรามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคเหนื อ (ต่อ)

รามเกียรติ์ ร. 1
นางสีดา
พระราม
พระลักษมณ์
ทศกัณฐ์
นางมณโฑ
หนุมาน
ลัสเตียน
ทศรถ
พระชนกฤษี
พิเภก
กุมภกรรณ
อินทรชิต
องคต
นางสวาหะ
สุครีพ
พาลี
นนทุก
พระนารทฤษี
ทรพา
ทรพี
สดายุ
ไมยราพ

ปรัมมเหียร
หอรมาน
พรหมจักร
นางสีดา
นางสีดา
รัตนสีดา
พระยาพราหม พระยารามราช พระยาพรหม
ราช
จักร
พระลักขณะ
พระลักขณะ
รัมมจักร
พระยา
พระยา
พระยา
ราภนาสวร
ราพนาสวร
วิโรหาราช
พระมเหสี
พระมเหสี
นางเกสีกุมมารี
องค์หนึ่ง
องค์หนึ่ง
หอรมาน
หอรมาน
หรมาร / หุรมาร
วิรฬุ หะ
วิรฬุ หะ
วิโรหาราชา
วิรปู ั กขะ
วิรปู ั กขะ
พรหมทัตต์
กัสสปะฤษี
กัสสปะฤษี
ฤษีตนหนึ่ง
ภิกภี
ภิเภก
นันทะ
อินทชิต
อินทชิต
องคด
องษ์คด
นางกาสีราชธิดา นางกาสีราชธิดา
สุคบิ
สุครีพ
กาวินทะ
ภารี
ภารี
กาสีวราช
อินทิมา
นันทยักษ์
ฤษีตาไฟ
ฤษีตาไฟ
พระนารอทตา
ไฟ
ธรพี
พ่อควาย
ฝูงควายทรพี
ฝูงควายทรพี
ลูกควาย
พญาครุฑ
ครุฑตนหนึ่ง
พระยาปั ตตหลุม พระยาปั ตตหลุ่ม
พระยานาค

ลังกาสิ บโห
นางสิดา
เจ้าลัมมา
เจ้าลคนา
พญาภุมมจัก
มีพระมเหสี 3
พระองค์ *
อนู้มอม
อิลมั พา
ธตลถ
ฤษีตนหนึ่ง
ปิ ยสา
คุนนภา
อินทสิตา
อองคอด
วีโ้ คติ
กาลิง
พญาปลีโ้ มก
ฤษีตนหนึ่ง
พญาควาย
ทุลภี
ไวยลาม
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รามเกียรติ์ ร. 1 ปรัมมเหียร
หอรมาน
พรหมจักร
มัจฉานุ
หัตถยี
หัทถยี
หรยี
นางสุพรรณ
ธิดาของ
ธิดาของ
ธิดาพญานาค
มัจฉา
พระยาปั ตตหลุ่ม พระยาปั ตตหลุม
วัชมฤคฤษี
ทิพพจักขุฤษี
ทิพพจักขุฤษี
พระมงกุฎ
พระบุตร
พระบุตร
พิมพาวุตติกุมาร
พระลบ
พระรูป
พระเทียมคิง
วรยาศ
วรยศ
พระอินทร์
พระอินทร์
พระอินทร์
พระอินทร์
นางสามนักขา
นางสุชาดา
นางสุชาดา
นางสุชาดา
นางสุธรรมา

ลังกาสิ บโห
ฤษีตนหนึ่ง
เจ้าโลมา
เจ้าแสงวาด
ทฺลข้ี ฺตา
นางสุชาดา

*

หมายเหตุ : ในเรื่องลังกาสิบโห พญาภุมมจักมีพระมเหสี 3 พระองค์ ได้แก่ นางสุวนั นี เป็ นพระ
มเหสีองค์ทห่ี นึ่ง มีพระโอรสชื่อว่า “ไวยลาบ” (ไมยราพ) พระมเหสีองค์ทส่ี อง มีพระโอรสชื่อว่า “เมกคะ” (เมฆา
ภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็ น “อินทรชิต”) และพระมเหสีองค์ทส่ี าม มีพระโอรสชื่อว่า “ไฟมฺไลคัน” (บรรลัยกัลป์ )

ตารางที่ 75

เปรียบเทียบชื่อตัวละครรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 กับรามเกียรติ์ ฉบับ
ภาคอีสาน (ต่อ)

รามเกียรติ์ ร. 1
นางสีดา
พระราม
พระลักษมณ์
ทศกัณฐ์
หนุมาน
นางมณโฑ
ท้าวอโนมาตัน
ลัสเตียน
ทศรถ

พระรามชาดก
นางสีดา
พระราม /
พญารามราช
พระลักษณ์
พญาราพนาสวร
หุนละมาน
นางจันทา
โอรส 101 พระองค์
ท้าวตับปรเมศวร
ท้าววิรฬุ หก
ท้าวธตรฐ

พระลัก – พระลาม
นางสีดาจันทะแจ่ม
พระลาม

ควายทัวระพี
นางสีดา
พระราม

พระลัก
พญาฮาบมะนาสวน
หุลละมาน
นางเทวี
กษัตริยก์ รุงศรีสตั นาค
-

พระลักขณะ
ท้าวราพนาสวน
หัวระมาน
นางเทวี
พระยาตัปปรเมสวร
ท้าววิรฬุ หะ
ท้าววิรปู ั กขะ
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รามเกียรติ์ ร. 1
พระชนกฤษี
พิเภก
กุมภกรรณ
อินทรชิต
นางสวาหะ
นางกาลอัจนา
สุครีพ
พาลี
องคต
พระโคดมฤษี
พระนารทฤษี
พระอังคตฤษี
วัชมฤคฤษี
ทรพา
ทรพี
ไมยราพ
มัจฉานุ
นางสุพรรณมัจฉา

พระรามชาดก
ฤษีตนหนึ่ง
เชษฐกุมาร / ท้าวพิบ
พี
อินทชี
นางแพงสี
นางไค
สังคีพ
พลีจนั ทร์
ท้าวชาตะพญา
ฤษีตนหนึ่ง
ฤษีตาไฟ
ฤษีตนหนึ่ง
ทรพีตวั พ่อ
ทรพีตวั ลูก
พญาปั ตตะลุม
ท้าววลุย ี
นางมัจฉา

พระมงกุฎ
พระลบ
พระอินทร์
นางสุชาดา
กวางทอง

พระบุตร
พระฮูป
พระอินทร์
นางสุชาดา
กวางทอง

พระลัก – พระลาม
ควายทัวระพี
พระรัสสี
เจ้ารัสสีตนหนึ่ง
เสตถะกุมาร / เชษฐ
พิกพี
ราช
อินทชิต
โมกขะสัก
นางแพงศรี
นางกาสีราชธิดา
นางใค
สังคีบ
สุคบี
พะลีจนั ทน์
พารี
องคด
พระรัสสี
กัสสปฤษี
ฤษีตาไฟ
ฤษีตาไฟ
พระรัสสี
เจ้ารัสสีตนหนึ่ง
ทิปพะจักขุรสั สี
ทัวระพีตวั พ่อ
ทัวระพีตวั ลูก
ทัวระพี
ยักษ์ตนหนึ่ง
พระยาปั ตตะหลุ่ม
อุทธา
รัดทะยี
นางมัสสาหลวง
ธิดาของพระยาปั ตตห
ลุ่ม
พระกุมาร
พระบุตร
พระรูป
พระอินทร์
พระอินทร์
นางสุชาดา
นางสุชาดา
กวางทอง
กวางขากระเพลก
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ประวัติผศ้ ู ึกษา
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2555

บทความวิ ชาการ
2556

นายศิวดล วราเอกศิร ิ
บ้านเลขที่ 74 หมูท่ ่ี 1 ถนนมาลัยแมน ตาบลหนองงูเหลือม
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
095 - 7924942

สาเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัจนกรรมเกี่ยวกับความสุภาพและแนวคิดเรือ่ งหน้ากับการคุกคามหน้า
ของตัวละครในรามเกียรติ ์
(วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และศิลปะ 33 , 1 : 175 - 213)

2560

นางรืน่ นางโรยในฐานะพีเ่ ลีย้ งจากวรรณคดีเรือ่ งลิลติ พระลอ:
การศึกษาตามกรอบแนวคิดเรือ่ งมิตรแท้ 4 ในพระพุทธศาสนา
(วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี 9 , 1)

2561

ภูมหิ ลังและชาติกาเนิดของนางสีดาในรามเกียรติ ์ฉบับต่างๆ ของไทย
(วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และศิลปะ 38 , 1)

