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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะสำคั ญ และนัย ยะแอบแฝงการ
ประกอบสร้างตัวละครพระรามในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 โดยใช้แนวคิดเรื่องการสร้างตัว
ละครและแนวคิดเรื่องสัญญะวิทยาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษา พบว่า
คุณลักษณะสำคัญของตัวละครพระรามเกิดจากการประกอบสร้างบุคลิกภาพสองส่วน คือ
บุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก มีผลให้ตัวละครพระรามมีคุณลักษณะสำคัญ คือ
เป็นบุคคลที่มีจิตใจและความประพฤติดี ขณะเดียวกัน ก็เป็นผู้ที่มากด้วยความสามารถ ส่วน
การศึ ก ษานั ย ยะแอบแฝงการประกอบสร้ า งตั ว ละครพระรามจากการศึ ก ษา พบว่ า
คุณลักษณะสำคัญของตัวละครพระรามที่ปรากฏ มีความเชื่อมโยงกับอุดมการณ์และแนวคิด
ทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
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Abstract
This study aimed to study the key features and hidden implications of
Ramayana character construction in the Rama 1 edition of Ramayana by using
the concept of character creation and the concept of semiotics as tools for data
analysis. The study found that the essential attributes of Phra Ram character
came from two parts of personality construction; inner personality and outer
personality. As a result, Phra Ram character has had an important feature; a
person who has had a mind and good conduct. At the same time, he is was a
very talented person. As for the study of the hidden implications of building Phra
Ram character, it was found that the main characteristics of Phra Ram character
appeared to be related to the ideology and political ideas of His Majesty King
Buddha Yodfa Chulalok the Great.

Keywords: Hidden Implications, Phra Ram, Ramayana
บทนำ
รามเกียรติ์ฉบับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือที่รู้จักโดยทั่วไปว่า รามเกียรติ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็นผลผลิตหนึ่งของวรรณกรรมพระรามที่เดินทางเข้ามาสู่สังคมไทย ความ
พิเศษของรามเกียรติ์ฉบับนี้ คือ มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าฉบับอื่น ๆ โดยต้นฉบับ
เป็นสมุดไทยมีจำนวน 102 เล่ม สำหรับวัตถุประสงค์ในการประพันธ์นั้น ได้ถูกกล่าวไว้ในร่าย
ตอนต้นเรื่องและโคลงกระทู้ตอนท้ ายของเรื่องสรุปความได้ว่า ประพันธ์ขึ้นมาเพื่อ “เฉลิม
พระเกียรติพระมหากษัตริย์ตามราชประเพณี” และเพื่อ “อ่านร้องรำเกษม”
แต่ทว่ายังมีการตั้งข้อสังเกตว่า การรวบรวมวรรณกรรมพระรามเพื่อประกอบสร้าง
เป็นรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 นั้น มีมิติในการนำเสนอมากกว่าที่ได้ระบุไว้ในเนื้อหาของเรือ่ ง
โดยนักวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรมไทย รวมถึง ผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตัวบท
ของรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 อย่าง สุรพงษ์ โสธนะเสถียร เสาวนิตย์ จุลวงศ์ สุทัศน์ ศรีดา
เดช และ พรรณี กั ม มสุท ธิ์ ได้แสดงความคิดเห็น และให้เหตุผ ลไปในแนวทางเดียวกั นว่า
เนื้อหาตัวบทของรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 นอกจากจะถูกประกอบสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระ
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เกียรติบูรพกษัตริย์และเพื่ อความบันเทิง เริงรมย์แล้ว ยังแฝงไว้ด้วยอุดมการณ์และแนวคิด
สำคัญทางการเมืองทั้งสิ้น โดยพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ทรงใช้ ตัวละคร
พระรามเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อถึงแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองของพระองค์
และจากคำตอบที่ได้ จึงนำมาสู่คำถามของผู้วิจัยที่ว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก ฯ ทรงประกอบสร้างคุณลักษณะสำคัญของตัวละครพระรามในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่
1 อย่างไร เพื่อให้ตอบสนองกับแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองของพระองค์ ให้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งจากคำถามที่เกิดขึ้น จึงนำมาสู่กระบวนการศึกษาวิเคราะห์จนถึงขั้นของการได้รับ
คำตอบ โดยผู้วิจั ยเชื่อ ว่า ผลการศึ ก ษาที่ ได้ จ ะทำให้ เราได้เ ห็ นถึ ง วิธีก ารประกอบสร้า ง
คุณลักษณะสำคัญ รวมถึงนัยยะแอบแฝงการประกอบสร้างตัวละครพระรามในรามเกียรติ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 นอกจากนี้ ยังทำให้เราได้เห็นและเข้าใจถึงแนวคิด ตลอดจนอุดมการณ์ทาง
การเมืองของพระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ขณะเดียวกัน ก็ ทำให้ เราเข้าใจ
และเห็นถึง พั ฒ นาการของตัวละครพระรามและวรรณกรรมพระรามที่ เดิ น ทางเข้ามาสู่
สังคมไทย
อนึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางในการศึก ษาและเพื่ อ สร้างความน่าเชื่อถือในผลงานวิจัย ดังนี้ เริ่ม จาก
การศึก ษาผลงานวิจั ย ของ สุ ร พงษ์ โสธนะเสถี ยร (2526) เรื่อ ง รามเกี ยรติ์ : การแปล
ความหมายทางการเมือง ผลการศึกษาของ สุรพงษ์ พบว่า เนื้อหาตัวบทของรามเกียรติ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 มีความสัมพันธ์กับบริบททางการเมืองในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ โดยตัวละครและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในเรื่อง ล้วนแล้วแต่สะท้อน
มุมมองทางการเมืองของผู้ประพันธ์ โดยเฉพาะการสะท้อนมุมมองทางการเมืองผ่านตัวละคร
พระราม ซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่อง งานวิจัยเรื่องที่ 2 ที่ผู้วิจัยนำมาศึกษาคืองานวิจัยของ
เสาวนิตย์ จุลวงศ์ (2536) เรื่อง โครงสร้างของสังคมในรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรั ชกาลที่
1 โดย เสาวณิต ได้ชี้ให้เห็นว่า ความเป็นระเบียบของสังคมในเนื้อหาตัวบทของรามเกียรติ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 นั้น เกิดขึ้นได้จากการสร้างบรรทัดฐานและการกำหนดสถานภาพของบุคคล
ได้อย่างเหมาะสม โดยตัวละครทุ ก ตัวได้ถูก กำหนดบทบาทหน้าที่ รวมถึง สถานภาพทาง
สังคมอย่างชัดเจน และเมื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับบริบททางการเมืองและ
สังคมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ก็พบว่า มีความสอดคล้อง
กันอย่างเห็นได้ชัดเจน ส่วนผลงานวิจัยเรื่องที่ 3 ที่ผู้วิจัยนำมาศึกษาคือ ผลงานของ สุทัศน์
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ศรีดาเดช (2540) เรื่อง ภาวะผู้นำของพระรามจากรามเกียรติ์ โดยสุทัศน์ได้ท ำการศึก ษา
ข้อมูลจากรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เป็นหลัก ผลการศึกษาสรุปได้ว่า พระรามเป็นตัวละคร
ฝ่ายธรรมะ มีบุญญาธิการพิเศษมากกว่าคนในกลุ่ม การอยู่ในสถานภาพที่เหนือกว่า แสดงให้
เห็นถึงและความเหมาะสมที่พระรามจะเป็นผู้นำ แต่รามเกียรติ์ได้ให้พระรามในบางด้านมีวิถี
ชีวิตอยู่อย่างปุถุชนสามัญ เป็นสัมพันธภาพที่สอดคล้องกับกลุ่มชนจนได้มาซึ่งความศรัทธา
การร่วมแรงร่วมใจ การยอมรับปฏิบัติตามจากกลุ่มชนในสังคม และผลงานวิจัยเรื่องที่ 4 ที่
ผู้วิจัยนำมาศึกษาคือ ผลงานของ พรรณี กัมมสุทธิ์ (2544) เรื่อง บทบาทความเป็นผู้นำของ
พระรามในรามเกี ยรติ์ ผลการศึกษาของ พรรณี ชี้ให้เห็นว่า พระรามมีลักษณะของผู้นำที่
ยิ่ง ใหญ่ ตามทฤษฎี ม หาบุรุษ ซึ่ง เป็ น ลัก ษณะที่ พิ เศษเหนือ กว่าบุ คคลทั่ วไป เรียกว่า ผู้มี
บุญ ญาธิก าร นอกจากนี้ ในการสร้ างภาวะความเป็นผู้นำของพระรามยังอาศัยอำนาจ 2
ประเภท คือ อำนาจตามธรรมเนียมประเพณีและอำนาจบารมีเป็น เครื่องมือในการทำให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังและเต็มใจในการปฏิบัตงิ าน
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการประกอบ
สร้ างคุ ณ ลั ก ษณะสำคั ญ และนั ย ยะแอบแฝงในการประกอบสร้า งตั วละครพระรามใน
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ตามลำดับ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการประกอบสร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะสำคั ญ ของตั ว ละครพระรามใน
รามเกียรติ์ฉบับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2. เพื่อศึกษานัยยะแอบแฝงการประกอบสร้างตัวละครพระรามในรามเกียรติ์ฉบั บ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ง นี้เป็น การศึก ษาเชิง คุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้
ทำการศึกษาการประกอบสร้างคุณลักษณะสำคัญและนัยยะแอบแฝงการประกอบสร้างตัว
ละครพระรามในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 จากนั้น จึงนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการ
พรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) ดำเนินการวิจัยโดยเริ่มด้วยการรวบรวมข้อมูล
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากนั้น จึงอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาตัวบทของรามเกียรติ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 ขั้นตอนต่อมา คือ วิเคราะห์การประกอบสร้าง “ตัวละครพระราม” ใน 2
ประเด็น คือ 1. การประกอบสร้างคุณลัก ษณะสำคัญของตัวละครพระราม และ 2. นัยยะ
แอบแฝงการประกอบสร้ า งตั ว ละครพระราม สุ ด ท้ า ย คื อ สรุ ป อภิ ป รายผลและให้
ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยแบ่งประเด็นการศึก ษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การประกอบสร้างคุณลักษณะ
สำคัญ ของตัวละครพระราม และนัยยะแอบแฝงการประกอบสร้างตัวละครพระราม ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. การประกอบสร้างคุณลักษณะสำคัญของตัวละครพระราม
ในการศึ ก ษาการประกอบสร้างคุ ณ ลัก ษณะสำคัญ ของตั วละครพระรามใน
รามเกี ยรติ์ฉบับ รัชกาลที่ 1 นั้น ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อในการศึก ษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
ประกอบสร้างบุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) ได้แก่การประกอบสร้างความรู้สึก
นึก คิ ด และการประกอบสร้างบุ ค ลิ ก ภาพภายนอก (External Personality) ได้ แก่ การ
ประกอบสร้างคุณลักษณะสำคัญ (Character) ที่บุคคลทั่วไปสามารถสัมผัสและมองเห็นได้
โดยการประกอบสร้างบุคลิก ภาพทั้ ง 2 ส่วน มี ผ ลให้ตัวละครพระรามในรามเกียรติ์ฉบั บ
รัชกาลที่ 1 มีคุณลักษณะสำคัญ ดังนี้
1.1 เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบและเชาวน์ปัญญา ผู้ประพันธ์ได้นำเสนอให้เห็น
ว่า ตัวละครพระรามเป็นผู้ มี ป ฏิภาณไหวพริบ และเชาวน์ปัญ ญาด้วยวิธีก าร คือ กำหนด
สถานการณ์หรืออุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ตัวละครพระรามได้มีโอกาสแสดงไหวพริบและเชาวน์
ปัญญาของตน ตัวอย่างเช่น ในคราวสู้รบกับพญาขร คันศรของพระรามได้รับความเสียหาย
จนไม่สามารถใช้การได้ แต่พระรามก็สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ด้วยการขอศรที่ฝากไว้
กับพระพิรุณมาใช้จนรบชนะพญาขรในที่สุด “... ครั้นศรอสุรามาราญรอน ต้องธนูภูธรหักไป
จึ่งคิดว่าขุนขรนี้สามารถ ศรศาสตร์ล้างศรของกูได้ ตัวเราบำรุงภพไตร ไม่มีสิ่งใดจะราวี พระ
พิรุณจงเอาธนูทรง ขององค์รามสูรยักษี มาให้จะล้างอสุรี ...” (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก ฯ, ข: 247) หรือในตอนที่พระรามเกิดความสับสนระหว่ าง พาลี กับ สุครีพ จึง
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ออกอุบายให้สุครีพทำเครื่องหมายไว้ที่ตน ด้วยการฉีกผ้าภูษาทรงให้สุครีพใช้เป็นเครื่องหมาย
“...ตรัสพลางฉีกชายภูษาทรง ส่งให้สุครีพชาญสมร จงผูกข้อหัตถาไปราญรอน เราจะได้วาง
ศรไม่แคลงใจ ฯ ...” เป็นต้น
1.2 เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ผู้ประพันธ์ได้นำเสนอให้เห็นว่า ตัวละครพระราม
เป็นผู้มีความรับผิดชอบในกระทำของตน ด้วยการกำหนดให้ตัวละครพระรามเป็นผู้ยินดีที่จะ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำ หรือการดำเนินนโยบายของตนด้วยความเต็มใจ
ตัวอย่างเช่น ในตอนที่จองถนนไปยังกรุงลงกานั้น ทำให้เกิดน้ำท่วมและกีดขวางการจราจร
ทางน้ำ ทราบดัง นั้น พระรามจึงแผลงศรทำลายถนนเพื่อยุติปัญ หาที่เกิดขึ้น “...ศรไปล้าง
ถนนศีลา ด้วยกำลังศักดาพระจักรกฤษณ์ ทลายแหลกแตกกระจายไปทุกทิศเสียงสนั่นครรชิต
อึงอล พระสมุทรตีฟองนองระลอก กระฉ่อนฉอกฟัดฝั่งกุลาหล เป็นทางกว้างใหญ่ในสายชล
จนตลอดถึงเกาะลงกา ...”
1.3 เป็นผู้มีคุณธรรม ผู้ประพันธ์ได้นำเสนอให้เห็นว่า ตัวละครพระรามเป็นผู้ที่
ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมด้วยการกำหนดให้ตัวละครพระรามมีความคิดและพฤติกรรมการแสดงที่
ออกสอดคล้องกับหัวข้อคุณธรรมนั้น ๆ เช่น การเป็นผู้มีความเมตตากรุณา ตัวอย่างเช่น ตอน
ที่ พิเภกทู ล ขอชีวิต กุ ม ภกรรณโดยให้เหตุผ ลว่า กุ ม ภกรรณมี นิสัยซื่อสัตย์ยุติธรรม ไม่ เคย
เบียดเบียนผู้ใดให้เดือดร้อน ที่ต้องยกทั พมาครั้งนี้ ก็เพราะถูกทศกัณ ฑ์กดดัน พระรามฟัง
ดังนั้น ก็เมตตาตรัสกับพิเภกว่า ในเมื่อกุมภกรรณมีคุณธรรมเช่นนั้นก็ไม่ควรที่จะสังหาร “...
เมื่อนั้น พระกฤษณุรักษ์เรืองศรี ได้ฟังก็คิดปรานี จึ่งมีพระราชบัญชา ดูกรพิเภกกุมภั ณฑ์ ซึ่ง
ว่ากุมภกรรณยักษา ตั้งอยู่ในทศธรรมา มิได้เบียนโลกาให้เดือดร้อน ไม่ควรที่เราจะสังหาร...”
หรือการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ดังเช่นในตอนที่พระรามเล่าเรื่องราวที่เป็นมูลเหตุให้ตน
และทศกัณฑ์ต้องสู้รบกันแก่ท้าวมาลีวราช พระรามก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยความ
สัตย์จริง มิได้ให้ร้ายทศกัณฑ์แต่ประการใด “... ข้าจึ่งรู้ว่าทศกัณ ฑ์ นั้นใช้มารีศยักษา เป็น
กวางไปลวงนางสีดา แล้วลักพามาธานี หลานจึ่งจองถนนข้ามสมุทร ใช้บุตรพาลีเรืองศรี ถือ
สารไปว่าโดยดี ให้ส่งเทวีออกมา ทศพักตร์กลับว่าดื้อดึง จึ่งได้ผิดกันกับยักษา ทั้งนี้เป็นความ
สัตยา ใช่ว่าข้าแกล้งผูกพั น ฯ...” นอกจากนั้น ตัวละครพระรามยังถูก กำหนดให้เป็นผู้มี
คุ ณ ธรรม ได้ แ ก่ มี ค วามกตั ญ ญู ก ตเวที มี ค วามอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน มี ค วามเมตากรุ ณ า
มีสังคหวัตถุ 4 มีจักวรรดิวัตร 12 และมีทศพิศราชธรรม เป็นต้น
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1.4 เป็นผู้มี ภูมิ หลังและชาติกำเนิดที่ดี การประกอบสร้างภูมิห ลัง และชาติ
กำเนิดที่ดีของตัวละครพระรามในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 คือ การให้ตัวละครพระรามมี
สถานะเป็นภาคหนึ่งของพระนารายณ์ที่อวตารลงมาตามพระบัญชาของพระอิศวร เพื่อปราบ
ยักษ์พาล (ทศฐ์กัณฑ์) โดยอวตารมาเกิดในวรรณะกษัตริย์ เป็นโอรสของท้าวทศรถ กษัตริย์
แห่งอยุธยาและนางเกาสุริยา มเหสีเอก “...แจ้งเหตุแก่องค์พระสี่กร ว่าโลกเดือดร้อนดั่งอัคคี
ปางนี้เจ้าจงอวตาร ไปปราบพวกพาลยักษี เป็นหน่อทศรถธิบ ดี ในราชธานีอยุธยา จะได้
พำนั ก แก่ ไตรโลก ดั บ โศกให้ เ ย็ น ทุ ก ทิ ศ า โดยมี บ ริ ว ารและเทพอาวุ ธ ตามมาเกิ ด เป็ น
ผู้ใกล้ชิดและคอยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ พระลักษมี เกิดเป็น นางสีดา พญาอนันตนาคราช
เกิดเป็น พระลักษณ์ จักร เกิดเป็น พระพรต คทา เกิดเป็น พระสัตรุต “...เมื่อนั้น ฝ่ายองค์
พระนารายณ์เรืองศรี ครั้นได้ศุภฤกษ์สวัสดี อัญชุลีลาเจ้าโลกา ชวนพระลักษมีศรีสมร บังอร
เยาวยอดเสน่ห า ทั้ งพญาอนันตนาคา มาเราจะพากั นไป ตรัส แล้วเสด็จ อวตาร สามโลก
สะท้านสะเทือนไหว ลงสู่พระครรภ์ทรามวัย ในองค์นางเกาสุริยา จักรแก้วเข้าครรภ์เทวี นาง
ไกยเกษีเสน่หา คทาสังข์บัล ลังก์น าคา มาเข้าครรภ์สมุ ทรนงคราญ องค์พระลักษมีประไพ
พักตร์ ร่วมรักคู่ชีพสังขาร เข้าครรภ์มณโฑเยาวมาลย์ พร้อมวันอวตารพระจักรี ฯ...”
ทั้งนี้แม้ว่าจะมีตัวละครอื่นที่ถูกประกอบสร้างให้อยู่ในสถานะกษัตริย์ หรือเกิดมา
ในวรรณะกษัตริย์เช่นเดียวกับตัวละครพระราม แต่ทว่าก็ไม่มีตัวละครใดที่ถูกประกอบสร้าง
ให้มีภูมิหลังและชาติกำเนิดที่พิเศษเท่ากับตัวละครพระราม ดังนั้น การประกอบสร้างให้ตัว
ละครพระรามมีสถานะเป็น “นารายณ์วตาร” จึงถือเป็นคุณลักษณะสำคัญ ข้อหนึ่งของตัว
พระรามในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ขณะเดียวกัน ผู้วิจัยก็พบว่า การประกอบสร้างให้ตัว
ละครพระรามมีสถานะเป็นนารายณ์วตารยังปรากฏในวรรณกรรมพระรามอีกหลายเรื่อง
1.5 เป็นผู้มีลักษณะพิเศษทางกาย ตัวละครพระรามในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาล
ที่ 1 ได้ถูก ประกอบสร้างให้มีคุณลักษณะพิ เศษทางกายที่ส ำคัญ คือ มี กายสีเขียวนิล “...
ประสูติพระจักรารังสรรค์ รัศมีสีเขียวพรายพรรณ คล้ายกันกับนิลมณี ฯ...” โดยที่พระหัตถ์
ขวามีรูปจักร “ ครั้นถึงจึงยื่นพระหัตถ์ขวาอันมีจักรลักขณาประภัสสร งามดังงวงเทวกุญชร
พระสี่กรจับคันศิลป์ชัย...” นอกจากนี้ พระรามยังมี ศรอัคนิวาต พรหมมาตร์ และพายวาตที่
ฤษีวสิษฐ์และฤษีสวามิตรชุบถวายเป็นอาวุธวิเศษประจำกาย ซึ่งการประกอบสร้างให้ตัวละคร
พระรามมีลักษณะพิเศษทางกายดังกล่าว เท่ากับเป็นการเน้นย้ำให้ผู้ที่ได้เสพรามเกียรติ์ฉบับ
รัช กาลที่ 1 ไม่ ลื ม ว่ า ตั ว ละครพระรามซึ่ ง เป็ น ตั วละครเอกของเรื่อ งอยู่ในสถานะของ
“นารายณ์วตาร”
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1.6 เป็นบุตรที่ดี ผู้ประพันธ์ได้ประกอบสร้างคุณลักษณะสำคัญของการเป็นบุตร
ที่ดีให้ แก่ตัวละครพระราม โดยเน้นย้ำให้เห็นว่า ตัวละครพระรามเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที
โดยประพฤติตนอยู่ในโอวาท เห็นใจ เข้าใจ ห่วงใย รักษาเกียรติของบิดาและมารดา “...ตัวพี่จะ
ช่วยบำรุงสัตย์ ไม่ควรรักสมบัติพัสถาน ถ้าบิดาเสียสัตย์ปฏิญาณ จะได้อัประมาณในแดนไตร..”
แม้ว่าตนเองต้องสูญเสียผลประโยชน์ คือ การได้เป็นกษัตริย์และความสุขสำราญที่ตนพึงได้รับ
ด้วยการออกไปอยู่ป่าถึง 14 ปี “...อย่าว่าแต่ไปสิบสี่ปี จะถวายชีวีจนอาสัญ ...” หรือในตอนที่
พระรามเข้าเฝ้ามารดา (นางเกาสุริยา) เพื่ อกราบลาพร้อมกับแสดงความรักความห่วงใยก่อนที่
จะต้องออกเดินทางไปสู่ป่า “...พระจักรรัตน์แก้วนาถา เห็นองค์พระราชมารดา แสนโศกโศกา
จาบัลย์ กอดข้อพระบาทแล้วทูลวอน พระองค์อย่าทุกข์ร้อนกันแสงศัลย์ เวรแล้วก็จำจากกัน ใช่
จะสิ้นชีวันเมื่อไรมี ... ”
1.7 เป็นบิดาที่ดี ผู้ประพันธ์ได้ประกอบสร้างคุณลักษณะสำคัญของการเป็นบิดา
ที่ดีให้แก่ตัวละครพระราม ด้วยการนำเสนอให้เห็นว่า ตัวละครพระรามเป็นบิดาที่รัก ห่วงใยและ
รับผิดชอบต่อบุตรของตน ดังความที่ปรากฏว่า เมื่อพระรามทราบความจริงว่า พระมงกุฎและ
พระลบเป็นบุตรของตนก็ตรัสเล่าเรื่องราวต่ าง ๆ ให้กุมารทั้งสองฟังพร้อมกล่าวคำขอโทษ “...
ลูกรักทั้งสองจงเมตตา อดโทษบิดาอย่าน้อยใจ ...” และเมื่อพาโอรสทั้งสองกลับเข้าเมืองแล้ว ก็
โปรดให้มีการสมโภชรับขวัญ “...ครั้นได้เวลาศุภฤกษ์ ราชครูให้เบิกบายศรี จึ่งเอาเทียนทองจุด
อัคคี ติดแว่นมณีรจนา...” และจัดหาพี่เลี้ยงคอยดูแล “...จัดนางกษัตริย์สุริย์วงศ์ ที่ซื่อตรงมี
อัธยาศัยร้อยยี่สิบแปดจำเริญวัย ให้เป็นพี่เลี้ยงพระลูกยา...” ตลอดจนถึงให้การเลี้ยงดูเป็นอย่าง
ดี “...เชิญมาเสวยสุขสวัสดีในบุรีดั่งชั้นสุราลัย พร้อมด้วยสุริย์วงศ์พงศ์ประยูร ไอศูรย์สมบัติไม่
นับได้ ปราสาทแก้วปราสาททองอำไพ ดั่งเวไชยันต์จำเริญตา ...”
1.8 เป็ นพี่ชายที่ดี ผู้ ประพั นธ์ได้ประกอบสร้างคุณลักษณะสำคัญของการเป็น
พี่ชายที่ดีให้แก่ตัวละครพระรามด้วยการนำเสนอให้เห็นว่า ตัวละครพระรามเป็นพี่ชายที่มีความ
รัก ความห่วงใย และความหวังดีต่อน้องชายทั้งสามคนอย่างบริสุทธิ์ใจ ดังเหตุการณ์ตอนที่พระ
พรตจะได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนตนพระราม ก็มิได้มีอคติต่อพระพรตแต่อย่างใด โดยเฉพาะ
ความรักที่มีให้ต่อพระลักษณ์ ดังเหตุการณ์ตอนที่พระลักษมณ์ต้องหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกร
รณจนสิ้นสติ เมื่ อนิลนนท์ กลับมาทูลว่าพระลักษณ์ ต้องหอก พระรามก็ ทรงกระวนกระวาย
พระทัย ดังความว่า “...ได้ฟังดังหนึ่งพระกาล มาสังหารหวะแหวะเอาดวงใจ ชลนาคลอคลอง
เนตร แสนทุกข์แสนเทวษละห้อยให้ ดั่งหนึ่งจะสิ้นชีวาลัย ...” ขณะเดียวกันพระรามก็พยามทุก
วิถีทางที่จะช่วยเหลือพระลักษณ์จนทราบว่า ต้องใช้ว่านสังกรณีตรีชวาและน้ำจากปัญจมหานที
มาเป็นยา ก็ทรงรับสั่งให้หนุมานไปนำของทั้งสองสิ่งมาทำการรักษาพระลักษณ์
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นอกจากความห่วงหาอาทรแล้ว พระรามยังคอยเตือนสติห้ามปรามและสั่ง
สอนในยามที่พระลักษณ์ทำในสิ่งที่ไม่สมควร ดังเช่น ในตอนที่พระลักษณ์เข้า ใจผิดว่า พระ
พรตจะตามมาสังหารพระราม ก็โกรธกริ้วขึ้นธนูเตรียมแผลงศรแก้แค้นให้พระราม “...เจ้า
อย่าหุนหันโกรธา อันเราพี่น้องทั้งสี่ เทเวศร์ฤาษีพร้อมหน้า ประชุมเชิญให้ไวกู ณฑ์มา ปราบ
หมู่ อสุร าสาธารณ์ ...” ข้อ ความข้างต้น เป็ นการแสดงให้เ ห็น ว่าพระรามทรงรัก และให้
ความสำคัญกับสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องอย่างแท้จริง
1.9 เป็นสามีและคนรักที่ดี ผู้ประพันธ์ได้ประกอบสร้างคุณลักษณะสำคัญของ
การเป็นสามีและคนรักที่ดีให้แก่ตัวละครพระรามด้วยการนำเสนอให้เห็นว่า ตัวละครพระราม
มีความซื่อสัตย์ ให้เกียรติ รักและห่วงใยนางสีดา เริ่มต้นด้วยการให้พระรามมีจิตปฏิพัทธิ์นาง
สีดาตั้งแต่แรกเห็น เหตุการณ์ที่พิสูจน์ความรักที่พระรามมี ต่อนางสีดาปรากฏขึ้นครั้งแรกใน
ขณะที่ทัพของท้าวทศรถเดินทางกลับอยุธยา รามสูรขวางทางทัพแล้วหาเรื่องอยากได้ตัวนาง
สีดา พระรามสามารถปกป้องนางสีดาได้ด้วยการรบชนะรามสูร แต่บทบาทที่บ่งชี้ว่า พระราม
ทรงรักและจริงใจต่อนางสีดา คือ การต่อสู้ช่วงชิงนางสีดาคืนจากทศกัณฑ์ โดยในระหว่างที่
นางสีดาถูกแย่งชิงตัวไปนั้น พระรามเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะคิดถึงและเป็นห่วงนางสีดา
“...แสนทุกข์แสนคะนึงถึงนงลักษณ์ พระทรงจักรแสนโศกสงสาร...” และแม้ว่าพระรามจะ
เข้าใจผิดเรื่องที่นางสีดาวาดภาพทศกัณฑ์จนเคยพิพากษาให้พระลัก ษณ์ประหารชีวิตนาง แต่
เมื่อความจริงปรากฏว่า นางสีดาไม่ได้มีใจให้ทศกัณฑ์ พระรามก็ออกติดตามนางอย่างไม่ย่อ
ท้อ จนพระอิศวรทรงช่วยปลอบประโลมให้นางสีดาอภัยแก่ความผิดพลาดของพระราม อีก
ตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นสามีที่ดีของพระราม คือ ตอนที่นางสำมนักขาแปลงกาย
เป็นหญิงงามหลอกล่อยั่วยวนพระราม แต่พระรามก็มิได้หลงไหลแต่อย่างใดด้วยเพราะสำนึก
ว่าตนมีนางสีดาเป็นภรรยาอยู่แล้ว เป็นต้น
1.10 เป็ นผู้นำและนั กปกครองที่ ดี ผู้ ป ระพันธ์ ได้ป ระกอบสร้างคุณ ลัก ษณะ
สำคัญของการเป็นผู้นำและนักปกครองที่ดีให้แก่ตัวละครพระรามด้วยการนำเสนอให้เ ห็นว่า
ตัวละครพระรามเป็นผู้ มี ความกล้าหาญ รัก ษาเกียรติขององค์ก ร โดยเฉพาะการเป็นผู้มี
คุณธรรมและเหตุผล ตัวอย่างเช่น เมื่อคราวที่หนุมานปฏิบัติเกินคำสั่งของพระรามโดยเผา
กรุงลงกาและสังหารบุตรของทศกัณฑ์ เมื่อพระรามทราบก็ทรงพิโรธมาก หากแต่เมื่อหนุมาน
อธิบายว่าตนทำไปเพราะเป็นเพียงลิงป่าไม่มีเจ้านายก็ทรงเข้าใจ แต่ก็ทรงให้สุครีพและเหล่า
ลูกขุนตัดสินโทษของหนุมานตามสมควร ซึ่งสุครีพและเหล่าลูกขุนก็ได้ทูลขออภัยโทษให้แก่
หนุมานซึ่งก็ทรงยินดีอภัยโทษตามที่ทรงคิดไว้ในใจ ดังความที่ปรากฏในเนื้อหาตัวบทว่า “...
สอดคล้องต้องในวิญญาณ์ ...”

72 | Journal of MCU Humanities Review

Vol.7 No.2 (July – December) 2021

นอกจากนั้น พระรามยัง เป็ นผู้ ให้เกี ยรติผู้ใต้บัง คับ ด้วยการรับ ฟั ง ความ
คิดเห็นขณะเดียวกันก็รู้จักใช้คนได้ถูกกับงาน ตัวอย่างเช่น ทรงปรึกษาสุครีพว่าจะให้ใครทำ
หน้าที่ทู ตไปเจรจาความที่กรุงลงกา “...พระทรงภพลบโลกทุกสถาน ได้ฟังสุครีพผู้ปรีชาญ
ผ่านฟ้ าชื่ น ชมด้ว ยสมคิ ด ..” สุค รีพ ทู ล ว่ า องคตเป็ นผู้ มี ความกล้ าหาญมี ส ติปั ญ ญาและ
วาทศิลป์พระรามก็ทรงเห็นตามสุครีพเสนอ จึงทรงสั่งให้องคตไปทำหน้าที่ทูต “...ตรัสแล้วสั่ง
สัตพลี ผู้มีปัญญาอัชฌาสัย จงแต่งสารแจ้งการแต่เดิมไป ส่งให้องคตพานร...” และอีกหนึ่งใน
คุณลักษณะสำคัญในการเป็นผู้นำที่ดีของตัวละครพระราม คือ มีความมุ่งมั่นในหน้าที่และมี
ความกล้าหาญตรงไปตรงมา โดยจะเห็นได้ว่า ตัวละครพระรามเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการ
ศึกสงครามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ตระหนักถึงหน้าที่ของตนว่าอวตารมาเพื่อปราบยักษ์พาล
(ทศกัณฑ์) จนภารกิจสำเร็จลุล่วงในที่สุด
จากรายละเอี ยดที่ ผู้วิจั ยได้ก ล่าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่า ผู้ ป ระพันธ์ ได้พ ยาม
นำเสนอให้ ผู้ เ สพรามเกี ย รติ์ ฉ บั บ รั ช กาลที่ 1 ได้ รั บ รู้ แ ละเห็ น ว่ า ตั ว ละครพระรามมี
คุณลักษณะสำคัญคื อ เป็นบุคคลที่ เปี่ยมไปด้วย “ความดี” ภายใต้แนวคิดในการประกอบ
สร้ า ง (concept) คื อ ให้ ตั ว ละครพระรามเป็ น บุ ค คลที่ “ดี ” ทั้ ง “ใจ” และ “กาย”
โดยเฉพาะความดี ที่ เป็ น “คุ ณ ธรรมประจำใจ” ที่ น ำไปสู่ “พฤติก รรมการแสดงออก”
ขณะเดียวกัน ผู้ประพันธ์ก็พยามนำเสนอให้เห็นว่าตั วละครพระรามเป็นบุคคลที่มากไปด้วย
“ความสามารถ” ซึ่งการประกอบสร้างคุณลักษณะสำคัญดังกล่าว มีผลให้ตัวละครพระรามใน
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 อยู่ในสถานะของบุคคลที่สมควร “ได้รับเกียรติ” ด้วยการ “ยก
ย่ อ ง” “สรรเสริ ญ ” และ “เคารพบู ช า” ซึ่ ง การประกอบสร้ า งให้ ตั ว ละครพระรามมี
คุณลักษณะสำคัญดังกล่าว มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง คือ “รามเกียรติ์” ที่มีความหมายว่า
เกียรติแห่งรามหรือเกียรติข องพระราม ขณะเดียวกันการประกอบสร้างคุณลักษณะสำคัญ
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประพันธ์คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติบูรพกษัตริย์ซึ่ ง
เปรียบได้กับ “นารายณ์วตาร” ตามหลักความเชื่อของศาสนาพรหมณ์ด้วยเช่นกัน
2. นัยยะแอบแฝงการประกอบสร้างตัวละครพระราม
นอกจากการประกอบสร้างคุณ ลัก ษณะสำคัญ แล้ว ผู้วิจัยยัง พบว่า ตัวละคร
พระรามในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ยังมีนัยยะแอบแฝงที่สำคัญ โดยเฉพาะนัยยะสำคัญ
ทางการเมือง กล่าวคือ หากพิจ ารณาย้อ นไปถึ งเหตุก ารณ์ท างประวัติศาสตร์ก็จ ะทราบว่า
ภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2310 แล้วก็ได้มีกลุ่มคนไทยจำนวนหนึ่ง โดยการนำ
ของพระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าให้ออกไปจากกรุงศรีอยุธยา ขณะเดียวกันก็ก่อตั้ง
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ราชธานีแห่งใหม่ขึ้นแทนที่กรุงศรีอยุธยานั่นก็คือกรุงธนบุรี แต่หลังจากนั้นเพียง 14 ปี ก็เกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2325 นั่นคือ การเปลี่ยนศูนย์อำนาจใหม่ โดยผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ คือ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ข้าราชการเชื้อสายขุนนางเก่ า
ตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์สำคัญ คือ การสถาปนา
“กรุงรัตนโกสินทร์” ให้เป็นราชธานีแห่งใหม่แทนที่ราชธานีเดิม คือ กรุงธนบุรี รวมไปถึง การ
สถาปนาพระราชวงศ์ ใ หม่ คื อ “พระราชวงศ์ จั ก รี ” และที่ ส ำคั ญ อย่ า งยิ่ ง คื อ การ
ปราบดาภิเษกสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นเป็น “ปฐมกษัตริย์” แห่งพระราชวงศ์จักรี
โดยทั้ ง หมดนี้คือ ความพยายามในการสร้างศูนย์ อำนาจใหม่ แทนที่ ศู นย์อำนาจเดิม ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ
ทว่าสิ่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ทรงให้ความสำคัญ ไม่
น้อยกว่าการสถาปนาอำนาจของพระองค์ คือ การพยามรักษาและสร้างความชอบธรรมใน
อำนาจที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เหตุ เพราะโลกของการเมืองเป็นโลกที่
เต็ม ไปด้วยอันตราย ทั้ งนี้ เพราะการเมื อ งเป็นเรื่องของอำนาจ (power) อีก ทั้ ง วิถีความ
เป็นไปของอำนาจนั้นยังหาความแน่นอนไม่ได้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ จะต้องหาวิธีการรักษาอำนาจทางการเมืองของ
พระองค์ไว้ให้มั่นคงที่สุด ซึ่งวิธีการที่พระองค์ทรงเลือกใช้ คือ การประกอบสร้างความเป็น
ราชสำนัก อยุ ธยาไว้ ในราชสำนั ก รัต นโกสิ น ทร์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง แบบแผนความเชื่ อ
ตลอดจนพิธีกรรมปฏิบัติที่เป็นหัวใจสำคัญในการรับรองสถานะการเป็น “พระมหากษัตริย์”
อย่างพระราชพิธี “บรมราชาภิเษก” ตามอย่างพิธีพราหมณ์ ซึ่งพระราชพิธีดังกล่าวนอกจาก
จะมีผลให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ฯ เปลี่ยนสถานะจากสามั ญชนมาเป็น
กษัต ริย์แล้ว ยังมี ผ ลให้พระองค์มี ส ถานะเป็น “สมมุติ เทพ” หรือ “นารายณ์ วตาร” ด้วย
เช่นกันดังปรากฏหลักฐานว่า ทรงโปรดให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถึง 2 ครั้ง โดยครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2325 และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2328 สำหรับเหตุผลสำคัญที่ทรงจัดให้มีพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกถึง 2 ครั้งนั้น สืบเนื่องมาจากในปี พ.ศ. 2325 ซึ่งเป็นปีที่สถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์และพระราชวงศ์จักรี ยังขาดความพร้อมในหลายด้าน ทั้ งสถานที่ ผู้มีความรู้
ตลอดจนถึงสิ่งของเครื่องใช้สำคัญ ในพระราชพิธี ดังนั้น พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้ง
แรก จึงเป็นเพียงพระราชพิธีที่ จัดขึ้นเฉพาะกิจ หรือจัดขึ้นอย่างย่อเพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
เริ่มต้นสถานะของการเป็นพระมหากษัตริย์และยืนยันถึงความมั่นคงในพระราชอำนาจของ
พระองค์เท่านั้น
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ส่วนพระราชพิ ธีบ รมราชาภิ เษกครั้ง ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2328 นั้ นโปรดให้มี ก าร
เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ในพระราชพิธี รวมถึง มีการประชุม
ผู้รู้ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือชุดประชุมพระราชพงศาวดารว่า ในปี พ.ศ.2326 โปรด ฯ ให้
ข้าราชการผู้รู้ครั้งกรุงเก่า ช่วยกันตรวจสอบตำราว่าด้วยการราชาภิเษกในแผ่นดินสมเด็จพระ
เจ้าอุทุมพร ฉะนั้น พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 จึงเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็ม
ตามแบบอย่าง “โบราณขัตติยะราชประเพณี” ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ขณะเดียวกัน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งที่ 2 ก็ยังถือเป็นหัวใจสำคัญในการรับ รอง
สถานะ “นารายณ์วตาร” โดยสมบูรณ์ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ทรงจัดให้มีพ ระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกถึง 2 ครั้งนั้นคือ นัยยะสำคัญ ที่
แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับสถานะของการเป็นกษัตริย์ตามแนวคิดทาง
ศาสนาพราหมณ์ เป็ น อย่ า งมาก ขณะเดี ย วกั น ก็ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า แนวคิ ด เรื่ อ ง
พระมหากษัตริย์ คือ พระนารายณ์วตารนั้น มีความสำคัญต่อระบบคิดของชนชั้นปกครอง
ของไทยเป็นอย่างมาก ในประเด็นนี้ เสาวนิตย์ จุลวงศ์ (2536) ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า บริบท
ทางสังคมแรกเริ่มของกรุงรัตนโกสินทร์ ยังมีความอ่อนไหวและเปราะบางทางอำนาจ ฉะนั้น
การพยามสร้างฐานอำนาจให้มั่นคงที่สุดจึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ จะดำเนินการ โดยวิธีก ารที่ท รงเลือกใช้ก็คือการดำเนินตามแบบอย่าง
จารีตประเพณีการปกครองสมัยอยุธยา
แน่นอนว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ทรง
โดดเด่นในสถานะของ “นารายณ์วตาร” ก็คือ “พระราม” ซึ่งเป็นตัวละครเอกในรามายณะ
และวรรณกรรมพระรามอี ก หลากหลายเรื่อ ง รวมไปถึง รามเกี ยรติ์อีก หลากหลายฉบั บ
โดยเฉพาะรามเกี ย รติ์ ฉ บั บ รั ช กาลที่ 1 จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว จึ ง จำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่
พระบาทสมเด็จ พระพุ ท ธยอดฟ้ าจุฬาโลก ฯ จะต้องประกอบสร้างตัวละครพระรามให้
สามารถตอบสนองความต้อ งการของพระองค์ให้ ได้ม ากที่ สุด โดยเฉพาะการให้ตัวละคร
พระรามสามารถเป็นภาพแทนของแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองของพระองค์ ซึ่งจะ
สังเกตเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ทรงพยายามเน้นย้ำให้ผู้ที่เสพ
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ได้เห็น และรับรู้ว่าตัวละครพระราม คือ บุคคลที่เพียบพร้อมไป
คุณวิเศษตั้งแต่การเป็นบุคคลที่ “ดี” ทั้ง “ใจ” และ “กาย” ซึ่งคุณลัก ษณะสำคัญดังกล่าว
ได้ถูก นำเสนอผ่านเนื้อ หาตัวบทที่ ได้รับ การดัดแปลงจากวรรณกรรมศัก ดิ์สิท ธิ์ในศาสนา
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พราหมณ์ ให้กลายเป็นบทละครที่ เต็ม ไปด้วยอรรถรสทั้ง บู๊ล้างผลาญ ลุ้นระทึก แฟนตาซี
ผจญภัย ดราม่า ปรัชญาชีวิต รวมถึงอารมณ์ขัน โดยเนื้อหาตัวบทดังกล่าว คือ ส่วนสำคัญที่ทำ
ให้ตัวละครพระรามเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับการจดจำอย่างรวดเร็วในหมู่คนไทย
ขณะเดียวกัน สิ่งสำคัญที่ปรากฏควบคู่ไปกับการเป็นที่รู้จักและเผยแพร่เกียรติคุณ
ของพระราม คือ การส่งเสริมภาพลักษณ์ (Image) ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก ฯ ไปในเวลาเดียวกัน เหตุผลเพราะภายหลังจากทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่
2 แล้วก็เท่ากับว่า พระองค์ทรงมีสถานะเป็น “นารายณ์วตาร” อย่างถูกต้ องสมบูรณ์ ดังความ
ในร่ายตอนต้นเรื่องว่า “...สมเด็จบรมธรรมฤกราช พระบาทธดำรง ทรงพิภพลุ่มล่าง พ่างพระ
นารายณ์ ผายแผ่นพื้นสิมาออกกว้าง สร้างสรรค์สิ่งมิ่ งเมือง เรืองรัตนรจิตร มีพระกมลอิษฎา
รมณ์ อุดมด้วยพระญาณพันลึก ศรัทธาธึกบำเพ็ญ ปองเป็นพระสรรเพชญเผด็จมัจฉริยะจําราญ
ผลาญสงสารจักร หักด้ามข้ามโอฆโยคเกษม เปรมโปรดสรรณโยชน์นิกรเกื้อกู้..” ซึ่งเนื้อความ
ข้างต้ นแปลความได้ ว่ าพระมหากษั ตริย์ คื อ พระนารายณ์ ที่ อวตารลงมาเพื่ อสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองและร่มเย็นไพบูลย์ให้แก่ผืนแผ่นดิน ซึ่งจากข้อความข้างต้นถือเป็นเครื่องยืนยันได้
ว่า สถานะของการเป็นนารายณ์วตาร คือ ปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า พระมหากษัตริย์ซึ่งก็
หมายรวมถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ทรงเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยบุญญาธิการ
หรือบุญญาบารมี รวมไปถึง แสนยานุภาพเหนือกว่าผู้ใดในแผ่นดิน โดยปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
ถือเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ฯ ในสถานะของ “พระมหากษัตริย์” กับ “ผู้คนในสังคม”
นอกจากจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจทางการเมืองตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจแล้ว ผู้วิจัยยังพบว่า คุณลักษณะสำคัญของตัวละครพระรามที่
ถูกประกอบสร้างขึ้น ยังถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมทางสังคม (Social
Behavior) และ เครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคม (Social Movement) ในรูปแบบบุคคลใน
อุดมคติ (Ideal Person)ตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระพุท ธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ไปใน
เวลาเดียวกัน เกี่ยวกับประเด็นนี้ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2526) ได้อธิบายไว้ว่า พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ทรงพยามสร้างบรรทัดฐานในการพฤติ ปฏิบัติตนของผู้คนในสังคม
ตามแนวคิดของพระองค์ด้วยวิธีการ คือ ให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้และสัมผัสได้ถึงแนวทางการ
ปฏิบัติตนของตัวละครพระราม และยึดถือตัวละครพระรามเป็นบุคคลในอุดมคติของตน โดย
ผู้วิจัยพบว่า คุณลักษณะสำคัญของบุคคลในอุดมคติที่ปรากฏในตัวละครพระรามนั้น มีความ
สอดคล้องกับหลักธรรมในพุทธศาสนา 4 ประการ คือ
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1. ความกตัญญู ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่บุคคลควรยึดถือปฏิบัติ
2. สัง คหวัตถุ 4 ประกอบไปด้วย ทาน การให้ ปิ ยวาจา การมี วาจาเป็นที่ รัก
อัตถจริยา การประพฤติตนที่เป็นประโยขน์ และสมานัตตา การปฏิบัติตนให้เสมอต้นเสมอ
ปลาย
3. จัก รวรรดิ วัตร 12 คือ ธรรมอั นเป็น พระราชจริยานุวัตรสำหรับ พระมหา
จักรพรรดิประกอบด้วยข้อปฏิบัติ 12 ประการคือ อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ อนุเคราะห์คนทั้ง
ภายในและภายนอกราชสำนัก ขตฺติเยสุ ผูกไมตรีกับประเทศอื่น อนุยนฺเตสุ อนุเคราะห์พระ
ราชวงศ์ พฺร าหฺม ณคหปติ เกสุ เกื้ อ กู ล พราหมณ์ คหบดีแ ละคฤหบดีชน เนคมชานปเทสุ
อนุเคราะห์ประชาชนในชนบท สมณพฺราหฺมเณสุ อนุเคราะห์สมณพราหมณ์ผู้มีศีล มิคปกฺขีสุ
รักษาฝูงสัตว์ทั้งหลายมิให้สูญ พั นธุ์ อธมฺ มการปฏิกฺเขโป ห้ามชนทั้ งหลายมิ ให้ประพฤติผิด
ธรรม อธนานํ ธนานุปฺปทานํ เลี้ยงดูคนจนเพื่อ มิให้ป ระกอบการทุจริต สมณพฺราหฺมเณอุป
สงฺกมิตฺวาปญฺหาปุจฺฉนํ เข้าใกล้สมณพราหมณ์เพื่อศึกษาบุญและบาป อธมฺมราคสฺส ปหานํ
ห้ามจิตมิให้ต้องการไปในที่ที่พระมหากษัตริย์ไม่ค วรเสด็จ วิสมโลภสฺส ปหานํ ระงับความ
โลภมิให้ปรารถนาในลาภที่พระมหากษัตริย์มิควรจะได้
4. ทศพิธราชธรรม ประกอบไปด้วยจริยวัตร 10 ประการที่พระมหากษัตริย์ควร
ยึดถือปฏิบัติประกอบไปด้วยด้วย ทานํ ทาน ศีลํ ศีล ปริจาคํ บริจาค อาชชวํ ความซื่อตรง
มัททวํ ความอ่อนโยน ตปํ ความเพียร อกฺ โกธ ความไม่โกรธ อวิหิงสา ความไม่ เบียดเบียน
ขันติ ความอดทน และอวิโรธนํ ความเที่ยงธรรม
จากรายละเอี ย ดที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า พระบาทสมเด็ จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ได้ทรงสอดแทรกหัวข้อธรรมะในพุทธศาสนาไว้ในคุณลักษณะ
สำคัญของตัวละครพระรามได้อย่างแนบเนียน โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ
ทรงมุ่งหวังที่จะให้ธรรมะทั้งสี่หัวข้อ เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนของสมาชิกในสังคม ตั้งแต่
พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ ขุนนาง ตลอดจนถึงบุคคลทั่วไป ด้วยทรงคาดหวังว่า เมื่อสมาชิก
ในสังคมประพฤติปฏิบัติตนตามอย่างตัวละครพระราม ก็จะทำให้สังคมไทยดำเนินไปสู่การ
เป็นสังคมในอุดมคติตามแนวคิดและอุดมการณ์ที่พระองค์ได้ทรงวางไว้อย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ การประกอบสร้างเนื้อหาตัวบทให้รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มีลักษณะ
เป็น กลอนบทละครที่ เต็ม ไปด้วยอรรถรส ก็ยังทำให้ วรรณกรรมเรื่ องดัง กล่าวแพร่ห ลาย
รวมถึง ได้รับการจดจำได้อย่างรวดเร็ว มีผลให้แนวคิดสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
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จุฬาโลก ฯ ต้องการนำเสนอและ ปลูกฝังสามารถเข้าถึงและเป็นที่จดจำในหมู่ผู้รับสารได้อย่าง
รวดเร็วและแนบเนียน และที่สำคัญที่สุด คือ ทำให้แนวคิดเรื่องพระมหากษัตริย์ คือ “รามา”
หรือ “พระราม” กลายเป็นที่ จดจำมาจนถึงสมัยปัจจุบัน ซึ่งในประเด็นนี้ พรรณี กั มมสุทธิ์
(2544, 342) ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า การที่คนไทยเชื่อถือว่าพระมหากษัตริย์คือผู้นำที่ยิ่งใหญ่มาก
ด้วยบุญ ญาธิการนั้น เป็นผลมาจากการรับรู้เรื่องราวของรามเกี ยรติ์ เป็นสำคัญ โดยการที่
พระมหากษัตริย์ มี ส ถานะเป็นผู้ยิ่ง ใหญ่ และมากด้วยบุญ ญาธิก ารนี้ คือ สิ่ง สำคัญ ที่ ส ร้าง
ความชอบธรรมในอำนาจและการปกครองให้กับผู้ที่ดำรงอยู่ในสถานะของกษัตริย์ในขณะนั้น
ดัง นั้ น จึง กล่าวได้ ว่านอกจากวัต ถุป ระสงค์ ในการสรรเสริญ พระเกี ยรติ คุณ ของ
บูรพกษัตริย์ จนถึงเพื่อใช้เป็นวรรณกรรมสำหรับร้องเล่น ตามที่ระบุไว้ในเนื้อหาตัวบทแล้ว
การประกอบสร้างตัวละครพระรามในรามเกี ยรติ์ฉบับ รัชกาลที่ 1 ยัง มี มิ ติที่ ห ลากหลาย
โดยเฉพาะมิติทางการเมืองและสังคม มีผลให้ตัวละครพระรามในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1
มีสถานะเป็นเครื่องมือให้แก่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ในการสร้างอำนาจ
และสิทธิธรรมทางการเมืองให้แก่พระองค์และพระราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการประกอบสร้างคุณลักษณะสำคัญและนัยยะแอบแฝงการประกอบ
สร้างตัวละครพระรามในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ผู้วิจัยพบว่า คุณลักษณะสำคัญที่ปรากฏ
ในตัวละครพระรามในรามเกี ยรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 เกิดจากการประกอบสร้างบุคลิกภาพของ
ตัวละครพระรามสองส่วน คือ การประกอบสร้างบุคลิกภาพภายใน และการประกอบสร้าง
บุคลิกภาพภายนอก โดยการประกอบสร้างบุคลิกภาพทั้งสองส่วนได้ทำให้ตัวละครพระราม
ในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มี ภาพลักษณ์ ในทางบวก และมีคุณลักษณะสำคัญ ที่โดดเด่น
เฉพาะตัว คือ เป็นบุคคลที่ “ดี” และ “เพี ยบพร้อม” ในทุ กด้าน คือ เป็นคนที่ ดีทั้ ง “ใจ”
และ “กาย” ไม่ว่าจะดำรงตนอยู่ในสถานะใดก็ตาม ขณะเดียวกัน ก็ เป็นบุคคลที่ มากด้วย
“ความสามารถ” ซึ่ง ผลการวิจัยดัง กล่าวสอดคล้องกั บ ผลการวิจัยของ พรรณี กั ม มสุท ธิ์
(2544) เรื่อง บทบาทความเป็นผู้นำของพระรามในรามเกียรติ์ โดยผลการศึกษา พบว่า ตัว
ละครพระรามในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ถูกประกอบสร้างขึ้นมาให้อยู่ในสถานะของมหา
บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความดีและความสามารถ
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ขณะเดียวกั น จากการศึก ษา พบว่า นอกจากคุณลั ก ษณะสำคัญ ที่ ป รากฏอยู่ใน
เนื้อหาตัวบทแล้ว ตัวละครพระรามในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ยังถูกประกอบสร้างขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจและความชอบธรรมทางการเมือง ตลอดจนเป็นเครื่องมือ
ในการเผยแพร่แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก ฯ โดยตั วละครพระรามได้ ถูก กำหนดให้ อ ยู่ ในสถานะของบุ ค คลในอุ ดมคติ (Ideal
Person) ซึ่งผลการศึกษาข้างต้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2526)
เรื่อ ง รามเกียรติ์ : การแปลความหมายทางการเมื อง ผลงานวิจัยของ เสาวนิตย์ จุล วงศ์
(2536) เรื่อง โครงสร้างของสัง คมในรามเกี ยรติ์ฉบั บ พระราชนิ พนธ์ในรัชกาลที่ 1 และ
ผลงานวิจัยของ สุทัศน์ ศรีดาเดช (2540) เรื่อง ภาวะผู้นำของพระรามจากรามเกียรติ์ และ
ผลงานวิจัยของ พรรณี กัมมสุทธิ์ เรื่องบทบาทความเป็นผู้นำของพระรามในรามเกียรติ์ โดย
ผลการคึกษาในงานวิจัยทั้งสี่ เรื่อง สามารถสรุปไปในแนวทางเดียวกันได้ว่าพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ได้ใช้ตัวละครพระรามเป็นเครื่องมือในการออกแบบสังคมและ
ผู้คนในสังคมให้เป็นไปตามความคิดและความมุ่งหวังของพระองค์ ส่วนเนื้อหา ตัวบทในแต่
ละตอนนั้น เปรียบเสมื อ นกระบอกเสียงในการสื่อสารสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ ประพันธ์เล็งเห็นว่ ามี
ความสำคัญ ต่อความสุขของผู้ คนและต่อความมั่ นคงของชาติในเวลานั้น ขณะเดียวกัน ตัว
ละครพระรามและเนื้อหาตัวบทของรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ก็ยังสะท้อนภาพลักษณ์และ
แนวทางการปฏิบัติตนของผู้ปกครองบ้านเมือง นอกจากนี้ ผู้ประพันธ์ยังได้แสดงทรรศนะ
เกี่ ยวกั บการศาสนา การศาล และการป้องกั นบ้านเมื องไว้ในเนื้อหาตัวบทด้วย ดังนั้น จึง
กล่าวได้ว่าการประกอบสร้างคุณลักษณะสำคัญตลอดจนนัยยะแอบแฝงที่ปรากฏในตัวละคร
พระรามในรามเกี ย รติ์ฉบั บ รัช กาลที่ 1 คื อ หั วใจสำคัญ อย่ างหนึ่ง ในการประกอบสร้าง
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ขณะเดียวกัน ก็ถือได้ว่าคุณลักษณะสำคัญและนัยยะแอบแฝงที่
ปรากฏในตัวละครพระรามในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 คือ พลวัตอย่างหนึ่งของตัวละคร
พระรามรวมถึง วรรณกรรมพระรามที่เดินทางเข้ามาสู่สังคมไทย โดยตัวละครพระรามและ
พระรามที่เดินทางเข้ามานั้น ได้ถูกปรับเพิ่มสถานะจากการเป็นเพียง “วรรณกรรมศักดิ์” ใน
ศาสนาพราหมณ์ให้กลายมาเป็น “วรรณกรรมรับใช้อุดมการณ์” และ “และวรรณกรรมรับใช้
การเมือง” ของผู้นำในสังคมไทยได้อย่างแนบเนียน
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องค์ความรู้จากการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องนี้ ได้องค์ความรู้ คือ
1. คุณลักษณะสำคัญ ของตัวละครพระรามเกิดจากการประกอบสร้างบุคลิกภาพ
สองส่ วน คื อ บุ ค ลิ ก ภาพภายในและบุ ค ลิ ก ภาพภายนอก มี ผ ลให้ ตั ว ละครพระรามมี
คุณลักษณะสำคัญ คือ เป็นบุคคลที่มีจิตใจและความประพฤติดี ขณะเดียวกัน ก็เป็นผู้ที่มาก
ด้วยความสามารถ
2. นั ย ยะแอบแฝงการประกอบสร้ างตั วละครพระรามจากการศึ ก ษา พบว่ า
คุณลักษณะสำคัญของตัวละครพระรามที่ปรากฏ มี ความเชื่อมโยงกับอุดมการณ์และแนวคิด
ทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
1) ควรมีการส่งเสริมให้ใช้แนวคิดนี้ศึกษาตัวละครเอกในวรรณกรรมเรื่ องอื่น ๆ
อาทิ อิเหนา ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี ผู้ชนะสิบทิศ เป็นต้น
2) สามารถนำกลวิธี ก ารประกอบสร้างและคุ ณ ลัก ษณะสำคัญ ของตั วละคร
พระรามในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสร้างตัวละครเอกในนว
นิยายแนวจินตนิยมหรือ อื่ น ๆ โดยให้ ตัวละครเอกมี คุณ ลัก ษณะสำคัญ ตามค่านิ ยมทาง
วัฒนธรรมนั้น ๆ
3) ควรมีก ารนำเสนอคุณลัก ษณะสำคัญ ของตัวละครพระรามในเชิง ประจัก ษ์
อาทิ การนำเสนอเพิ่มเติมในบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ เห็น เรียนรู้ และตระหนัก เพื่อนำไป
เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีก ารศึกษาการประกอบสร้างคุณลักษณะสำคัญ และนัยยะแอบแฝงการ
ประกอบสร้างตัวละครพระรามในวรรณกรรมพระรามเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในกลุ่มชาติพันธุ์
ไทและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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