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This thesis aims at comparing the Ramakien, the Thai version of the great Indian literary 
epic the Ramayana, written by King Rama I with various of the Ramakien : 1. The Northern or Lanna 
versions are Paramahien, Horaman, Phromacak, Langka Sip Ho and Ussa Barot. 2. The Northeastern 
versions are Phra Lak – Phra Lam and Phra Ram Chadok. 3. The Southern version is that of the Khuan 
Koei Temple. 4. The Western version is that of the Kha Norn Temple.

The  result  of  this  study  reveals  that King Rama I composed  the Ramakien for 
teaching government officials to give him loyalty,  as  well  as  creating entertainment. The poet’ s 
writing technique  is  creating Hanuman as  a realistic being, but with ideal characteristics.  However,  
the  purposes of various local versions of the Ramakien  are  distinctly different from the Central or the 
Royal ones.  The purpose of the Lanna versions is religious teaching; therefore,  Hanuman has   nice 
characteristics.  Moreover, the Northeastern versions  aim to teach religion too, but  the characteristics 
of Hanuman in these versions  are different from Hanuman in the Lanna versions in that his 
characteristics  are  like those of the folktale  hero. Furthermore, the author composed the Western 
version as a script for Nang Yai, the large shadow puppet performance. For this reason, Hanuman is 
sometimes  like a   joker. In addition, the Southern version as a script for Nang Talung, a smaller sized 
shadow puppet  performance, aims at creating entertainment. However, the poet created Hanuman as a 
smart character which  is different from  the Kha Norn Temple’ s  version.

In addition,  the author’s writing  technique presents  Hanuman’s characteristics mostly  
indirectly   due to the simple  plot.  However,  the  outstanding  characteristics  of  Hanuman  in  every 
version  are those of  a  devoted  and    very capable and  skillful fighter,  which are  the most  important  
characteristics of  a soldier.
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บทที่ 1
บทนํา

                      
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

มหากาพยรามายณะ หรือ เร่ืองพระรามเปนเรื่องที่แพรหลายมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศอินเดีย อันเปนตนกําเนิดของเรื่อง1  รามายณะจัดเปนหนังสือประเภท “อิติหาส” ซ่ึงพระ
บาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงอธิบายวา หนังสือพวกอิติหาสนั้นเปนหนังสือที่แสดง
ตํานานวีรบุรุษ คือ กษัตริยนักรบ ตอมามีการเลาเรื่องกันไปทําใหเร่ืองยิ่งวิจิตรพิสดารขึ้นทุกทีจน
บุรุษนั้นมีผูนิยมนับถือกันมากขึ้นเลยกลายเปนเผาพงศเทวดาไป บางคนเลยกลายเปนพระเจาอวตาร
อยางพระรามาวตาร2

    รามายณะจัดเปนงานวรรณกรรมชิ้นเอกของอินเดีย ซ่ึงเปนมหากาพยที่ยิ่งใหญและรูจัก
แพรหลายไปทั่วโลกคูกับมหาภารตะ  จึงไดมีผูแตงรามายณะออกเปนสํานวนตาง ๆ มากมายหลาย
รอยหลายพันสํานวน แตฉบับที่มีช่ือเสียงมากที่สุด คือ ฉบับภาษาสันสกฤตของวาลมีกิซ่ึง
สันนิษฐานวาแตงขึ้นเมื่อ 2,400 ปมาแลว หรือในราวสมัยตนพุทธกาล3

นิทานเรื่องพระรามนั้นเปนเรื่องชีวิตจริงของชาวอินเดียคนหนึ่งในอดีต ซ่ึงเปนวีรบุรุษที่
มีความเที่ยงธรรมจนมีคนศรัทธาเลื่อมใสและไดเลาสืบตอกันมา นักปราชญหลายสันนิษฐานวาแต

                                                          
1เสฐียรโกเศศ  [นามแฝง], อุปกรณรามเกียรติ์  (กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, 

2515), 245 – 249.
2พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, บอเกิดรามเกียรติ์ (พระนคร : โรงพิมพพระ

จันทร, 2484 ),  996.
3พระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศหลานภาลัย,  บทละครเรื่องรามเกียรติ์และบอเกิด

รามเกียรติ์   ในพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ฉบับหอสมุดแหงชาติ          
(พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2504), 865.
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เดิมรามายณะคงเปนคําขับรองที่วาดวยปากเปลา เรียกวา “อักขาน” ตอมานิทานเรื่องพระรามนี้ก็
เปนที่นิยมแพรหลายกันทั่วไปในประเทศอินเดีย4

นอกจากนิทานพระรามจะเปนที่แพรหลายในประเทศอินเดียแลว   นิทานพระรามยัง
เปนที่รูจักกันแพรหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่รับเอาอารยธรรมอินเดียเขามา เชน ชวา 
มลายู ไทย เขมร และลาว เปนตน การรับนิทานพระรามเขามามีที่มาเปน 2 ทาง ทางหนึ่งไดจากเรื่อง
พระรามซึ่งเปนนิทานเกาแกเลาปากตอปากสืบกันมา อีกทางหนึ่งไดมาจากเรื่องรามายณะซึ่งพระฤๅ
ษีวาลมีกินําเอานิทานเรื่องพระรามมาแตงใหมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระวิษณุนารายณเปนเจา     ให
ช่ือวา     รามายณะ ประชาชนชาวอินเดียจึงนิยมและนับถือเร่ืองรามายณะกันทั่วไป เพราะเปนเรื่อง
ในศาสนา5

เมื่อนิทานพระรามจากแหลงตาง ๆ เหลานั้นเขามาสูดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็
สุดแทแตวากลุมวัฒนธรรมใดรับนิทานพระรามจากแหลงใด และสงตอไปยังกลุมวัฒนธรรมใกล
เคียงอยางไร6 ตัวอยางของเรื่องรามายณะในประเทศอินโดนีเซียนั้นเรียกวา “รามกะลิง” เนื้อหาของ
เรื่องจะแทรกความเชื่อของศาสนาอิสลามดวยเพราะประชาชนในประเทศนับถือศาสนาอิสลาม 
สวนในประเทศมาเลเซียก็รูจักรามายณะกันในชื่อ “หิกายัตศรีราม” เร่ืองดังกลาวไมไดเผยแพรไป
ทั่วประเทศแตเปนที่นิยมเฉพาะในเมืองไทรบุรีและปตตานีซ่ึงอยูทางตอนเหนือของแหลมมาลายู
เทานั้น สําหรับรามายณะของกัมพูชาก็รูจักกันในชื่อ “รามเกร” สวนประเทศไทยรูจักรามายณะใน
ช่ือ   “รามเกียรติ์”7

รามเกียรติ์ของไทยนั้นเปนวรรณคดีที่ไทยรวบรวมจากคัมภีรรามายณะของวาลมีกิ 
และนิทานเรื่องพระรามในแหลงตาง ๆ เขาดวยกัน8 โดยดัดแปลงปรุงแตงเนื้อเร่ืองและสาระสําคัญ
ใหเขากับคติแบบไทยเพื่อความบันเทิงในการอานและการแสดงเปนหลัก ไทยรูจักเรื่องรามเกียรติ์
ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนตนมา   มีหลักฐานการใชช่ือพระรามเรียกชื่อถํ้าในศิลาจารึกหลักที่ 1  วา            

                                                          
     4พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร, จักรวาลแหงความรอบรู (พระนคร : 

ไทยสัมพันธ, 2506), 1.
    5เสฐียรโกเศศ [นามแฝง], อุปกรณรามเกียรติ์,  233 – 234.
    6ศิราพร ฐิตะฐาน, ในทองถ่ินมีนิทาน และการละเลน (กรุงเทพมหานคร :  สํานักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2534), 132.
    7พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร, เร่ืองวิจารณนิทานปนหยีหรืออิเหนา

เร่ืองพระรามและสูจิบัตรโขน ละคร (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพระจันทร, 2517),128.
    8เสฐียรโกเศศ [นามแฝง], อุปกรณรามเกียรติ์,162 – 163.
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“จารึกอันหนึ่งมีในเมืองเชลียง สฐาบกไวดวยพระศรีรัตนธาตุ จารึกอันหนึ่งมีในถํ้าชื่อถํ้าพระราม 
อยูฝงแมน้ําสัมพาย จารึกอันหนึ่งมีในถํ้ารัตนธาร”9

ในสมัยอยุธยาเรื่องรามเกียรติ์มีตนฉบับปรากฏเหลืออยูเพียงเร่ืองเดียวคือ คําพากย
รามเกียรติ์ ซ่ึงมีเนื้อเรื่องตั้งแตพระรามลงโทษนางสํามนักขาตอเนื่องจนไปถึงตอนทศกัณฐลม     
นอกจากนั้นจะเปนวรรณคดีที่ไดเนื้อเร่ืองมาจากรามเกียรติ์บางตอน เชน โคลงพาลีสอนนอง โคลง
ทศรถสอนพระราม ซ่ึงเชื่อวาเปนพระราชนิพนธสมเด็จพระนารายณมหาราช10

สมัยกรุงธนบุรี  ทรงพระราชนิพนธเร่ืองรามเกียรติ์ไว 4 ตอน คือ พระมงกุฎ หนุมาน
เกี้ยวนางวานริน ทาวมาลีวราชวาความ และชุบหอกกบิลพัท ลักษณะการดําเนินความตลอดจนเนื้อ
เร่ืองแตละตอนเหมือนกับบทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา    
จุฬาโลก   แตรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก มีการขยายความบทพรรณนา
ธรรมชาติและบทเจรจา บทพรรณนาอารมณตัวละครมากกวาพระราชนิพนธสมเด็จพระเจา         
กรุงธนบุรี11 สิทธา พินิจภูวดล และนิตยา กาญจนะวรรณ12 กลาวถึงวัตถุประสงคที่ทรงพระราช
นิพนธวาเพื่อเปนการรักษาเรื่องรามเกียรติ์อันเปนนิยายเกาแก มีเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับการรบ การปองกัน
บานเมือง ความยุติธรรม ความซื่อสัตยที่คนไทยรูจักกันมานานแลวไมใหสูญหายไป รูปแบบคํา
ประพันธเปนกลอนบทละคร มีคํารองที่กําหนดเพลงหนาพาทยและเจรจาแตไมมีบทเจรจาไว

รามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เปนฉบับที่มีใจ
ความสมบูรณที่สุด พระองคมีพระราชประสงครวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ไวเพื่อสดุดีพระรามและเพื่อ
ใชอานเพื่อความเพลิดเพลินและใชสําหรับแสดงละคร ดังความตอนทายเรื่องวา

         จบ         เรื่องราเมศลาง อสูรพงศ
    บ     พิตรธรรมิกทรง แตงไว

                                                          
 9กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2527), 17.

10เปลื้อง ณ นคร, ประวัติวรรณคดีไทยสําหรับนักศึกษา (พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
2517), 144 – 145.

11กี  อยูโพธ์ิ, บทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี (พระนคร : 
โรงพิมพคุรุสภา, 2511).

12สิทธา พินิจภูวดล และนิตยา กาญจนะวรรณ, ความรูทั่วไปทางวรรณกรรมไทย   
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2520), 160.
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ริ      ร่ําพร่ําประสงค สมโภช พระนา
บูรณ   บําเรอรมยให อานรองรําเกษม

บทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยมีเนื้อความ
เหมือนกับพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงพระราชนิพนธเพื่อมุงใชใน
การแสดงละครรําเปนสําคัญ ทรงดัดแปลงกระบวนกลอนใหมเพื่อใหเหมาะแกลีลาการรายรํา สวน
เนื้อเรื่องไมไดครบถวนสมบูรณ เพราะทรงเลือกพระราชนิพนธเปนบางตอน คือ เร่ิมเรื่องตั้งแต
พระรามใชใหหนุมานไปถวายแหวนแกนางสีดา จนกระทั่งทศกัณฐลม และพระรามกลับอโยธยา 
ทรงตัดรายละเอียดปลีกยอยเกี่ยวกับสงครามกับยักษคงไวแตตอน “พระบุตรพระลบ” นอกจากนั้น
ยังทรงปรับปรุงบทพากยกรุงเกา จํานวน 4 ตอน คือ “นางลอย”  “หักคอชางเอราวัณ”  “นาคบาศ” 
และ “พรหมาสตร”13

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธตอนพระรามเดินดงเพียง
ตอนเดียว14  สวนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลา ฯ ใหมีการแตงรามเกียรติ์เปน
โคลงภาพรามเกียรติ์ จารึกไว ณ เสาระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อเปนพุทธบูชา และใหเปน
รามเกียรติ์ฉบับประจํารัชกาล และยังมีบทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวจํานวน 15 ตอน ทรงพระราชนิพนธไว 2 ลักษณะ คือ เปนบทเบิกโรงจํานวน 3 ตอน 
ไดแก    “สุดาวตาร”  “ฤษีเสี่ยงลูก”   และ “รามสูรชิงแกว”     กับเปนบทละครดึกดําบรรพจํานวน 
12 ตอนไดแก  “สีดาหาย”   “พรหมาสตร”   “เผาลงกา”   “อรชุนรบทศกรรฐ”    “พิเภษณถูกขับ”          
“นางลอย”   “จองถนน”   “กลสุขาจาร”   “นาคบาศ”   “พิธีกุมภนิยา”   และ  “ประเดิมศึกลงกา”  
วัตถุประสงคของการพระราชนิพนธเพื่อสะดวกแกการเลนโขน15

นอกจากพระราชนิพนธรามเกียรติ์ตามที่กลาวมาแลว เร่ืองรามเกียรติ์ของไทยยังมีฉบับ
ทองถ่ินตาง ๆ ที่แตกตางกันออกไป เนื่องจากประเทศไทยประกอบไปดวยวัฒนธรรมหลายกลุมทั้ง

                                                          
13พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย,บทละครเรื่องรามเกียรติ์  (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพคุรุสภา, 2510), ค.
14พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวง อดิศรอุดมเดช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระราม

เดินดงพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 4 (พระนคร : โรงพิมพไทย, 2462).
15พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร, เร่ืองวิจารณนิทานปนหยีหรืออิเหนา

เร่ืองพระรามและสูจิบัตรโขน ละคร, 128 – 129.
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ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต ตางก็มีประวัติศาสตร  พัฒนาการทางสังคม  และวัฒนธรรมของคนที่
แตกตางไปจากภาคกลาง  ดินแดนภาคใตที่อยูใกลมลายูก็ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากมลายู      
วัฒนธรรมอีสานก็มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมลาวและเขมร วัฒนธรรมลานนาก็มีความสัมพันธ
กับวัฒนธรรมพมา แตละภาคจึงมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันไปมีผลทําใหนิทาน
พระรามที่มีอยูในอีสาน ลานนา ภาคตะวันตก  และภาคใต มีที่มาและลักษณะที่แตกตางกันไปดวย16

เมื่อคนในทองถ่ินเหลานี้รับเรื่องพระรามมาแลวก็ปรับใหเขากับทองถ่ินของตนทําใหเกิดเปนนิทาน
พระรามสําหรับอีสาน เชน พระลักพระลาม  และพระรามชาดก สํานวนลานนา เชน หอรมาน    
ปรัมมเหียร  พรหมจักร  ลังกาสิบโห และอุสสาบารส  สํานวนภาคใต  เชน รามเกียรติ์ฉบับวัดควน
เกย และสํานวนทางภาคตะวันตก เชน รามเกียรติ์วัดขนอน ซ่ึงใชประกอบการเลนหนังใหญ 
รามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินสวนใหญจะมีทั้งรูปแบบและเนื้อหาที่ไมเหมือนกับรามเกียรติ์พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

นอกจากนี้รามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินไทยยังเปนเรื่องเลากันตามพื้นบานและมีอิทธิพลตอ
ชาวบานอยางมาก เชน รามเกียรติ์ฉบับภาคเหนือเปนนิทานชาดกนอกนิบาตเนนคุณธรรมของตัว
ละคร17 เชนเดียวกับรามเกียรติ์ฉบับอีสานเปนนิทานชาดกเนนหนาที่และความกตัญู18   สวน
รามเกียรติ์ฉบับภาคใตมีเนื้อเรื่องไมสมบูรณ ลักษณะบทประพันธและการดําเนินเรื่องคลายภาค
กลางมาก แตไมสามารถระบุไดวามีที่มาจากฉบับใด

ลักษณะรวมของรามเกียรติ์ทั้งฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และของ
ทองถ่ินคือเร่ืองของตัวละครที่มีความสามารถในการรบ การแสดงความกลาหาญในการทําสงคราม
ระหวางฝายยักษและฝายมนุษย ตัวละครทั้งสองฝายตางมีความเปนนักรบเหมือนกัน ประเด็นเกี่ยว
กับตัวละครในเรื่องจึงเปนประเด็นสําคัญที่ผูเขียนวิทยานิพนธประสงคที่จะนํามาศึกษาในครั้งนี้

ความหมายของตัวละครในวรรณกรรมมีอยูสองระดับ คือ ระดับแรกตัวละครคือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทในเรื่อง ความหมายระดับที่สองคือ คุณลักษณะของตัวละคร เชน รูปราง

                                                          
16ศิราพร ฐิตะฐาน, ในทองถ่ินมีนิทานและการละเลน, 132.
17สิงฆะ วรรณสัย [ปริวรรต], ชาดกนอกนิบาตพรหมจักร : รามเกียรติ์ฉบับสํานวน

ภาษาลานนาไทย    (กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ, 2522), 6.
18พระอริยานุวัตร เขมจรีเถระ [ตรวจชําระ], พระลัก – พระลาม (กรุงเทพมหานคร :   

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป, 2518).
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หนาตา หรือ คุณสมบัติพิเศษทางศีลธรรม19 แตโดยทั่วไปแลวตัวละครในเรื่องเลาหมายถึงผูมีบท
บาทในทองเรื่องและเหตุการณตาง ๆ นั่นเอง

การที่ตัวละครปรากฏในเรื่องในลักษณะใดนั้นขึ้นอยูกับเทคนิควิธีของผูแตง กลวิธี
วิเคราะหการนําเสนอตัวละคร อาจทําโดยใชการสังเกตในดานลักษณะรูปราง  หนาตา ลักษณะการ
พูดจา บทสนทนา พฤติกรรมซึ่งหมายถึงการกระทําตาง ๆ ความรูสึกนึกคิด ปฎิกริยาจากตัวละคร
อ่ืน20

ในการศึกษาวรรณกรรม ประเด็นเรื่องตัวละครเปนประเด็นหนึ่งที่นักวิจารณสนใจและ
นํามาใชเปนหลักในการศึกษางาน      เพราะหากเขาใจตัวละครก็จะเขาใจความคิดและจินตนาการ
ของผูแตงได     วิทย       ศิวะศริยานนท ไดแสดงความคิดเห็นวา เร่ืองรอยแกวเปนที่ติดใจของผูอาน 
สวนใหญแลวผูอานติดใจตัวละคร บางครั้งผูอานอาจจะจําเนื้อเร่ืองไมไดแตสามารถจดจําตัวละคร
ไดเปนอยางดี21

ในวรรณคดีของไทยมักจะไมมีตัวละครเอกที่เดนเพียงตัวเดียว แตจะมีหลายตัว และจะ
ผลัดกันเดนในเรื่อง  เชน ในเรื่องรามเกียรติ์มีตัวละครหลายตัวที่มีความโดดเดนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การมีฝมือในการรบ  เชน  หนุมาน   สุครีพ    องคต   และนิลพัท   แตมีอยูตัวหนึ่งที่มีลักษณะโดด
เดนมากกวาตัวละครตัวอ่ืน ๆ ทั้งในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและ
รามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน   ความโดดเดนที่วานี้คือความโดดเดนในเรื่องของการทํางานเพื่อผูอ่ืน       
ตัวละครที่วานี้คือ หนุมาน ซ่ึงนาจะนํามาศึกษาเปนอยางยิ่ง

หนุมานเปนตัวละครที่นาสนใจมากตัวหนึ่งทั้งในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกและรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน ดังนี้

1. หนุมานมีลักษณะพิเศษที่แตกตางกัน เชน  ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลก และรามเกียรติ์ฉบับ       วัดขนอน    หนุมานสามารถหาวเปนดาวเปนเดือน
และตะวัน    ในรามเกียรติ์ฉบับลานนาเรื่อง    หอรมาน หอรมานมีกําลังและอิทธิฤทธิ์มาก  สามารถ
ดําดิน ดําน้ํา และเดินในน้ําได   เปนตน

                                                          
19ธัญญา สังขพันธานนท, วรรณกรรมวิจารณ (กรุงเทพมหานคร : นาคร, 2539), 173.
20นพ ปาลกะวงศ  ณ อยุธยา, ปาฐกถาเรื่องนวนิยาย (กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา, 

2519), 9.
21วิทย ศิวะศริยานนท , วรรณคดี และวรรณคดีวิจารณ (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิช, 2539), 59.
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2. สถานภาพหนุมานมีลักษณะที่นาสนใจ กลาวคือ  ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ลังกาสิบโห และรามเกียรติ์วัดขนอน หนุมานมีสถานภาพติดตัวเปนบุตร
พระพาย ในเรื่อง หอรมาน  ปรัมมเหียร และรามเกียรติ์วัดควนเกย หนุมานเปนบุตรพระอิศวร เร่ือง
พรหมจักร หนุมานเปนบุตรสุครีพ เร่ือง อุสสาบารส หนุมานเปนบุตรวานร เร่ือง พระลักพระลาม
และพระรามชาดก หนุมานเปนบุตรของพระราม  อยางไรก็ตามการแสดงบทบาทของหนุมานจะขัด
แยงกับสถานภาพติดตัวของตน เชน ในเรื่อง พระลักพระลาม และพระรามชาดก แทนที่หนุมานจะ
แสดงบทบาทของบุตร หนุมานกลับแสดงบทบาทในฐานะทหารเอกของพระรามที่จงรักภักดี กลา
หาญและฉลาดเหนือกวาทหารคนอื่น ๆ

3. ลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ตางกัน เชน ในดานความเจาชู ใน
รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระรามชาดก     พระลักพระลาม และ 
รามเกียรติ์วัดขนอน หนุมานมีนิสัยเจาชู  แตในรามเกียรติ์ฉบับทองถิ่นบางฉบับหนุมานไมมีนิสัย
เจาชูเลย เชน     ในรามเกียรติ์เร่ืองหอรมาน ปรัมมเหียร ลังกาสิบโห และ     อุสสาบารส เปนตน

จากที่กลาวมาขางตนนั้นจะเห็นไดวาหนุมานทั้งในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกและรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินมีลักษณะที่นาสนใจทั้งลักษณะพิเศษ ลักษณะนิสัย 
และบทบาท อยางไรก็ตามหนุมานในรามเกียรติ์ทุกสํานวนมีลักษณะรวมที่เหมือนกันคือความภักดี
ตอพระราม หนุมานนั้นยินดีที่จะรับใชพระรามโดยไมหวังส่ิงใดตอบแทน  งานของหนุมานเปน
งานที่ลวนแตเส่ียงอันตราย เหนื่อยยาก  เชน การขามทะเลไปลงกาเพื่อไปถวายแหวนนางสีดา      
หนุมานยอมเสี่ยงอันตรายดวยการเสนอใหจุดไฟเผาตนเองเพราะมีจุดประสงคที่จะเผาลงกา

  ในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน เชน รามเกียรติ์เร่ือง หอรมาน พรหมจักร พระลักพระลาม 
พระรามชาดก และลังกาสิบโห ก็แสดงใหเห็นถึงการเสี่ยงอันตรายจากการไปถวายแหวนใหนางสี
ดาเชนเดียวกัน        การไปแบกภูเขายารักษาพระลักษมณที่ถูกหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ  ใน
รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกหนุมานตองยอมเสี่ยงชีวิตไปยึดรถของ
พระอาทิตยไวเพื่อไมใหพระอาทิตยขึ้นมากอนที่ตนจะหายาไดครบตามที่พิเภกบอกจนถูกพระ
อาทิตยเผาเปนจุณ     ในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน เชน ในรามเกียรติ์เร่ือง พระรามชาดก หุนละมาน
ตองจับพระอาทิตยขวางออกไปทางทิศตะวันออกเพื่อตนจะสามารถชวยชีวิตของพระลักษณไดทัน  
เปนตน

นอกจากการไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกาและการไปเก็บยารักษาพระลักษมณแลว 
ยังมีงานอื่น ๆ อีกมากมายที่ตัวละครหนุมานทั้งในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกและรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินตองใชความพยายามแตเพียงผูเดียว ผูอ่ืนไมสามารถทําได เชน 
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การไปชวยพระรามที่ถูกไมยราพลักตัวไปเมืองบาดาล การไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ  
เปนตน    จะเห็นไดวาถาเปรียบเทียบกับสุครีพ หรือพิเภกแลวหนุมานจะทํางานที่ยากกวา   ไดรับ
ความลําบากกวาแมพระรามมิไดใหสัญญาวาจะใหอะไรตอบแทนแตหนุมานก็เต็มใจทํา  นอกจาก
นั้น  หนุมานยังมีความสามารถในดานการรบที่เดนกวาตัวละครตัวอ่ืน ๆ ดวย

การที่หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและ        
ฉบับทองถ่ินมีชาติกําเนิด ลักษณะนิสัยและบทบาทที่แตกตางกันนั้นคงเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ ดัง
นี้

1. ผูแตงรับอนุภาคมาจากเรื่องรามเกียรติ์สํานวนอื่น ๆ   การถายทอดเรื่องรามเกียรติ์
จากชนชาติอ่ืนเขามาในประเทศไทยทําใหรามเกียรติ์ทั้งในฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกและฉบับทองถ่ินมีลักษณะที่แตกตางกันกลายเปนเอกลักษณของทองถ่ินไป โดยเฉพาะทาง
ดานตัวละครหนุมาน เชน       ในเรื่องหิกายัตศรีรามตอนที่กลาวถึงหนุมานวาเปนโอรสของพระ
ลาม    ในรามเกียรติ์เร่ืองพระลักพระลาม และพระรามชาดกมีที่มาจากรามายณะมลายู22  เปนตน

2. ผูแตงตองการใหความบันเทิงแกประชาชน คือ ผูแตงรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ตองการ
ใหเร่ืองสนุก ตัวละครนาสนใจ   ผูแตงจึงใชความคิดและจินตนาการของตนเองเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมเสริมตอประวัติหนุมาน    ทําใหรูสึกวาตนมีสวนสรางหรือเปนผูสรางตัวละครที่นาสนใจตัว
นี้23      ในเรื่อง พระรามชาดก หนุมานอยูในฐานะลูกพระรามเชนเดียวกันกับในเรื่อง พระลัก       
พระลาม หนุมานสามารถกระทําการใด ๆ ไดอยางเต็มที่ แมจะทําความผิดแตพระรามมิไดตําหนิ  
หนุมานแตประการใด  เหตุการณตอนนี้ตางกันกับในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระ           
พุทธยอดฟาจุฬาโลกซ่ึงหนุมานมีฐานะเปนทหารของพระราม     ในตอนที่หนุมานไปเผาลงกา
พระรามโกรธมากเพราะกลัววาทศกัณฐจะทํารายนางสีดา ทําใหหนุมานเสียใจที่ไมคิดใหดีเสียกอน

3. ผูแตงตองการสอนหลักศาสนาใหแกผูอาน  เชน เร่ือง พระลักพระลาม กลาวถึง
กรรมของหนุมานในอดีตชาติที่หนุมานกอไว ผูแตงจึงสรางใหหนุมานเพียรทําแตความดีนั่นคือการ

                                                          
22เสฐียรโกเศศ และนาคะประทีป, พระรามมลายู (พระนคร : โรงพิมพไทยเกษม, 

2476), 16 – 17.
 23ศิราพร ฐิตะฐาน, “รามเกียรติ์ : การศึกษาในแงการแพรกระจายของนิทาน”         

(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2522),  229.
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รับใชพระโพธิสัตวเพื่อลบลางบาปที่ทําไวและชวยเสริมบารมีพระโพธิสัตวเพื่อการบรรลุถึง
นิพพาน ในที่สุดดวยผลแหงความดีทําใหหนุมานกลายมาเปนคนอีกครั้งหนึ่ง

4. ผูแตงตองการถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมความเชื่อของคนใน
ทองถ่ิน เชน ทางดานคานิยม ความเชื่อตาง ๆ ของคนในทองถ่ิน เชน อนุภาคที่เกี่ยวกับเรื่องชูสาว 
การที่หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับอีสานจะมีนิสัยเจาชูจึงไมผิดแปลกแตประการใด เนื่องจากทาง
อีสานนั้นเรื่องชูสาวเปนเรื่องปกติ    ผูอานยอมรับไดและเปนเรื่องที่คุนเคยอยูแลว24   เปนตน

   กลาวไดวาหนุมานเปนตัวละครตัวหนึ่งที่ผูแตงสนใจแตงใหมีบทบาทสําคัญ  เพื่อทํา
ใหเร่ืองสนุก นาสนใจ จึงสมควรที่จะศึกษาตัวละครหนุมานในรามเกียรติ์ทุกฉบับอยางละเอียดเพื่อ
ใหเห็นลักษณะนิสัย บทบาท อยางชัดเจนและใหเขาใจสาเหตุการสรางตัวละครนี้ในรามเกียรติ์ฉบับ
ตาง ๆ ดวย

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
        การศึกษาเรื่องรามเกียรติ์อาจแบงออกไดเปน 2  กลุม ดังนี้

1. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ซ่ึงมีดังนี้
1.1 รามเกียรติ์ฉบับราชสํานัก  มีดังนี้
สมพร สิงหโต (2517) วิเคราะห “ความสัมพันธระหวางรามายณะของวาลมีกิและ

รามเกียรติ์พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1” เปนการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางรามายณะ
กับรามเกียรติ์อยางละเอียดในดานเนื้อเร่ือง ตัวละคร และสาระสําคัญตลอดจนอิทธิพลที่รามเกียรติ์มี
ตอสังคมไทย ผลการศึกษาปรากฏวา ในดานเนื้อเร่ืองเคาเรื่องสวนใหญตรงกัน แตสวนปลีกยอยตาง
กัน ในดานบุคลิกตัวละครเปลี่ยนแปลงไปบาง  ตัวละครสวนใหญในรามเกียรติ์มีบุคลิกลักษณะใกล
เคียงกับบุคคลธรรมดามากกวาในรามายณะและดูสมจริงมากกวาในรามายณะ25

ฉัตรชัย วองกสิกรณ (2529) วิเคราะหบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธพระ
บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ศึกษาโดยการแบงเนื้อเร่ืองรามเกียรติ์ออกเปนตอน ๆ เพื่อนํา
ไปใชในการแสดงละครและนําหลักการฟอนรํามาวิเคราะหความเหมาะสมของบทละคร ผลการ
ศึกษาปรากฏวาบทละครพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกสามารถนําใชใน

                                                          
24เร่ืองเดียวกัน, 135.
25สมพร สิงหโต, “ความสัมพันธระหวางรามายณะของวาลมีกิและพระราชนิพนธใน

รัชกาลที่1” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย      
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2517).
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การแสดงละครในไดทั้งฉบับ อาจมีบางตอนที่มีขอบกพรองไมสามารถฟอนรําไดงดงามหรือขัดกับ
นาฏศิลปแตก็เปนสวนนอย26

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง (2533)  ศึกษาภาพลักษณของผูปกครองในบทละครรามเกียรติ์พระ
บาทสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี โดยศึกษาในดานแกนเรื่อง โครงเรื่อง ฉาก ตัวละคร บทสนทนา      
กลวิธีการแตง รวมทั้งศึกษาภาพลักษณของผูปกครองและทรรศนะของกวีเกี่ยวกับเรื่องการศาสนา 
การศาล และการปองกันบานเมือง ผลการศึกษาปรากฏวาภาพลักษณของผูปกครองตองเปนนักรบที่
กลาหาญ มีความยุติธรรม คํานึงถึงหนาที่เปนสําคัญ  เปนตน บทพระราชนิพนธสมเด็จพระเจา     
กรุงธนบุรีเปนเสมือนกระบอกเสียงที่จะสื่อสารเหตุการณตาง ๆ ที่ทรงเห็นวามีความเหมาะสมและ
สําคัญตอบานเมือง27

 เสาวณิต จุลวงศ (2536) ศึกษาโครงสรางของสังคมในรามเกียรติ์พระราชนิพนธใน
รัชกาลที่ 1 เพื่อแสดงใหเห็นความสัมพันธในดานสมาชิกของสังคม สถาบันทางสังคม และระเบียบ
ทางสังคม ผลการศึกษาปรากฏวาความเปนระเบียบของสังคมในเรื่องรามเกียรติ์นั้นเกิดขึ้นไดเนื่อง
จากการจัดระเบียบของสังคมทางดานบรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาทไดอยางเหมาะสมเพื่อ
กําหนดตําแหนงและหนาที่ของสมาชิกในสังคม28

อารมณ ไทยสุริโย (2536) วิเคราะหโคลงรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธในรัชกาล   
ที่ 5 โดยศึกษาในดานประวัติการแตง คุณคาของเรื่องทั้งในดานวรรณศิลปและคุณคาทางดานสังคม 
ผลการศึกษาปรากฏวา โคลงรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 5 สามารถอธิบายภาพ

                                                          
26ฉัตรชัย วองกสิกรณ, “วิเคราะหบทละครรองเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธใน    

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ตามหลักการละครใน” (ปริญญานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2529).

27วัฒนชัย หมั่นยิ่ง, “ภาพลักษณผูปกครองในบทละครรามเกียรติ์สมเด็จพระเจา        
กรุงธนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย     
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533).

28เสาวณิต จุลวงศ, “โครงสรางของสังคมในรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธในรัชกาล  
ที่ 1” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2519).
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รามเกียรติ์ไดเปนอยางดี ทําใหผูชมภาพเขาใจเรื่องไดดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นโคลงรามเกียรติ์ยังมีคุณคา
ทางดานวรรณศิลปดวยและไดรับการยกยองวาเปนวรรณคดีที่งดงามเรื่องหนึ่ง29

พุฒิมาศ พุมพวง (2540) วิเคราะหรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
โดยศึกษาเนื้อเรื่อง ที่มาของเรื่อง และวิธีดัดแปลงบทละครโดยเปรียบเทียบกับของวาลมีกิและ    
พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเพื่อหารายละเอียดของเนื้อเร่ือง  ตัวละครที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ผลการศึกษาปรากฏวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงนําศิลปะการ
แสดงโขนดั้งเดิมมาใชเพื่อนํามาผสมผสานกันในการสรางเปนบทละครรามเกียรติ์   เชน การพากย 
การเจรจา การเตน การใชคําขึ้นตนเพื่อบอกฐานะของตัวละคร  และการแบงเนื้อเรื่องออกเปนตอน
เปนชุด มีบทกํากับฉาก กํากับเวทีนํามาผสมผสานกันในการสรางเปนบทละครรามเกียรติ์  การดัด
แปลงบทละครรามเกียรติ์ในสวนของเนื้อเรื่องและตัวละครนั้นก็เพื่อใหเหมาะสมสําหรับการแสดง
โขน30

1.2 งานวิจัยรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน มีดังนี้
ฉันทัส ทองชวย (2522)ไดศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมทองถ่ินภาคใตกับฉบับ   

ภาคกลาง โดยศึกษาทั้งรามเกียรติ์ที่เกี่ยวของกับภาคกลาง เชน รามเกียรติ์วัดควนเกย รามเกียรติ์    
วัดทาแค   และรามเกียรติ์ที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมภาคใตเร่ืองอื่น ๆ  เชน สุวรรณหงส              
ตําราพิชัยสงคราม เปนตน  เปนการหาอนุภาครวมของรามเกียรติ์ทั้งฉบับพระบาทสมเด็จพระ    
พุทธยอดฟาจุฬาโลก  และฉบับทองถ่ิน ผลการศึกษาปรากฏวาวรรณกรรมทองถ่ินใตมีอนุภาครวม
กับรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  ตั้งแตตนเรื่องที่วาดวยกําเนิด     ตาง ๆ 
จนถึงพระรามพบพระกุศ สําหรับดานภาษาแมวาจะมีถอยคําภาษาสวนใหญรวมกับฉบับ  ภาคกลาง

                                                          
29อารมณ ไทยสุริโย, “การศึกษาวิเคราะหโคลงรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธใน

รัชกาลที่ 5” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536).

30พุฒิมาศ พุมพวง, “วิเคราะหบทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540).
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ก็ตามแตรายละเอียดปลีกยอยก็แตกตางกันออกไป เร่ืองรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินนั้นมีอิทธิพลตอวิถี
ชีวิตของชาวใต เชน อิทธิพลตอการสั่งสอนจริยธรรม อิทธิพลตอคานิยมของคนในสังคม เปนตน31

การเปรียบเทียบรามเกียรติ์ฉบับลานนากับภาคใต ของ ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ (2522)
วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาเปรียบเทียบในดานเนื้อเร่ือง ตัวละคร และศึกษาวา
รามเกียรติ์ทั้งสองภาคไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทองถ่ินอยางไร ผลการศึกษาปรากฏวาในดาน
เนื้อเร่ืองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกในดานตาง ๆ คือ มีการตัดและเปลี่ยนลําดับเหตุการณเนื้อเร่ืองที่ไมจําเปนตอโครงเรื่อง
ใหญออกไป  มีการเพิ่มเหตุการณบางตอน เชน  เร่ือง พรหมจักร เพิ่มเหตุการณที่เปนลักษณะของ
นิทานชาดก  สวนเรื่อง หอรมาน และรามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกยก็เพิ่มเหตุการณที่เปนความรูสึก   
นึกคิด คานิยม ความเชื่อ ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมบางอยางของทองถ่ิน32

การศึกษาเรื่องรามเกียรติ์สํานวนทองถ่ินอีสาน ของชฎารัตน สุนทรธรรม (2522) 
วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคศึกษาเปรียบเทียบกันระหวางรามเกียรติ์สํานวนทองถ่ินอีสาน  และ 
บทละครเรื่องรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกในดานที่มา ผูแตง เนื้อเรื่อง 
ลักษณะคําประพันธ ความเหมือนความตางในดานตัวละคร เนื้อเร่ืองผลการศึกษาปรากฏวา       
เร่ืองรามเกียรติ์สํานวนทองถ่ินอีสานมีความแตกตางจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก   ทางดานลักษณะของเรื่อง เนื้อเร่ือง และตัวละคร สําหรับ
คุณคาทางดานวรรณศิลปนั้นพบวารามเกียรติ์สํานวนทองถ่ินอีสานเรื่อง พระลักพระลาม มีคุณคา
ทางดานวรรณศิลปมากกวาเรื่อง พระรามชาดก และ ควายทัวระพี สําหรับคุณคาทางสังคมนั้น
รามเกียรติ์สํานวนทองถ่ินสามารถสะทอนใหเห็นสภาพสังคม ความเชื่อ ประเพณีและความเปนชาว
พุทธศาสนาของชาวอีสานในอดีตเปนอยางดี33

การศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ของลานนา ของ พิชิต อัคนิจ (2527) 
วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองหอรมาน พรหมจักร ปรัมมเหียร และราม

                                                          
31ฉันทัส ทองชวย, ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมทองถ่ินใตกับฉบับภาคกลาง  (สงขลา

: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ สงขลา, 2522).
32ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ, เปรียบเทียบรามเกียรติ์ฉบับลานนากับภาคใต (เชียงใหม : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2522).
33ชฎารัตน  สุนทรธรรม ,  “การศึกษาเรื่องรามเกียรติ์ สํานวนทองถ่ินอีสาน”             

(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิล
ปากร, 2522).
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ลักษณะ ในดาน เนื้อเร่ือง พฤติกรรมของตัวละคร และสํานวนโวหาร ผลการศึกษามีวา เนื้อเร่ือง
รามเกียรติ์ลานนาฉบับตาง ๆ มีความแตกตางกันทางดานรายละเอียด เชน การเริ่มเรื่อง การลําดับ
เหตุการณที่แตกตางกัน เชน การพบกันครั้งแรกของพระรามกับนางสีดา ในพรหมจักรกลาววา   
พระยาพรหมจักรสละราชสมบัติเพื่อออกตามหานางคูบุญจนเจอสีดา ในหอรมานกลาววา          
พระรามราชไดเดินทางผานอาศรมพระฤๅษีระหวางทางมีการยกศรกันขึ้น   พระยารามราชเขารวม
ในพิธีดวยจนไดนางสีดามา  สวนบทบาทและและพฤติกรรมของตัวละครจะแตกตางกันไป เชน 
หนุมานในหอรมานจะเอยปากอาสาทําการใด ๆ ดวยตนเองทุกครั้งตางกับหนุมานในพรหมจักร      
ที่ผูเปนพอตองขอรองทุกครั้ง เปนตน34

1.3 งานวิจัยรามเกียรติ์ในดานอื่น ๆ  เชน   การศึกษาในดานการแพรกระจายของ
นิทาน  วิทยานิพนธเร่ือง   “รามเกียรติ์  : การศึกษาในแงของการแพรกระจายของนิทาน”             
ของ  ศิราพร ฐิตะฐาน  (2522) วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคศึกษารามเกียรติ์ทั้ง 3 ภาค คือ ภาคเหนือ 
ภาคอีสานและภาคใต โดยวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงทางดานเนื้อหาของรามเกียรติ์ทั้ง 3 ภาค โดย
อาศัยทฤษฎีการแพรกระจายของนิทาน ผลการศึกษาปรากฏวา เมื่อนิทานแพรจากแหลงหนึ่งไปสู
อีกแหลงหนึ่งนั้นยอมเปลี่ยนแปลงลักษณะตาง ๆ ดังนี้คือ เปลี่ยนรายละเอียด  เพิ่มความ ลดความ 
สลับความ และสับสนความ ในดานการเปลี่ยนรายละเอียดเกิดจากผูเลามีจินตนาการที่จะดัดแปลง
เร่ืองใหแปลกออกไป หรือมีเหตุผลที่จะนํารายละเอียดที่คุนเคยเขามาแทนเรื่องที่ไมคุนเคย          
ในกระบวนการแพรกระจายของนิทานนั้นมีแนวโนมที่เนื้อหาของนิทานจะเปลี่ยนไปตามสภาพ
แวดลอมและยุคสมัย แตจะยังคงโครงเรื่องหรือเอกลักษณอันแสดงความเปนตัวของตัวเองไวได
เสมอ ตลอดระยะเวลาแหงการเลานิทาน35

สุรพงษ โสธนะเสถียร  (2526) ศึกษารามเกียรติ์การแปลความหมายทางการเมืองโดย
อาศัยทฤษฎี แนวความคิดทางสังคม ทางการเมืองและการบริหารในทางรัฐศาสตรมาประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ   วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคศึกษาแนวคิดของผูประพันธในวรรณคดีในการแสดง
ออกซ่ึงความคิดเห็นในดานการเมือง การปกครองที่ปรากฏในวรรณคดี ผูเขียนวิทยานิพนธเนนการ
วิเคราะหบทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเปนหลักไม

                                                          
34พิชิต อัคนิจ, การศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ของลานนา (เชียงใหม : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2527).
35ศิราพร ฐิตะฐาน, “รามเกียรติ์ : การศึกษาในแงการแพรกระจายของนิทาน.”
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ไดศึกษาสํานวนทองถ่ินดวย  ผลการศึกษาปรากฏวาผูประพันธนั้นมีสวนในการสรางมุมมองของ
เร่ืองเพื่อแสดงใหเห็นถึงการเมืองการปกครองในรัชสมัยของพระองค36

1.4 งานเขียนที่เปนหนังสือและบทความที่มิใชงานวิจัย มีงานเขียนเกี่ยวกับเรื่อง
รามเกียรติ์จํานวนมาก เชน เร่ืองบอเกิดรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว37

(2484)  ตอมาก็มีฉบับของเสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป ไดแก สมญาภิธานรามเกียรติ์38  (2499)  
อุปกรณรามเกียรติ์39  (2515) และประชุมเรื่องพระรามและแงคิดจากวรรณคดี40 (2516) กรมหมื่น
พิทยลาภพฤฒิยากร (2517)  ไดทรงนิพนธเคาเรื่อง รามเกียรติ์ภาคตาง ๆ ในประเทศไทยกับประเทศ
ใกลเคียง   และการเดินทางของรามเกียรติ์41    ผลงานของนักวิชาการดังกลาวมักจะวิเคราะหเกี่ยวกับ
ที่มาของรามเกียรติ์ และการเดินทางของรามเกียรติ์จากแหลงหนึ่งเดินทางมาอีกแหลงหนึ่ง

ในสวนที่เปนบทความ ไดแก  มณีปน พรหมสุทธิรักษ (2525)   เร่ือง “บทละครเรื่อง
รามเกียรติ์  ภาพสะทอนพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก” กลาวถึงทัศนคติบางประการของ                    
พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟาจุฬาโลกในการพระราชนิพนธบทละครรามเกียรติ์ ผูเขียนกลาววาเมื่อ
พิจารณาจากพระราชกรณียกิจพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกในดานตาง ๆ แลวคงเปนไปไมไดวาพระ
บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  จะทรงไมมีสวนรวมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเรื่องรามเกียรติ์

                                                          
36สุรพงษ โสธนะเสถียร, “วิเคราะหรามเกียรติ์การแปลความหมายทางการเมือง” 

(วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชารัฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2526).

37พระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, บอเกิดรามเกียรติ์,  คํานํา.
38นาคะประทีป [นามแฝง], สมญาภิธานรามเกียรติ์   (พระนคร : โรงพิมพชางพาณิชย, 

2499).
39เสฐียรโกเศศ [นามแฝง] , อุปกรณรามเกียรติ์, คํานํา.
40เสฐียรโกเศศ และนาคะประทีป,ประชุมเรื่องพระรามและแงคิดจากวรรณคดี  

(กรุงเทพมหานคร : เจริญวัฒนการพิมพ, 2516).
41พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร, เร่ืองวิจาณนิทานปนหยีหรืออิเหนา

เร่ืองพระรามและสูจิบัตรโขน ละคร,  คํานํา.
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เลย   จึงยังคงกลาวไดวาบทละครรามเกียรติ์พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเปนภาพสะทอนพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกนั่นเอง 42

สมพร สิงหโต (2534) เรื่อง “นาฏวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์” เปนการกลาวถึง
รามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ที่ไทยใชเลนละคร โขน หนัง มาตั้งแตสมัยอยุธยาจนมาถึงปจจุบัน ผูเขียน
กลาววารามเกียรติ์เปนวรรณคดีการแสดงที่ไดรับความนิยมสูงเสมอมา แมในปจจุบันจะมีส่ิงที่ให
ความบันเทิงมากมายแตรามเกียรติ์ก็ยังเปนที่รูจักในรูปการแสดงโขนอยูเชนเคย   รามเกียรติ์จึงยังคง
ความสําคัญในฐานะนาฏวรรณคดีเร่ืองหนึ่งของไทย43

มณีปน พรหมสุทธิรักษ (2534) เร่ือง “รามเกียรติ์กับวิถีชิวิตไทย” เปนการศึกษาเรื่อง
รามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ของไทยทั้งสํานวนภาคกลางและทองถ่ิน พบวาเรื่องรามเกียรติ์นั้นมีความ
สัมพันธกับวิถีชีวิตไทยทุกดาน ไมวาจะเปนความเปนอยู ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ การเมือง การ
ปกครอง และจริยธรรม44

ภาษิต จิตรภาษา (2535) เร่ือง “รามายณะของไทยทําไมมีสี” ผูเขียนกลาววาการที่ตัว
ละครแตละตัวมีสีสันที่แตกตางกันนั้นอาจเกิดจากผูรังสรรคตองการความสวยงาม หรือตองการ
ความแปลกใหม จึงไดเกิดเปนสีตาง ๆ ประจําตัวละครขึ้น45

วิสุทธิ์ บุษยกุล (2538)  เร่ือง   “รามายณะ, รามเกียรติ์ และ พระลักพระลาม” ผูเขียน
บรรยายการเดินทางของรามายณะจากอินเดียจนมาถึงรามเกียรติ์ทองถ่ินของไทยเรื่องพระลัก     
พระลาม  นอกจากนั้นผูเขียนยังเปรียบเทียบใหเห็นมุมมองความรักของพระรามที่มีตอสีดาใน    
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและฉบับพระลักพระลามพบวาพระรามในเรื่อง    

                                                          
42มณีปน พรหมสุทธิรักษ, “บทละครเรื่องรามเกียรติ์ : ภาพสะทอนพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลกมหาราช,”  วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 5, 2 (มกราคม 2525) : 13 – 21.
43สมพร สิงหโต, “นาฏกรรมเรื่องรามเกียรติ์,” ว.วิชาการคณะมนุษยศาสตร ม. บูรพา  

(เมษายน 2534) : 6-11.
44มณีปน พรหมสุทธิรักษ, “รามเกียรติ์กับวิถีชีวิตไทย,”  ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศ

ไทย 8, 7 (เมษายน 2534) : 6 – 11.
   45ภาษิต จิตรภาษา, “รามายณะของไทยทําไมมีสี,” ศิลปวัฒนธรรม 13, 6 (เมษายน 

2535) : 72 – 77.
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พระลักพระลามมีภรรยามากตามแบบฉบับของวรรณคดีอีสานไมเหมือนกับในฉบับพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกที่พระรามรักเดียวใจเดียว 46

ศรีสุรางค พูลทรัพย  (2540) เร่ือง “รามเกียรติ์ วรรณกรรมในสวนที่เปนรากฐานของ
วัฒนธรรมการเมือง และการปกครองของไทย” ผูเขียนกลาวถึงบทละครรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกที่เปนรากฐานของวัฒนธรรม เชน การมีสัมมาคารวะ การเคารพผูอาวุโส 
ในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครองจะเนนที่ผูปกครองคือพระรามซึ่งเปนสัญลักษณของ           
ผูปกครองในอุดมคติ การกลาวถึงคุณสมบัติที่ดีของขาราชการ เชน ความซื่อสัตย ความกลาหาญ 
และ การกลาวถึงอนุชาในอุดมคติ เปนตน47

2 .งานเขียนที่เปนการศึกษาเฉพาะตัวละครของเรื่องรามเกียรติ์ ดังนี้
2.1  การศึกษาตัวละครหลายตัว เชน ศรีสุรางค   พูลทรัพย ไดวิเคราะห (2525) เร่ือง         

“ตัวละครในรามเกียรติ์” เพื่อศึกษาดานลักษณะของตัวละคร กําเนิด และพฤติกรรมของตัวละครใน
ดานตาง ๆ เพื่อช้ีใหเห็นความคลายคลึงและความแตกตางระหวางรามายณะของวาลมีกิกับ
รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก    ผูเขียนกลาววาหนุมานทั้งในฉบับพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก   และฉบับรามายณะมีพฤติกรรมคลาย ๆ กัน คือ มีความจงรักภักดี
ตอพระราม มีความซื่อสัตย และเกงกาจกลาหาญในการรบ แตในรายละเอียดนั้นหนุมานใน
รามเกียรติ์เจาอุบายกวาในการทําศึก อยางไรก็ดี หนุมานมีบทบาทมากในการชวยพระรามปราบฝาย
อธรรมทั้งในรามเกียรติ์และรามายณะ นับเปนตัวละครที่สําคัญมากตัวหนึ่ง48

ศิริพงศ พยอมแยม (2525) เร่ือง “ภาพและประวัติตัวละครรามเกียรติ์” ผูเขียนสนใจที่
จะศึกษาและเผยแพรเรื่องราวของรามเกียรติ์โดยนําภาพมาประกอบการเลาเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
ประวัติตัวละครที่สําคัญแตละตัว เชน หนุมาน องคต นิลพัท และสุครีพ เปนตน ในดานชาติกําเนิด 
และบทบาทสําคัญบางตอนเพื่อใหผูอานมองเห็นบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของตัวละครเหลานั้นได
ชัดเจนยิ่งขึ้น   ผูเขียนเลาถึงหนุมานตั้งแตชาติกําเนิดของหนุมาน บทบาทในการเปนทหารของ

                                                          
46วิสุทธิ์ บุษยกุล, “รามายณะ, รามเกียรติ์ และพระลักพระลาม,” ว. ราชบัณฑิตยสถาน

20, 3          (เมษายน – มิถุนายน 2538) : 8 – 28.
   47ศรีสุรางค พูลทรัพย, “รามเกียรติ์ วรรณกรรมในสวนที่เปนรากฐานของวัฒนธรรม

การเมืองและการปกครองไทย,”  ภาษาและหนังสือ  28 (2540) : 25 – 43.
48ศรีสุรางค พูลทรัพย, ตัวละครในรามเกียรติ์ (กรุงเทพมหานคร : พิฆเนศวรการพิมพ, 

2525).
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พระรามคือการชวยพระรามปราบฝายอธรรม   ผูเขียนไดเลาประวัติของหนุมานไวเพียงแคการมีบท
บาทในการติดตามมาอุปการของพระรามไปจนพบกับพระมงกุฎและพระลบ หลังจากนั้นไดถูก
พระมงกุฎและพระลบสักหนา  แตพระรามก็แกไขไดสําเร็จ49

วิญ ูบุญยงค (2540)  เร่ือง “วานรในรามเกียรติ์” เปนการศึกษาวานรในรามเกียรติ์ 
ซ่ึงประกอบไปดวย หนุมาน  องคต ชมพูพาน ทาวมหาชมพู นิลพัท มัจฉานุ อสุรผัด และขุนพล
พระราม  ในดานกําเนิดตัวละคร การถวายตัวตอพระราม และลักษณะเดนของตัวละคร เพื่อใหผู
อานรูจักตัวละครตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น ผูเขียนไดกลาวถึงตัวละครหนุมานวาเปนตัวละครที่สําคัญ      ตัว
หนึ่งเพราะชวยในการปราบฝายอธรรม  เชน  สหัสเดชะ    วิรุณจําบัง    และไมยราพ    เปนตน นอก
จากนั้นยังเปนตัวละครที่มีนิสัยเจาชูเพราะมีเมียถึง 6 คน คือ  คือ นางบุษมาลี นางเบญกาย     นาง
สุพรรณมัจฉา นางวานริน นางมณโฑ และนางสุวรรณกันยุมา50

วีนัส  [นามแฝง]  (2513)  เร่ือง “เมียของหนุมาน” ผูเขียนไดบรรยายถึงสาเหตุที่ทํา
ใหหนุมานและเมียทั้ง 6 คนไดพบกัน คือ  นางบุษมาลี นางเบญกาย นางสุพรรณมัจฉา นางวานริน 
นางมณโฑ และนางสุวรรณกันยุมา51

มัทนี รัตนิน (2515) เร่ือง “รามายณะเปรียบเทียบทางวรรณคดีภาค 1   และภาค 2” 
ในภาค 1 นั้นผูเขียนไดเปรียบเทียบแหลงที่มา   การดัดแปลงเนื้อหาใหเขากับอารยธรรมทองถ่ิน 
อิทธิพลของศาสนา บทบาทและความหมายของพระรามในรามายณะฉบับตาง ๆ ในเอเชียซ่ึง
คลายคลึงหรือแตกตางไปจากฉบับรามายณะของอินเดีย และในทายบทผูเขียนไดเกริ่นถึงทศกัณฐ
ไวเล็กนอย    ตลอดจนการเปรียบเทียบโดยสังเขปถึงทัศนคติเร่ืองความดี  ความชั่วในมหากาพย     
อีเลียดและรามายณะซึ่งแสดงใหเห็นความแตกตางกันของปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ในภาค 2  
(2516) ผูเขียนไดศึกษาปญหาเรื่องความชั่ว และคนชั่วในบทละครรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมาเปรียบเทียบกับรามายณะ เชน   ทศกัณฐ กุมภกรรณ พิเภก หนุมาน สุครีพ 
และนางมณโฑ  เพื่อใหเห็นบุคลิกของตัวละครอยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ผูเขียนกลาวถึงหนุมานวา     
หนุมานของไทยนั้นมีคุณสมบัติ บุคลิกลักษณะ และอุปนิสัยใจคอของเทวดา มนุษย  และสัตว
เดรัจฉานผสมผสานอยูในตัวอยางนาสนใจยิ่ง ความชั่วนั้นสามารถยกโทษใหไดเพราะกระทําไป

                                                          
49ศิริพงศ  พยอมแยม, ภาพและประวัติตัวละครรามเกียรติ์ : ประกอบการศึกษาวิชา    

วรรณคดีและศิลปกรรมไทย  (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2525).
50วิญ ูบุญยงค, วานรในรามเกียรติ์ (กรุงเทพมหานคร : บริษัทตนออ แกรมมี่ จํากัด 

(มหาชน), 2540).
51วีนัส  [นามแฝง], “เมียของหนุมาน,”  ชัยพฤกษ  (15 เมษายน 2513) : 9 – 10.
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เพื่อความดีและสงเสริมฝายธรรม เปนคานิยมของคนไทยอยางหนึ่งที่เล็งผลปลาย  (end) มากกวาวิธี
การกระทํา (mean) 52

2.2 การศึกษาตัวละครเพียงตัวเดียว มีดังนี้ ทรงวิทย ดลประสิทธิ์   (2542)   เรียบเรียง             
“หนุมาน ชาญสมร” เปนการเลาชีวิตของหนุมานตั้งแตรับราชการไปจนถึงผูหญิงของหนุมาน  และ
การรวมแสดงความคิดเห็นของผูอานวาหนุมานเปนลูกใคร53

 ปญญา นิตยสุวรรณ  (2537) เขียนบทความเรื่อง “ตัวละครสําคัญในเรื่องรามเกียรติ์” 
คือ ตัวหนุมาน เปนการเลาประวัติของหนุมานในเรื่องชาติกําเนิดจนมาถึงการมาเปนทหารรับใช
พระราม54

จากการสํารวจเอกสารการศึกษาเรื่องรามเกียรติ์ดังที่กลาวมาขางตนพบวางานเหลา
นี้จะเปนการอธิบายความหรือตีความเรื่อง กับเปนการเลาถึงที่มาและเสนทางการแพรกระจายของ
รามเกียรติ์ และการศึกษาตัวละครโดยรวมมากกวาการวิเคราะหรายละเอียดปลีกยอยของเรื่อง เชน 
การวิเคราะหตัวละครซึ่งจะเปนประเด็นสําคัญที่ทําใหผูอานไดเห็นความคิด ความประสงคหลักของ
ผูแตง การศึกษาตัวละครหนุมานของทรงวิทย ดลประสิทธิ์นั้นเปนการเรียบเรียงขอมูลจากการ
บรรยายของเสรี หวังในธรรมจากการแสดงโขนในโอกาสตาง ๆ  ผูศึกษามุงบรรยายตัวละคร        
หนุมานตั้งแตชาติกําเนิดของหนุมาน การเขามาเปนขารับใชของพระราม ผูหญิงของหนุมาน และ
การรวมแสดงความคิดเห็นของผูอานวาหนุมานเปนลูกใคร การศึกษาครั้งนี้เปนเพียงการเลาเรื่อง   
ตัวละครหนุมานใหสนุกและนาสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผูเขียนไดยกตัวอยางการบรรยายของ    
เสรี หวังในธรรม มาประกอบการเขียน การบรรยายของเสรี หวังในธรรมนั้นจะเนนอารมณขันใน
การพากยโขนโดยเฉพาะการพากยตัวละครหนุมาน  อยางไรก็ตามการเขียนเร่ืองหนุมานชาญสมรนี้
ยังขาดการศึกษารายละเอียดดานบทบาท  ลักษณะนิสัยรวมไปถึงสาเหตุของการสรางตัวละครตัวนี้
ซ่ึงชวยใหเห็นความสัมพันธระหวางผูเสพและผูสรางวรรณกรรม ในดานบทความตาง ๆ ก็เชนเดียว

                                                          
52มัทนี รัตนิน, “รามายณะเปรียบเทียบทางวรรณคดี ภาค 1 – 2,” วารสารธรรมศาสตร       

2,  3  (พฤศจิกายน 2515 – ตุลาคม 2516) : 109 – 135.
53ทรงวิทย ดลประสิทธ, หนุมาน ชาญสมร เรียบเรียงจากการแสดงบรรยายโดย         

เสรี หวังในธรรม  (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2542).
54ปญญา  นิตยสุวรรณ,  “ตัวละครสําคัญในเรื่องรามเกียรติ์  (ตอนที่ 44 – 46),”             

ว. วัฒนธรรม 31, 8 – 10  (มีนาคม -  สิงหาคม 2537) : 29 – 34, 19 – 22.
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กัน การเขียนถึงตัวหนุมานเปนเพียงการเขียนเกร็ดยอยเพื่อเลาเรื่องหรือแนะนําตัวละครเทานั้น  และ
สวนใหญเปนหนุมานในฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทั้งส้ิน

ผูศึกษามีความเห็นวาการศึกษาตัวละครหนุมานโดยเฉพาะในรามเกียรติ์            
ฉบับทองถ่ินตาง ๆ ในดานบทบาทและลักษณะนิสัยรวมไปถึงสาเหตุของการสราง ยังไมมีผูใดได
ศึกษาไวอยางละเอียด จึงนาที่จะนําตัวละครตัวนี้มาศึกษาเปรียบเทียบกันทั้งฉบับพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและฉบับทองถ่ิน ซ่ึงการศึกษาตัวละครนี้จะชวยใหผูอานไดมองเห็น
ประวัติหนุมาน บทบาทและลักษณะนิสัยของหนุมานอยางละเอียดมากขึ้นทั้งในดานความเหมือน
ความตางรวมไปถึงทําใหทราบสาเหตุที่ทําใหตัวละครหนุมานในฉบับตาง ๆ มีความแตกตางกัน ซ่ึง
จะชวยใหเห็นความสําคัญของผูสรางวรรณกรรมดวย

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองราวของหนุมานในดานชาติกําเนิด  ลักษณะนิสัย และบท

บาทของหนุมานในบทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระ       พุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก และฉบับทองถ่ินตาง ๆ

2. เพื่อศึกษาวิเคราะหกลวิธีการสรางและการนําเสนอตัวละครหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับ    
ตาง ๆ

3. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทําใหการสรางตัวละครหนุมานในเรื่องรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ แตก
ตางกัน

ขอบเขตในการศึกษาคนควา
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจะศึกษาบทละครรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเปนหลักเพราะเปนฉบับที่มีเนื้อความสมบูรณที่สุด โดยจะศึกษาเปรียบ
เทียบกับรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินตาง ๆ ที่มีเนื้อหาสมบูรณที่สุด ไดแก

1. รามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินเหนือหรือฉบับลานนา
1.1 รามเกียรติ์เร่ือง หอรมาน  ไดตนฉบับจาก วัดพระธาตุหริภุญชัย อําเภอเมือง

จังหวัดลําพูน จํานวน 2 ผูก ปริวรรตโดย สิงฆะ วรรณสัย
1.2 รามเกียรติ์เร่ือง ปรัมมเหียร   ฉบับวัดพญาภู ตําบลเวียงใต อําเภอเมือง จังหวัด

นาน ปริวรรตโดย สิงฆะ วรรณสัย
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1.3 รามเกียรติ์เร่ือง พรหมจักร โดย สิงฆะ วรรณสัย ปริวรรตจากฉบับภาษาพื้น
เมืองของวัดขี้เหล็ก  ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน และภาควิชาภาษาไทย  คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดจัดพิมพเผยแพร

1.4 รามเกียรติ์เร่ือง ลังกาสิบโห ภาษาไทยลื้อ ตนฉบับจากศาสตราจารย วู  หลิง  
หยุน  สถาบันชนชาติคุณมิง  ยูนนาน  ม. ศรีบูรพา [นามแฝง] แปลและเรียบเรียง

1.5 รามเกียรติ์เร่ือง อุสสาบารส ฉบับบานปาง ตนฉบับจากครูบาศรีวิชัย วัดบาน
ปาง ตําบลแมตื้น อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน ปริวรรตโดย สิงฆะ วรรณสัย

2. รามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินอีสาน
2.1 รามเกียรติ์เร่ือง พระลักพระลาม สํานวนเกาของอีสาน โดย พระอริยานุวัตร 

เขมจารีเถระ (ชําระ)
 2.2รามเกียรติ์เรื่อง พระรามชาดก ถอดความบรรยายจากหนังสือเทศน โดย         

พระสารประเสริฐ กับหลวงศรีอมรญาณ

3.รามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินตะวันตก
 3.1 รามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน   เปนวรรณกรรมประกอบการเลนหนังใหญ   ตําบล

สรอยฟา     อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี     พ.ต.หญิง  ผะอบ โปษะกฤษณะ รวบรวม

4.รามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินใต
4.1รามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกย อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อเร่ือง

เปนภาษาไทยกลางโดย อาจารย ฉันทัส ทองชวย

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา
1. คนควาหาขอมูลจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

อยางละเอียดเพื่อนําไปเปนหลักในการเปรียบเทียบกับรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน
3. ศึกษารายละเอียดของรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินตาง ๆ อยางละเอียด
4. ศึกษาเปรียบเทียบประวัติความเปนมา ลักษณะ  บทบาท  และพฤติกรรมของหนุมาน

โดยเปรียบเทียบบทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก กับฉบับทองถ่ินตาง ๆ ตลอดจนวิธีการเสนอตัวละครนี้
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5. ศึกษาวิเคราะหสาเหตุการสรางตัวละครหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ
6. เรียบเรียงผลการวิเคราะหและนําเสนอผลงานในรูปแบบวิทยานิพนธ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ไดเห็นลักษณะรวมและลักษณะที่แตกตางของตัวละครหนุมานในเรื่องรามเกียรติ์ฉบับ   

ตาง ๆ
2. ทําใหทราบถึงกลวิธีการสรางและการนําเสนอตัวละครหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับ

ตาง  ๆ
3. ทําใหเขาใจสาเหตุที่ทําใหตัวละครหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ มีความแตกตางกัน
4. ไดแนวทางในการศึกษาตัวละครตัวอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในวรรณคดีที่มีหลายสํานวน

ขอตกลงเบื้องตน
ผูเขียนวิทยานิพนธจะใชตัวอักษรยอในรามเกียรติ์แตละเรื่องในตาราง ดังนี้

ร.1 คือ รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
ร.ห คือ รามเกียรติ์เร่ืองหอรมาน
ร.ป คือ รามเกียรติ์เร่ืองปรัมมเหียร
ร.พ คือ รามเกียรติ์เร่ืองพรหมจักร
ร.ก คือ รามเกียรติ์เรื่องลังกาสิบโห
ร.อ คือ รามเกียรติ์เร่ืองอุสสาบารส
ร.ล คือ รามเกียรติ์เร่ืองพระลักพระลาม
ร.ร คือ รามเกียรติ์เร่ืองพระรามชาดก
ร.ข คือ  รามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน
ร.ค คือ รามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกย
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บทท่ี 2

ประวัติรามเกียรติ์และประวัติหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ

1. ประวัติรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ
 รามายณะเปนวรรณคดีที่รูจักกันอยางแพรหลายในประเทศอินเดีย ฉบับที่มีช่ือเสียงมาก

ที่สุดคือฉบับของวาลมีกิ   แตเดิมนั้นนิทานพระรามคงเปนนิทานเกาแกที่เลาสืบตอกันมา แลวเกิด
ความนิยมแพรหลาย เพราะนิทานพระรามเปนเรื่องเกี่ยวกับวีรบุรุษ การผจญภัยของตัวละครเอก  
ชาวอินเดียยกยองรามายณะวาเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ ใครไดฟงจะไดบุญ ตอมาพระฤๅษีวาลมีกิไดนํา
เอานิทานอันเกาแกนี้มาเลาใหม   แตอาจจะอานเขาใจยากจึงทําใหมีการดัดแปลงเนื้อเร่ืองไปจากตน
ฉบับเดิมของวาลมีกิ คร้ันเวลาไดลวงเลยไปจึงทําใหเกิดรามายณะสํานวนตาง ๆ ที่แสดงถึงเอก
ลักษณของตัวเองขึ้นเพื่อใหเหมาะกับชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมนั้น ๆ แมในประเทศไทยซึ่ง
รับเอานิทานพระรามจากหลาย ๆ แหลงเขามาก็มีรามเกียรติ์หลากหลายสํานวนดวยกัน คือ สํานวน
ภาคกลาง สํานวนภาคอีสาน สํานวนภาคใต สํานวนลานนา และสํานวนภาคตะวันตก ซ่ึงในแตละ
สํานวนก็จะมีลักษณะไมเหมือนกัน

การศึกษาประวัติของรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ในประเทศไทยจะทําใหไดทราบถึงแหลง
ที่มาของรามเกียรติ์วาอาจจะมาจากที่ใดบาง  โดยเฉพาะรามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับรามายณะแลวไมสามารถชี้ขาดไดวารามเกียรติ์
ของไทยไดมาจากรามายณะหรือไม เพราะเรื่องยังแตกตางกันอยูมาก ลักษณะของฉบับสันสกฤต
เปนคัมภีรทางศาสนา แตของไทยเปน “เร่ืองนิยายไสย ใชจะเปนแกนสารสิ่งใด ตั้งพระทัยสมโภช
บูชา ใครฟงอยาไดใหลหลง จึงปลงอนิจจังสังขาร” เมื่อเปนเชนนี้แลวจึงจําเปนตองสืบคนกันตอไป
เผ่ือจะพบตนเคาทางอื่นซึ่งอาจเปนที่มาของนิทานพระรามในประเทศไทยได1

                                         
1พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร, เร่ืองพระราม (พระนคร : โรงพิมพพระ

จันทร, 2513), 20 – 66.
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1 .1  ประวัติรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นเมื่อ 

พ.ศ.2340 อันเปนชวงเวลาแหงการฟนฟูวรรณกรรมใหรุงเรืองทัดเทียมอยุธยา ตรงกับวันจันทรขึ้น 
2 ค่ํา เดือนอาย ศักราช 1159 ปมะเส็ง นับเปนพระราชนิพนธบทละครเรื่องแรกดังที่พระองคได
หมายเหตุเปนโคลงไวทายเรื่องรามเกียรติ์ ดังนี้

เดือนอายสองค่ําขึ้น จันทรวาร
บพิตรผูทรงญาณ ยิ่งหลา
แรกรินิพนธสาร รามราพณ นี้แฮ
ศักราชพันรอย สิบเกาปมะเส็ง

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4  : 760)

1.1.1 ผูแตง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกประชุมนักปราชญราชบัณฑิตชวยกันแตง 

แตใครจะแตงตอนใดบางนั้น ไมมีหลักฐานปรากฏ
 

1.1.2   ท่ีมา
 นักปราชญทางวรรณคดีหลายทานไดใหขอสันนิษฐาน เกี่ยวกับที่มาของเรื่อง

รามเกียรติ์ไวดังนี้   
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว2 ทรงสันนิษฐานวาเรื่องรามเกียรติ์นั้นนาจะ

ไดที่มาจากแหลงตาง ๆ พอสรุปไดดังนี้
1. รามายณะฉบับสันสกฤต ฉบับองคตนิกาย ผูแตงเปนพรหมฤๅษี ช่ือวา วาลมีกิ

สาเหตุที่พระองคทรงสันนิษฐานวาไดรับมาจากฉบับองคตนิกาย เพราะทรงเขาใจวาพราหมณที่มา
เมืองไทยจะไดมาจากแควนองคราษฎร (เบงคอล) ทั้งนี้มีขอความที่พอจะอางเปนพยานในขอนี้ได
อยางหนึ่ง คือ เร่ืองพระกุศ กับพระลบจับมาอุปการขี่ และ พระรามออกไปจับกุมาร ทั้งสองมีอยูใน
ฉบับองคตนิกาย แตในฉบับอุตตรนิกายไมมีเรื่องนี้

                                         
2พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, บอเกิดรามเกียรติ์ (พระนคร  : โรงพิมพพระ

จันทร, 2484), 157.
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2. วิษณุปุราณะ เปนบอเกิดของขอความเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ปรากฏอยูใน
รามเกียรติ์ คือ ตอนกําเนิดตัวละคร และตอนทศกัณฐเยี่ยมภพ

3. หนุมานนาฏกะ เปนที่มาของเรื่องที่กลาวถึงความเกงกาจตาง ๆ ของหนุมาน
เร่ืองราวเหลานี้เปนตอนใหญ ๆ ในรามเกียรติ์ของไทย และสวนใหญเปนตอนที่โขนละครชอบ
แสดง เชน ชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้

- ชุดถวายแหวน
- ชุดนางลอย
- ชุดจองถนน
- ชุดโมกขศักดิ์
- ชุดพรหมาสตร
- ชุดสามทัพ
- ชุดหุงน้ําทิพย
- ชุดถวายลิง

เปนที่นาสังเกตวา เร่ืองราวในรามเกียรติ์บางตอนที่เกี่ยวกับเรื่องของหนุมานที่เปน
ตอนสําคัญ ๆ จะไมมีปรากฏในรามายณะของวาลมีกิเลย พระบาทสมเด็จพระมงกูฎเกลาเจาอยูหัวจึง
ทรงสันนิษฐานวานาจะไดมาจากหนังสือหนุมานนาฏกะ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเชื่อวารามเกียรติ์มีที่มาจากรามายณะของ
วาลมีกิเปนสวนใหญ สวนเกร็ดตาง ๆ  มาจากวิษณุปุราณะ และหนุมานนาฎกะ ดังขอความวา

เมื่อไดพิจารณาดูหนังสือรามายณะฮินดีนี้โดยตลอดแลว ขาพเจาลงความเห็นวา
รามเกียรต์ิของเราเห็นจะใชฉบับสันสกฤต (คือฉบับอุตตรนิกายของวาลมีกิ) เปนหลัก 
สวนฉบับฮินดีนี้     (ของตุลลิทาส) ถาหากจะใชบางก็เห็นจะเปนแตสําหรับเทียบเคียงบาง
ตอนเทานั้น 3

กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร4 ทรงวิจารณวานิทานเรื่องพระรามซึ่งแพรหลายเขามาใน
ประเทศตาง ๆ ที่อยูถัดอินเดียมาทางตะวันออกมี ชวา มลายู ไทย เขมร และ ลาวเปนตน นาจะมีที่มา
จาก 2 ทาง ดังนี้

                                         
 3เร่ืองเดียวกัน, 996.

  4พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร, เร่ืองพระราม , 20 – 66.
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     1. ไดจากนิทานพระรามซึ่งเปนนิทานเกาแกเลาตอปากสืบตอกันมา กลาวคือนิทาน
เร่ืองพระรามนาจะเขามากอนตั้งแตคนถ่ินตาง ๆ ในอินเดียไดเร่ิมขามทะเลมายังฝงชวา สุมาตรา 
และมลายูกอนหนาที่จะเกิดรามายณะ และยังคงทยอยกันขามทะเลมาเรื่อย ๆ โดยมากมาดวยการเลา
หรือรองดวยปากเปลาเยี่ยงการเลานิทานในโบราณ มิไดมีตํารับตําราเขียนลงไวเหตุฉะนั้นเรื่องจึงได
วิปลาสคลาดเคลื่อนกันมาก

2.ไดจากเรื่องรามายณะซึ่งฤๅษีวาลมีกินําเอานิทานเรื่องพระรามของเกามาแตงใหม 
โดยการแตงเติมตอนหัวและทายทําใหเร่ืองนี้เปนคัมภีรทางศาสนาขึ้น นอกจากนั้นในมัธยมประเทศ
ไดมีพวกนักประพันธพากันนําเรื่องรามายณะมาแตงเปนกาพย เชน เร่ืองรฆุวงศ ของกาลิทาส และ
เปนบทละคร เชน อุตตรรามจริต ของภวภูติ ทั้งมีคําพากยหนัง เชน หนุมานนาฏกะ เปนตน

สําหรับนิทานที่เขามาในเมืองไทยนั้นพระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร
ทรงสันนิษฐานวาไมนาจะไดจากฉบับสันสกฤตของวาลมีกิโดยตรง ทั้งนี้เนื่องจากรามายณะฉบับ
ของวาลมีกิไมสูจะมีผูเขาใจและรูรสนัก แตเนื่องจากชาวอินเดียนับถือวารามายณะเปนคัมภีรศักดิ์
สิทธิ์ถาไดฟงจะไดบุญ จึงเกิดการนําไปแปลหรือเขียนใหมดวยภาษาถิ่นตาง ๆ ฉบับที่ชาวอินเดียใน
มัธยมประเทศรูจักกันดีกวาฉบับสันสกฤตของวาลมีกิ คือ รามายณะภาษาฮินดูของ         ตุลสีทาส 
นอกจากนี้ยังมีฉบับเบงคาลี และฉบับทมิฬ รามายณะเหลานี้ลวนมาจากรามายณะของ   วาลมีกิทั้ง
ส้ิน แตเปนธรรมดาการถายทอดเรื่องราวยอมมีความผิดแผกไปจากตนฉบับอยางแนนอน ดวยเหตุนี้
รามายณะของแควนตาง ๆ ในอินเดียจึงผิดเพี้ยนไปจากรามายณะของวาลมีกิ เพราะฉะนั้นจึงยังไม
สามารถจะชี้ขาดลงไปไดวา รามเกียรติ์ของไทยไดแบบมาจากรามายณะหรือไม  และที่สําคัญที่สุด 
คือลักษณะของรามายณะเปนคัมภีรทางศาสนา ของไทยเปนเรื่องเกี่ยวกับละครไมเขาเกณฑเปน
คัมภีรได

พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยาลาภพฤฒิยากรเห็นดวยกับ ดร.สตุตเตอรไฮดวานิทาน
พระรามที่พบในชวาที่เปนตนเหตุของเกร็ดตาง ๆ ที่ไทยมีในรามเกียรติ์ เชน สํานวนศรัทกาณฑ
(ภาษาชวา)  ๑ รามกะลิง (ภาษาชวา) และหิกายัตศรีราม (มลายู) แตสํานวน ศรัทกาณฑ กับหิกายัต
ศรีราม คนจะรูจักแพรหลายมากกวาสํานวนอื่น นิยายทั้งสองสํานวนนี้เปนเคาเงื่อนแหงที่มาของ
นิทานพระรามที่เขามาในประเทศไทย สํานวนศรัทกาณฑ5มีผูแตงเปนภาษาเยอรมันชื่อหนังสือวา 
Ramalegenden and Ramareliefs  in Indonesien เร่ิมเรื่องตั้งแตพระนารายณอวตารลงมาเปนบุตร
ของทาวทศรถ พญานาคอวตารมาเปนนองของพระราม ตอมามีเร่ืองพระรามยกศรแลวไดสีดา 
พระราม ลัสมัน และสีดาออกปา เกิดเรื่องศูรปนขา ตลอดจนมารีจปลอมเปนกวางทอง พญาราพณ

                                         
        5เร่ืองเดียวกัน, 53 – 55.
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ลักสีดาไป   พระรามพบสุครีพ พระรามชวยสุครีพฆาสุพลี สวนในตอนของศึกลงกาก็ไมแตกตาง
จากรามเกียรติ์ของไทยมากนัก นอกจากนั้นยังมีนิยายพระรามในชวาที่เปนภาพสลักอยูที่บริเวณเทว
สถานปรามบานาน นิยายที่ปรากฏอยูบนภาพนี้เร่ิมเรื่องตั้งแตเทวดาไปเชิญใหพระนารายณอวตาร
ลงมาปราบยักษ แลวดําเนินเรื่องไปทํานองเดียวกับรามายณะของวาลมีกิ จบที่พระรามจองถนน 
นิยายพระรามอีกสํานวนหนึ่งปรากฏที่เทวสถาน ตําบลปะนะตะรัน เร่ิมตนเรื่องตั้งแตหนุมานถวาย
แหวน จนกระทั่งเผาลงกาจนวอดวาย

สมพร  สิงหโต6  ไดเสนอความคิดเห็นสนับสนุนพระวรวงศเธอกรมหมื่น               
พิทยลาภพฤฒิยากร 3 ประการดวยกันคือ ประการแรกตนตอของรามเกียรติ์มิใชรามายณะของ     
วาลมีกิ หากแตเปนนิทานเรื่องพระรามในสมัยพุทธกาลซึ่งมีอายุเกาแกกวารามายณะของวาลมีกิ  
นิทานพระรามดังกลาวไดเปนที่มาของรามายณะของวาลมีกิ ประการที่สองเกิดจากนิยายที่เลากันใน
อินเดียตอนใตสมัยราชวงศคุปตะและปาลวะ ชาวอินเดียตอนใตนี้ไดนํานิยายในอินเดียใตมาใหแก 
ชวา มลายู ไทยเรารับเรื่องนิทานพระรามโดยผานชวามาอีกตอหนึ่ง  ประการสุดทายเกิดจากการรับ
เอานิทานพระรามมาในรูปของการเลานิทานและในรูปของการแสดง การแสดงที่นิยมเลนกันที่เกี่ยว
กับเรื่องพระราม หรือรามเกียรติ์ก็คือหนังใหญ และโขนซึ่งเปนศิลปะการเลนที่เรารับมาจากชวา 
และอินเดียตามลําดับ

เสฐียรโกเศศ7 ไดเปรียบเทียบรามเกียรติ์ที่มาจากแหลงตาง ๆ  ดังนี้
1. รามเกียรติ์ของไทยรับอิทธิพลมาจากรามเกียรติ์ฉบับทมิฬ แตมีรายละเอียดตางกัน

ดังนี้
  1.1 รายละเอียดดานชื่อบุคคล เชน  ช่ือไมยราพณในภาษาทมิฬเรียกมยิลิราพณ    

มัจฉานุ ทมิฬเปนมัจฉครรภ นางพิรากวนเปนนางทูรตัณฑิไก ตอนหนุมานไปสืบขาวนางสีดาใน
ลงกา พบนางลงกาซึ่งเปนผีเสื้อยักษในรามเกียรติ์ เรียกวา อากาศตะไลย ในภาษาทมิฬมีคําวา        
ตะไลย แปลวา ศีรษะหรือที่สูง ช่ือบุคคลในเรื่องรามเกียรติ์มีลงทายดวยคําวา “ อัน ” เชน สุนันต 
เปนสุมันตัน  คุหะ เปน กุขัน  กุเพร เปน กุเปรัน อสูรมัย เปน อสูรมายัน ช่ือกุขันในเรื่องรามเกียรติ์

                                         
6สมพร สิงหโต, “ความสัมพันธของรามายณะของวาลมีกิและรามเกียรติ์พระราช

นิพนธในรัชกาลที่ 1”   (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษา
ไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2517), 95 – 96.

7เสฐียรโกเศศ [ นามแฝง ], อุปกรณรามเกียรติ์      (กรุงเทพมหานคร  : ศิลปาบรรณา
คาร, 2515), 233 – 237.
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เปนตัวเดียวกับคุหะในรามายณะของวาลมีกิ ช่ือนี้ในภาษาทมิฬกลายเปน กุกันตามลักษณะของ
ภาษาทมิฬ มาถึงไทยเปนกุขัน  และ ขุขัน เปนไปไดวาชื่อ ขุขัน นั้นรามเกียรติ์ไดมาจากทมิฬ

1.2 รายละเอียดดานเนื้อเร่ือง เชน ตอนที่กลาวถึงไมยราพณลักเอาพระรามไป        
ฉบับทมิฬวาลักเอาพระลักษมณไปดวย สวนเรื่องนางพิรากวนตักน้ําไปเพื่อประโยชนในการพิรันลี
บูชาเจาแมกาลี แตในรามเกียรติ์ไมกลาวเลยอาจเปนเพราะลัทธิศากติตันตระในเรื่องบูชายัญนี้จะไม
เปนคติที่นิยมในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามากอน เพราะเปนเรื่องที่ตองฆาสัตวตัดชีวิต เมื่อ
ตกมาอยูในรามเกียรติ์จึงตองแกรูปเสียใหม คือ ตัดเรื่องบูชาเจาแมกาลีออกเสีย 8 เร่ืองนางมณีเมขลา
ไมมีในรามายณะของวาลมีกิแตไปปรากฏวานางมณีเมขลาเปนนางฟาในวรรณคดีของทมิฬ

2. รามเกียรติ์ของไทยรับอิทธิพลมาจากรามายณะฉบับเบงคาลี  มีการกลาวถึงตอนที่
หนุมานโกรธนลขณะจองถนนวานลรับไมจากหนุมานดวยมือซาย   เปนการดูหมิ่นถึงกับวิวาทกัน 
นี่ก็แสดงแบบแผนจรรยาเบงคาลี เร่ืองนี้คลายกับเรื่องหนุมานกับนิลพัทวิวาทกันในรามเกียรติ์ซ่ึงใน
ฉบับวาลมีกิไมมี9 ยังมีนิยายปรัมปราของเบงคาลีอยูเร่ืองหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพระมหาลิงเคศวร ซ่ึง
สถิตอยูในเทวาลัยไพทยนาถแควนเบงกอล วาครั้งหนึ่งราพณอุมพระมหาลิงเคศวรจากเขาไกรลาส 
ไปถึงตําบลหริตกีวัน บังเกิดความปนปวนเพราะพระวรุณผูเปนเทพแหงน้ําเขาไปสิงอยูในอุทร เพื่อ
บรรเทาทุกขแหงความปนปวนนี้ ราพณจึงมอบพระเปนเจา คือ มหาลิงเคศวรไวกับพระวิษณุ         
ซ่ึงอวตารมาเปนพราหมณ สถานที่ซ่ึงราพณไปบรรเทาทุกขตอมากลายเปนแมน้ํานอย ๆ คือ แมน้ํา
กรรมนาสา ระหวางนั้นพระวิษณุวางพระมหาลิงเคศวรลง ณ ที่ซ่ึงชื่อวา ไพทยนาถ แลวก็หาย     
พระองคไปจึงไดปรากฏมีเทวาลัยไพทยนาถ เร่ืองนี้คลายคลึงกับเรื่องในรามเกียรติ์ตอนตนที่กลาว
ถึงราพณมีความชอบไดประทานพระอุมาไปจากพระอิศวรจนตองรอนถึงพระนารายณอวตารมา
เปนพราหมณมาปลูกตนไมเอาปลายทําใหผิดปกติ ราพณแบกพระอุมาผานมา เห็นดังนั้นจึงทักขึ้น
พราหมณนารายณจึงไดช้ีแจงแสดงเหตุแกราพณวาไมควรเชิญพระอุมา ผูเปนมารดาของโลกมาควร
เชิญเสด็จกลับไปเสียแลวทูลขอนางมณโฑจากพระอิศวร ราพณก็เชื่อฟง10      อยางไรก็ตาม            
เสฐียรโกเศศไดช้ีแจงวาถึงแมวารามเกียรติ์หลายตอนจะตรงกับรามายณะของเบงคาลี แต               
รามายณะเบงคาลีหลายตอนเหมือนกันที่ไมปรากฏวาคลายเรื่องรามเกียรติ์ เพราะฉะนั้นรามเกียรติ์
ของไทย   ถาจะไดเร่ืองไปจากรามายณะเบงคาลีก็เห็นจะเปนสวนนอย และคงไดไปทางออมมาก
กวา

                                         
8เร่ืองเดียวกัน, 147.
9เร่ืองเดียวกัน, 129.
10เร่ืองเดียวกัน, 143 – 144.
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3. รามเกียรติ์ของไทยไดรับอิทธิพลจากสํานวนศรัทกาณฑ ภาษาชวา กับหิกายัตศรีราม 
ของมลายู11 ที่มีหลายตอนคลายกันกับรามเกียรติ์ของไทย เชน เร่ืองพระฤๅษีคุตม (ไทยวาโคดม) มี
ลูก 3 คน คือ นางอันชนี สุพลี สุครีพแลวเกิดสงสัย จึงเสี่ยงลูกทิ้งลงไปในน้ํา   นางอันชนีวายน้ํา
กลับมาหาพระฤๅษีแตสุพลี กับสุครีพกลายเปนลิงวิ่งเขาปาไป แลวเปนการเลาเรื่องถึงพระนารายณ
อวตารลงมาเปนลูกทาวทศรถ ตอจากนั้น พระราม พระลักษมัน  นางสีดาออกปาเกิดเรื่องศูรปนขา
ตลอดจนมารีจปลอมเปนกวางทอง และพญาราพณลักเอานางสีดาไป พระรามตามไปจึงพบ        สุค
รีพซ่ึงออกไปอยูปาเพราะโกรธสุพลี พระรามไปชวยฆาสุพลีตาย   

4. รามเกียรติ์ของไทยไดรับอิทธิพลจากฉบับของเขมร12  มีคําพากยเขมรซึ่งมีเนื้อเร่ือง
คลายกับรามเกียรติ์ของไทยเปนสวนใหญ เชน การเริ่มเรื่องตั้งแตพระนารายณอวตารลงมาเปน
พระราม พระมารดาเลี้ยงไดพรจากทาวทศรถใหพระรามออกไปปา พระลักษมัณกับนางสีดาตามไป
ดวย   ไปสรางอาศรมอยูที่เขาจิตกูฏเปนดาบส พญาราพณทําอุบายใหมหาริกแปลงเปนกวางทองลอ
พระรามใหตามจับตามคําขอของนางสีดา หลังจากนั้นพญาราพณไดอุมนางสีดาเหาะไปพบกับ  
พญาชฎายุซ่ึงเขาขัดขวางจนไดรับบาดเจ็บ พญาราพณพานางสีดาไปไวในสวนอโศก ลําดับตอมา
เปนการกลาวถึงทอพี ซ่ึงเปนกระบืออาจหาญไดฆาพอตายแลวไปทารบกับพญาพาลี ตอมาพระราม
ไดหนุมานและสุครีพเปนพวก หนุมานเขาไปสืบขาวสีดาในลงกา พระรามสั่งจองถนนขาม
มหาสมุทรมีปลามาแยงคาบหินไปแตในที่สุดพระรามก็สรางเขื่อนไดสําเร็จ พญาราพณขับพิเภก
ออกจากเมืองแลวใหกุมภกรรณออกรบ  และเปนเรื่องของบุตรลบจนตลอด

จากขอสันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาของเรื่องพระรามหรือรามเกียรติ์ของไทยนั้น แสดงวา 
เร่ืองรามเกียรติ์ของไทยมาจากหลากหลายแหลงดวยกัน เพราะมีขอความปลีกยอยพองกับเรื่อง
รามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ เชน จากฉบับทมิฬ   เบงคาลี  ชวา มลายู และเขมร เปนตน ถึงแมวารามเกียรติ์
ของไทยจะมาจากหลายแหลงก็ตาม แตจะสังเกตวา โครงสรางรามเกียรติ์ของไทยจะคลายกับฉบับ
ของวาลมีกิที่สุด

ชํานาญ รอดเหตุภัย13 กลาวสนันสนุนที่มาของเรื่องรามเกียรติ์ของไทยจากขอ
สันนิษฐานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัววารามเกียรติ์ของไทยนาจะมาจากฉบับของ   
วาลมีกิเปนหลัก       และยังมีสวนปลีกยอยอ่ืน ๆ ที่ไมเหมือนในรามายณะของวาลมีกิก็อาจไดมา

                                         
11พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร, เร่ืองพระราม, 52 – 54.
12เสฐียรโกเศศ [ นามแฝง ], อุปกรณรามเกียรติ์, 56 – 58.
13ชํานาญ รอดเหตุภัย, รามเกียรติ์ปริทัศน (นครปฐม :โครงการผลิตเอกสารตําราเรียน

วิทยาลัยครูนครปฐม, ม.ป.ป.), 82 – 9, 121.
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จากรามายณะของตุลลิทาสที่เรียกวารามจริตมานัส รามายณะของทมิฬ รามายณะของเบงคาลี         
และรามายณะอื่น ๆ  นอกจากในรามายณะฉบับตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวรามเกียรติ์บางตอนของไทย
อาจมีที่มาจากหนังสือเบ็ดเตล็ดเรื่องพระรามอีกหลายฉบับ  ดังนี้

 1.ราโมปาขยาน คือ เร่ืองพระราม เปนสวนหนึ่งแหงหนังสือมหาภารตะ        
มีเรื่องพระรามโดยยอ

 2.อาธยาตรามายณะ หนังสือเลมนี้สรรเสริญพระรามเปนพระเจามากกวาเปน
มนุษย

3.มหาวีรจริต ผูแตงชื่อภวภูติ เปนหนังสือบทละครชนิดนาฏกะ คลายละคร
พูด แตแตงเปนฉันททั้งหมด กิจการใด ๆ ที่นับวารุนแรง เชน การรบจะตองไมทําใหคนดูเห็นจะมี
แตเพียงตัวละครอื่น ๆ มาพูดกัน ทํานองโจษจันกันวาเกิดการรบใหญขึ้นระหวางใครกับใคร

4. อุตตรรามจริต เปนหนังสือบทละครอยางเดียวกับมหาวีรจริต ละครเรื่องนี้
กลาวถึงพระรามหึงและคลั่งเนรเทศสีดา      จนถึงพระรามตามออกไปพบกันที่อาศรมพระฤๅษี   
วาลมีกิ จนทั้งสองคืนดีกันแลวพากันกลับกรุงศรีอโยธยา อยูดวยกันโดยผาสุก

5.โมราวณจรีต กลาวถึงไมราพณ (ซ่ึงไทยเรียกผิดวาไมยราพ หรือ ไวยราพ) ที่
มีมาในรามเกียรติ์ ของไทยคงไดมาจากหนังสือเลมนี้เพราะเปนตอนสําคัญตอนหนึ่งแตไมมีปรากฏ
ในรามายณะ

มณีปน พรหมสุทธิรักษ ไดศึกษาอนุภาคของรามเกียรติ์ที่ไมปรากฏในรามายณะของ
วาลมีกิ เชน เร่ือง นนทุก พบวานาจะมีที่มาจากปุราณะตาง ๆ ของอินเดียใต14

จากการศึกษาที่มาของรามเกียรติ์อาจกลาวไดวารามเกียรติ์ของไทยนาจะไดมาจาก     
รามายณะของวาลมีกิเปนหลักตามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงสันนิษฐานไว
เพราะขอมูลสวนใหญมาจากฉบับของวาลมีกิ สวนปลีกยอยที่ไมเหมือนในรามายณะของวาลมีกิก็
อาจไดมาจากรามายณะฉบับอื่น ๆ ดังที่นักปราชญแตละทานนําเสนอมาขางตน อยางไรก็ตามการ
ศึกษาถึงแหลงที่มาของเรื่องรามเกียรติ์วามาจากที่ใดนั้นเปนปญหาที่จะตองพิจารณาใหรอบคอบตอ
ไปดังที่พระวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรไดทรงกลาวถึงการสืบคนที่มาของเรื่อง
รามเกียรติ์วา

                                         
14 Maneepin Phromsuthirak, “Hindu Myth in Thai Literature with Special Reference

to the Narai Sippang” (Ph.D dissertation, London University,1980).
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เรื่องรามเกียรติ์แมจะรูจักกันอยูวามาจากมัธยมประเทศแตจะมาโดยทางใด อยาง
ไรนั้น เปนปญหาที่ควรพิจารณาใหรอบคอบ     เมื่อครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวทรงคนควาเรื่อง บอเกิดรามเกียรติ์ นั้นยังไมมีใครพิสูจนใหเห็นวาชาวมัธยม
ประเทศที่อพยพมาทางตะวันออกนี้เปนพวกขาแผนดินราชวงศปลลวะ และราชวงศคุปตะ
ซึ่งครอบครองอินเดียตอนใต มิฉะนั้นแลวคงไดเคาเงื่อนเกี่ยวกับที่มาของเรื่องรามเกียรติ์
แจมชัดยิ่งข้ึน 15

             
1.1.3 วัตถุประสงคในการทรงพระราชนิพนธ

                                พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชนิพนธบทละคร
เร่ืองรามเกียรติ์ขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์เขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหมีความสมบูรณครบทั้ง
เร่ือง ใชสําหรับสมโภชพระนครและใชอานเพื่อความบันเทิงของประชาชน ดังความวา

จบ        เรื่องราเมศลาง        อสูรพงศ
บ          พิตรธรรมมิกทรง    แตงไว
ริ           ร่ําพร่ําประสงค      สมโภช   พระนา
บูรณ      บําเรอรมยให           อานรองรําเกษม

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4   : 760)

พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากรทรงอธิบายวา “พระราชประสงคที่ทรง
พระราชนิพนธเร่ืองนี้ขึ้นในรูปละครรําจนตลอดนี้คงจะเปนไปในทางใหมีเร่ืองอันบริบูรณสําหรับ
เก็บไวเปนตํารับ หากจะนําตอนใดออกเลนบางก็ได หากผูใดชอบใจที่จะอาน ก็จะมีเร่ืองอันบริบูรณ
แตตนจนจบไวอาน...”16

เสฐียรโกเศศสันนิษฐานวา “ลักษณะที่ทรงพระราชนิพนธรามเกียรติ์ก็คงมีพระราช
ประสงคจะรวบรวมเรื่องเกาที่กระจัดกระจายอยูสวนมากจะเปนเรื่องสืบมาจากปากใหตลอดติดตอ
กันบริบูรณทั้งเรื่อง ” 17

                                         
15พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร, วิจารณเร่ืองนิทานปนหยีหรืออิเหนา

เร่ืองพระรามและสูจิบัตรโขน ละคร (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพพระจันทร, 2517), 163 – 165.
16 พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร, ชุมนุมพระนิพนธ  (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพพระจันทร, 2517),  248 – 249.
17 เสฐียรโกเศศ [นามแฝง], อุปกรณรามเกียรติ์ ,  259.
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ดังนั้นเรื่องรามเกียรติ์ของไทยจึงเปนนิยายเพื่อความรื่นรมยเปนจุดหมายใหญ มีวัตถุ
ประสงคเพื่อใหอาน รองดวยความสุขเกษมเปนสําคัญตางกันกับรามายณะของวาลมีกิที่แตงขึ้นเพื่อ
ใหเปนคัมภีรสําคัญแบบฉบับที่ยึดถือปฏิบัติ และใชสวดในพิธีศาสนา ดังที่ระบุไวในบทแรกของ
พาลกัณฑวา     “ผูใดไดอานเรื่องรามายณะศักดิ์สิทธิ์ดังพระเวทจะหลุดพนจากบาปทั้งปวง และได
เสพยสุขในสวรรคพรอมดวยญาติ ” 18 หรือในตอนทายของยุทธกัณฑพูดซ้ําอีกวาผูที่ไดฟงหรือได
อานเรื่องนี้จะหลุดพนจากบาป 19

1.1.4 ลักษณะคําประพันธ20

บทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา       
จุฬาโลกใชคําประพันธเปนกลอนบทละคร สําหรับเลนละครใน

รูปแบบหรือลักษณะคําประพันธของกลอนบทละคร มีดังนี้

  O O O O O O                O O O O O O บาทที่ 1
   O O O O O O                       O O O O O O บาทที่ 2

    กลอบบทละครบทหนึ่งมี 2 บาท บาทหนึ่งมี 2 วรรค แตละวรรคมีประมาณ 6 - 7 
คํา

วรรคแรกของกลอนบทละครนิยมใชคํานําหรือคําขึ้นตน เมื่อนั้น (ใชสําหรับตัว
เอกหรือตัวละครสูงศักดิ์) บัดนั้น (ใชสําหรับตัวละครที่ไมสําคัญหรือตัวละครประกอบหรือเสนา) 
มาจะกลาวบทไป (ใชสําหรับขึ้นตนขอความใหมหรือเริ่มเรื่อง) คําดังกลาวนี้ไมตองสงสัมผัสใน
วรรคตอไป เชน

                                         
18Makhan Lal Sen [tr.], The Ramayana of Valmiki, 2nd revised (New Delhi : 

Munshiram Manoharlal Publishers Prt.. Ltd., 1978), 4 – 5.
19Ibid, 566.
20สมถวิล วิเศษสมบัติ,วรรณคดีการละคร ( กรุงเทพมหานคร : อักษรบัณฑิต, 2527),

122 – 123.
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เมื่อนั้น ทาวยี่สิบกรยักษา
ครั้นเสด็จซึ่งจัดโยธา มาเขาท่ีสรงสาครฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3   : 340)

บัดนั้น  เสนามโหทรยักษี
รับหมอน้ําทิพยดวยยินดี   มาเขาท่ีสรงสาคร

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 323)

กําหนดความไพเราะของกลอนดังนี้
- คําสุดทายของวรรคตน บาทที่1 นิยมใชเสียงสามัญ
- คําสุดทายของวรรคหลัง บาทที่ 1 นิยมใชเสียงจัตวา
-คําสุดทายของวรรคหนาบาทที่ 2 หามเสียงจัตวาและหามเสียงซํ้ากับคําสงสัมผัส
-คําสุดทายของวรรคหลังบาทที่ 2 หามเสียงจัตวาเสียงอื่นใชไดแตถือวาเสียงสามัญ

เพราะที่สุด
-วรรคแรกอาจขึ้นตนดวยกลอนดอกสรอย เชน

ดวงเอยดวงสมร เจางามงอนจําเริญเสนหา
คารมคมสันพนปญญา เหน็บแนมแกมวาพาที
เมื่อแจงแกเจาโดยสัตย ศรีสวัสดิ์ไมเชื่อฟงพี่
ความชอบชอบแตจะปราณี นี่กลับเปนเท็จทุกอัน

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 191)

- ตอนทายขอความจะบอกจํานวนคํา และเพลงหนาพาทย สวนขอความที่ขึ้นตนก็
จะกําหนดเพลงเอาไวทุกตอนหรือถาไมกําหนดเพลงก็จะบอกไวทายบทกอนวา “เจรจา” เชน

บัดนั้น นองทาวทศพักตรยักษี
รับสั่งสมเด็จพระจักรี อสุรีประกอบสรรพยา
เสมอภาคทุกสิ่งโอสถ ทําตามกําหนดของยักษา
วางลงเหนือหนาศีลา อสุราบริกรรมบดไป

ฯ ๔ คํา ฯ ตระ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



33

ครั้นถึงฟากฝงสมุทร จึ่งใหหยุดโยธานอยใหญ
ตั้งเปนกระบวนทัพชัย โดยในพยุหยาตรา ฯ

ฯ 2  คํา ฯ เจรจา
(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2  : 235)

 - มีบทพรรณนาฉาก บทชมพาหนะ ชมโฉม ชมรถ ชมธรรมชาติตลอดจนความรู
สึกของตัวละครปนอยูในเนื้อเร่ือง เชน

บทชมพาหนะ เชน

รถเอยราชรถอินทร กงกําโกมินอลงกต
แอกงอนออนสลวยชวยชด บัลลังกลดภาพตั้งกระจังราย
บุษบกลวนแกวแพรวพรรณ ชอฟาหนาบันเฉิดฉาย
ยอดเยี่ยมเทียมแทงโพยมพราย ปราลีแกวกลายอลงกรณ

             (บทละครรามเกียรติ์ เลม 2  : 19)

  1.1.5 เร่ืองยอ
  พระอิศวรใหทาวอโนมาตันผูมีกําเนิดจากพระนาภีของพระนารายณปกครอง    

กรุง อโยธยา  คร้ันทาวอโนมาตันสิ้นพระชนม ทาวอัชบาลผูเปนบุตรเปนผูครองเมืองตอมา        
ทาวอัชบาลมีโอรสชื่อทาวทศรถ ทาวทศรถมีมเหสี 3 องค คือ นางเกาสุริยา  นางไกยเกษี  และนาง
สมุทรชา

วันหนึ่งพระอินทรเชิญทาวทศรถไปปราบปทูตทันตยักษ นางไกยเกษีขอไปดวย 
นางไดใชแขนสอดแทนเพลารถของทาวทศรถซึ่งหักในขณะรบ ทาวทศรถจึงประทานพรใหนางไว
วา ถานางตองการสิ่งใดจะประทานใหดังประสงค ทาวทศรถไมมีโอรสจึงทําพิธีขอบุตร ในขณะทํา
พิธีมีอสูรทูนถาดขาวทิพยจํานวน 4 ปนมาให นางมณโฑไดกล่ินขาวทิพยจึงใหนางกากนาสูรมา
โฉบขาวทิพยไปไดคร่ึงปน เหลืออีก 3 ปนครึ่ง ทาวทศรถแบงใหมเหสีทั้งสามเสวย มเหสีทั้งสาม
ประสูติโอรส 4 องค คือ พระรามโอรสนางเกาสุริยา  พระพรตโอรสนางไกยเกษี   พระลักษมณและ
พระสัตรุดโอรสนางสมุทรชา

กลาวถึงทาวลัสเตียนเปนโอรสของธาดาพรหมกับนางมลิกา ทาวลัสเตียนมีโอรส
คือ กุเรปน เทพนาสูร อัครธาดา และมารัน    นอกจากนั้นทาวลัสเตียนยังมีโอรสที่เกิดจากนางรัชฎา 
มีช่ือวา ทศกัณฐ อนุชาของทศกัณฐช่ือกุมภกรรณ ตอมาเกิดพิเภก ทูษณ ขร ตรีเศียร และสํามะนักขา
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ทศกัณฐในชาติกอนเปนนนทุกมีหนาที่ลางเทาเทวดา แตถูกเทวดาขมเหงตาง ๆ 
นานาจึงไปขอพรจากพระอิศวร พระอิศวรใหมีนิ้วเพชรชี้ใครคนนั้นก็ตาย นนทุกเที่ยวไปชี้ใหเทวดา
ตายเปนจํานวนมาก พระอิศวรตองใหพระนารายณมาปราบ พระนารายณแปลงกายมาเปนนาง
อัปสรลอใหนนทุกรายรําตามจนนนทุกชี้ขาตนเองลมลง พระนารายณจึงใชตรีตัดหัวนนทุกขาด 
กอนตายพระนารายณใหนนทุกไปเกิดใหมมี 10 หนา 20 กร สวนพระองคจะขอไปเกิดเปนมนุษย
ธรรรมดา

กลาวถึงพระอินทร และพระอาทิตยประสงคแบงกําลังของตนไปชวยพระนารายณ
อวตาร ทั้งพระอินทรและพระอาทิตยตางก็ลงมาเลนชูกับนางกาลอัจนาเมียของพระฤๅษีโคดมจนมี
ลูกชื่อวาพาลี อันเกิดจากพระอินทร และ สุครีพเกิดจากพระอาทิตย วันหนึ่งพระฤๅษีไดอธิษฐานเมื่อ
ตอนพาบุตรธิดาไปอาบน้ําวาถาผูใดเปนลูกที่แทจริงของตนใหวายน้ํากลับมา ปรากฏวานางสวาหะ
วายน้ํากลับมาเพียงผูเดียว พระฤๅษีจึงสาปใหสุครีพและพาลีกลายเปนลิงไป      สวนนางสวาหะก็
ถูกนางกาลอัจนาสาปใหไปยืนเหนี่ยวกินลมและจะพนคําสาปเมื่อพระอิศวรใหพระพายนําเทพอาวุธ
และกําลังของพระองคซัดใสปากนาง ทําใหนางมีบุตรชื่อหนุมานในเวลาตอมา

กลาวถึงพระฤๅษี 4 ตนคือ อตันตา วชิรา วิสุต และโรมสิงค พระฤๅษีทั้ง 4 จะเอา
นมที่เหลือจากฉันใหทานแกนางกบตัวหนึ่งคือนางมณโฑ วันหนึ่งนางกบไดกินนมที่นางนาคตน
หนึ่งพนพิษลงไปเพื่อจะฆาพระฤๅษีใหตาย พระฤๅษีชุบชีวิตนางกบขึ้นมาใหมกลายเปนหญิงงาม 
ช่ือ มณโฑ แลวนําไปถวายพระอิศวร พระอิศวรรับนางไวเปนขารับใชของพระอุมา ตอมาพระอิศวร
ก็มอบนางใหเปนชายาของทศกัณฐ  ขณะที่ทศกัณฐพามณโฑเหาะผานเมืองขีดขิน พาลีเหาะไปแยง
นางมณโฑมาเปนของตน ตอมาภายหลังพระฤๅษีอังคัตซ่ึงเปนอาจารยของพาลีจึงแหวะเอาลูก
นางมณโฑกับพาลีออกใสทองแพะไว แลวคืนนางมณโฑใหแกทศกัณฐ คร้ันครบกําหนดคลอด        
พระฤๅษีอังคัตจัดการผาทองแพะแลวตั้งชื่อเด็กวา องคต

 ทศกัณฐมีลูกที่เกิดจากนางมณโฑชื่อวา รณพักตร คร้ังหนึ่งไดไปรบกับพระอินทร 
สามารถชนะพระอินทรได จึงไดช่ือใหมวา อินทรชิต ตอมานางมณโฑคลอดลูกเปนธิดา โหร
ทํานายวาเปนกาลกิณี ทศกัณฐจึงใหเอาธิดาลอยน้ําไป ทาวชนกเก็บไดจึงนํานางมาเลี้ยงไว ตอมาก็
เอานางใสผอบและไปฝงไว ฝากใหพระแมธรณีเล้ียงเพื่อตนจะเจริญภาวนาไดสะดวก

 ทาวชนกไถหาธิดาที่ตนฝงไว ตั้งชื่อนางวาสีดา ตอมาไดจัดพิธีสยุมพรใหนางจึง
ปาวประกาศใหกษัตริยทั้งหลายมายกธนูโมลี ใครยกไดจะไดนางสีดาเปนคูครอง พระรามเปนผูยก
ธนูไดจึงไดนางและพานางกลับอยุธยา ทศรถทําพิธีราชาภิเษกพระราม นางไกยเกษีขอพรที่ทศรถ
เคยสัญญาไวกับนางโดยขอใหพระพรตครองเมืองแทน แลวใหพระรามไปเดินปา 14 ป               
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พระลักษมณและนางสีดาขอตามไปดวย เมื่อสามกษัตริยออกจากเมือง ทาวทศรถเสียใจมากถึงกับ
ส้ินพระชนม

  พระราม พระลักษมณ และนางสีดาออกเดินทางรอนแรมไปในปา ตอมาทศกัณฐ
ใหมารีศแปลงเปนกวางทองลอใหนางสีดาเห็น นางสีดาอยากไดกวางจึงใหพระรามจับ นางสีดาได
ยินเสียงกวางทองรองขอความชวยเหลือเหมือนเสียงของพระรามจึงใหพระลักษมณไปชวย ทศกัณฐ
จึงมีโอกาสลักนางสีดาไปได  พระรามกับพระลักษมณกลับมาไมพบนางสีดาจึงออกตามหาจนไป
พบกับหนุมาน หนุมานพาสุครีพมาเฝาพระราม สุครีพขอใหพระรามปราบพาลีเนื่องจากพาลีไล
ตนออกจากเมืองพรอมทั้งไดชิงเอาชายาของตนไปดวย

เหตุที่ทําใหพาลีโกรธ และไลสุครีพออกจากเมืองเกิดจากเรื่องควายทรพี กลาวคือ 
คร้ังหนึ่งมีควายชื่อทรพีซ่ึงโกรธพอที่พยายามฆาลูกตัวผูทุกตัว พอโตเทาพอแลวไดทาพอรบและฆา
พอตาย แลวเที่ยวทาใครตอใครรบไปทั่ว รวมทั้งพาลี พาลีรบกับทรพีในถํ้าแลวส่ังใหสุครีพเฝาปาก
ถํ้าไว หากสุครีพเห็นเลือดขนแสดงวาเปนเลือดพาลี แตหากเห็นเลือดใสแสดงวาเปนเลือดของตน
ใหปดปากถ้ําเสีย ตอมาทรพีถูกพาลีฆาตายในถ้ํา เลือดสีขนของทรพีไหลออกมาผสมกับน้ําฝนกลาย
เปนเลือดใส สุครีพเห็นเลือดใสจึงปดปากถ้ํา เพราะเขาใจวาพาลีตายแลว คร้ันพาลีออกมาไดคิดวา
สุครีพคิดกบฏจึงขับออกจากเมือง   เมื่อพระรามฆาพาลีแลว องคต ชมพูพานก็เขาถวายตัว พระราม
ตั้งใหสุครีพครองเมืองขีดขิน

   หนุมาน องคต ชมพูพานไดรับคําสั่งใหไปลงกา หนุมานอาสาไปลงกาแตเพียง     
ผูเดียว หนุมานไปถวายแหวนแกนางสีดาและไดเผาลงกาจนวอดวาย

   ฝายพิเภกนองของทศกัณฐถูกทศกัณฐขับออกจากเมือง    เพราะไดแนะใหทศกัณฐ
คืนนางสีดา พิเภกมาอยูกับฝายพระราม ตอมาพระรามสั่งใหหนุมานและนิลพัทจองถนนเพื่อไป
ลงกา หนุมานเกิดทะเลาะกับนิลพัท พระรามใหนิลพัทกลับเมืองสวนหนุมานก็จองถนนตอไปจน
สําเร็จ

    ฝายทศกัณฐเห็นพระรามยกทัพมาก็ใหภานุราชเนรมิตปาลอพระรามเพื่อตนจะได
หาทางพลิกแผนดิน แตก็ถูกหนุมานฆาตาย พระรามสงองคตไปสื่อสาร ทศกัณฐโกรธใหเสนาจับ 
องคต องคตฆา 4 เสนาตาย ทศกัณฐยกฉัตรแกวขึ้นบังดวงอาทิตยใหมืดมน สุครีพอาสาไปหักฉัตร
จนสําเร็จ

  ตอมาก็มีศึกตาง ๆ หลายครั้งนับตั้งแตศึกไมยราพ ศึกกุมภกรรณ ศึกอินทรชิต แตก็
ถูกพระรามพระลักษมณฆาตาย ทศกัณฐสงสารไปใหญาติ และเพื่อนมาชวยรบไดแก สหัสเดชะ      
มูลพลัม แสงอาทิตย สัตลุง    ตรีเมฆ  สัทธาสูร  และวิรุณจําบัง  แตพวกอสูรเหลานี้ก็ถูกฝายพระราม
ฆาตายหมด
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   ทศกัณฐออกรบ แตฝายพระรามก็ไมสามารถฆาทศกัณฐได    พิเภกทูลวาเพราะ
ทศกัณฐไดถอดดวงใจฝากไวที่พระฤๅษีโคบุตร หนุมานจึงรับอาสาไปเอากลองดวงใจของทศกัณฐ 
พระรามจึงสามารถฆาทศกัณฐได พระรามอภิเษกใหพิเภกครองเมืองตอจากทศกัณฐ แลวยกทัพ
กลับเมืองอโยธยา พระรามสรางเมืองนพบุรีใหหนุมานครอง

 วันหนึ่งพระรามประพาสปา นางอดุลปศาจมาลวงนางสีดาใหเขียนรูปทศกัณฐใหดู 
พระรามกลับมาพบเขาก็เขาใจผิดคิดวานางไมซ่ือสัตยกับพระองคจึงใหพระลักษมณฆานางเสีย แต
พระลักษมณปลอยนางไปแลวนําหัวใจของกวางมาถวายพระรามแทน     นางสีดาไปอาศัยอยูกับ
พระฤๅษีวัชมฤคและประสูติพระกุมารองคหนึ่ง ช่ือพระมงกุฎ และพระฤๅษีชุบขึ้นอีกองคหนึ่ง ช่ือ
พระลบ ภายหลังพระรามทราบวากุมารทั้งสองเปนโอรสของพระองคจึงไปขอคืนดีกับนางสีดา แต
นางไมยอมคืนดีดวย พระรามจําออกเดินปาสะเดาะหเคราะหเปนเวลา 1 ป ในระยะ 1 ปนั้นพระราม
ไดปราบยักษตาง ๆ เชน ทาวกุเวร  ปกษาวายุภักษ  ทาวอุณาราชหรือทาวกกขนาก  พระอิศวรทรง
เห็นวาพระรามกับนางสีดายังไมคืนดีกันจึงประทานอภิเษกให ใหมบนสวรรค

กลาวถึงพวกคนธรรพมารบกวนพวกพระฤๅษี แลวเลยไปตีเอาเมืองไกยเกษ 
พระรามใหบุตรสองคนไปปราบโดยมีพระพรตและพระสัตรุดตามไปคอยชวยเหลือดวย จน
สามารถปราบคนธรรพได บานเมืองจึงมีความสุขสืบมา

1.2 ประวัติรามเกียรติ์ฉบับลานนาไทย 21

อาจารยสิงฆะ  วรรณสัย และ ดร.ฮารัลด  ฮุนดิอุสผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมันไดรับทุนวิจัย
ของ German Research Foundation ไปสํารวจคัมภีรใบลานตามจังหวัดตาง ๆ ในลานนาไทย
ระหวาง พ.ศ.2514 – 2517 ไดพบตนฉบับรามเกียรติ์ลานนาไทย 4  เร่ือง ดังตอไปนี้

1.หอรมาน มี 4 สํานวน คือ
1. วัดดงมะดะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 2 ผูก จารเมื่อ จ.ศ. 1298 

(พ.ศ. 2479)

                                         
21เก็บความจากฉัตรยุพา สวัสดิพงษ ,  “การศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ์ฉบับลานนา

และฉบับภาคใต”   (มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2522).; พิชิต 
อัคนิจ, “การศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ์ฉบับตางๆของลานนาไทย” (คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2527).
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2. วัดเทาบุญเรือง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 ผูก 
จารเมื่อ จ.ศ. 1175 (พ.ศ. 2356)

3. วัดศรีบุญยืน ตําบลเหมืองงา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํานวน 2 ผูก จารเมื่อ 
จ.ศ. 1276 (พ.ศ. 2457)

4. วัดพระธาตุหริภุญชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํานวน 2 ผูก ไมปรากฏปที่
จาร

2. ปรัมมเหียร มี 3 สํานวน ไดแก
1. รัมมเหียร ฉบับวัดศรีบุญเรือง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไมปรากฏปที่จาร มี 

92 ผูก
 2.  รามเหียร ฉบับวัดสูงเมน จังหวัดแพร จารเมื่อ พ.ศ. 2404 มี 5 ผูก
       3.  ปรัมมเหียร ฉบับวัดพญาภู ตําบลเวียงใต อําเภอเมือง จังหวัดนาน จารเมื่อ พ. ศ. 

2462

3 .พรหมจักร มี 4 สํานวน คือ
1. วัดขี้เหล็ก ตําบลบานกลาง อําเภอลําพูน จังหวัดลําพูน มีจํานวน 10 ผูก เมื่อ จ.ศ. 

1227 (พ.ศ.2408)
2. วัดบานแจม ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน มีจํานวน 10 ผูก
3. วัดสันริมปง ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน มีจํานวน 9 ผูก ขาด

หายไป 1 ผูก
4. วัดบานเอื้อม ตําบลบานเอื้อม อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง มีจํานวน 10 ผูก

4. อุสสาบารส มี 4 สํานวน คือ
1. วัดบานปาง ตําบลแมตื้น อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน 15 ผูก
2. วัดเมืองหมอ อําเภอเมือง จังหวัดแพร จํานวน 15 ผูก
3. วัดกลาง ตําบลบานกลาง อําเภอสอง จังหวัดแพร  จํานวน 8 ผูก (ขาดหายไป 7 

ผูก)
4. วัดภูมินทร ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน จํานวน 15 ผูก
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แมเร่ืองรามเกียรติ์ลานนาทั้ง 4 เร่ืองจะมีหลายสํานวน แตเนื้อเร่ืองทุกฉบับก็
เหมือนกันหมด เวนแตการใชถอยคําบางคําอาจผิดแผกกันไปบางเพียงเล็กนอยเทานั้น ฉะนั้นในการ
วิจัยคร้ังนี้ผูเขียนวิทยานิพนธจะใชสํานวนที่สิงฆะ วรรณสัยปริวรรตแลวทั้ง 4 สํานวนเพราะเปน
ฉบับที่สมบูรณที่สุด และจากสํานวนของม.ศรีบุษรา ดังนี้

หอรมาน    วัดพระธาตุหริภุญชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ปรัมมเหียร    วัดพญาภู ตําบลเวียงใต อําเภอเมือง จังหวัดนาน
พรหมจักร    วัดขี้เหล็ก ตําบลบานกลาง อําเภอลําพูน จังหวัดลําพูน

   อุสสาบารส    วัดบานปาง ตําบลแมตื้น อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ลังกาสิบโห22

 1.2.1 หอรมาน
หอรมานฉบับวัดพระธาตุหริภุญชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน อาจารยสิงฆะ วรรณสัย ได

ไปติดตอขอมาศึกษาคนควาเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมลานนาไทย ขณะนี้ตนฉบับอยูในความครอบ
ครองของอาจารยสิงฆะ  วรรณสัย
             ลักษณะตนฉบับเปนใบลานจํานวน 2 ผูก อยูในสภาพที่สมบูรณมีเนื้อเรื่องตั้งแตตนจนจบ 
สมัยที่แตงนั้นไมสามารถสืบหาหลักฐานได และแมแตช่ือผูจาร และปที่จารก็ไมปรากฏ อักษรและ
ถอยคําภาษาที่ใชจาร ใชอักษรลานนา และภาษาถิ่นลานนา

 1.2.1.1  ผูแตง  ไมปรากฏชื่อผูแตง

 1.2.1.2  ท่ีมา
จากการศึกษาการเดินทางของนิทานพระรามที่เขามาในราชสํานักและแพรหลาย

เขามาในทองถ่ินตาง ๆ ของไทยผูเขียนวิทยานิพนธคิดวา สวนหนึ่งนาจะไดรับอิทธิพลจาก             
รามายณะสํานวนตาง ๆ ที่แพรหลายเขามาในประเทศไทย ดังที่พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภ
พฤฒิยากร23 ทรงวิจารณวานิทานเรื่องพระรามนาจะแพรหลายเขามาในประเทศตาง ๆ ที่อยูถัดจาก

                                         
22 ม. ศรีบุษราไดรับการเอื้อเฟอตนฉบับจากศาสตราจารย วู  หลิง  หยุน  สถาบันชน

ชาติ  คุณมิง  ยูนนาน  ซ่ึงชาวไทยลื้อ  เรียกลังกาสิบโหวา “ คําขับลังกาสิบหัว”
  23พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร, เร่ืองพระราม , 20 – 66.
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อินเดียมาทางฝงตะวันออกเริ่มจาก ชวา สุมาตรา มลายู ไทย เขมร และ ลาว กอนหนาที่จะเกิด        
รามายณะ และยังคงทยอยกันขามทะเลมาเรื่อย ๆ  เร่ือง หอรมาน นาจะไดรับอิทธิพลมาจาก
รามเกียรติ์สํานวนตาง ๆ ดังนี้

1.2.1.2.1 ไดมาจากฉบับมลายู เชนในตอนกําเนิดลูกหอรมาน ในพระรามมลายู ชุด
หิกายัตศรีราม หนุมานกระโดดขามลงกาบุรี เชื้อพืชของหนุมานหยดลงไปในทะเล นางพญาปลา
งับกลืนไว จึงเกิดบุตรคลอดออกมาเปนลิง มหาราชคงคามหาธุลีรับเอาไปเลี้ยงไว ในเรื่องหอรมาน 
ลูกสาวของพระยาปตตหลุมไดยินเสียงดังในหวงมหาสมุทรจึงใหลูกสาวไปดู ลูกสาวของ           
พระยาปตตหลุมแปลงเปนปลาออกมาดูเห็นหอรมานเอาตาตอกตีเหล็ก มีเหงื่อไคลไหลตกน้ํา นาง
ปลาตัวนั้นไดกินเหงื่อของหอรมานเขาไปจึงใหกําเนิดบุตรชื่อหัททยี นอกจากนั้นยังมีอนุภาคของ
การดับไฟที่เหมือนกันทั้งในฉบับมลายูและหอรมานคือในตอนที่หนุมานเผาลงกาแลวไฟติดที่หาง
ของหนุมาน หนุมานกระโดดลงทะเล ไฟที่หางก็ดับไดเองโดยไมตองใหมีใครมาบอกวิธีดับไฟให

1.2.2.2.2 ไดมาจากฉบับเขมร ในฉบับเขมรและในฉบับหอรมานมีอนุภาคการกิน
ขาวเย็นเหมือนกันคือ ในตอนที่หนุมานไปลงกาไดไปพบกับพระฤๅษี พระฤๅษีใหขาวเย็นแก       
หนุมานกินสามกอน แตหนุมานก็กินไมหมด

1.2.1.3 วัตถุประสงคในการแตง
ในเรื่องหอรมานมีขอความกลาวเปนทํานองระบุความประสงคของผูแตงไววา      

“ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย อาจารยเจาตนวิสัชชนาแตงแปลงไวยังตํานานคราวปฐมกัปปอันนี้แล” 24

โดยนัยของขอความนี้ผูแตงสมมุติเร่ืองนี้ใหเปนคําตอบ หรือคําชี้แจง ขอประพฤติธรรม หรือความ
จริงอยางใดอยางหนึ่งแกผูอาน และผูแตงไดช้ีหรือสรุปสิ่งเหลานี้ใหผูอานเห็นเปนเรื่อง ๆ ไปตาม
ลําดับ เชน เมื่อราพณาสวรเนรมิตตนไปสมสูกับนางสุชาดา ในตอนแรกนางสุชาดาและพระอินทร
หาทราบความจริงไม ผูเขียนไดกลาวแทรกไววา เทวดาแมจะมีกายทิพย ถาไมไดตรึกตรองพิจารณา 
ก็จะไมทราบเหตุทราบผล เชนเดียวกับพระอรหันตถาไมพิจารณาใครครวญ ก็จะไมทราบอะไรคือ
ความจริง และอะไรคือเท็จ เปนตน

                                         
24สิงฆะ วรรณสัย, หอรมานและปรัมมเหียร (เชียงใหม : ภาควิชาภาษาไทย คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ม.ป.ป.),1.
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1.2.1.4 ลักษณะคําประพันธ
       แตงเปนรอยแกว มีคาถาภาษาบาลีแทรกเปนระยะ ๆ  แตงตามแบบนิทาน

คลายในมหาชาติ  ตัวอยางเชน  

นโม ตสฺสตฺถุ ฯ วนฺทิตฺวา สิรสา นมามิ ติรตฺนตฺยํ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆญจ ดังนี้ ดูรา 
สับปุริสะทังหลาย อาจารยเจาตนวิสัชชนา แตงแปลงไวยังตํานานคราวปฐมกัปปอันนี้
แล เมื่อปฐมกัปปตั้งหัวทีนั้นยังมีพรหมตนหนึ่งช่ือวา ตปรไมสวร ลงมาเกิดเปนคนกอน
มีอายุไดอสงไขยป ลูกตปรไมสวรมี ๓ ชาย ผู ๑ ช่ือวา ธตรัฎฐ ผู ๑ ช่ือวา วุรุฬหะ ผู ๑ มี
ช่ือวา วิรูปกขะ เกิดมาในปเดียวกันเทาวาตางยามกันแล…

( หอรมาน : 1)

เ มื่ อ นั้ น เ สน าอ าม า จทั งมวลมาพร อมกั นอุ สส าภิ เ สกนา งสี ด าหื้ อ                     
เปนอัคคมเหสีแหงพระยารามดั่งเกานั้นแล นางสีดาผูนั้นก็อยูอุปฎฐากพระยาราม         
เปนดั่งมหารสีเจาตนชื่อวา กัสสปะ หากสั่งสอนนางซูประการแล นางก็ตั้งอยูตามเขต
อายุแหงตน คันจุติตายแลว ก็ไดข้ึนสูสํานักอินทาธิราช ไดช่ือวา นางสุชาดา ไดเปนเมีย
แหงพระอินทาดังเกา ตราบตอเทาอายุผิมพแหงตน ก็มีวันนั้นแล หุรมารํ นิฎฐิะตํ กรียา
อันเกสนาจาหองเหตุหอรมานผูกถวน ๒ ก็บังคมสมเร็จสะเร็จแลวเทานี้กอนแล

(หอรมาน : 2)

1.2.1.5 เร่ืองยอ
ในปฐมกัปปพรหมชื่อตปรไมสวรลงมาเกิดเปนมนุษย มีลูกชายตางมารดากัน        

3 คน คือ  ธตรัฏฐะ  วิรุฬหะ และ วิรูปกขะ  เมื่ออายุได 16 ป ตปรไมสวรไดสงไปครองเมืองคนละ
เมืองเพื่อปองกันการแยงราชสมบัติ

ธตรัฏฐะไดครองเมืองพาราณสี มีลูก 3 คน คือ ภารี สุครีพ  และนางกาสีราชธิดา 
พระยาวิรุฬหะมีลูกชาย 3 คน คือ พระยาราพณาสวร  พิเภก  และอินทรชิต  พระยา วิรูปกขะมีลูก
ชาย 2 คน คือ พระยา รามราช และพระลักขณะ

วันหนึ่งพระยาราพณาสวรไดเนรมิตเปนพระอินทรไปสมสูกับนางสุชาดา ภาย
หลังนางสุชาดาทราบวาเสียรูพระยาราพณาสวร   จึงไดขอพรจากพระอินทรจุติมาเกิดเปนมนุษย 
เพื่อจะแกแคนพระยาราพณาสวร   นางสุชาดาไปเกิดเปนธิดาของพระยาราพณาสวร   ปุโรหิต
ทํานายวานางจะนําความพินาศมาใหบิดา    พระยาราพณาสวรจึงนํานางไปลอยแพ มีพระฤๅษีตน
หนึ่งไปอาบน้ํา เห็นกุมารีอยูในแพที่บรรจุโกศทองจึงนําไปเลี้ยงใหช่ือวา สีตา ตอมาเลื่อนเปนสีดา
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เมื่อนางสีดาเจริญวัยได 16 ป  นางมีรูปรางงดงามมาก พรานที่ไปลาเนื้อเห็นความ
งามของนางจึงนําขาวนี้ไปแจงแกราชาของตน และราชาอีกรอยเอ็ดหัวเมืองตางก็นําบรรณาการไปสู
ขอนางสีดาเปนมเหสี พระฤๅษีใหขึ้นสายธนู แตไมมีใครสามารถขึ้นสายธนูได

พระยารามราชและพระลักขณะบุตรพระยาวิรูปกขะ ไดพากันไปศึกษาศิลปศาสตร
ที่เมืองตักศิลา จนจบไตรเพทแลวเดินทางกลับพระนคร ระหวางทางไดเดินผานอาศรมของพระฤๅษี
ไดยินเสียงผูคน ชางมา ดังครึกโครมจึงเขาไปดู พระยารามราชไดสบตากับนางสีดาเกิดมีใจปฏิพัทธ
กับนางจึงขอขึ้นสายธนูดวย ปรากฏวาพระยารามราชสามารถยิงธนูไดและไดนางสีดามาครอง    
พระยารามราชและคณะจึงลาพระฤๅษีกลับพระนคร

พระอินทรปรารถนาจะชวยนางสุชาดาใหสมหวังในการแกแคนพระยา                 
ราพณาสวรจึงไดเนรมิตเปนกวางทองขาเขยกเดินผานหนากษัตริยทั้งสาม นางสีดาอยากได
กวางทอง     พระยารามราชตองตามกวางไป สวนพระลักขณะเห็นพระยารามราชหายไปนานจึงขอ
ออกตามหาพี่ชาย แลวไดฝากนางไวกับแผนดิน เมื่อพระลักขณะพบพระยารามราช พระยารามราช
ไมพอใจที่พระลักขณะฝากนางสีดาไวกับแผนดิน แผนดินโกรธจึงวางนางสีดาลง พระยา               
ราพณาสวรจึงสามารถลักนางไปได

พระยารามราชและพระลักขณะ ออกติดตามนางสีดาจนเหนื่อย จึงหยุดพักใตตน
ไม พระยารามราชและพระลักขณะไปพบกับสุครีพซ่ึงนั่งรองไหอยูที่ริมลําธารแหงหนึ่ง

สุครีพเลาใหทั้งสองฟงวา ตนมีพี่ชายชื่อภารี ซ่ึงไดนองสาวที่ช่ือนางกาสีมาเปนเมีย 
ภารีไดครองราชสมบัติเมืองพาราณสี วันหนึ่งควายทรพีไปอาละวาดทํารายผูคน นางกาสีซ่ึงขณะ
นั้นกําลังมีครรภแกไดอาสาไปปราบควาย นางถูกควายขวิดจนตาบอด เอวหัก นางไดคลอดลูกคา
ชองคลอด คนทั้งหลายชวยดึงลูกของนางออกมาใหช่ือวา องษคด และวรยศ ภารีใหนางนมเอากุมาร
ไปเลี้ยง สวนนางกาสีนั้นถูกละเลยตามยถากรรม นางกลิ้งเกลือกไปดวยความเจ็บปวดจนไปนอนอยู
ใตตนมะเดื่อ กินลูกมะเดื่อที่หลนลงมาเปนอาหาร

กลาวถึงพระยาธตรัฏฐะประกาศจะใหรางวัลแกผูที่สามารถปราบนันทยักษซ่ึงมี
นิ้วพิษสามารถชี้ใครใหตายได นางคนธรรพอาสาปราบนันทยักษโดยการหลอกใหนันทยักษรําตาม
นาง คร้ันนางชี้นิ้วไปที่กระหมอม นันทยักษก็ช้ีนิ้วตามจนถึงแกความตาย พระยาธตรัฏฐะขอใหนาง
รายรําใหดู ครั้นเห็นลีลาอันออนชอยของนางก็เกิดกําหนัดน้ํากามไหล นางคนธรรพเห็นดังนั้นจึง
เอาใบบอนมาชอนน้ํากามไวแลวนําไปใสปากนางกาสี ตอมานางกาสีก็ตั้งครรภ หลังจากนั้นนางก็
ใหกําเนิดบุตรชื่อหอรมาน

กลาวถึงภารีและสุครีพไดออกมาปราบควายบาง ภารีไดตามควายเขาไปในถ้ํา 
กอนเขาไปภารีไดส่ังใหสุครีพปดปากถ้ําทันทีถาเลือดที่ไหลออกมาเปนเลือดใสนั่นยอมหมายความ
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วาตนตายแลว คร้ันสุครีพเห็นเลือดใสไหลออกมาจากถ้ําเขาใจวาพี่ตายจึงกลับไปครองเมือง  คร้ัน
ภารีออกมาไดจึงตรงเขาไปจะฆาสุครีพ เพราะคิดวาสุครีพทรยศสุครีพจึงตองหนีออกมานั่งรองไห
อยูที่นี่ สุครีพขอใหพระยารามราชจัดการกับภารี และถาตนไดครองเมืองพาราณสีตนยินดีจะนํา
หลาน 3 คน มามอบให คือ องคคด  วรยศ  และหอรมาน  พระยารามราชและพระลักขณะพาสุครีพ
ไปยังเมืองพาราณสี พระยารามราชใหสุครีพไปทาภารีและลอใหเขาไปในแดนของพระยารามราช 
สุครีพออกตอสูกับภารีจนถึงแดนของพระยารามราช พระยารามราชยิงภารีจนถึงแกความตาย

สุครีพพาหลานทั้งสามมามอบใหพระยารามราช พระยารามราชใหหาผูทําหนาที่
ไปสืบขาวนางสีดา องษคดเสนอหอรมาน พระยารามราชถอดแหวนใหหอรมานนําไปใหนางสีดา 
หอรมานนําแหวนที่พระยารามราชฝากไปใหแกนาง หลังจากนั้นก็จุดไฟเผาลงกาจนวอดวาย

พระยารามราชใหระดมพลสรางสะพานขามมหาสมุทร  หอรมานอาสาตอกเสา
และทําโครงสะพานจนสรางสะพานเสร็จ พระยาราพณาสวรเรียกพิเภกมาทํานายชะตาเมือง พิเภก
บอกวาชะตาเมืองและตัวของพระยาราพณาสวรไมดีมีแตเสีย พระยาราพณาสวรโกรธจึงขับไลพิเภก
ออกจากเมือง  พิเภกไปพึ่งพระยารามราช

กลาวถึงพระยาปตตหลุมไดไปลักเอาพระยารามราชไปขังไวในกรงเหล็ก          
หอรมานชวยพระยารามราชออกมาได พระลักขณะออกรบกับอินทรชิตจนถูกศรของอินทรชิตไป
ตรึงอยูที่เทา  สวนอินทรชิตถูกศรของพระลักขณะตาย  หอรมานอาสาไปเอายามาให  ตอมาพระยา
รามราชออกรบกับพระยาราพณาสวร พระยารามราชทราบสาเหตุที่พระยาราพณาสวรไมตายจาก
พิเภกวา เพราะเขามีเชื้อสายตปรไมสวร และธนูที่จะสังหารเขาไดคือ ธนูพลควาวชิระ หอรมาน
อาสาไปเอาธนูนั้นมา ในที่สุดพระยารามราชก็สามารถแผลงศรฆาพระยาราพณาสวรได แลวอภิเษก
พิเภกเปนเจาเมืองแทน

พระยารามราชยกพลกลับนคร มีการปูนบําเหน็จแมทัพและสงพระยาทั้งหลาย
กลับ พระยารามราชครองเมืองอโยธยาดวยความสุขสืบมา

วันหนึ่งขณะที่นางสีดามีครรภแก นางสนมขอรองใหนางสีดาวาดรูปพระยารา
พณาสวรใหดู พระยารามราชเห็นรูปนั้นก็โกรธจัดตอวานางสีดาตาง ๆ นานา แลวใหเพชฌฆาตนํา
ไปประหาร พระลักขณะอาสาประหารนาง แตดวยความสงสารจึงปลอยนางไป นางสีดาไดเดินทาง
ไปดวยความทุกขทรมานจนไปถึงอาศรมของพระฤๅษี พระฤๅษีรับอุปการะนางไว ตอมาไมนาน
นางก็คลอดลูกชื่อวาพระบุตร  พระบุตรมีเพื่อนเลนอีกคนหนึ่งซ่ึงพระฤๅษีเสกขึ้นมาจากการวาดรูป
ช่ือพระเทียมคิง

วันหนึ่งทั้งสองไดไปเที่ยวแดนอโยธยาแลวเดินตามแมคาขายแตงเขาเมือง       
หอรมานมีหนาที่เก็บอากรตลาด เมื่อเขาไปเก็บอากรแมคาขายแตง พระบุตร พระเทียมคิงหามแมคา
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จายอากรแกหอรมาน หอรมานไมยอมจึงเกิดการตอสูกันขึ้น พระยารามราชไประงับเหตุ ไดติดตาม
กุมารทั้งสองไป  ทั้งสองฝายสูรบกัน แตก็ไมสามารถทําอันตรายกันได ในตอนหลังจึงรูวาเปนพอ
ลูกกัน พระยารามราชจึงนํากุมารทั้งสองเขาเมืองไป

พระยารามราชทราบขาวนางสีดา จึงไดแตงขบวนพยุหยาตราออกไปรับนาง เมื่อ
ส้ินอายุขัยนางสีดาก็ไปเกิดเปนนางสุชาดาตามเดิม

1.2.2 ปรัมมเหียร
ลักษณะตนฉบับเปนใบลานจํานวน 2 ผูก อยูในสภาพที่สมบูรณดีมากมีเนื้อเร่ืองตั้งแตตน

จนจบ สมัยที่แตงนั้นไมสามารถสืบสาวหาหลักฐานได และแมแตช่ือผูจาร และปที่จารก็ไมปรากฏ 
อักษรและถอยคําภาษาที่ใชจาร ใชอักษรลานนา และภาษาถิ่นลานนา

1.2.2.1 ผูแตง ไมปรากฏชื่อผูแตง

  1.2.2.2 ท่ีมา
           จากการศึกษาที่มาของเรื่องปรัมมเหียรผูเขียนวิทยานิพนธสันนิษฐานวานาจะไดรับ

ที่มาจากแหลงเดียวกับเรื่องหอรมาน เพราะเนื้อเรื่องมีความคลายคลึงกันแทบทุกตอน ตางกันบางก็
ในสวนของชื่อบุคคล และตัวละครบางตัวท่ีหายไป เชน  ในปรัมมเหียรมีช่ืออินทิมาเขามาเปนตน

1.2.2.3 วัตถุประสงคในการแตง
 เร่ืองปรัมมเหียรมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงธรรมใหแกชาวบานฟง เนื้อเร่ืองเปนการ

กลาวขอสรุปเกี่ยวกับธรรมไวเปนขอ ๆ แทรกอยูในที่ตาง ๆ มีลักษณะเชนเดียวกับที่ปรากฏในเรื่อง
หอรมานที่ยกมากลาวไวขางตน

1.2.2.4 ลักษณะการประพันธ
แตงเปนคําประพันธประเภทรอยแกว มีคาถาภาษาบาลีแทรกเปนระยะ ๆ  แตงตาม

แบบนิทานคลายในมหาชาติ   ดังนี้

นโม ตสฺสตฺถุ นโม เม สพฺพพุทฺธานํ นมามิหํ รนตฺตยํ  พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆฺจ ดังนี้
ดูราสัปปุริสะทังหลายอริยะเจาตนจักวิสัชนา สังคายนาแตงแปลงไวยังตํานานนิทานปฐม
กัปปอันนี้ เมื่อหัวที วตฺตกมายิ ปฐมภัททกัปปตั้งนั้น ยังมีพระยาตน ๑ ช่ือวา ตัปปรไมสวร
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ลงมาเกิดเปนคนหัวท่ีวันนั้น มีอายุยืนไดอสงไขยป แลลูกแหงพระยาตัปปรไมสวรนั้นมี ๓
คน ผู ๑ ช่ือวา ธัตตรัฐ ผู ๑ ช่ือวาวิรุฬหะ ผู ๑ ช่ือวา วิรูปกขะ เขาเกิดมาปเดียว เดือนเดียว
กัน เทาตางยาม เหตุวาตางแมกับดวยกัน…

(ปรัมมเหียร  : 1)

1.2.2.5 เร่ืองยอ
     พระยาตัปปรไมสวรมีลูกชาย 3  คน ช่ือ ธัตตรัฐ วิรุฬหะ และวิรูปกขะ ตอมาธัตตรัฐ
ไดครองราชสมบัติแทนบิดา วิรุฬหะ ครองเมืองลังกาทวีป และวิรูปกขะครองเมืองกุรุรัฐ

พระยาธัตตรัฐมีลูก 3 คน คือ ภารี สุคิบและนางกาสีราชธิดา พระยาวิรุฬหะมีลูก        
3 คนคือราภนาสวร ภิกภี และนางสุชาดา พระยาวิรูปกขะมีลูก 2 คน คือพระยาพราหมราช                   
และพระลักขณะ

วันหนึ่งพระยาราภนาสวรไดเนรมิตตนเปนพระอินทรเพื่อไปสมสูกับนางสุชาดา 
คร้ันนางสุชาดาทราบความจริงจึงขอพระอินทรไปจุติลางแคนพระยาราภนาสวร ตอมานางไปเกิด
เปนธิดาของพระยาราภนาสวร ปุโรหิตทํานายวานางจะนําเคราะหรายมาใหพระยาราภนาสวรจึงนํา
นางสีดาใสแพลอยน้ําไป มีพระฤๅษีตนหนึ่งเห็นนางเขาจึงนํานางไปเลี้ยงไว คร้ันนางอายุ 16 ปนาง
ก็เปนผูหญิงที่มีความสวยงามมากจนพรานคนหนึ่งนําความงดงามของนางไปบอกพระยาเมือง     
ตาง ๆ จนพระยาเมืองตาง ๆ ปรารถนาที่จะไดนางเปนมเหสีจึงพากันยกเครื่องราชบรรณาการมาสู
ขอนาง พระฤๅษีจัดใหมีการยกธนูกันขึ้นแตไมมีใครสามารถยกธนูได

กลาวถึงพระยาพราหมราชและพระลักขณะหลังจากที่สําเร็จการศึกษาจากเมืองตักศิลา
แลวตางพากันกลับบานเมืองของตน ระหวางทางไดพบกับอาศรมของพระฤๅษี พระยาพราหมราช
จึงขอยกธนูดวยและสามารถยกธนูไดสําเร็จ พระยาพราหมราชจึงพานางสีดากลับเมือง

พระอินทรอยากใหนางสุชาดาสมประสงคในการแกแคนพระยาราภนาสวรจึงเนรมิต
เปนกวางขาเขยกเดินผานหนานาง นางสีดาอยากไดกวางจึงขอใหพระยาพราหมราชจับให   พระยา 
พราหมราชออกตามกวางและฝากนางสีดาไวกับพระลักขณะ พระลักขณะเห็นวาพระยาพราหมราช
ไปนานจนเกินไปจึงฝากนางสีดาไวกับพระธรณี เมื่อไปพบพระยาพราหมราช พระยาพราหมราช
ถามหานางสีดา พระลักขณะบอกวาตนไดฝากนางไวกับพระธรณี พระยาพราหมราชตําหนิที่     
พระลักขณะไวใจพระธรณีจนเกินไป คร้ันพระธรณีไดฟงดังนั้นจึงปลอยนางสีดาเสียเปนเหตุให
พระยาราภนาสวรสามารถอุมนางไปได เมื่อพระยาพราหมราชและพระลักขณะกลับมาไมพบนาง
จึงพากันออกตามหาจนไปเจอกับสุคิบที่นั่งรองไหอยูริมน้ํา สุคิบเลาใหทั้งสองฟงถึงสาเหตุที่ตน
ตองมาอยูในปาเพราะครั้งหนึ่งมีควายตัวหนึ่งชื่อสุรพีเที่ยวออกอาละวาดทํารายชาวเมือง             
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นางกาสีราชธิดาซึ่งกําลังทองแกอาสาปราบควายแตก็ถูกควายขวิดจนบาดเจ็บและตาบอด  นางได
ใหกําเนิดบุตรชายที่มีตัวคดงอชื่อวาองคด และอีกคนหนึ่งชื่อวาวรยศ ภารีนําลูกทั้งสองของตนไป
เล้ียงไว นางกาสีราชธิดาไปอาศัยนอนใตตนมะเดื่อแหงหนึ่งอยู รอรับผลมะเดื่อที่หลนลงมาประทัง
ชีวิต ตอมาภารี และสุคิบตางพากันไปปราบควาย ภารีผูพี่ส่ังใหสุคิบเฝาอยูที่ปากถ้ํา สวนภารีรบกับ
ควายที่ในถ้ํา ภารีไดส่ังสุคิบไววาหากเห็นเลือดเหลวไหลออกมาแสดงวาเปนเลือดของตนใหปด
ปากถ้ําเสีย ตอมาสุคิบก็เห็นเลือดเหลวไหลออกจากถ้ําก็เขาใจวาภารีตายแลว สุคิบจึงปดปากถ้ําแลว
กลับไปครองเมือง คร้ันภารีออกมาแลวก็โกรธสุคิบมากคิดวาสุคิบทรยศตอตนจึงคิดฆาสุคิบ     สุ
คิบหลบหนีมาอยูในปาแหงนี้ และขอใหพระยาพราหมราชฆาภารีให สวนตนจะนําหลานทั้งสามมา
ถวาย คือ องคด วรยศ และหอรมาน

กลาวถึงอินทิมาซึ่งเปนยักษที่มีนิ้ววิเศษช้ีไปที่ผูใดผูนั้นตองตาย พระยาธัตตรัฐประกาศ
หาผูปราบอินทิมา นางคนธรรพอาสาปราบยักษตนนี้โดยการแปลงเปนนางงามแลวหลอกให     อิน
ทิมารายรําตามตนจนอินทิมาใชนิ้วเพชรชี้ไปที่กระหมอมของตนเองจนถึงแกความตาย          พระ
ยาธัตตรัฐขอใหนางรายรําใหดู คร้ันเห็นลีลาอันงดงามของนาง พระยาธัตตรัฐก็เกิดกําหนัด น้ํากาม
ไหล นางคนธรรพเห็นดังนั้นจึงเอาใบบอนมาชอนแลวนําไปใสปากนางกาสีราชธิดา ตอมานางก็ตั้ง
ครรภและมีบุตรชื่อวาหอรมาน

สุคิบไปทาภารีรบ หลังจากนั้นพระยาพราหมราชก็ใชธนูสังหารภารีจนตาย สุคิบนํา
หลานทั้งสามมาถวายตามสัญญา

พระยาพราหมราชหาผูอาสาไปสืบขาวนางสีดาที่ลงกา องคดเสนอหอรมาน หอรมาน
เหาะเลยลงกาไปตกที่อาศรมของพระฤๅษี หลังจากที่พักกับพระฤๅษีคืนหนึ่งแลว หอรมานก็ไป
ถวายแหวนแกนางสีดาแลวจึงเผาลงกาจนวอดวายทันที ตอมาพระยาพราหมราชไดระดมไพรพล
สรางสะพาน หอรมานอาสาตอกเสาและทําโครงสะพาน

พระยาราภนาสวรใหภิกภีตรวจดูชะตาบานเมือง ภิกภีบอกวาบานเมืองและพระยา    
ราภนาสวรเองจะมีเคราะหราย พระยาราภนาสวรโกรธจึงขับไลภิกภีออกไป ภิกภีไปอาศัยอยูกับ
พระยาพราหมราช ตอมาพระยาปตตหลุมไปลักพระยาพราหมราชไปไวที่ลงกา หอรมานอาสาไป
ชวยพระยาพราหมราชออกมาได พระลักขณะอาสาออกรบกับอินทรชิต พระลักขณะสังหาร     อิ
นทรชิตได สวนตนเองก็ถูกหอกของอินทรชิตเชนเดียวกัน หอรมานอาสาเก็บยารักษาพระลักขณะ
จนหาย ตอมาพระยาพราหมราชออกรบกับพระยาราภนาสวรแตไมสามารถเอาชนะพระยา           
ราภนาสวรได ภิกภีบอกวาตองใชธนูวัชชิทศพลเทานั้น หอรมานอาสาไปเอาธนูมาให  พระยา  
พราหมราชสามารถฆาพระยาราภนาสวรได หลังจากนั้นก็ยกพลกลับเมือง
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ตอมาไมนานนางสีดาก็ตั้งครรภ นางไดวาดรูปพระยาราภนาสวรตามคําขอรองของนาง
สนม คร้ันพระยาพราหมราชเห็นเขาจึงใหพระลักขณะนํานางไปประหาร พระลักขณะสงสารจึง
ปลอยนางไปแลวนําหัวใจหมามาใหพระยาพราหมราชแทน นางสีดาไปอาศัยอยูกับพระฤๅษีตน
หนึ่งและไดคลอดบุตรชื่อพระบุตร พระฤๅษีเสกขึ้นมาอีกคนหนึ่งชื่อวาพระรูป ใหมาเปนเพื่อนเลน
กัน นางสีดาเลาเรื่องพระยาพราหมราชใหกุมารทั้งสองฟง กุมารทั้งสองจึงพากันไปเมืองอายุทธยา
เพื่อตามหาพอจนไปเจอกับหอรมานซึ่งมีหนาที่เก็บภาษีตลาด หอรมานไปมีเร่ืองกับกุมารทั้งสองจน
ถูกพระบุตรโขกศีรษะหนีออกจากพระนครไป พระยาพราหมราชออกมาระงับเหตุและเกิดการตอสู
กับสองกุมารขึ้น จนในที่สุดก็ทราบวาเปนพอลูกกัน

พระยาพราหมราชใหลูกทั้งสองไปรับนางสีดากลับมาแตนางปฏิเสธ  พระยา         
พราหมราชจึงตองไปรับนางมาเอง และกลาวขอโทษนาง นางสีดาอภัยใหแลวทั้งหมดก็พากันกลับ
เมือง ตอมาเมื่อนางสีดาสิ้นอายุขัยนางไดไปเกิดเปนนางสุชาดาชายาพระอินทรดังเดิม

1.2.3 พรหมจักร
             พรหมจักรฉบับวัดขี้เหล็ก ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ตนฉบับเปนใบลาน
จํานวน 10 ผูก อยูในสภาพที่ดี มีเนื้อเรื่องครบถวนตั้งแตตนจนจบ จารดวยอักษรลานนา                 
ในปจ.ศ.1227 ตรงกับ พ.ศ.2408

1.2.3.1 ผูแตง  อริยภิกขุ และสามเณรกาวิโล

1.2.3.2  ท่ีมา
จากการศึกษาเรื่องพรหมจักรสันนิษฐานวานาจะมีที่มาจากรามเกียรติ์ของไทย

เพราะโครงเรื่องใหญจะคลายคลึงกับรามเกียรติ์นับตั้งแตพระยาพรหมจักรยกธนู  พระยาพรหมจักร
ตามกวาง พระยาวิโรหาลักนางสีดา พระยาพรหมจักรไดวานรคือพระยากาวินทราชเปนพันธมิตร 
มีการจองถนนผูจองคือหรมาร พระยาพรหมจักรไดพิเภกเปนที่ปรึกษาจาก และมีการทําสงคราม
ระหวางฝายพระยาพรหมจักรกับฝายยักษ

อาจารยสิงฆะ วรรณสัยกลาววา เปนนิทานชาดกที่อาศัยเคาเรื่องมาจากเรื่อง
รามเกียรติ์ ดังความวา

ชาดกเรื่องพรหมจักรนี้  เปนเรื่องท่ีอาศัยเคาเรื่องมาจากรามเกียรติ์ แตนักปราชญ
ลานนาไทยไดดัดแปลงแกไขใหเหมาะแกสภาพเปนภาคธรรม คือมุงยกยองพระโพธิสัตว
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พยายามหลีกเวนตอนที่พระโพธิสัตวจะตองฆาคนหรือสัตวมักจะใหเปนหนาท่ีของธรรม
ชาติหรือคนอื่นจัดการแทนดวยเหตุนี้จึงแปลกกวาเรื่องรามเกียรติ์ท่ีเราเคยเรียนกันในเรื่อง
นี้มีหลายทานมุงสอนธรรมะ มุงสอนถึงผลบุญหรือผลบาปที่คนไดประกอบขึ้น ถาพูดใน
ดานของคําสอน เราจะไดรับมากกวาท่ีเราเคยเรียนมา ท้ังนี้เพราะทานแตงเปนรูปชาดก

(พรหมจักร  : 2 )

1.2.3.3 วัตถุประสงคในการแตง
ผูเขียนวิทยานิพนธคิดวาเรื่องพรหมจักรคงมีจุดมุงหมายเพื่อส่ังสอนพระธรรม  

ดังมีเหตุการณกลาวไววาเมื่อพระพุทธเจาประทับอยู ณ เขตวนาราม แขวงเมืองสาวัตถี พระองคได
แสดงเทศนาแกสาวก   เพื่อช้ีใหเห็นวาผลกรรมที่บุคคลไดกระทําไวแลวจะติดตัวไปตลอดเวลาที่เขา
เวียนวายอยูในวัฏสงสาร25 ในเรื่องได กลาวถึงวิบากกรรมหลายอยางที่ตัวละครตาง ๆ ไดรับใน
ปจจุบันชาติและไดช้ีใหเห็นบุพกรรมของตัวละครในอดีตชาติ อันเปนมูลเหตุของวิบากกรรมนั้น ๆ 
ไวเปนอุทาหรณหลายแหง

1.2.3.4 ลักษณะคําประพันธ
    แตงเปนรอยแกว  มีคาถาภาษาบาลีแทรกเปนระยะ ๆ  แตงตามแบบนิทานชาดก 26

สํานวนภาษาบางตอนวกวน และติดรูปไวยากรณบาลี ดังที่อาจารยสิงฆะ วรรณสัย กลาวไววา

 เขาใจวาตนฉบับเดิมคงแตงเปนภาษาบาลีแลวมีคนนํามาแปลเปนภาษาลานนา
ไทย เพราะบางตอนยกบาลีมาตั้งยาวมาก แลวจึงเริ่มแปล อนึ่งสํานวนแปลก็ติดอยูในรูป

                                         
 25สิงฆะ วรรณสัย, พรหมจักร (เชียงใหม : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2522), หนาคําชี้แจง.
 26นิทานชาดก เปนนิทานที่แสดงเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจาเมื่อคร้ังยังเปน

พระโพธิสัตว ลักษณะของนิทานชาดกจะมีโครงสราง คือ สวนแรกจะเปนบทปรารภเรื่อง เปนการ
อางถึงที่มาของนิทานชาดกเรื่องนั้น ๆ  เนื้อเร่ืองเปนการเลาถึงพฤติกรรมและเหตุการณตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตัวเอกของเรื่องที่อางวาเปนพระโพธิสัตว  และสวนสุดทายคือบทประชุมชาดกเปนบทสง
ทายเรื่องจะกลาวถึงพระโพธิสัตวมาเกิดเปนเจาชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจา
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ไวยากรณบาลี บางทีเราอานเกือบไมเขาใจ ตองกลับไปอานซ้ํา หรืออาจเปนสํานวน
ภาษาลานนาไทยโบราณก็ได

(พรหมจักร  : 1)

ในการแตงมีภาษาบาลีนําในบางตอน เปนชาดกที่แตงดวยรอยแกว            
ดังตัวอยาง

นโม ตสฺสตฺถุฯ อิทํ สตฺถา สาวตฺถิยํ อุปนิสฺสาย เชตวเน วิหรนฺโต เทวทตฺตํ อาร
พฺภ กเถสิฯ สาธโว ฟงดูราสัปปุริสะทังหลาย สตฺถา อันวา สัพพัญ ูพระพุทธเจาแหง
เรา เมื่อยังอยูสําราญในปาเชตวนาราม ก็อาศรัยเซิ่งเมืองสาวัตถี หื้อเปนที่โคจรคาม แลว
ก็ปรารภซึ่งเทวทัตตเถร หื้อเปนเหตุแกพระธัมมเทสนา อันอาจารยเจาหากแขวดกด
หมายดวย อาทิ บาทตนคาถาวา “ ภทฺเท สธีมฺมา วรวณฺณาเทติ ” นี้แล

(พรหมจักร  : 1)

ในตอนจบมีบทประชุมชาดก ดังความวา

…สวนอันวาพระยาวิโรหาลังกา ผูมาลักเอานางผูเปนเมียพรหมจักร 
และซ้ํายิงธนูมาถูกตีนพระยาพรหมจักรวันนั้น คือ หากมาไดทานเทวทัตตเถร    
ผูใจบาป…พระยาตนเปนพอเจาพรหมจักรวันนั้นก็ไดพระยาสีสุทโธทนะ ผูเปน
พอกูพระตถาคตะในกาลบัดนี้แลฯ…อันวานางเทวีสีดานั้นคือหากไดนางยโยธรา
พิมพางามแงตนเปนแมเจาราหุลเถรในกาลบัดนี้แลฯ…

(พรหมจักร  : 168)

สํานวนโวหารในเรื่อง พรหมจักร บางตอนมีลักษณะสัมผัสคลายคําประพันธ
ประเภทราย เชน

ปาไมและสลอกหอยราวเขา ไปตราบตอเชาถึงคํ่า ก็พร่ําเซานอนในปาใหญ ใน

เมื่อนั้นสองหนอไธ        ก็ชวนกันดั้นเมือหนา คันเถิงรุงแจงสายฟา พระอาทิตยข้ึนมา

ราชปุตตาทังสองก็วิ่งไปเขาปาทันที

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



49

              1.2.3.5 เร่ืองยอพรหมจักร
คร้ังหนึ่งเมื่อพระพุทธเจาประทับ ณ เขตวนาราม เมืองสาวัตถี พระองคไดทรง

เทศนาเรื่องอดีตชาติคราวเสวยพระชาติเปนพรหมจักร เพื่อใหพุทธสาวกทราบวาแมในครั้งกระนั้น
พระเทวทัตก็เคยยิงธนูถูกที่พระบาทของพระพุทธองค เทศนาของพระองคมีดังนี้

พระยาวิโรหาครองราชสมบัติในเมืองลงกา มีมเหสีช่ือกัญจนเทวี ตอมามีเทวบุตร
จุติมาเกิดเปนบุตร ช่ือวา วิโรหาราชกุมาร  วิโรหาราชมีนองชื่อนันทกุมาร ตอมาวิโรหาราชกุมารได
อภิเษกกับนางเกสี สวนนันทกุมารอภิเษกกับกุมารีอ่ืน  เมื่อพระยาผูพอตาย วิโรหาราชกุมารไดครอง
ราชสมบัติแทน  นันทกุมารไดเปนอุปราช วันหนึ่งพระยาวิโรหาราชไปเยี่ยมชมสวรรคช้ันดาวดึงส
ไดพบกับนางสุธรรมามเหสีของพระอินทร พระยาวิโรหาราชแอบเนรมิตเปนพระอินทรเขาหานาง
ในตอนที่พระอินทรไมอยู ครั้นทราบความจริง พระอินทรจึงใหนางสุธรรมาไปเกิดในโลกมนุษย
เพื่อแกแคนพระยาวิโรหาราช ตอมานางก็เกิดเปนธิดาของพระยาวิโรหาราช ช่ือวา รัตนสีดา  โหร
ทํานายวานางจะนําความพินาศใหแกบิดา พระยาวิโรหาราชใหนํานางไปลอยแพเสียตามคําแนะนํา
ของโหร  แพลอยไปติดอยูที่เกาะแหงหนึ่ง พระฤๅษีตนหนึ่งไปอาบน้ําไดยินเสียงจึงนํากุมารีไปเลี้ยง
ไว คร้ันนางรัตนสีดาเจริญวัยขึ้นถึง 15 ป นางมีรูปรางงดงามมาก

กลาวถึงเมืองพาราณสี มีพระเจาแผนดินที่มีความทรงธรรม ช่ือ พรหมทัต  มีมเหสี
ช่ือ สุคันธเกสี  พระเจาพรหมทัตมีโอรส 2 องค คือ พระยาพรหมจักร และพระรัมมจักร เมื่อทั้งสอง
อายุได 16 และ 15 ป ไดลาบิดาไปศึกษาศิลปศาสตรที่เมืองตักศิลา จนสามารถจบวิทยาชั้นสูงภายใน
เดือนหนึ่ง ระหวางทางที่กลับนครทั้งสองไดชวยพระยาครุฑเอาชนะนองซึ่งมีเร่ืองวิวาทกัน พระยา
ครุฑสัญญาจะชวยพระยาพรหมจักรในอนาคต ถาพระยาพรหมจักรมีเร่ืองเดือดรอน

เมื่อเดินทางถึงพระนคร พระเจาพรหมทัตทําพิธีราชาภิเษกพระยาพรหมจักรขึ้น
ครองราช ตอมาพระยาพรหมจักรไดคืนราชสมบัติใหแกรัมมจักรเพื่อไปตามหานางคูบุญ วันหนึ่งมี
พรานชาวลังกาไปลาสัตวบริเวณอาศรมของพระฤๅษี พรานไดเห็นความงามของนางสีดา แลวจึงนํา
ขาวไปแจงใหพระยาวิโรหาราชทราบ ระหวางทางเดินกลับไดแจงขาวนั้นแกบรรดาพอคา และทาว
พระยาทั้งหลาย ทาวพระยาทั้งหลายรวมทั้งพระยาวิโรหาราชจึงนําบรรณาการไปสูขอนางสีดาเปน
มเหสี

พระฤๅษีใหบรรดาทาวพระยายกศร  แตไมมีใครสามารถยกได พระยาเหลานั้นตาง
พากันกลับเมือง เวนแตพระยาวิโรหาราชเทานั้นที่ยังพยายามหาโอกาสจะลักนาง

พระยาพรหมจักรเดินทางหานางคูบุญจนไปพบกับยักษตนหนึ่ง พระยาพรหมจักร
ไดตอสูกับยักษ ยักษขอแลกชีวิตดวยลูกแกววิเศษ ซ่ึงอมแลวทําใหมองไกลถึง 100 โยชน นอกจาก
นั้นยังบอกใหทราบเรื่องนางสีดาดวย พระยาพรหมจักรเดินทางไปยังอาศรมพระฤๅษี    พระฤๅษีให
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ขึ้นสายธนู พระยาพรหมจักรก็ทําไดอยางงายดาย หลังจากนั้นพระยาพรหมจักรและคณะพานางสี
ดากลับพระนคร  พระยาวิโรหาราชเนรมิตกวางทองใหเดินผานพระยาพรหมจักร คร้ันพระยาพรหม
จักรตามไปยิงกวาง พระยาวิโรหาราชก็แปลงเปนพระฤๅษีเขาไปลักนางไป พระยาครุฑเห็นพระยาวิ
โรหาราชอุมนางสีดาผานมาจึงเขาขัดขวาง และถูกพระยาวิโรหาราชทํารายบาดเจ็บ ฝายพระยา
พรหมจักรไดกลับไปแจงเรื่องใหพระฤๅษีทราบ พระฤๅษีบอกทางไปลงกาใหทราบ

พระยาพรหมจักรเดินทางตามหานางจนมาพบกับพระยาครุฑ พระยาพรหมจักร
เสกมนตรักษาพระยาครุฑ แลวเดินทางตอไปจนพบพระยากาวินทราชที่อยูในถํ้ากับเมียลิง และบุตร
ช่ือหรมาร พระยากาวินทราชเลาวาเขาเปนนองพระยากาสีวราช  คร้ังหนึ่งพระยาควายตัวหนึ่งไดฆา
ลูกของตนเองทุกตัวที่เปนตัวผู แตมีนางควายตัวหนึ่งไดไปแอบตกลูกไมใหพระยาควายรู เมื่อลูก
ควายโตขึ้นจึงไปรบกับพอและขวิดพอตาย หลังจากนั้นลูกควายก็มีใจฮึกเหิมเที่ยวอาละวาดเหยียบ
ย่ําขาวกลาของประชาชนเสียหาย พระยากาสีวราชทราบไดออกไปปราบควาย ควายหนีไปหลบอยู
ในถ้ํา พระยากาสีวราชสั่งใหเสนาอํามาตยสังเกตเลือดที่ไหลออกมา ถาเห็นเลือดใสใหปดปากถ้ํา 
เลือดควายไหลไปปนกับน้ําทําใหกลายเปนสีแดงใส เสนาอํามาตยเห็นเชนนั้นจึงเอาหินปดปากถ้ํา 
และขอใหพระยากาวินทราชขึ้นครองเมือง พระยากาสีวราชโกรธมากไลพระยากาวินทราชออกจาก
เมืองโดยไมฟงเหตุผล พระยากาวินทราชขอใหพระยาพรหมจักรฆาพระยากาสีวราชแลวตนจะชวย
พระยาพรหมจักรติดตามนางสีดา หากไดราชสมบัติเมืองกาสีดังเดิมทั้งสองตกลงชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน แลวพากันเดินทางเขาเมืองกาสี พระยาพรหมจักรประหารพระยากาสีวราช พระยา            
กาวินทราชไดครองเมืองดังเดิม พระเจาพรหมทัตสงกองทัพไปชวยพระยาพรหมจักรตามสารที่  
พระยาพรหมจักรมีไปถึง สวนพระยากาสีวราชคนใหมก็ระดมพลชวยพระยาพรหมจักร เมื่อกองทัพ
พรอมแลว พระยากาสีวราชใหกําหนดเคลื่อนทัพ พระยาพรหมจักรรวมเดินทางไปจนถึงฝง
มหาสมุทร หรมารอาสาซอมสะพานขาด หรมารลงไปฆาจระเขแลวซอมสะพานจนเสร็จ ขณะที่   
หรมารซอมสะพานอยูนั้นนางนาคมาลิกาลูกสาวพระยานาคไดดื่มน้ําผสมเหงื่อและปสสาวะของ  
หรมารจนตั้งครรภ  ลูกสาวพระยานาคนําความไปแจงใหพอทราบ พระยานาคขึ้นมาดู แตถูกพระยา
ครุฑโฉบบินไปรอบเมืองลงกา พระยาวิโรหาราชเห็นจึงยิงพระยาครุฑ พระยาครุฑนําความไปเลา
ใหพระยาพรหมจักรฟง

พระยานาคอาสาพระยาวิโรหาราชรบ ฝายพระยาพรหมจักรไดสงหรมารไปสืบ
ขาวนางสีดาในเมืองลงกา หรมารทะยานเลยเมืองลงกาไปลงอาศรมของพระฤๅษีตนหนึ่ง  พระฤๅษี
ใหคางคืนกอน คร้ันหรมานกินอาหารเชาแลว พระฤๅษีจึงบอกทางไปลงกาใหหรมาร

หรมารไปพบนางสีดา แสดงตัวใหนางทราบ และมอบสารที่พระยาพรหมจักรฝาก
ใหนางสีดา    หรมารเขาเมืองลงกาบุกเขาไปที่ประชุมของพระยาวิโรหาราช ทหารเขามาจับหรมาร
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แลวประหารดวยวิธีตาง ๆ แตไมอาจฆาหรมารได ในที่สุดจึงเอาหญาคาพันกายหรมาร แลวจุดไฟ
เผา หรมารเลยถือโอกาสเผาลงกาจนพินาศไป เสร็จแลวจึงกระโดดลงทะเลดับไฟที่ตัวแลวจึงเหาะ
ไปหาพระยาพรหมจักร

พระยาวิโรหาราชทําพิธีเซนสรวงผีอารักขประจําเมือง เพื่อใหชวยรักษาบานเมือง 
แลวยกทัพไปตั้งรับกับศึกของพระยาพรหมจักร ทัพฝายพระยาพรหมจักรเห็นเชนนั้นก็ระดมพลเขา
ตีทุกดาน การสูรบยืดเยื้อไปถึง 10 เดือน พระยานาคอาสาพระยาวิโรหาราชไปจับพระยาพรหมจักร
ไปขังไวในเมืองของตน หรมารไปชวยพระยาพรหมจักรออกมาได หรยีลูกของหรมารที่เกิดจากลูก
สาวของพระยานาคเขาขัดขวาง แตสุดทายก็รูวาเปนพอลูกกัน

ตอมาพระยาวิโรหาราชเหาะไปทาพระยาพรหมจักรรบ  พระยาวิโรหาราชแผลงศร
ไปถูกเทาของพระยาพรหมจักร หรมารไปเอายาที่ดอยจิกดวงปลีมาทาจนหายเจ็บปวด พระยา  
พรหมจักรและพระยากาสีวราชถามนันทะถึงวิธีเอาชนะเมืองลังกา นันทะบอกวาจะตองขมฤทธิ์
พระยาวิโรหาราชโดยการฆาราพณาสูรขณะกลายเปนแรงมากินของเซนและผูที่จะสังหารพระยา    
วิโรหาราชไดจะตองเปนคนไมเคยเห็นสตรีมาแลว 3 ป ซ่ึงคน ๆ นั้นคือ รัมมจักร

เมื่อทุกอยางพรอมหรมารไปยืมธนูทิพยของนางยักษมาใหรัมมจักร รัมมจักรฆา
ราพณาสูรตาย วันรุงขึ้นรัมมจักรออกรบกับพระยาวิโรหาราช รัมมจักรฆาพระยาวิโรหาราชตาย  
พระยาพรหมจักรไปรับนางสีดาที่ปราสาทคํากลับเมืองพาราณสี

ตอมาวันหนึ่งขณะที่พระยาพรหมจักรออกไปประพาสสวน  นางสนมออนวอนให
สีดาวาดรูปพระยาวิโรหาราช พระยาพรหมจักรเห็นรูปที่นางวาดก็ขับไลนางไปทันที ขณะนั้นนาง
สีดามีครรภแกดวย

นางสีดาไดไปอาศัยอยูกับพระอินทร ซ่ึงไดเนรมิตปราสาทใหนางอยู ไมนานนางก็
ประสูติพระโอรส

สวนเมืองพาราณสี ตั้งแตนางสีดาหนีไปเมืองกลับดูเงียบเหงา พอคาตางเมืองไมมา
คาขาย นางสนมที่ขอใหนางสีดาวาดรูปพระยาวิโรหาราชไดไปยอมรับกับพระยาพรหมจักรวานาง
เปนผูออนวอนให  สีดาวาดรูปเอง พระยาพรหมจักรคิดหาวิธีสืบหานางสีดา โดยการปลอยมา       
อุปการ คร้ันนางสีดาเห็นมานางก็จับผูกไว  สารถีเห็นนางสีดาอยูในปราสาทก็กลับไปแจงใหพระยา
พรหมจักรทราบ พระยาพรหมจักรออนวอนใหนางกลับเมืองถึง 3 คร้ัง นางจึงยอมกลับ

ถึงพระนครแลวมีการสมโภชนางสีดา มีการขนานนามบุตรของนางสีดาวา    
พิมพาวัตติกุมาร ตอมาพระอินทรก็นํานางแกวจากอุตตรกุรุทวีปคือนางสุคันโธมาใหพระยา    
พรหมจักรแลวอภิเษกพระยาพรหมจักรเปนพระยาจักรพรรดิราช  สวนรัมมจักรไดเปนพระยา     
นางสุคันโธไดประสูติพระโอรส ช่ือ สุวรรณพิมพากุมารเปนที่ รักของบิดา มารดายิ่งนัก               
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พระยาจักรพรรดิราชปกครองบานเมืองรมเย็นเปนสุข ทาวพระยาทั้งหลายนําบรรณาการมาถวายมิ
ไดขาด

1.2.4 ลังกาสิบโห
             ในการแปลเรื่องลังกาสิบโห ตนฉบับที่ใชในการศึกษานี้เปนฉบับแปลแบงออกเปนสองเลม  
เลมแรกหนา 292 หนา  เลมหลังหนา 358 หนา  เปนฉบับซอมแซม ลังกาสิบโหเปนวรรณกรรมเรื่อง
หนึ่งที่ชาวไทยลื้อนิยมฟงกันมาก   ม. ศรีบุษราไดรับการเอื้อเฟอตนฉบับจากศาสตราจารย วู  หลิง  
หยุน  สถาบันชนชาติ  คุณมิง  ยูนนาน  ซ่ึงชาวไทยลื้อ  เรียกลังกาสิบโหวา “ คําขับลังกาสิบหัว ” 27

1.2.4.1 ผูแตง  ปรากฏชื่อผูแตง 4 ทาน คือ
1. เทาซ่ินแซง
2. เทาซ่ินภิ่น
3. เทาจื่อทา
4. เทาเวิ้นซอ

1.2.4.2 ท่ีมา
จากการศึกษาที่มาของเรื่องลังกาสิบโหพบวาเรื่องลังกาสิบโหนาจะมีที่มาจากเรื่อง

รามเกียรติ์สํานวนตาง ๆ  ดังนี้
1.รามเกียรติ์พมา เชน ในเรื่องของกวางทองที่มาลอนางสีดาเปนรากษสี  เกิดขึ้นใน

ตอนที่พระรามแผลงศรไปถูกกวางกลายเปนรากษสีหายตัวไป ความจริงแลวรากษสีตนนี้ คือ พี่สาว
ของทศกัณฐนั่นเอง 28 ในเรื่องลังกาสิบโหเปลี่ยนจากรากษสีเปนยักษแทน

2. รามเกียรติ์เบงคาลี ฉบับเกียรวาส ในตอนที่กลาวถึงคนที่จะสังหารอินทรชิตให
ตายไดจะตองเปนคนที่ไมกินไมนอนและไมไดเห็นหนาผูหญิงมาเปนเวลา 14 ป 29 ในลังกาสิบโห
คนที่สามารถฆาอินทรชิตไดจะตองไมเคยมองหนาผูหญิงเปนเวลา 12 ป ซ่ึงคน ๆ นั้นก็คือเจาลคนา
นั่นเอง

                                         
27 ม.ศรีบุษรา [นามแฝง], ลังกาสิบโห (วรรณกรรมของไทยลื้อ) (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพไทยเกษม, 2534), คํานํา.
28เสฐียรโกเศศ [นามแฝง], อุปกรณรามเกียรติ์, 202 – 203.
29เร่ืองเดียวกัน, 103.
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3. รามเกียรติ์มลายู มีรายละเอียดในบางอนุภาคที่คลายคลึงกัน เชน อนุภาคเกี่ยวกับ
การกินผลไม ในเรื่องลังกาสิบโหจะคลายกับรามายณะมลายู ในตอนที่เทพสมาตองการใหกุมารี
อวตารไปผลาญพญายักษ ช่ือ มัสรายานานาจึงเสกกุมาร กุมารีเปนผลไมสวรรคผลหนึ่ง เทพสมา
ขวางผลไมซีกหนึ่งไปตกในพานพระศรีทาวกะมัสรายา มเหสีช่ือตะวันปะตรีมารูดากีเสวยผลไมซีก
นั้นตอมานางก็มี ครรภและประสูติพระโอรส  คือ  พระราม  สวนผลไม อีกซีกหนึ่ ง                           
นางเตวันประตรีมารูดานา มเหสีทาวมัสรายานานาไดเสวยก็มีธิดาแตอนุชาทาวมัสรายานานาทํานาย
วามีลักษณะเปนกาลกิณี ทาวมัสรายานานาจึงจําตองนําธิดาไปฝงไวในปาใกลกุฏีพระฤๅษี

ในฉบับลังกาสิบโหอนุภาคการกินผลไมเกิดจากนางกุติธ้ีดาไปหามะมวงถวาย 
พระพรหมตอนอยูในปา คร้ังแรกนางถวาย 10 ผล นางจึงใหกําเนิดภุมมจัก (ทศกัณฐ) คร้ังที่ 2 
มะมวงตกคลุกฝุนนางเอาไปถวายโดยมิไดลางจึงกําเนิดบุตรชายตัวดําชื่อ คุนนภา (กุมภกรรณ) คร้ัง
ที่ 3 นางลางมะมวงจนสะอาดนางไดกําเนิดลูกชื่อ ปยสา (พิเภก)

 1.2.4.3 วัตถุประสงคในการแตง
เพื่อใชในโอกาสที่มีงานพิธีตาง ๆ เชน พิธีกรรมในราชสํานัก หรือในใชในการ

รองโตตอบกันของหนุมสาวเพื่อเกี้ยวพากันโดยใชคําขับเปนคําเกี้ยว ชาวไทยลื้อนิยมฟงคําขับกัน
มาก

1.2.4.4 ลักษณะคําประพันธ
ลังกาสิบโห หรือ คําขับลังกาสิบหัวแตเดิมนั้นคงจะอยูในรูปแบบชาดกมากอน  

ตอมาจึงเกิดการคลี่คลายทางรูปแบบมาเปนคําขับ    ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับ “รายยาว” ในคําเทศน
มหาชาติ

เจริญ มาลาโรจน 30 ผูเขียนวิทยานิพนธเร่ืองวิเคราะหคําขับลังกาสิบหัวของไทยลื้อ  
ไดวิเคราะหลักษณะคําประพันธโดยกลาววา

ลังกาสิบโหเปนรอยกรองหรือกวีนิพนธ  ลักษณะคําประพันธของลังกาสิบโหจะ
เปนคําขับมีดังนี้

                                         
30 เจริญ มาลาโรจน,  “วิเคราะหวรรณกรรมไทยลื้อเ ร่ืองคําขับลังกาสิบหัว”           

(วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาจารึกตะวันออก บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529).
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แบงขอความออกเปนวรรค  แตละวรรคจะมี 7 – 12 พยางคเปนสวนมาก  แตหาก
วรรคใดมีคําประกอบตนวรรค  และคําประกอบทายวรรค     วรรคนั้นอาจมีจํานวนพยางคมากถึง 
16 – 18 พยางค

คําประกอบตนวรรคมักจะไดแกคําวา  ฟงเทอะ  เทอนี้  ยามนั้น  ประกอบทายมัก
จะไดแกคําวา  วะนา  ชายเฮย  กอนเนอ  กอนทอน  แดทอน  เปนสวนมาก

การสงสัมผัสระหวางวรรคไมเครงครัดนัก  คําสงสัมผัสจะเปนคําสุดทายที่ไมใช
คําประกอบทายวรรค

การรับสัมผัสจะรับในพยางคที่ 1 – 7 โดยไมนับคําประกอบตนวรรค  หรือบางครั้ง
อาจจะไมมีสัมผัสเลยก็ได

ตัวอยางลักษณะคําประพันธของคําขับ

ฟงเทอะยอดที่บัวคําเผยกลางหนองกามมอนลาดน้ํา , แมตัวแกมยองชํ้า

             เอวเสี้ยมไหลไขชายเรย , ปางนี้พี่จะไขไปดวยนิทานหลังแตกอน , จาสอนหื้อเพื่อนรูดวย

คาวลังกา , ตามบาลีออกธรรมเลาไว , พอดั่งสอมดอกไมหอมแผเมืองไท , คําไปทางใด

เพื่อนหากลือซะซาว   คาวหากกี้ยาวแทเหมือนน้ําแมกวางสมุทรใหญสาคร      บัดนี้กลอนคํามีหลวงหลาย

1.2.4.5  เรื่องยอ
เมืองลังกามีเจาเมืองชื่อวาอิลัมพา  มีมเหสีช่ืออังคติเทวี ตอมานางใหกําเนิดธิดาชื่อ

นางกุติธ้ีดา  เมื่อนางอายุได 16 ป ทาวอิลัมพาคิดจะหาคูครองให นางกุติธ้ีดาไมเห็นดวยจึงหนีบิดา
ไปอาศัยอยูกับพระฤๅษีตนหนึ่ง พระพรหมเสด็จลงมาหานางกุติธ้ิดาและแนะใหนางขอบุตรจาก
พระองค นางกุติธ้ีดาไปหามะมวงมาถวายพระพรหม จนนางใหกําเนิดบุตร 3 คน คนแรกชื่อวา  
พญาภุมมจัก คนที่สองชื่อคุนนภา  คนที่สามชื่อปยสา พระพรหมประทานพรแกพญาภุมมจักใหมี
อํานาจสยบโลกทั้งสามไดยกเวนแตพระโพธิสัตว  ลิงเผือก และธนูอัศจรรย   แลวประทานธนูสาย
ใจใหแกพญาภุมมจัก พระพรหมประทานหอกวิเศษใหคุนนภา  และประทานดินสอกับกระดาน
โหราใหปยสา

ตอมาทาวอิลัมพาก็จัดขบวนไปรับบุตรและหลานกลับเมือง แตนางกุติธ้ีดาตองการ
บําเพ็ญบุญตอไป ใหบุตรทั้งสามกลับไปพรอมกับทาวอิลัมพาที่เมืองลังกา ทาวอิลัมพากับนาง       
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อังคติเทวีออนวอนจนนางกุติธ้ีดาใจออน ทั้งหมดจึงไปลาพระฤๅษีกลับเมืองลังกา ทาวอิลัมพา
อภิเษกพญาภุมมจักเปนเจาเมือง ทาวอิลัมพาไปสูขอนางสุวันนีลูกสาวทาวคนธัพยักษมาเปนชายา 
ตอมาพญาภุมมจักก็คิดถึงอสูรและนางนาคซึ่งตนเคยพบในคราวขับรถทิพยทองจักรวาล จึงลงไป
หานางสุคันทาที่เมืองอสูร และนางมันทาที่เมืองนาค ตอมานางสุคันทาใหกําเนิดบุตรชื่อ เมกคะ 
และนางมันทาใหกําเนิดไฟมไลคัน นางสุวันนีใหกําเนิดไวยลาบ คุนนภาแตงงานกับยักษตนหนึ่งมี
บุตรสองคนชื่อกุมพพากับกัมพพี

กลาวถึงทาวอสูรพอตาของพญาภุมมจักไดยกพลขึ้นไปสูรบกับเทวดาทุกปในปที่
เมกคะอายุ 16 ป เจาเมกคะก็ขึ้นไปชวยอสูรรบดวย พระอินทรเปนฝายพายหนีไป พญาภุมมจักจึง
ขนานนามใหมวา   อินทสิตา

วันหนึ่ง พญาภุมมจักขี่รถทิพยไปลวนลามนางสีดา ซ่ึงรักษาศีลที่ตนนารีผล   นาง
สีดาฆาตัวตายในกองไฟพรอมกับอาฆาตวาจะกลับมาฆาพญาภุมมจัก หลังจากนั้นพญาภุมมจักก็ไป
มีเรื่องกับปลี้โมกจนพญาภุมมจักยอมแพขอเปนไมตรีดวย

กลาวถึงเมืองธตลถ ทาวธตลถมีชายาสามคนชื่อนางสุคันที  สุมี้ตา และนางเกสี 
ตามลําดับ ทาวธตลถเปนเพื่อนกับพระอินทร  หลายปผานไปพระอินทรไดรบกับอสูร ทาวธตลถไป
ชวยพระอินทรขับไลอสูรจนถูกปลายดาบอสูรเฉี่ยวนิ้วกอย เมื่อกลับมานางเกสีเปนผูรักษา       
ทาวธตลถพอใจมากจึงใหสัญญาวาหากบุตรที่เกิดกับนางเกสีเปนชายจะยกลูกใหครองเมือง

วันหนึ่งทาวธตลถมาเที่ยวปา พระฤๅษีเอากลวยใหสองผล ทาวธตลถนํามาใหนาง
สุคันทีผลหนึ่ง  นางเกสีผลหนึ่ง  นางทั้งสองไดแบงใหนางสุมี้ตาคนละครึ่ง ตอมานางทั้งสามเริ่มตั้ง
ครรภ

กลาวถึงพญาภุมมจักซึ่งประพฤติผิดรีตจนเทวดาพากันหนี พระอินทรใหเทวบุตร
องคหนึ่งไปจุติในทองนางสุมี้ตา และใหนองและเทวบุตรอื่น ๆ จุติไปเปนลิงเผือกในเมืองกีสา

นางสุมี้ตาใหกําเนิดบุตรชายสองคนชื่อ เจาลัมมา และเจาลคนา นางเกสีใหกําเนิด
ภาลตา นางสุคันทีใหกําเนิดเจาสัตลูกา

กลาวถึงนางสีดากําเนิดอีกครั้งเปนนารีผล  พญาภุมมจักเอานางใสหีบปลอยลงน้ํา 
หีบไหลไปถึงเมืองกันนกา  ทาวกันนกาเปนผูเล้ียงดูนางสีดาจนเติบใหญ พอนางอายุ 16 ความงาม
ของนางก็ลือไปทั่ว ทาวกันนกาจัดใหมีการยิงธนู หากใครยิงไดจะไดนางเปนคูครอง พญาภุมมจัก
ทราบขาวความงามของนางก็มาขอยิงธนูดวย แตไมสามารถจะยิงได

กลาวถึงพระฤๅษีตนหนึ่งไดรับความรําคาญจากกาจึงใหเจาลัมมาไปปราบ           
เจาลัมมากําราบกาโดยไมฆา  วันหนึ่งพระฤๅษีไปบิณฑบาตที่เมืองกันนกา พระฤๅษีทราบขาววามี
การเสี่ยงทายหาคูครองนางสีดา จึงกลับไปพาเจาลัมมามายิงธนูดวย เจาลัมมาสามารถยิงธนูได       
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เจาลัมมาเขียนสารไปบอกทาวธตลถ ทาวธตลถจึงยกขบวนเครื่องบรรณาการมาในการอภิเษกสมรส
ครั้งนี้พญาภุมมจักไมยอมจึงซุมคอยดักชิงนางสีดาแตเพียงลําพัง แตเมื่อไดตอสูกับเจาลัมมาแลว
พญาภุมมจักกลับพายแพตองหนีไป

เจาธตลถคิดจะใหเจาลัมมาครองเมือง นางเกสีทวงสิทธิ์การครองเมืองใหแก       
เจาภาลตา เจาลัมมาเกรงจะเกิดเรื่องวุนวายจึงขออนุญาตบิดามารดาไปบวชในปาเปนเวลา 12 ป 
พรอมทั้งเจาลคนาและนางสีดา

ทาวธตลถใหคนไปตามทั้งสามกลับมา เมื่อลูกไมยอมกลับ ทาวธตลถก็เลยส้ิน 
พระชนม  เจาภาลตา สัตลูกาและแมทั้งสามจัดขบวนไปรับเจาลัมมา  เจาลัมมาไมยอมกลับใหแต
รองเทาวิเศษของทาวธตลถมาแทน

พระฤๅษีตนหนึ่งบําเพ็ญพรตหมื่นป นกผัวเมียซึ่งทํารังในหนวดพูดวาเปนเพราะ
พระฤๅษีไมเคยของแวะในกามคุณ  พระฤๅษีเอาขี้ไคลของตัวเองมาเสกเปนผูหญิงคนหนึ่งใหช่ือ  
นางสีไค แลวอยูกินกับนางจนมีลูกหญิงคนหนึ่งชื่อนางวี้โคติ  ตอมาพิทยาธรตนหนึ่งมาสมสูกับนาง    
สีไค  นางคลอดลูกอีกคนชื่อนางไฟ  วันหนึ่งพระฤๅษีเอานางไฟขี่หลังแลวจูงนางวี้โคติไปทาน้ํา  
นางวี้โคติบนวาลูกตนเองใหเดิน ทีลูกคนอื่นใหขี่หลัง  พระฤๅษีไดอธิษฐานวาหากใครเปนลูกตนให
วายน้ํากลับมาหากไมใชก็ใหถูกน้ําพัดไปติดดอนทราย ปรากฏวาคนที่วายน้ํากลับมาคือนางวี้โคติ  
สวนนางไฟพระฤๅษีสาปใหไปนอนหงายรอกินลม

นางไฟนอนหงายรอกินลมเปนเวลานาน พญาลมชื่อปะวันนาเหาะผานมาจึง
ปสสาวะใสกระบอกใหนางดื่ม นางไฟเริ่มตั้งครรภและมีบุตรชื่อวา อนูมอม

กลาวถึงพญาปลี้โมก มีนองชายชื่อกาลิง  มีลูกชายชื่ออองคอด มีเสนาใหญหกตน
คือ อนูมอม หมอหมี  กามูทา  วานิลา  ลถา  และงาหา

ยังมีพญาควายตัวหนึ่งหากนางควายตัวไหนคลอดบุตรเปนตัวผูพญาควายจะฆาทั้ง
หมด นางควายทองแกตัวหนึ่งแอบไปคลอดบุตรชื่อ ทุลภี ตอมาทุลภีทราบเรื่องพอของตนก็ไปทา
รบกับพอจนฆาพอตาย ตอมาเกิดกําเริบทาเทวดาไปทั่ว เทวดาแนะนําใหไปสูกับพญาปลี้โมก        
ปล้ีโมกสั่งกาลิงวาระหวางที่ตนสูกับทุลภีในถ้ําหากเลือดที่ไหลออกมาเปนเลือดใสใหปดปากถ้ําทัน
ที ปรากฏวากาลิงเห็นเลือดไหลปนมากับน้ําเลือดจึงเปนสีจาง กาลิงจึงปดปากถ้ําทันที ขุนนางลิงเลย
ยกกาลิงเปนเจาเมือง สวนปลี้โมกเมื่อออกมาไดก็ยึดเอาเมียของกาลิงมาเปนเมียตน แลวขับไลกาลิง
ไป

กลาวถึงเจาลัมมา นางสีดา และลคนาไดไปเที่ยวในปา นางทลี้ขตานองของทาว      
อิลัมพาเห็นทาวลัมมา  นางสีดา และลคนาเดินมาก็ปร่ีจะเขาไปจับกินบุตรของนางทั้งสองคนคือ     
เขตา และทูลสาถูกสองกุมารฆาตาย นางจึงไปฟองพญาภุมมจัก แลวยุใหพญาภุมมจักแยงชิงนาง    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



57

สีดา นางทลี้ขตาแปลงกายเปนกวางมาลอนางสีดา เมื่อนางเห็นจึงขอรองใหเจาลัมมาจับกวางใหนาง    
เจาลัมมายิงยักษจนคอขาดกระเด็น กอนตายนางทลี้ขตาเลียนเสียงเจาลัมมาใหเจาลคนาไปชวย      
เจาลคนาไดฝากนางสีดาไวกับแผนดิน แลวรีบตามพี่ชายไป เมื่อเจาลัมมาทราบวาเจาลคนาฝากนาง
สีดาไวกับแผนดิน เจาลัมมาหลุดปากออกมาวา แผนดินพูดไมไดมีหรือจะชวยนางได แผนดินไมพอ
ใจจึงปลอยนางสีดา พญาภุมมจักจึงอุมนางเหาะไปได

ฝูงกาซึ่งเจาลัมมาเคยไวชีวิตพยายามเขาขัดขวาง แตถูกพญาภุมมจักฟาดตกลงมา 
พญาภุมมจักเอานางไปขังไวที่ปราสาทกลางสวน

เจาลัมมา และเจาลคนาเดินทางมาพบฝูงกา สองกุมารรักษาบาดแผลใหกาแลวเดิน
ทางตอไปจนถึงเมืองกีสา ทั้งสองคนไดพบกับกาลิงซ่ึงรองไหอยูบนตนไม เจาลัมมารับปากจะชวย
กาลิงกําจัดปลี้โมก กาลิงไปทาพี่ชายมาสูกับตน เจาลัมมาถมน้ําหมากรดหนากาลิงเปนเครื่องหมาย
กอนจะยิงปล้ีโมกตกลงมา ปล้ีโมกรูวาตนเองตองตายเลยฝากอองคอดกับเจาลัมมา

เจาลัมมา และคณะยกทัพลิงจากเมืองกีสาไปถึงฝงมหาสมุทร อนูมอมอาสาเหาะ
ไปเมืองลังกาเพื่อสืบขาวนางสีดา  เมื่อไปถึงอนูมอมจึงถวายแหวนใหกับนาง คร้ันจะกลับออกมาก็
ถูกบริวารยักษกรูเขาลอมจับ อนูมอมถอนเอาตนไมมาตียักษลมตายเปนจํานวนมาก พญาภุมมจัก
เอาอนูมอมไปฆาดวยวิธีตาง ๆ ก็ไมตาย พญาภุมมจักจึงส่ังใหจุดไฟเผาอนูมอม อนูมอมเลยเผาลังกา
จนวอดวาย

เจาลัมมาสั่งใหสรางสะพานขามทะเล มีปูมาทําลายสะพาน อนูมอมดําลงไปดึงปู
ขึ้นมาได  เมื่อซอมสะพานเสร็จเจาลัมมาก็ยกพลประชิดลังกา

ฝายพญาภุมมจักก็ฝนราย  ปยสาแนะใหพญาภุมมจักสงนางสีดากลับคืน             
พญาภุมมจักโกรธจึงส่ังใหลอยแพปยสา เจาลัมมารับตัวปยสาไว

เจาลัมมายกทัพประชิดเมืองลังกา  อองคอดเปนทูตไปเจรจาแตไมสําเร็จ             
พญาภุมมจักสั่งใหลูกชายชื่อไวยลาบไปสะกดทัพลักตัวเจาลัมมาและลคนาไปฆา อนูมอมตามไป
ชวยสองกุมารไวได ไวยลาบถูกอนูมอมฆาตาย

เจาลัมมาจัดทัพออกรบกับทัพของพญาภุมมจักซึ่งมีอินทสิตา  กุมภา  และคันทา
เปนแมทัพ หมอหมีฆากุมภาตาย  อินทสิตาแปลงตัวเปนพระอินทรขี่ชางเอลางวันลงมา แตก็ถูก
เจาลคนายิงชางตกลงมา อินทสิตาบังดวงตะวันจนมืดมิด ผูที่สามารถมองเห็นอินทสิตาคือ เจาลคนา
เพราะไมเคยมองหนาผูหญิงเปนเวลา 12 ป เมื่อเจาลคนาชี้ทางไปที่อินทสิตาซอนตัวอยู เจาลัมมายิง
ถูกอินทสิตาตกลงมาตาย  พญาภุมมจักโกรธมากใหคุนนภาออกรบ คุนนภาไปเอาหอกวิเศษมาลับที่
ริมน้ํา อนูมอม อองคอด และกาลิงไปทําลายพิธีลับหอกของคุนนภาจนสําเร็จ คุนนภาคุมทัพออกรบ
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พุงหอกตองเทาเจาลคนาจนสลบไป อนูมอมไปหายามารักษาเจาลคนาจนหายจากความเจ็บปวด   
คุนนภาออกรบอีกครั้งแลวถูกเจาลคนาฆาตาย

พญาภุมมจักสั่งใหบูชาผีเมืองเพื่อขอกําลังมาชวยรบ  อนูมอมไปทําลายพิธีได
สําเร็จ วันรุงขึ้นสหสา และคณะไดออกรบ ปยสาบอกวาสหสามีคอนวิเศษมีอานุภาพมาก อนูมอม
ไปชิงคอนมาได การรบครั้งนี้ชาวลังกาแพยับเยิน

พญาภุมมจักออกรบเปนครั้งแรก พญาภุมมจักถูกยิงเปนรูพรุน แตไมเปนอะไร
เพราะพญาภุมมจักถอดหัวใจใสไวในธนูสายใจ  อนูมอมไปหลอกเอาธนูสายใจมาไดแลวเหาะขึ้น
ไปเอาพานวิเศษเพื่อรองรับศีรษะของภุมมจัก

พญาภุมมจักออกรบเปนครั้งที่สอง แตก็ไมสามารถสูเจาลัมมาได ในที่สุดจึงถูกเจา
ลัมมาฆาตาย อนูมอมเอาพานวิเศษไปรับหัวของพญาภุมมจักเอาไปทิ้งทะเล เจาลัมมาอภิเษกใหปย
สาเปนเจาเมืองลังกา

ไฟมไลคันลูกชายอีกคนของพญาภุมมจักไปแกแคนแทนพญาภุมมจัก แตก็ถูก    
อนูมอมฆาตาย เมื่อกลับถึงเมืองธตลถ เจาลัมมาใหอนูมอมเปนขุนหลวงเก็บอากรตลาด

วันหนึ่งเจาลัมมาไปประพาสสวน นางกํานัลอยากเห็นรูปพญาภุมมจักจึงขอรอง
นางสีดาใหปนรูปให พอเจาลัมมามาเห็นรูปปนก็ส่ังใหประหารชีวิตนาง เจาลคนาปลอยนางไปแลว
ฆาหมาตัวหนึ่งเอาหัวใจหมากลับมาใหพี่ชายดู

นางสีดาไปอาศัยอยูกับพระฤๅษี ตอมานางก็คลอดลูกชื่อเจาโลมา  วันหนึ่งนางไป
หาผลไมในปาไดฝากลูกไวกับพระฤๅษี นางเห็นแมวานรเอาลูกวานรขี่หลัง ก็คิดถึงบุตรของนาง 
นางจึงกลับไปเอาบุตรของนางมาดวย ขณะนั้นพระฤๅษีจําวัดอยูไมเห็นบุตรของนางจึงเสกไมทอน
หนึ่งมาแทน แตครั้นเห็นนางสีดากลับมาพรอมกับบุตรจึงคิดทําลายรูปปนทิ้งเสีย แตนางขอรับเลี้ยง
ไว กุมารมีช่ือวาแสงวาด เจาโลมาและแสงวาดทําไรไดเก็บพืชผลไปขายในเมืองธตลถ อนูมอมมา
เก็บภาษี สองกุมารไมใหจึงเกิดตอสูกันขึ้น อนูมอมสูไมไดจึงไปฟองเจาลัมมา เจาลัมมาไปพบกับ
สองกุมารแตก็ถูกสองกุมารฆาตาย กุมารทั้งสองจับอนูมอมไปใหนางสีดา คร้ันนางรูวาบุตรฆาบิดา
และอาของตนไปเสียแลวจึงขอใหพระฤๅษีชุบชีวิต พระฤๅษีจึงชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
นั้นจึงปรับความเขาใจซึ่งกันและกัน เจาลัมมาจึงพานางสีดา และบุตรกลับเมือง

เมื่อเจาโลมาอายุ 16 ป บิดาอยากใหมีคูครอง อนูมอมเปนผูไปสืบหาเจาหญิงจาก
เมืองตาง ๆ ที่เมืองโกสุนมีเจาเมืองชื่อ เจาภุมมสิงหา ชายาชื่อนางปทุมมา ลูกชายชื่อ สิวิไช และลูก
สาวช่ือนางเกงคํา เจาลัมมาไปสูขอนางเกงคําใหเจาโลมา ฝายเมืองตักสิลาก็ไปขอในเวลาเดียวกัน 
เจาภุมมสิงหาไมรูจะยกใหใครดี อนูมอมจึงไปถอนปราสาทนางเกงคํามาไวที่ เมืองธตลถ               
เจาภุมมสิงหายกทัพไปชิงลูกสาวกลับคืน แตก็ไมสามารถสูฝายเจาลัมมาได  ในที่สุดทาวภุมมสิงหา
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จึงขอยอมแพขอเปนไมตรี เจาลัมมารับไมตรี ตอมาเจาลัมมาก็ตั้งใหเจาโลมาเปนเจาเมือง              
เจาแสงวาดเปนอุปราช บานเมืองรมเย็นเปนสุขตลอดมา

1.2.5 อุสสาบารส
             อุสสาบารส ตอนทายเรื่องกลาวไววา    ตนฉบับดังกลาวนี้เปนของวัดบานปาง  ตําบลแมตื้น  
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  เปนคัมภีรใบลาน  จารดวยอักษรธรรมลานนา  มีทั้งสิ้น 15 ผูก                 
นายสิงฆะ  วรรณลัยไดปริวรรตเปนตัวอักษรไทยกลางเมื่อป พ.ศ. 251931

            สิงฆะ วรรณสัย กลาววา เร่ืองอุสสาบารสนี้ตนไดอาศัยตนฉบับที่ครูบาศรีวิชัยนัก
บุญแหงลานนาไทยไดใหคนคัดลอกจารไวเปนหลัก ทานเขียนไวในคัมภีรวา

กับนี้ธัมมอุสสาบารสมี 15 ผูก ตนขาพระสรีวิไชยาภิกขุเกิดมาปเปกยี            
จุลศักราช 1240 ตัว  พุทธศักราช 2420 ตัว  ลําดับมาเถิงปรวายยีจุลศักราช 1288 ตัว พุทธ
ศักราช 2469 ขาพระเจามีสัทธาทั้งหลายชูผูชูคน  ก็ไดริสนาแตมเขียนยังธัมมมัดนี้ไวคํ้าชู
โชตกสาสนา 5000 พระวัสสาตามอายุลานเทอะ  ขาพระเจาอยูปฏิบัติวัดสรีชายมูลบุญ
เรืองบานปาง  วันนั้นแล  ขาพระเจาสรางปางเมื่ออยูปฏิบัติวัดพระสิงหหลวงนพบุรี
เชียงใหมวันนั้นแล  ขาพระเจาสรางปางเมื่ออยูปฏิบัติวัดพระสิงหหลวงนพบุรีเชียงใหม
วันนั้นแล  ปราถนาขอหื้อขาไดตรัสรูพระยาสัพพัญญโพธิญาณ  เจาจิ่มเทอะ ฯ วัดบาน
ปาง  ตําบลแมตื้น  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน

(อุสสาบารส  : 350)

1.2.5.1   ผูแตง
ไมปรากฏชื่อผูแตง แตในตอนทายเรื่องกลาววาครูบาศรีวิชัยนักบุญแหงลานนาไทย

ไดใหคนคัดลอกและจารไวเมื่อ พ.ศ. 2469

1.2.5.2 ท่ีมา
สิงฆะ วรรณสัย กลาววา วรรณคดีเรื่องนี้เปนเครื่องชี้ใหเห็นอิทธิพลของวรรณคดี

สันสกฤตที่แพรหลายเขามาสูลานนาไทยในสมัยโบราณ เปนเหตุใหนักปราชญทางศาสนาในเวลา
นั้นจับแนวเรื่องของวรรณคดีสันสกฤตแตงเปนเรื่องอุสสาบารสขึ้นในรูปของชาดก มีหลักฐานวา  
                                         

31สิงฆะ วรรณสัย , อุสสาบารส (เชียงใหม : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2519).
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เรื่องอุสสาบารสเปนเรื่องที่ชาวไทยลานนารูจักกันมาแลวตั้งแตสมัยโบราณ  อยางนอยก็ในสมัย  
พระเจากือนา แหงลานนาไทย (พ.ศ. 1910 – 1931) กลาวคือ ในกฎหมายเกาของลานนาไทยที่เรียก
วา    “ลักษณะการตัดถอยตอคํา” ซ่ึงกลาวถึงการตัดสินความในสมัยพระเจากือนา มีการตัดสินความ
เร่ืองหนึ่งซึ่งกลาวถึงชายหนุมกลาวหาวาภรรยาไมทําหนาที่แมบานแมเรือนที่ดี มัวแตอานโคลงอุส
สาบารส  แลวยังไปกูเงินพี่สาวมาใหตองชดใช จึงไดทํารายนาง นางไปฟองรองจนมีการสอบสวน
ปากคําพี่สาวนางก็ใหการวานองสาวไมทําตัวเปนแมเรือนที่ดี ดังปรากฏในขอความตอไปนี้

นางสรีโสภาเมื่ออยูดวยมาโรงสินได 5 ป มีวันหนึ่งนางสรีโสภาวา “ขาไปกูเงิน
พี่ขามาจายแลวพุน 150 นา พี่เอื้อยขาใครได” วาอั้น  มาโรงสันวา “กูมาจายซื้อสัง  เบี้ย
เงินยังมีนอยไปกูเบี้ยเงินบบอกหื้อรู  หลอนวากูเงินพี่วาอั้นคา  ช้ี  เจามีผัว 2 คน บหมั้น
เพื่ออั้นแล  จัเอาดวยงายบได เจามาอยูเปนแมเรือนปนฝายบพอ 50 น้ําฝายไดก็เทาอานอุส
สาบารสสี่บทคะโลงอยู” มาโรงสินวาอั้น  นางสรีโสภาเถียงวา “กูเงินพี่มาจาย  ถามเอา
เงินแทนก็วาตอรอกับ  กูอานหนังสือชางกูสัง  บยืมปากไผมาวาอานแด” วาอั้น...

ยามค่ําจิ่งหานางสาขาผูพี่เอื้อยนางสรีโสภา... ถามวา “นองเจานางสรีโสภาวา
ไดกูเงินเจา 150 เมื่อจายวาอั้น  มีก็วาซื่อบมีก็วาซื่อจักลายแกเผือบได” วาอั้น  นางสาขาผู
พี่วา “เมื่อแหงขาก็เมื่อแทวาขอพี่  เออ นึ่งกอน  ขาใครไดผัวจันทนา  วาอั้น  ขาวา เงินบมี
อยูเรือนเพิ่นยุเยียะยุกิน ยุถงดวยหมากสกา  อุสสาบารสโคลงอยูบดีแกเจาจา”

( อุสสาบารส  : 3 )

จากคํานําของเรื่องอุสสาบารสแสดงใหเห็นวา “เร่ืองอุสสาบารสนี้  เปนที่นิยมอาน
กันในรูปโคลง 4 ตั้งแตสมัยพระเจากือนา”

นอกจากนี้เรื่องอุสสาบารสยังเปนเรื่องที่มีมากอนนิราศหริภุญชัยอีกดวย ดังที่      
สิงฆะ วรรณสัยไดกลาวไววา ยอมเปนที่ทราบกันวา “โคลงนิราศหริภุญชัยเปนโคลงนิราศที่เกาแกที่
สุดเทาที่มีอยูในประเทศไทยที่ปรากฏอยู” สันนิษฐานกันวาแตงมาประมาณ 500 ปเศษ  ถึงจะเกา
อยางไรก็ตามเขาใจวาจะตองมีอายุนอยกวา “เร่ืองอุสสาบารส” หรือ “โคลงเรื่องอุสสาบารส” เพราะ
นิราศเรื่องนี้กลาวถึงเรื่องนั้น
ในนิราศหริภุญชัย  มีอยู 2 โคลงที่กลาวถึงวรรณคดีเร่ืองนี้ คือ โคลงที่ 84

ราตรีเทียนทีปแจง เจาะงาม
มัวมอนนนตรีตาม ติ่งธรอ
อุสสากั่นโลงยาม ชักชอบ  ช่ืนเอย
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บุญพี่บเปลืองปอ เปลาซ้ําเซาทรวงฯ

แปลวา “กลางคืนก็จุดประทีปและเทียนงดงามสวางไสว  ตางคนก็สนุกสนานไป
ตามเสียงดนตรี  มีติ่งและธรอ  เปนตน  ลางคนก็ชักเอาโคลงกลาวถึงเรื่องนางอุสสา (บารส) มาวา
กันตามกาลเวลาเปนที่ช่ืนชอบแกกัน  แตบุญพี่มีนอย  มีแตความเปลาเปลี่ยวอยูในอก” และในโคลง
ที่ 119 ในเรื่องหริภุญชัยนี้  ก็กลาวถึงวา

อุสสาเสียงสวางสรอย รัชนี
กอนกั่นโลงทันที อานออย
บารสเรียกมาลี เบงบาท  ทุมเอย
ตรีโจกทูทุกถอย เถี่ยงถอง  ถามชัยฯ

แปลวา “พอค่ําก็ไดยินเสียงไพเราะอานโคลงสดเรื่องอุสสาบารสแขงขันกัน  โดย
ยกโคลง 5 ไว  แตงกันเปนโคลง 2 ทู)  โคลง 3 (ตรี)  โคลง 4 (โจก)  แลวถามกันวาใครชนะ ”32

1.2.5.3วัตถุประสงคในการแตง
ลักษณะของนิทานเรื่องอุสสาบารสของลานนานั้น  มีจุดมุงหมายเพื่อตองการที่จะ

ส่ังสอนใหคนทําความดี  ละเวนความชั่ว ใหคติสอนใจเกี่ยวกับเรื่องบุญกรรม ผูใดทํากรรมไว      
เชนไร ยอมไดรับผลตอบแทนเชนนั้น ตามหลักพุทธศาสนาโดยไดยกเอาพฤติกรรมของตัวละคร
ตาง ๆ ในเรื่องมาแสดงใหเห็นอยางชัดเจน เชน ตอนทรพีฆาทุรัพพีตาย  มีขอความวา

สวนอันวาเทวดาทังหลายอันอยูในปาใหญ  หันควายทุรัพพีตัวพอนั้นกะทํากาล
อันตายไป  ดั่งอั้นก็กลาววา “นหิ เวเรนสมมติ” ดั่งนี้  ภเณ  ดูราเพิ่นทังหลาย  อันวาเวรนี้ก็
บหายเสียแกบุคละผูกะทําเวรนั้นแล  อันวาควายทุรัพพีตัวพอนี้มันก็กะทําเวรมากนัก  
ควายตัวใดออกมาเปนตัวพูมันก็ขวิดหื้อตายเสียเสี้ยงแล  เหตุดั่งอั้นเวรอันนั้นก็บกลับหาย
เสียแกมัน  มันจิ่งตายดวยลูกขาแล

( อุสสาบารส  : 71 )

1.2.5.4 ลักษณะคําประพันธ
                                         

32เร่ืองเดียวกัน,คํานํา.
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แตงเปนคําประพันธประเภทรอยแกว มีคาถาบาลีแทรกเปนระยะ มีลักษณะคํา
ประพันธคลายมหาชาติ  เชน

ภิกขาเว ดูราภิกขุทังหลาย อตีเต กาเล ในกาละอันขามลวงพนไปนานนัก เสี้ยง
จิรกาลนานนักวันนั้น ในกาละเมื่อพระเจาปทุมุตตระทรงกําลัง 10 ประการ เกิดมาใน
โลกนี้แล สวนอันวาอายุคนทังหลายในกาละยามนั้นไดลานปจิ่งวาเฒาคร่ําชราและหาย
ไปแล

( อุสสาบารส  : 4 )

1.2.5.5 เร่ืองยอ
อุสสาบารสเริ่มเรื่องจากการปรารภชาดก  โดยเหลาภิกษุปรารภกันวาพระพุทธเจา

ทรงมีเดชานุภาพอันควรอัศจรรยสามารถปราบพระยามารได เมื่อพระพุทธองคไดสดับจึงเสด็จออก
ยังที่ชุมนุมของสงฆ ที่นิโคธารามในเมืองกบิลวัตถุแลวตรัสเลาเรื่องอุสสาบารสวา

ในเมืองกาสีมีกษัตริยช่ือพระยาพรหมทัตราช  มีมเหสีช่ือนางมเหสุราเทวี ทั้งสอง
พระองคมีราชโอรส 6 องค ซ่ึงลวนมีความสามารถโดยเฉพาะโอรสที่ช่ือ พระยาพานพรหมทัตต
กุมาร  นอกจากนั้นยังทรงมีราชธิดาอีก  6  องคดวย  เมื่อราชกุมารและกุมารี เจริญวัย                         
พระยาพรหมทัตราชจึงใหอภิเษกกับผูที่คิดวาคูควรกัน พระยาพานพรหมทัตตกุมารไดอภิเษกกับ
นางสิริชาเทวี ตอมาก็ไดกับนางกาญจนาเทวี นางกาญจนาเทวีประสูติโอรสช่ือวา อนุพานพรหมทัต
กุมาร

ตอมาพระยาพานพรหมทัตตกุมารไดครองราชสมบัติแทนบิดา แลวก็ออกทอง
เที่ยวไปตามที่ตาง ๆ จนไดฆาควายที่ช่ือสุวัณณทุรัพพีตาย เพราะควายตัวนี้ไดเที่ยวอาละวาดจนทํา
ใหชาวเมืองไดรับความเดือดรอน   ครั้งนั้นก็ไดพบกับหอรมานระโลกไดเกิดลองวิชากันขึ้นจน  
หอรมานยอมเปนขา และคอยสอดแนมวามีผูใดที่คอยคิดรายกับพระยาพานพรหมทัตตกุมารบาง

ตอมาหอรมานไดขาววาพระยาวิชาธร  4 ตนจะยกทัพไปรบกับพระยา                
พานพรหมทัตตกุมารที่เมืองกาสี  ก็จะไปบอกความนั้น และเหาะไปพักที่อาศรมโชติกรสี แลวเหาะ
ไปลังกาตอไป พระยาลังกาเห็นหอรมานจึงสั่งใหทหารทํารายหอรมาน หอรมานจึงเผาลังกาจน  
วอดวาย แลวเหาะไปที่เมืองกาสี เมื่อรูความแลวพระยาพานพรหมทัตตกุมารก็เตรียมรับศึกวิชาธร
จนฝายวิชาธรพายหนีไป

ดวยเหตุที่มีเวรผูกพันกันมาในชาติปางกอน ทําใหพระยาพานพรหมทัตตกุมารจึง
คิดเขาหานางสุชาดาชายาของพระอินทร เมื่อนางสุชาดาทราบความจริงก็โกรธมาก พยายามที่จะ   
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ทําร ายพระยาพรหมทัตตกุมารพระอินทรห ามไวพรอมทั้ งบอกว าจะหาทางใหพระยา                       
พานพรหมทัตตกุมารรับกรรมใหได

กลาวถึงเมืองอุตตรปญจาลนคร  มีพระยาจักรพรรดิราชชื่อมันตุธาตุจักกวัตติราช
ปกครอง มีมเหสีช่ือนางสิริมายาโชติเทวี และมีโอรส 7 พระองค ซ่ึงโอรสทั้ง 7 ไดครองราชยตอ ๆ 
กันมาจนถึงขิตตราช และขิตตราชก็มีโอรส 6 องค มีหลาน 12 องค พระอินทรไดอัญเชิญ               
ปาลกเทวบุตตซ่ึงเปนพระโพธิสัตวไปปฏิสนธิในครรภของนางเทพมาลีมเหสีของพระยาพิมพิสาร 
ซ่ึงเปนโอรสองคที่สองของขิตตราช ครองเมืองทวาริกา  ปาลกเทวบุตตไปเกิดมีช่ือวาพระบารส
กุมาร

ตอมานางเทพมาลีใหกําเนิดโอรสอีกคนหนึ่งชื่อไทยราชกุมารและมีธิดาชื่อ        
สิริปทุมา พระบารสและขุนไทยมีรูปรางเหมือนกันจนแยกไมออกวาใครเปนใคร เมื่อโตขึ้น     พระ
ขิตตราชขอเอาพระบารสไปอยูดวย ตอมาพระบารสก็ไปอยูกับพระนังคราชผูเปนลุงซึ่งบวชอยูใน
ขณะนั้น คร้ังนั้นพระบารสไดนางมาณวิกา สังขเทวดา และสิริมาเทวธิดาเปนชายา ไดชวย          
พระยานาค และพระยาครุฑใหดีตอกัน เมื่อครบ 2 ป แลวพระฤๅษีใหพระบารสกลับเมืองไดพรอม
กับชายาทั้ง 10 นาง

กลาวถึงพระอินทรไดนํานางพรหมธิดามาไวในปราสาทดอกบัวใกลกับอาศรม    
พระวิสุทธิฤๅษี พระฤๅษีนํานางไปเลี้ยงไวใหช่ือวานางอุสสาเทวธิดา พระวิสุทธิฤๅษีเกรงคําติฉิน
นินทาที่อยูกับนางจึงนํานางไปถวายใหเปนลูกของพระยาพานพรหมทัตตกุมาร

กิตติศัพทความงามของนางอุสสาขจายไปทั่ว กษัตริยทั้งหลายประสงคนางไปเปน
มเหสี พระยาพานพรหมทัตตกุมารจึงจัดใหมีการขึ้นสายธนูกันขึ้น หากใครยิงไดจะยกนางอุสสาให 
แตก็ไมมีใครสามารถขึ้นได พระอินทรใหวิสุกัมมเทวบุตตเนรมิตกายเปนกวางทองใหพระบารส
เห็น พระบารสเห็นจึงตามกวางไปจนถึงเมืองกาสี พระบารสไดพบกับนางอุสสา และไดรวมสังวาส
กับนางนานถึง 1 เดือนจึงไดไปขอขึ้นสายธนูดวย พระยาพานพรหมทัตตกุมารไมยอมยกนางให
เพราะพระบารสไมมีเครื่องบรรณาการมาถวาย พระบารสจึงจําตองเดินทางกลับไปนําเครื่อง        
ราชบรรณาการมาถวาย ระหวางทางไดพบกับนางสังกาเทวธิดา แลวใหนางกลับไปสงขาวแกนาง
อุสสาวาตนยังอยูกลางปา นางอุสสาจึงบอกอนุพานพรหมทัตตบุตรของพระยาพานพรหมทัตต
กุมารใหไปตามตัวพระบารสกลับมา แตพระยาพานพรหมทัตตกุมารกลับอยากประหารพระบารส  
แตก็ไมสามารถเอาชนะพระบารสได พระยาพานพรหมทัตตกุมารจึงคิดอุบายยอมรับการขอขมา
จากพระบารส หลังจากนั้นก็จะเนรมิตคอกเหล็กทองขังไว พระบารสรูทันแตก็ไปในพิธีนั้น

เมื่อพระบารสถูกจับขังไวในคอกเหล็กทอง พระยาพานพรหมทัตตกุมารใหทหาร
มาทํารายพระบารส แตกลับถูกพระบารสทํารายดวยนาคบาศ  การณเชนนี้จึงทําใหไมมีใครอยากฆา
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พระบารส ในชวงที่พระบารสอยูในคอก พระอินทรไดชวยเหลือพระบารสโดยการบันดาลใหส่ิงชั่ว
รายตาง ๆ เกิดขึ้นในเมืองกาสี และไมมีใครแกได พระบารสขอรองใหพระวิสุทธิฤๅษี บิดาของนาง
อุสสาไปบอกความแกพระขิตตราช  พระขิตตราชจึงเตรียมเครื่องราชบรรณาการไปยังเมืองกาสี 
เพื่อขอสมาโทษพระยาพานพรหมทัตตกุมาร แตพระยาพานพรหมทัตตกุมารไมยอมรับและ
ประกาศศึกกัน

ในการเตรียมศึกครั้งนี้ พระนารายณไดนาํพระบารสและนางอุสสามาไวที่กองทัพ
พระขิตตราช ฝายอนุพานพรหมทัตตบุตรพระยาพานพรหมทัตตกุมารไดไปขอรองพอใหรับการขอ
ขมาเสียเพราะเห็นวาถารบแลวจะฉิบหายกันหมด พระยาอนุพานพรหมทัตตจึงพาเมียหนีไปเขากับ
พระบารสพรอมทั้งชวยบอกเบาะแสในเมืองกาสีใหพระขิตตราชทราบ การรบในครั้งนี้สงผลใหทัพ
เมืองกาสีแตกพายไป พระยาขิตตราชสงสาสนไปบอกใหพระยาพานพรหมทัตตกุมารทําไมตรีเสีย 
แตพระยาพานพรหมทัตตกุมารไมยอม ในที่สุดจึงถูกพระบารสและขุนไทยฆาตาย พระยาขิตตราช
ก็อภิเษกอนุพานพรหมทัตตครองราชยตอไป

ในเวลานั้นยังมีวิชาธรชื่อ ชมพูธร มีบุตรสององคคือ วิโรหา และสุเมระ ชมพูธร
ใหวิโรหาไปครองเมืองลงกา พระยาวิโรหาไดไปบังคับทาวพระยาตาง ๆ มาเปนบริวาร เมื่อพอใจ
นางใดก็จะฉุดนางนั้นมาเปนเมีย

อยูมาวันหนึ่งพระบารสพานางอุสสา และนางสังกาเทวธิดาไปเยี่ยมพระนังคราช 
ฤๅษี พระยาวิโรหาเหาะผานมาเห็นนางอุสสาจึงอุมนางเหาะไปลังกา  เมื่อพระบารสทราบขาวก็ออก
ติดตามนางแตไมพบ พระบารสไปพบหอรมานและไดลองกําลังกัน หอรมานแพจึงยอมถวายตัว
เปนขา พระบารสจึงเขียนสาสนใหนางสังกาเทวธิดากับหอรมานไปทูลเร่ืองแกพระขิตตราช และ
พระยาพิมพิสาร

ฝายพระบารสก็เหาะไปลังกาและไดตอสูกับพระยาวิโรหา พระนารายณ และ   
ขิตตราชไดส่ังการใหทัพเขาลอมรอบเมืองลังกา พระยาวิโรหาจึงส่ังการเขารบจนไพรพลลมตายลง
เปนจํานวนมาก  ปยสาราชบุตรซึ่ง เปนบุตรของพระยาวิโรหาขอรองใหพอทําราชไมตรี                  
แตพระยาวิโรหาโกรธมากประกาศจะประหารปยสาในวันรุงขึ้น ปยสาราชบุตรจึงตองพาลูกเมียหนี
ไปอยูกับขิตตราช

ปยสาราชบุตรกลาววาการฆาพระยาวิโรหานั้นทําไดดวยการนําธนูกงสายใจใน
เขตเมืองวิชาธรมาทําลาย  เมื่อไดธนูมาแลวพระบารสก็ยิงธนูไปถูกพระวิโรหาจนสิ้นชีวิต           
พระปยสาราชบุตรไดครองราชยเปนคนตอมา

เมื่อเสร็จศึกพระยาวิโรหาแลว กองทัพฝายพระขิตตราชก็ยกกลับไปครองเมืองดัง
เดิม มีกษัตริยองคหนึ่งชื่อ ธัมมปโชตะ แหงเมืองมิถิลาไดขาววาธิดาขุนไทยมีรูปโฉมงดงาม จึงให
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ทูตไปสูขอตอพระขิตตราช พระยาขิตตราชกลาววาจะยกใหเฉพาะกับคนที่สามารถขึ้นสายนารายณ
ธนูได สวนกษัตริยเมืองอื่น ๆ ที่ไดทราบขาวก็เตรียมยกพลไปเพื่อจะชิงนาง แตบรรดา    ราชบุตร
เหลานั้นไมสามารถสูกับกองทัพของพระขิตตราชได จําพากันหนีกลับไป เมืองทั้งปวงก็อยูกันดวย
ความสงบสุขตลอดมา

จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ฉบับลานนาทั้ง 5 สํานวนพบวา         
ธรรมเนียมนิยมในการแตงสวนใหญมักจะปรากฏเพียงชื่อผูจารหรือผูคัดลอกตอ ๆ มาเทานั้นผูแตง
ที่แทจริงมักจะไมไดบอกชื่อหรือแสดงหลักฐานระยะเวลาที่แตงไว ประคอง กระแสชัย33 กลาววา 
อาจเปนเพราะถือวาการแตงนิทานชาดกนั้นเปนการทําบุญสืบทอดพุทธศาสนา กลาวคือเปนการ
บูชาพระรัตนตรัย การทําบุญแบบนี้จึงไมนิยมพูดถึงตนเอง เพราะเกรงจะไดบาป เกรงจะเปนการทํา
บุญเอาหนาก็ได

จากการศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ์ฉบับลานนาทั้ง 5 ฉบับจะพบวาโครงเรื่อง
ใหญของนิทานพื้นบานลานนานั้นจะมีโครงเรื่องใหญเพียงเรื่องเดียว เพราะในสํานวนทองถ่ินนั้น
จะตัดตัวละครและเรื่องราวตางๆออกมาก คงไวแตตัวละครและตอนที่สําคัญ ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิด
ลักษณะของโครงเรื่องยอยแตกแขนงออกจากโครงเรื่องใหญ

                                         
  33ประคอง กระแสชัย, “วรรณกรรมลานนาไทยเรื่องพรหมจักร : การศึกษาเชิง

วิเคราะห”    (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย ภาควิชาตะวันออก     
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 103.
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ตารางตอไปนี้เปนการเปรียบเทียบตัวละครและเนื้อเร่ืองของรามเกียรติ์สํานวน
ลานนาทั้ง 5 สํานวนเพื่อแสดงใหเห็นหลักฐานที่สนับสนุนความคิดดังกลาว ดังนี้

ตัวละคร

รามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 หอรมาน ปรัมมเหียร พรหมจักร ลังกาสิบโห อุสสาบารส
พระราม พระยารามราช พระยาพราหม

ราช
พระยาพรหม
จักร

เจาลัมมา พระบารส

ทศกัณฐ พระยาราพณา
สวร

พระยาราภนา
สวร

พระยาวิโรหา
ราช

พญาภุมม
จัก

พระยาพาน
พรหมทัตต
กุมาร

สีดา สีดา สีดา รัตนสีดา สีดา อุสสา
พระลักษมณ พระลักขณะ พระลักขณะ รัมมจักร ลคนา ขุนไทย
หนุมาน หอรมาน หอรมาน หรมาร อนูมอม หอรมาน
ทศรถ วิรูปกขะ วิรูปกขะ พรหมทัตต ธตลถ พิมพิสาร
ลัสเตียน วิรุฬหะ วิรุฬหะ วิโรหาราชา อิลัมพา ทัตตราช
พระชนกฤๅษี กัสสปฤๅษี ฤๅษีกัสสปะ ฤๅษีตนหนึ่ง ฤๅษีตน

หนึ่ง
วิสุทธิฤๅษี

พิเภก ภิเภก ภิกภี นันทะ ปยสา ปยสา
กุมภกรรณ - - - คุนนภา -
อินทรชิต อินทรชิต อินทชิต - อินทสิตา -
สวาหะ กาสี กาสี - วี้โคติ -
พาลี ภารี ภารี กาสีวราช ปลี้โมก -
สุครีพ สุครีพ สุคิบ กาวินทะ กาลิง -
นนทุก นันทยักษ อินทิมา - - -
พระนารทฤๅษี ฤๅษีตาไฟ ฤๅษีตาไฟ พระนารอทตา

ไฟ
ฤๅษีตน
หนึ่ง

-

องคต องษคด องคด - อองคอด -
ทรพา - ธรพี พอควาย พญาควาย ทุรัพพี
ทรพี ฝูงควายทรพี หมูควายสุรพี ลูกควาย ทุลภี ทรพี
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รามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 หอรมาน ปรัมมเหียร พรหมจักร ลังกาสิบโห อุสสาบารส
ไมยราพ พระยาปตต

หลุม
พระยาปตต
หลุม

พระยานาค ไวยลาบ -

สดายุ - พระยาครุฑ ครุฑ - -
สุพรรณมัจฉา ธิดาพระยา

ปตตหลุม
ธิดาพระยา
ปตตหลุม

ธิดาพระยานาค - -

มัจฉานุ หัททยี หัตถยี หรยี - -
ฤๅษีวัชมฤค ทิพพจักขุฤๅษี ทิพพจักขุฤๅษี - ฤๅษีตน

หนึ่ง
-

พระมงกุฎ พระบุตร พระบุตร พิมพาวุตติ
กุมาร

เจาโลมา -

พระลบ พระเทียมคิง พระรูป - เจาแสงวาด -
- วรยศ วรยาศ - - -

เปรียบเทียบเนื้อเร่ือง

รามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 หอรมาน ปรัมมเหี
ยร

พรหม
จักร

ลังกา
สิบโห

อุสสา
บารส

1. กําเนิดพระราม
2. กําเนิดทศกัณฐ
3. กําเนิดสีดา
4. กําเนิดหนุมาน
5.กําเนิดองคต - -
6. สีดาถูกทิ้งน้ํา -
7. พระรามยกศรและไดสีดา -
8. ทรพีฆาพอ
9. พาลีปราบทรพี
10. พระรามตามกวาง
11. ทศกัณฐลักสีดา -
12. พระรามตามสีดาพบนกสดายุ* - - -
13. พระรามพบหนุมานและไดหนุมานเปนขา
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รามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 หอรมาน ปรัมม
เหียร

พรหม
จักร

ลังกา
สิบโห

อุสสา
บารส

14. พระรามพบสุครีพ -
15. สุครีพรบพาลี - -
16. พระรามแผลงศรฆาพาลี - -
17.หนุมานสืบขาวนางสีดา -
18. หนุมานลองดีพระนารทฤๅษี
19. หนุมานเขาลงกา
20. หนุมานถวายแหวน -
21. หนุมานเผาลงกา
22.จองถนน -
23.กําเนิดมัจฉานุ - -
24. พระรามถูกลักไปเมืองบาดาล -
25.  ศึกลงกา -
26. ศึกอินทรชิต -
27. พิเภกบอกวิธีเอาชนะทศกัณฐ
28. ทศกัณฐลม
29.สีดาวาดรูป -
30.พระรามกริ้ว สีดาถูกขับ -
31.พระรามและสีดาคืนดีกัน -

*ในรามเกียรติ์ฉบับลานนาเปลี่ยนจากนกสดายุเปนครุฑ

1.3 ประวัติรามเกียรติ์ฉบับทองถิ่นอีสาน
รามเกียรติ์สํานวนทองถ่ินอีสานที่จะนํามาศึกษาครั้งนี้มี 2 สํานวนดวยกันคือสํานวน      

พระลักพระลาม และสํานวนพระรามชาดก

1. 3.1 พระลักพระลาม
หนังสือเร่ืองพระลักพระลามนี้มี 2 สํานวน  สํานวนหนึ่งเปนหนังสือผูกจารลงในใบลาน

ดวยตัวอักษรไทยนอยในลักษณะรอยกรองโดยคําโคลงเปนฉบับยอ  สํานวนที่สองเปนหนังสือมัด  
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มี 2 มัด  มัดตนมี 21 ผูก  มัดปลายมี 7 ผูก  จารลงในใบลานดวยตัวอักษรธรรมในลักษณะรอยแกว  
ซ่ึงคลายกับอักษรไทยใหญสมัยโบราณ34

พระอริยานุวัตร  เขมจารี  ไดกลาววาเรื่องพระลักพระลามของอีสานที่ทานชําระ และมูลนิธิ
เสฐียรโกเศศ – นาคะประทีปจัดพิมพเมื่อ พ.ศ. 2518 เปนเรื่องราวโดยยอมาก มีความยาวเพียง      
133 หนาพิมพ เนื้อเร่ืองขาดเหตุการณสําคัญไปหลายเหตุการณ โดยเฉพาะชื่อตัวละครตางกันจน
เกือบจะเปนคนละคนทีเดียว

เร่ืองพระลักพระลามเปนเรื่องที่นิยมแพรหลายมาก ดังความวา

เรื่อง “พระลักพระนารายณชาดก” ซึ่งไทยโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึง
นิยมนัก  ซากเมืองเกาโบราณ เชน ฟาแดดสูงยาง  จังหวัดกาฬสินธุ  เปนตน  มีใบเสมาใบ
ใหญ ๆ นับเปนรอย  และแกะรูปภาพสลักลงในใบเสมา  เปนรูปภาพเรื่องพระลัก
พระรามยณปฐมสมโพธิทศชาติ  แมท่ีเขาพนมรุง  จังหวัดบุรีรัมยก็มีรูปพระลัก
พระรามยณ  แกะรูปหนุมานเปนรอย ๆ ดังนี้เห็นวารามายณะเปนของเกาแกนิยม  ซึ่งคาด
คะเนไมไดวาศตวรรษที่เทาใด  แมภาพหนาปกก็ใชภาพหนุมานไปบอกนางสีดาวา
พระรามจะเขาตีเมืองลงกา  ตามที่พระรามวา35

1.3.1 ผูแตง
         เรื่องพระลักพระลามของอีสานไมปรากฏในตอนทายเรื่องวาใครเปนผูแตง       
พระอริยานุวัตร  เขมจารีกลาวไววา

ไดมาจากเจาคุณศรีสกลกิจ  ฮูไว  จิงเห็นแจงแหงนิทานวัดเหนือเมืองสกลนั้น
ตั้งอยูสกลนคร  สํานวนเมืองสกลเพื่อนมีมาไว บได,มีใผฮูเปนใผแปลแตง  ในปใดบฮู
เห็นแจงแหงความคึดวาแมน  สมัยศรีสัตนาคนักปราชญแตงริจนา  แทดาย ไดมาพัน
กวาปฮุงเฮืองมาแลว36

                                         
34จารุบุตร  เรืองสุวรรณ, ของดีอีสาน (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2519), 297.

   35พระอริยานุวัตร  เขมจารี, พระลักพระลาม (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ     
- นาคะประทีป, 2518), คํานํา.

36เร่ืองเดียวกัน, คํานํา.
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จากขอความที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาเรื่องพระลักพระลามของอีสานนี้   พระอริยานุวัตร  
เขมจารีไดตนฉบับมาจากเจาคุณศรีสกลกิจ   วัดเหนือ  จังหวัดสกลนคร  สวนที่ไมปรากฏชื่อผูแตง
และสมัยที่แตงสันนิษฐานวา  นักปราชญเมืองลานชางไดแตงไวพันกวาปมาแลวซ่ึงนักปราชญที่
แตงไวอาจเปนคนเดียวกับพระพุทธโกศาจารยของลาวก็เปนไดที่มีปรากฏผูแตงเรื่องพระลัก       
พระลามในรามเกียรติ์ของลาววา  “Pha Lak Pha Ram written by a certain Phuttaphochan                         
( Buddhaghoshacharya ) existed in Vientiane in 1850 A .D. ”37

      
1.3.2 ท่ีมา

เร่ืองพระลักพระลามมีที่มาจากหลายสํานวนดวยกัน ดังตอไปนี้
1. ไดมาจากรามายณะของวาลมีกิ พระอริยานุวัตร  เขมจารี 38 ไดใหความ

คิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของเรื่องพระลักพระลามวา  โครงเรื่องอาจจะมาจากเรื่องรามายณะจริง  แตไดมี
การแกไขปรับปรุงอยางมากจนเกือบจะไมคงเนื้อความเดิมเลย  โดยเฉพาะฉากของทองเรื่อง          
กวีสรางขึ้นแถบลุมแมน้ําโขงนี่เอง  และไดนําเมืองมาสัมพันธกับชื่อบานนามเมืองในดินแดนแถบ
ลุมแมน้ําโขงนี้  ฉะนั้นแสดงวากวีไดนําโครงเรื่องมาผสานกับความเชื่อเร่ืองชื่อบานนามเมืองในดิน
แดนแถบลุมแมน้ําโขง  สรางเปนเรื่องพระลักพระลามขึ้นมา

2.  ไดมาจากประเทศใกลเคียง  ธวัช  ปุณโณทก39   กลาวถึงที่มาของเรื่อง
พระลักพระลามวา    กวีไมนาจะไดรับโครงเรื่องมาโดยตรงจากเรื่องรามายณะของอินเดีย  เพราะ
เหตุวาเรื่องราวตางไปจากเดิมมาก  หรืออาจจะรับโครงเรื่องจากประเทศใกลเคียงอันไดแกอาณา
จักรลานนา หรือเขมรของไทย  กวีชาวอีสานหรือลานชางไดประพันธขึ้นมาตามแนวคิดเดิม  โครง
เร่ืองเดิม  และการแตงเสริมเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งก็เปนได  เร่ืองราวจึงตางไปจากเรื่องรามเกียรติ์ฉบับ
อ่ืน ๆ

3. ไดจากตํานานหรือเร่ืองราวของทองถ่ินแถบลุมแมน้ําโขง คือการที่กวี
ชาวอีสานไดดัดแปลงเรื่องราวแทรกวัฒนธรรมทองถ่ิน  ตลอดจนไดนําชื่อเมืองในดินแดนแถบลุม
แมน้ําโขงมาตั้งเปนชื่อเมืองในเรื่องพระลักพระลาม  เชน    เมืองศรีสัตนาคซึ่งเปนเมืองของพระลัก 

                                         
   37V Raghavan, The Ramayana tradition in Asia ( New Delhi : Sahiya Akademi,

1980), 262.
   38พระอริยานุวัตร  เขมจารี, พระลักพระลาม, 498.
 39ธวัช  ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2522), 497.
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พระลามนั้นไดตั้งตามชื่อเมืองหลวงของลาว  คือเมืองเวียงจันทรศรีสัตนาคนหุต40  ทําใหดูเหมือนวา
เร่ืองพระลักพระลามเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ศูนยอนุรักษวรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วัดมหาชัย  จังหวัด
มหาสารคาม  กลาวไวในคํานําของหนังสือเลมนี้วา

หนังสือพระลักพระรามยณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีมาแตโบราณกาล  
เนื้อเรื่องเริ่มออกจากกรุงศรีสัตตนาคนหุตไปเมืองลังกา  ขากลับนั้นมาทางเมืองอินทปต
นคร  คือประเทศเขมรเดี๋ยวนี้เดินทางมาตามลุมแมน้ําของ (แมน้ําโขง)  จนกระทั่งถึงเมือง
ลานชางกลาวไวในฉบับรอยแกวโดยละเอียด  สวนฉบับรอยกรองนั้นเปนคํากลอนซึ่งนัก
ประพันธสมัยนั้นไดประพันธตัดทอน  เริ่มแตพญาฮาบพนาสวนลงมาเกิดแลวครองเมือง
ลังกา  ข้ึนไปเรียนมนตรทิพยจากพระอินทร  จบไสยศาสตรมนตรทิพยกลับมาครองเมือง
ลงกา  พระอินทรสงนางสุชาดาลงมาเกิดในครรภของนางจันทาซึ่งเปนพระมเหสีของ
พญาฮาบพนาสวนในทองเรื่อง  ผูประพันธตัดตอนขอความที่ไมมีในทองเรื่องเชน  องคต  
โมขศักดิ์  เปนตน  ถึงอยางไรทานผูอานจงใหอภัยแกนักประพันธวาประสงคจะแตง
เฉพาะขอความบางตอนกระมัง41

เมื่อศึกษาเรื่องพระลักพระลามอยางละเอียดแลว  อาจกลาวสรุปไดวา
โครงเรื่องใหญเรื่องพระลักพระลาม   นาจะมีที่มาจากรามายณะของวาลมีกิ เปนหลักดัง                
พระอริยานุวัตรเขมจารี  สันนิษฐานวา  เนื่องจากวาโครงเรื่องใหญของเรื่องรามายณะ  และเรื่อง  
พระลักพระลามเหมือนกันคือ  เปนเรื่องของการพลัดพรากของตัวเอกฝายหญิงและฝายชาย  เนื่อง
จากวาฝายหญิงถูกลักพาตัว  ตัวเอกฝายชายไดออกติดตามและไดผูชวยเหลือรวมมือกันทําสงคราม
กับฝายอธรรมเปนเวลานานจนไดรับชัยชนะ  และสามารถชวยตัวเอกฝายหญิงกลับคืนมาได

                                         
              40ชฎารัตน สุนทรธรรม, “การศึกษาเรื่องรามเกียรติ์สํานวนทองถ่ินอีสาน” (วิทยา
นิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2522), 8.

   41เสฐียรโกเศศ [นามแฝง], อุปกรณรามเกียรติ์ , 194.
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              1.3.3 วัตถุประสงคในการแตง
ผูแตงไดกลาวสาเหตุที่แตงเรื่องพระลักพระลามวา  เนื่องจากตนมีความรุมรอนใน

ใจ  จึงไดแตงเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อใหหายกลุมใจ  เพราะกวีพอมีสติปญญาที่จะแตงได  และแตงใหแกพี่
นองทุกคน  เพื่อแสดงวากวีนั้นมิใชคนเสเพล  แตอยูในสมณเพศ  ดังความวา

อายนี้ตั้งหากอุณละโหฮอนในทวงแคนคั่ง  เจาคําเอย  จิงไดแฮงกลาวเวาปะ
เหียนกอยกิ่งเดียว  แทเด  พอใหสวางฮอนในแหงหือระทัย  พี่แม  พอใหหายบรรเทา
สวางใจปานน้ํา บกวาแตปญญาแมงซิหลิงเห็นตัดสอง  เอาทอน ไวแกสาวพี่นองคณิงไว
ซูคน  อายนี้บแมนชายชั่วถานในชลแคมทา  ตั้งหากแมนชายคําซาวหลอเลี้ยงในเบายอด
ดํา  อายจักปองเอาแกวมหานีลน้ําค่ังพิลานั้น  มาขอแหวนใสกอยแพงไวเฮ็ดทึน  พี่นา  
เจาผูปญญากวางสาวฮามใหคึดฮ่ํา  เอาทอน  ขอยก็คิดแจบแจงกะใจแลวจิ่งแตงความ  ฟง
เอาทอนทั้งหลายเถาแก  ท้ังแมฮางแมหมายสาวจอยใหหมั่นฟง  พระลักษณพระลามนี้
จอมปะเสิฐคําสอนแททาย  ใผผูฟงนิทานธรรมจักฮุงเฮืองเมือหนา  ขอใหสาธุชนเซื้อฟง
เอาจําจื่อ  ไวทอน42

จากขอความขางตนทําใหทราบวาผูแตงเรื่องพระลักพระลามคงตองการแตงเรื่องที่
เนนไปในทางธรรม ใครฟงแลวจะไดรุงเรือง ทั้งหญิงหมาย หยาราง หรือหญิงสาวโดยทั่วไปเรื่อง
พระลักพระลามเปนเรื่องที่ประเทืองปญญา อาจกลาวไดวาผูแตงคงเปนพระภิกษุ  และไดแตงเรื่อง
พระลักพระลาม ในขณะที่กําลังบวชอยู  ขอสันนิษฐานผูแตงพระลักพระลามเปนภิกษุนั้น          
ธวัช  ปุณโณทก  ไดกลาววา

ในภูมิภาคอีสานนั้นสถาบันศาสนามีบทบาทสําคัญยิ่งในการสรางสรรค
วรรณกรรม  โดยเฉพาะวรรณกรรมคําสอนและวรรณกรรมพุทธศาสนา  พระภิกษุมีหนาท่ี
หลักในการสอนศีลธรรม  หลักธรรม จริยธรรม  และปรัชญาชีวิตใหแกคนในสังคม  ใน
การเทศนาสั่งสอนนั้น พระภิกษุทางอีสานไดรับอิทธิพลวรรณกรรมชาดกจากภาคเหนือ
สมัยปลายราชวงศมังรายจึงไดสรางสรรควรรณกรรมชาดกเพื่อใชเทศนาใหชาวบานไดฟง  
เพื่อเขาใจหลักธรรมและเพื่อความเพลิดเพลินดวย43

                                         
    42พระอริยานุวัตร  เขมจารี, พระลักพระลาม , 10.

43ธวัช  ปุณโณทก, “คตินิยมในการแตงวรรณกรรมอีสาน,” วารสารอักษรศาสตร    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  15, 1 (มกราคม 2526) : 51.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



73

 1.3.4 ลักษณะคําประพันธ
เร่ืองพระลักพระลามมีรูปแบบของเรื่องคลายนิทานชาดก  ตอนจบมีการประชุม

ชาดก  และมีการแทรกนิทานอธิบายบุพกรรมตัวละครในระหวางการดําเนินเรื่องรวมทั้งเรียก
พระรามวา  “พระลามหนอโพธิสัตว”

เร่ืองพระลักพระลามแตงดวยคําประพันธประเภทกลอนอาน  เรียกอีกอยางหนึ่งวา  
กลอนเทศน หรือกลอนสวด  ซ่ึงเปนการนําเอาคํากลอนมาแตงเปนเรื่องยาว ๆ สําหรับอานสูกันฟง  
หรือใชแตงวรรณกรรมเรื่องยาวสําหรับเทศน  สวด  หรือเพื่อเปนคติสอนใจและเพื่อความบันเทิง  
กลอนอานในเรื่องพระลักพระลามนี้  เปนกลอนอานอักษรสังวาสที่ปรากฏในเรื่องพระลักพระลาม
มีลักษณะดังนี้คือ44

1.   กลอนอานแบงเปนบท  บทหนึ่งมี 2 วรรค  วรรคหนึ่งประกอบดวยจํานวนคํา
ตั้งแต 7 – 10 คํา  บทในกลอนอานมี 2 ชนิด ไดแก บทเอก  และบทโท

บทเอก  บทหนึ่งมี 2 วรรค  มีเสียงเอกกํากับ 3 ตําแหนง  เสียงโท 2 ตําแหนง  เสียง
เอกจะปรากฏในคําที่ 2 และ 4 ในวรรคที่ 1  และคําที่ 4 ในวรรคที่ 2  เสียงเอกอาจจะใชคําตายแทน
ได  เสียงโทจะปรากฏในคําที่ 3 วรรคที่ 1  และคําที่ 7 วรรคที่ 2  ตําแหนงเอกโทบางครั้งก็ไมตายตัว  
อาจจะเลื่อนไปอยูในตําแหนงถัดไปได

ตัวอยางบทเอก
(O O)  O O  O  O O O O (O O)
(O O)  O O O O  O O O  (O O)

บัดนี้   จักกลาวเถิงผู ผานพื้นพญาใหญทัวระพี  กอนแลว
มันก็ทงกําลังแฮง เกิ่งสารแสนซาง

(พระลักพระลาม  : 9)

บทโท  หมายถึงบทที่มีวรรณยุกตโทกํากับ 3 ตําแหนง  วรรณยุกตเอก 3 ตําแหนง
เทากัน  แตระดับเสียงโทจะขึ้นกอน  เสียงเอกจะปรากฏในคําที่ 3 วรรคที่ 1  และคําที่ 3 และ 5 ใน
วรรคที่ 2

                                         
     44จารุวรรณ  ธรรมวัตร, ลักษณะวรรณกรรมอีสาน (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒิ มหาสารคาม, 2521),  30.
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ตัวอยางบทโท
(O O)  O O O  O O O O  (O O)
(O O)  O O  O  O O  O  O (O O)

บัดนี้ กูหากมาตอพอยแท  ตนเดียวพัดพอ   กูแลว
แมหากมาบเลี้ยง     บายกิ้มทอดเสีย   นี้เด

( พระลักพระลาม  : 28 )

2. กลอนอาน  อาจมีคําเสริม  คําสรอยไดอีกวรรคละ 2 – 4 คํา   คําเสริม     เปนคํา
ที่เสริมหนาวรรค  เพื่อใหไดความหมายชัดเจน เชน คําวา   “ แตนั้น  อันวา  เมื่อนั้น และ โอนอ”  
เปนตน

ตัวอยางเชน

แตนั้น    สาวก็แผ  ๆ  ตานคําเสนหสวยเสียด
(พระลักพระลาม  : 48)

บัดนี้       เฮาก็จะเจรจาตานคําดูกอน
(พระลักพระลาม  : 51)

      คําสรอย    เปนคําที่เสริมเขามาในตอนทายวรรค  เชนคําวา  นี้เด  แทแลว        
พุนเยอ และ แทนอ  เปนตน

3. การวางรูปคําสําหรับกลอนอานในวรรคหนึ่ง ๆ นั้น  อาจแบงเปนตอนหนา 3 คํา  
หลัง 4 คํา  ดังแสดงแลวในแผนผังขางตน  หรืออาจเขียนติดตอเปนวรรคเดียวกันก็ได  ในเรื่อง    
พระลักพระลามจะเขียนติดตอเปนวรรคเดียวกัน  ไมมีการแบงคํา เชน

บัดนี้  จักไดเลาพากพื้นกาลกอนปางปฐมกอนแลว  ตั้งหากเปนนิทานแตกาล
ปฐมเคา  ปางกอนพุนพญาฮาบมะนาสวน  พระก็ทรงลังกาเกิ่งเมืองสวรรคเมืองฟา  นักสนม
ลนบริวารอนันตเนกนับโกฎิลานเต็มนั้นแกวงวี  ชางคื่นเคาท้ังมาอเนกนอง  พระก็ทงแทน
แกวผาสาทมุงมะณีจังโกคําโคบฝาลายตองฮอง ๆ เหลื้อมเสารสูงผาสาท...

(พระลักพระลาม  : 43)
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4. กลอนอานไมมีการสงสัมผัสระหวางวรรค  หรือระหวางบท  จะอาศัยจังหวะใน
การอานเปนสําคัญ เชน

แตนั้น  เตโชแกวหุลละมานแถลงขาว ขานี้เปนราชทูตใชพระลามเจาแตงมา  
พระเอย  พระก็เคืองพระทัยดวยเทวีนางนาถ พระก็ไปขาบไหวรัสสีเจาปูกแปง  พระเฮย 
พระลามก็เอานางแกวสีดายัวระยาตฮอดเขตดาวดงกวางฮีบเซา

(พระลักพระลาม  : 15)

1.3.5 เรื่องยอ
กลาวถึงพญาฮาบมะนาสวนเปนกษัตริยครองกรุงลงกา ไปเรียนวิชากับพระอินทร 

ขณะที่เรียนวิชาไดพบกับนางสุชาดาชายาของพระอินทร พญาฮาบมะนาสวนมีใจรักนางจึงไดเขาหา
นาง ตอมานางสุชาดารูความจริงจึงไดขอพรจากพระอินทร ขอไปเกิดในโลกมนุษยเพื่อแกแคน  
พญาฮาบมะนาสวน นางสุชาดามาเกิดในครรภของมเหสีพญาฮาบมะนาสวน โหรทํานายวานางจะ
นําความเดือดรอนมาสูเมือง พญาฮาบมะนาสวนจึงนํานางไปจากเมือง ทหารไดนํานางไวใน       
ดอกบัวทอง พระฤๅษีตนหนึ่งไดยินเสียงรองจึงนํานางมาเลี้ยงไว ตั้งชื่อใหนางวา สีดาจันทะแจม

มีนายพรานคนหนึ่งไดเขาปาลาสัตว ไดพบกับนางสีดาจันทะแจมจึงไปกราบทูล
ใหพญาฮาบมะนาสวนทราบถึงความงามของนาง จึงไดยกทัพมาขอนางจากพระฤๅษี พระฤๅษีให
พญาฮาบมะนาสวนโกงธนูใหไดเสียกอน  แตพญาฮาบมะนาสวนไมสามารถยกธนูไดจึงยกทัพกลับ

กลาวถึงพระลัก และพระลามเปนบุตรกษัตริยกรุงศรีสัตตนาค  พระบิดาสวรรคต
ตั้งแตยังทรงพระเยาว พระมารดาเลี้ยงดูจนอายุได 14 ป  จึงอภิเษกใหเปนกษัตริยครองเมือง         
พระลามไดขาวความงามของนางสีดา จึงไปขออาสายกธนูดวย  พระลามยกศรไดจึงไดนางสีดามา
ครอง  พญาฮาบมะนาสวนรูขาววาพระลามไดนางสีดาจันทะแจมไป พญาฮาบมะนาสวนไดเนรมิต
กวางทองใหนางสีดาเห็น นางสีดาปรารถนาจะไดกวางจึงขอใหพระลามจับให พระลามอธิบายเหตุ
ผลวากวางตัวนี้มิใชกวางจริง  แตนางก็ไมยอมเชื่อ พระลามจึงตองทําตามความประสงคของนาง
แลวไดฝากนางสีดาจันทะแจมไวกับพระลัก เมื่อพระลามแผลงศรถูกกวางตายแลวจึงเดินทางกลับ   
ที่พัก  พญาฮาบมะนาสวนสงเสียงรองเปนเสียงพระลามขอความชวยเหลือจากพระลัก  คร้ันพระลัก
ไดยินเสียงจึงฝากนางสีดาจันทะแจมไวกับพระธรณี  ฝายพระลามเมื่อเห็นพระลักตามมาเกิดความ
ไมพอใจที่พระลักไมทําตามคําสั่งพรอมทั้งกลาวสบประมาทแมพระธรณี แมพระธรณีไดยินดังนั้น
จึงปลอยนางสีดาจันทะแจมเสียทําใหพญาฮาบมะนาสวนอุมนางเหาะหนีไปได
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พญาครุฑสหายของพระลามเขาขัดขวาง    พญาฮาบมะนาสวนถอดแหวนของนาง
สีดาขวางถูกปกพญาครุฑตกลงมา  พระลามพระลักออกเดินทางตามหานางพบพญาครุฑ พญาครุฑ
เลาเรื่องราวใหพระลามทราบพรอมกับถวายแหวนของนางใหพระลาม  พระลามออกเดินทางตอไป
ไดไปกินผลไมที่ตนนิโคธที่มีกิ่งชี้ไปทางทิศใตจนกลายเปนวานร  หากกินผลไมที่ช้ีไปทาง          
ทิศตะวันออกจะกลายเปนคนที่มีรูปโฉมงดงาม

กลาวถึงพระฤๅษีตนหนึ่ง อยากจะมีคูครองจึงปนหญิงสาวจากเหงื่อไคลของตนให
ช่ือวา นางใค  ตอมานางใคไดใหกําเนิดลูกเปนหญิง ช่ือนางแพงศรี  วันหนึ่งพระอาทิตยมาเที่ยวปา
ไดพบนางใคจึงเกิดความรักใคร พระอาทิตยแอบจําคาถาที่พระฤๅษีใชทองเพื่อปดปากถ้ําจน
สามารถเขาไปในถ้ําได และไดเขาหานางใคในตอนที่พระฤๅษีไมอยู  ตอมานางไดตั้งครรภ และได
ใหกําเนิดบุตรฝาแฝดชื่อ สังคีบซึ่งเปนพี่ และพะลีจันทนผูนอง  วันหนึ่งพระฤๅษีเกิดสงสัยขึ้นมาวา
สังคีบและพะลีจันทนอาจไมใชลูกตน จึงพาลูกทั้งสามคนไปอาบน้ําพรอมทั้งอธิษฐานวาหากคนใด
เปนลูกตนขอใหวายน้ํากลับมา  ปรากฏวานางแพงศรีวายน้ํากลับมาคนเดียว สวนสังคีบและ       พะ
ลีจันทนไดไปเนรมิตบานเมือง มีขาทาสบริวารมากมาย สังคีบผูพี่เปนกษัตริยครองเมืองพาราณสี 
นางใคไมเห็นลูกชายทั้งสองจึงถามนางแพงศรี นางใคโกรธที่นางแพงศรีบอกเรื่องราวใหพระฤๅษี
ทราบจึงจับนางฟาดกับภูเขาจนขาดใจตาย  แตนางก็ฟนคืนมาไดและไดเดินทางเขาปาไปพบกับ   
ตนนิโคธที่มีผลสุกงอม  นางจึงกินผลไมที่ช้ีไปทางทิศใต ในที่สุดนางก็กลายเปนวานรและไดสมสู
กับวานรพระลามจนมีลูกชื่อ หุลละมาน

กลาวถึงควายทัวระพีตัวพอ มีบริวารมากมายแตไมมีลูกเพราะฆาหมด นางควายตัว
หนึ่งแอบคลอดลูกในถ้ํา และเล้ียงดูจนเติบใหญ  ทัวระพีตัวลูกคิดฆาพอจึงไปทาชนกับพอตน       
ในที่สุดก็สามารถฆาพอได ตอมาก็เที่ยวรุกรานเหลาเทวดาตอไป    เทวดาองคหนึ่งบอกใหไปทาชน
กับสังคีบ ปรากฏวาไมมีใครแพชนะ  ทัวระพีจึงแนะนําใหสูกันในถํ้า สังคีบสั่งใหพะลีจันทนคอย
อยูปากถ้ํา แลวคอยสังเกตเลือดที่ไหลออกมาถาเปนเลือดใสแสดงวาเปนเลือดตนใหปดปากถ้ําเสีย 
ปรากฏวาสังคีบสามารถฆาทัวระพีได แตขณะนี้เกิดฝนตก เลือดที่ไหลออกมาจึงเปนเลือดใส        
พะลีจันทนเขาใจวาสังคีบตายแลวจึงปดปากถ้ําตามที่สังคีบเคยสั่งไว ครั้งสังคีบออกมาจึงพยายาม
ฆาพะลีจันทนเพราะคิดวานองทรยศ  พะลีจันทนหนีออกมาไดและมานั่งรองไหนานถึง 4 เดือน    
ในปา

วันหนึ่งพระลามไดพบกับพะลีจันทน หลังจากที่พระลักลอใหวานรพระลามกิน
ผลนิโคธจนกลายเปนคนแลว พะลีจันทนเลาเรื่องราวของตนใหพระลามฟง และขอใหพระลามชวย
ฆาสังคีบ พรอมทั้งสัญญาวาจะชวยออกตามหานางสีดาให  พะลีจันทนพาพระลามเขาเมืองและได
ตอสูกับสังคีบ พระลามแผลงศรฆาสังคีบตาย  พะลีจันทนออกสืบขาวหานางสีดา ตามที่ไดสัญญา
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ไวกับพระลามแตไมสําเร็จ จึงกลับมาทูลพระลามขอใหหุลละมานบุตรพระลามเปนผูไปสืบหา  
พระลามจึงใหผลนิโคธแกนางแพงศรีและหุลละมานกิน แตหุลละมานกลับเปนวานรอยางเดิม 
เพราะกรรมที่หุลละมานไดทําไวในชาติที่แลว

พระลามใหหุลละมานออกติดตามนางสีดาจันทะแจม  หุลละมานไดทะยานผาน
ลงกาไปตกที่อาศรมของพระฤๅษีตาไฟ  พระฤๅษีใหหุลละมานพักอยูกอน หุลละมานไดลองดีกับ
พระฤๅษีแตก็สูพระฤๅษีไมได ในที่สุดหุลละมานยอมแพเอง ตอมาหุลละมานจึงไปสืบขาวนางสีดา
จันทะแจมที่กรุงลงกา เมื่อพบกับนางสีดาหุลละมานจึงทูลวาพระลามใหมารับนางกลับเมือง แตนาง
อยากใหพระลามยกทัพมาชิงนางคืนเอง ผูคนจะไดไมติฉิน กอนที่หุลละมานจะกลับไดไปทําลาย
พืชผลในเมืองลงกาเสียส้ิน พวกทหารพยายามฆาหุลละมาน แตทําอยางไรก็ไมตาย หุลละมานจึง
ออกอุบายใหจุดไฟเผาตนเมื่อไฟลุกทวมตัวแลว หุลละมานจึงเผากรุงลงกาจนวอดวาย เหลือติดอยู
แตที่หาง หุลละมานจึงมาขอใหพระลามดับไฟให  พระลามใหใชน้ําลายของหุลละมานดับไฟ

พระลามใหพะลีจันทนไปหาแหลงน้ําตื้นขามไปลงกา พะลีจันทนและหุลละมาน
เดินทางไปพบพระฤๅษีตนหนึ่ง  พระฤๅษีบอกแผนที่แหลงน้ําตื้นให หุลละมานเนรมิตตนเขาไปอยู
ในทองปลา และนําแผนที่ออกมา

เมื่อไดแผนที่แลวพระลามเกณฑไพรพลจนถึงดานที่พญากําปนรักษาอยู              
หุลละมานฆาพญากําปนตาย  พระลามเขียนสารไปเมืองลังกาขอใหพญาฮาบมะนาสวนคืนนางสีดา
จันทะแจม ถาไมยอมจะยกทัพมารบ  พญาฮาบมะนาสวนปรึกษาเชษฐราช พระเชษฐราชแนะนําให
สงสีดาจันทะแจมคืนพระลาม พญาฮาบมะนาสวนไมยอมกริ้วเชษฐราชจึงจับตัวขวางไป       พญา
ฮาบมะนาสวนตัดสินใจออกรบ โดยขอความชวยเหลือจากยักษใหลักพาตัวพระลามไปขัง แตหุล
ละมานก็สามารถชวยพระลามออกมาได

กลาวถึงมะกัดติงเปนวานรเชื้อสายพระลาม  มีรูปรางคลายหุลละมานอาศัยอยู    
ริมฝงสมุทร เมื่อหุลละมานและพะลีจันทนไปพบ มะกัดติงจึงขอติดตามหุลละมานมาถวายตัวกับ
พระลาม

หุลละมานอาสาเนรมิตกายเปนปลาเพื่อหาทางไปลังกาไดพบกับนางมัสสาหลวง 
ลูกพญาฮาบมะนาสวน หุลละมานแกลงลวงนางขอเปนพวก จนไดนางเปนเมียตอมาใหกําเนิดลูกชื่อ
อุทธา ตอมาก็ทําอุบายใหฝูงปลาชวยสรางสะพานขามไปลังกาแตนางมัสสาหลวงลวงรูกลอุบายของ     
หุลละมานเสียกอนจึงใหฝูงปลาทําลายสะพานเสีย

พระลามใหหุลละมาน และมะกัดติงสรางสะพานไปลังกา แตถูกนางมัสสาหลวง 
และฝูงปลาแอบขนเอาหินทิ้ง ทั้งหุลละมานและมะกัดติงตกลงกันวาจะผลัดกันขนหินมาสราง
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สะพานคนละเที่ยว แตเกิดขัดใจสูรบกัน พระลามลงโทษดวยการตีหุลละมาน สวนมะกัดติงขอกลับ
บานเมือง

นางมัสสาหลวงกลับมาทูลพญาฮาบมะนาสวนวาพระลามยกทัพมาตีลังกา        
พญาฮาบมะนาสวนใหชิวหาเนรมิตล้ินเปนสะพานเพื่อพลิกไพรพลของพระลามใหตกลงไปใน
มหาสมุทร หุลละมานเหาะไปตัดล้ินชิวหาขาด

พระลามยกทัพขามมหาสมุทรจนถึงลังกา พญาฮาบมะนาสวนตั้งทัพรับศึกอยูตาง
ฝายตางก็ใหอิทธิฤทธิ์ในการตอสู ไมมีฝายใดแพชนะ พญาฮาบมะนาสวนไปขอความชวยเหลือจาก          
โมกขะสักออกรบโดยใชหอกโมกขะสักพุงไปถูกที่เทาของพระลาม พระลามใหหุลละมานไปหายา
แกจนสามารถรักษาพระลามได

พญาฮาบมะนาสวนขอใหอุทธาซึ่งเปนหลานออกรบกับหุลละมาน ภายหลัง       
หุลละมานรูวาอุทธาคือบุตรจึงนําไปเฝาพระลาม พระลามชักชวนอุทธาชวยทําศึก แตอุทธาปฏิเสธ
ขอกลับไปลงกา

พญาฮาบมะนาสวนสูรบกับฝายพระลามตอไป พระลามแผลงศรถูกเศียรพญา   
ฮาบมะนาสวนขาดแมธรณียึดเศียรไว  พญาฮาบมะนาสวนหาเศียรมาตอไมไดจึงส้ินชีวิต ทัพของ      
พญาฮาบมะนาสวนแตกพายไป สวนโมกขะสักหนีไปเมืองบาดาล หุลละมานอาสาไปรบกับ  โมก
ขะสัก และฆาโมกขะสักตาย

หลังจากศึกสงครามสิ้นสุดลงแลว พระลามใหพญาครุฑนําผลนิโคธมาให           
หุลละมานกิน หุลละมานกินแลวกลายรางเปนคนเนื่องจากหมดกรรมแลว

กลาวถึงนางสีดาจันทะแจมตั้งครรภได 3 เดือน วันหนึ่งนางสนมถามนางถึงรูปราง
หนาตาของพญาฮาบมะนาสวน นางจึงวาดรูปใหดู เมื่อพระลามเขามานางจึงเอารูปซอนไวใตที่นอน
พระลามพบรูปของพญาฮาบมะนาสวนจึงสอบสวนความกันขึ้น เมื่อรูวานางสีดาเปนผูวาด พระลาม
จึงใหเพชฌฆาตนํานางไปฆา แลวควักหัวใจมาถวาย พระลักพานางสีดาไปหาพระฤๅษี ระหวางทาง
พบสุนัขจึงควักหัวใจมาถวายพระลาม

นางสีดาตั้งครรภ 10 เดือน จึงประสูติพระกุมาร เมื่อพระกุมารอายุ 15 ป ไดลา
พระฤๅษีและนางสีดาไปขอทาน เดินทางไปพบเด็กเลี้ยงควายจึงขอขาวกิน เด็กเลี้ยงควายทาตีคลีให
ชนะกอน เมื่อพระกุมารชนะ เด็กเลี้ยงควายกลับไมยอมให เกิดการตอสูกัน เด็กเลี้ยงควายสูไมไดจึง
รองไหกลับบาน พอแมของเด็กเลี้ยงควายไปทูลพระลาม พระลามจึงใหหุลละมานไปสอบถามเรื่อง
ราว เมื่อทั้งสองพบกันจึงเกิดการตอสูกันขึ้น พระกุมารเอาหญาคาผูกมือหุลละมานไว           หุล
ละมานกลับเขาเมืองทูลใหพระลามทราบ พระลามสอบถามไดความวาพระกุมารนั้นแทจริงแลวคือ
บุตรของตน พระลามแตงเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระฤๅษี และเชิญนางสีดากลับเมือง พระฤๅ
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ษียกนางใหพระลามเปนครั้งที่ 2 นางสีดาจันทะแจมอยูกับพระลามไดพันปจนสิ้นอายุขัยกลับสู
สวรรค เปนนางสุชาดาชายาของพระอินทรตามเดิม

1.3.2 พระรามชาดก
                ตนฉบับเรื่องพระรามชาดก  หรือรามเกียรติ์หนาจังเทศน เขียนดวยตัวอักษรไทยเหนือ1

(อักษรธรรม) เนื้อเร่ืองแบงเปน 2 บั้น  บั้นตนมี 20 ผูก  บั้นปลายมี 23 ผูก ฉบับที่ผูเขียนวิทยานิพนธ
ใชศึกษาเปนฉบับสมบูรณปริวรรตจากตนฉบับอักษรไทยเหนือ  เก็บรักษาไวที่หอสมุดแหงชาติ

 1.3.2.1 ผูแตง
ไมทราบวาผูแตงเปนใครเพราะในเนื้อหามิไดกลาวถึงเชนเดียวกับเรื่องพระลัก 

พระลาม

1.3.2.2 ท่ีมา
รามเกียรติ์เร่ือง “พระรามชาดก” นี้  นัยวาเปนรามเกียรติ์ฉบับลาว  แตมานิยมกัน

มากในภาคเหนือของไทย  เสฐียรโกเศศไดกลาวถึงที่มาของเรื่องพระรามชาดกไวในหนังสือ
อุปกรณรามเกียรติ์วา

ทางอีสานมีหนังสือเทศนเรื่องหนึ่งช่ือวาพระรามชาดก  เปนหนังสือท่ีพระ
สงฆทางภาคนั้นใชเทศนา  เนื้อเรื่องก็คือรามเกียรติ์นั่นเอง  แตวาเรื่องสับสนอลหมาน
มาก  ไมเหมือนในรามายณะหรือในรามเกียรติ์ทีเดียวแสดงใหเห็นวา  เรื่องในพระราม
ชาดกไมไดออกจากรามายณะหรือรามเกียรติ์เปนเรื่องท่ีไดมาทางอื่น  และทางที่มานั้นก็
ตองมาทางประเทศเขมร  และจามซึ่งตอมาจากชวา มาลายูอีกทางหนึ่ง  แตเรื่องใน
พระรามชาดกเปนไปในทํานองเรื่องทางพุทธศาสนา เชน ไมกลาวถึงพระอิศวรจะกลาว
ก็แตพระอินทร  และพระพรหมตามคติพระพุทธศาสนาเทานั้น  เรื่องลางแหงก็นาจะเดา
วาเปนของพื้นเมืองโดยแท  นาจะไดมาแตเพียงเคาความจากขอมและจามซึ่งรวมชวา
มาลายูดวย  แลวเอามาผสมเขากับเรื่องในพระพุทธศาสนา  และคําตํานานตาง ๆ ของ
พื้นเมือง  เรื่องจึงหางไกลกับรามายณะมาก  แตก็นับวาเปนตํานานเลมใหญของดินแดน
ตอนนี้ไดเรื่องหนึ่ง45

                                         
45เสฐียรโกเศศ [นามแฝง],  อุปกรณรามเกียรติ์ ,  203.
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นอกจากนี้  พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร  ไดกลาวถึงเรื่องพระราม
ชาดกไววา

ครั้งหนึ่งขาพเจาข้ึนไปตรวจราชการในหนาท่ีเสนาบดีกระทรวงธรรมการ
ทางภาคอีสาน  ไดไปพบภาพรามเกียรติ์ท่ีผนังโบสถวัดเหนือในจังหวัดรอยเอ็ด  จึงได
ไตถามขึ้นวาทางโนนมีเรื่องพระรามเปนลักษณะใด    ตอมาพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ 
(ทอง) ผูวาราชการจังหวัดในขณะนั้น  ไดมีจดหมายมาถึงขาพเจาวา  ไดพบบทสําหรับ
เขาสวดในเวลาทําศพหรือในนักขัตฤกษลางประเภทเรียกวา “พระรามชาดก” ซึ่งเปน
หนังสือพระ.... สมเด็จพระมหาวีรวงศ (อวน ติสฺส) ซึ่งเปนผูเอาใจใสในวรรณคดีและ
โบราณคดีของภาคอีสาน  ท้ังทานเองก็เปนชาวอีสานที่รอบรูเรื่องราวท้ังปวงเปนอยางดี
ดวย  เห็นพองกันวาคัมภีร “พระรามชาดก” นี้  นาจะเขียนไวแตในยุคสมเด็จพระเชฎฐา
ธิราช  นครลานชาง  ระหวาง พ.ศ. 2091 – 2114  อันเปนสมัยท่ีนครลานชางรุงเรืองถึง
ขีดสูง   มาบัดนี้เมื่อขาพเจามีเวลาวางไดยอนกลับไปพิจารณา “พระรามชาดก” นี้อีก     รู
สึกวาลักษณะเหมือน “หิกายัตศรีราม” ของมาลายูยิ่งกวาเหมือนนิยายพระรามฉบับอื่น
ใดหมดทั้งสิ้น46

จะเห็นไดวาเรื่องพระรามชาดกมาจากรามเกียรติ์หลายสํานวนดวยกันซ่ึงสามารถ
สรุปไดดังนี้

1. ไดมาจากหิกายัตศรีราม และศรีรามของมลายู เชน ในหิกายัตศรีรามตอนพระฤๅ
ษีชุบนางสีดาตัวปลอม    ช่ือนางสุดโทใหพญาราพณาสวรไปนั้นคลายกับในพระรามชาดกตอนที่
นางมณโฑชุบนางสีดาตัวปลอมใหทศกัณฑ  ตอนพระรามกลายเปนวานรซึ่งในหิกายัตศรีรามกลาว
วาพระราม และสีดาลงสรงน้ํา  ทั้งสองไดกลายเปนวานรที่กระโดดโลดเตนไปมาจนเจอ    ลักษมัน  
ลักษมันฉีกผาทําเปนบวงคลองบาทพระราม  แลวลากไปจุมลงในสระที่มีน้ําขุนจนกลายรางเปน
มนุษย ในฉบับศรีรามกลาววาพระรามลงไปอาบน้ําในทะเลสาบทําใหกลายรางเปนวานร  เที่ยวไป
ปนปายตามตนไม  พระลักษมันไปทําอาถรรพพิรัจนทําใหวานรพระรามลงมาจากตนไม  และโดด
ลงไปในทะเลสาบเพื่อกลับรางเปนคนอีกครั้งหนึ่ง สวนในฉบับพระรามชาดก พระรามก็กลายเปน
วานรเพราะไปกินผลนิโคธศักดิ์สิทธิ์ที่อยูทางทิศตะวันออก  หากกินที่กิ่งยอดจะกลับเปนคน  ซ่ึงใน
ที่สุดพระลามก็กลายมาเปนคนเหมือนเดิม

                                         
46พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร, เร่ืองพระราม ,61.
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2. ไดมาจากรามายณะฉบับตริษษัษฐีศลากาบุรุษจริตของเหมจันทร  เชน ในเรื่องที่
พระราม  พระลักษณมีชายาหลายองคเหมือนกับของเหมจันทรที่พระรามมีมเหสีนอกจากสีดาอีก
สามองคไมนับสนมซึ่งมีอยูพันหกรอยนาง  มเหสีของพระรามจึงมีสีดา  ประภาวดี  รตินิภา  และ
ศรีทามา  สวนพระลักษณไดไปผูกสมัครรักใครกับนางวันมาลา  และนางอินทรานี  พระลักษณมี
ชายารวมเบ็ดเสร็จดวยกันถึงแปดองค47

ในเรื่องพระรามชาดกในตอนที่พระราม  พระลักษณขี่มาไปเมืองอินทปตถ  
พระรามไดเทพธิดา 3 องค  พระลักษณไดนางเทพธิดา 2 องค  คร้ันเดินทางไปถึงหมูบานแหงหนึ่ง  
พระรามไดนางคําเภา  พระราม และพระลักษณเดินทางตอไปถึงเมืองขุขอม  พระรามไดนางคําซาว    
พระลักษณไดนางแอกไค  พระรามพระลักษณเดินทางไปที่เมืองตักสิลา  พระรามไดนางจันฑมุขี  
พระลักษณไดนางอุชุริกา ทั้งสองเดินทางเขาเมืองทะวายพระรามไดนางพิมสอนคอนราชและนาง
ทิพอาสนชานมน  พระลักษณไดนางสากลจาวจอ และนางพิมพหลอเหลางาม  เมื่อเดินทางกลับ
เมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคพระรามไดนางศรีพิมพา  พระลักษณไดนางศรีกันยา ตอมาพระรามก็ได
นางสีดาเปนมเหสีคนตอมา

3.ไดมาจากเขมร เชน ตอนทาววิรุฬหกไถนา  และพระอินทรลงมาถามปญหา
ธรรมะ  คลายกับในฉบับเขมรตอนทาวชนกไถนาในพิธีแรกนา  และพบนางสีดาในดอกบัวทอง48  
ตอนหุลละมานเขาลังกาเพื่อสืบขาวนางสีดาและไดเขาไปผูกผมพญาราพณาสวรและนางเทวี  
เหมือนกับตอนหนุมานเขาลงกา เพื่อสืบขาวนางสีดาและไดผูกผมทศกัณฑและนางมณโฑของเขมร
49 นอกจากนี้ยังไดนําชื่อเมืองอินทปตถซ่ึงเปนเมืองที่พระอินทรทรงสรางใหพระเกตุมาลาใน
พงศาวดารเขมรมาตั้งเปนชื่อเมืองของพญาราพณาสวรดวย50

1.3.2.3 วัตถุประสงคในการแตง
 เร่ืองพระรามชาดกมีจุดประสงคสําหรับเทศนแสดงธรรมใหชาวบานฟง  พระสาร

ประเสริฐกลาวไวในคํานําเรื่องพระรามชาดกวา

                                         
47เสฐียรโกเศศ [นามแฝง],  อุปกรณรามเกียรติ์ , 226.

 48ปรีชา   นุนสุข ,  อิทธิพลมหากาพยรามายณะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2528), 132.

 49เสฐียรโกเศศ [นามแฝง],  อุปกรณรามเกียรติ์, 138.
 50เร่ืองเดียวกัน, 205.
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ทางเหนือมีประเพณีอยางหนึ่ง  เวลาตะวันเย็นชาวบานทั้งชายหญิง  หนุมสาว  
ผูใหญ  เด็ก  ถือดอกไมธูปเทียนพากันไปฟงเทศนตามวัดตาง ๆ ดวยความศรัทธาของผู
ใหญ เจริญความเลื่อมใสแกเหลารุนเพาะเดียงสาในการบุญไปตั้งแตเด็กเล็ก  เมื่อฉะนี้ไม
ตองสงสัยเลยวาทางวัดซึ่งแสดงธรรมประจําทุกมื้อเย็น  ยอมมีหนังสือเทศนามากมายกาย
กอง  เนื้อหาที่เทศนานั้นก็ชาดกตาง ๆ หรือนิทานพื้นเมืองผูกขึ้นเปนชาดก...  หนังสือ
เทศนาประเภทนี้มีเรื่องพระเวสสันดร  พระเจาเลียบโลก เสียวสวาท  และพระรามชาดก  
ฟงแลวไดท้ังบุญทั้งความรูรอบตัวท่ีทานแทรกเอาไวเปนตอน ๆ โดยมากเปนนิยายปากที่
เลาสืบ ๆ กันมาแตโบราณ เชน ตํานานสรางเมืองเกา ๆ คะเนวาเปนเรื่องท่ีทานรจนาขึ้น
ราวสัก 200 ปลวงมา  จะกอนหรือหลังเวียงจันทรแตกไมนานนัก... รามเกียรติ์หนังสือ
เทศนนี้... เปนหนังสือมากถึงตองแบงเปน 2 บ้ัน  บ้ันตนมี 20 ผูก  และบ้ันปลายมี 23 
ผูก... พระรามชาดกเปนกลอนรายพรรณนาปาดง  เขา  ไม  สัตว  จัตุบททวิบาทชมบาน
ชมเมืองทุกหนแหง  และชางพูดเปนอยางยิ่ง... 51

1.3.2.4 ลักษณะคําประพันธ
โครงสรางของพระรามชาดกนั้น  เปนนิทานเหมือนชาดกทั่ว ๆ ไป  คือเร่ิมดวย

การปรารภเรื่องเปนเทศนาอุบัติเหตุ  พระสงฆทูลอาราธนาก็ทรงนําเรื่องพระรามชาดกมาแสดงใน
ทามกลางสังฆมณฑล  แลวดําเนินเรื่องไปตามเหตุการณในนิทาน  จบลงดวยการกลับชาติหรือเรียก
วาประชุมชาดกวาใครกลับชาติมาเกิดเปนใครบางในสมัยของพระพุทธองค คลายกับเรื่อง   พระลัก
พระลาม

1.3.2.5 เร่ืองยอ
ในขณะที่พระพุทธเจาประทับอยูที่วิหารเชตวัน ทรงไดยินพระสงฆสาวกกลาว

สรรเสริญผิวพรรณพระองค พระองคตรัสวาสาเหตุที่พระองคมีรูปรางผิวพรรณงาม เนื่องจากทรง
ตรัสรูเปนสัพพัญูแลว พระสงฆอาราธนาใหพระองคแสดงธรรม พระองคทรงนําเรื่องพระราม
ชาดกมาแสดงในที่ประชุมสงฆมีใจความวา กลาวถึงพรหมชายหญิงคูหนึ่งลงมาบริโภคงวนดินใน
โลกมนุษย แลวกลับขึ้นไปบนสวรรคไมได จึงสรางบานเมืองขึ้นชื่อ อินทปตย มีบุตร 101 คน ตอมา
ชายหญิงคูนี้ ไดกําเนิดบุตรองค สุดทองชื่ อว าตับปรเมศวร  เมื่ อพระบิดาสิ้นพระชนม                        
ทาวตับปรเมศวรไดครองเมืองอินทปตยสืบตอมา

                                         
 51พระสารประเสริฐ, พระรามชาดก (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแยมศรี, 2476), คํานํา.
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นางพรหมสังกาชายาของทาวตับปรเมศวรไดใหกําเนิดบุตร 2 องค องคพี่ช่ือทาว
ธตรฐ  องคนองชื่อทาววิรุฬหก  เมื่อบุตรทั้งสองเจริญวัย ทาวตับปรเมศวรใหทาววิรุฬหกครองเมือง
อินทปตยแทนตน เปนเหตุใหทาวธตรฐนอยใจจึงพานางวิสุทธิโสภามเหสีไปตั้งบานเมืองใหม

นางมลิกามเหสีของทาววิรุฬหกไดใหกําเนิดบุตรรูปรางผิดปกติไมมีแขนขา ช่ือวา
ลุนลู  วันหนึ่งวิรุฬหกสามารถแกไขปญหาธรรมของพระอินทรได พระอินทรจึงชุบตัวลุนลูเสียใหม
แลวใหไปปฏิสนธิในครรภนางมลิกาอีกครั้ ง  เมื่อครบกําหนดนางไดใหกําเนิดบุตรชื่อ                  
พญาราพณาสวร

พญาราพณาสวรเจริญวัยได 3 ขวบไดเหาะไปพบทาวธตรฐเพื่อทารบ ทาวธตรฐไม
สูเพราะเกรงกลัวฝมือจึงยกนางจันทาพระธิดาอายุ 3 ขวบใหแทน

พระอินทรใหเทพองคหนึ่งลงมาเกิดเปนนองของพญาราพณาสวร ตอมานางมลิกา
ตั้งครรภ และใหกําเนิดบุตรตั้งชื่อวา พิบพี ตอมานางใหกําเนิดบุตรอีกองคหนึ่งชื่อวา อินทชี

ทาวธตรฐอธิษฐานขอบุตรจากพระอินทร พระอินทรจึงทูลเชิญพระโพธิสัตวและ
เทพบุตรผูนองใหไปเกิดเปนบุตรของทาวธตรฐ ตอมานางวิสุทธิโสภาใหกําเนิดบุตรองคพี่ช่ือ    
พญารามราช (หรือพระราม)  องคนองชื่อพระลักษณ

เมื่อพญารามราช และพระลักษณเจริญวัย     ทาวธตรฐใหบุตรทั้งสองติดตามนาง
จันทา พระอินทรไดเนรมิตมามณีกาบใหพญารามราชขี่ พญารามราช พระลักษณขี่มามณีกาบออก
ไปผจญภัยกับสิ่งตาง ๆ มากมาย แตทั้งสองก็สามารถปราบได ระหวางทางพญารามราชไดเทพธิดา 
3 องค พระลักษณไดเทพธิดา 2 องคเปนชายา พญารามราช และพระลักษณเดินทางตอไปถึงหมูบาน
แหงหนึ่งแลวไดนางคําเภามาเปนชายา หลังจากนั้นก็เดินทางตอไปถึงเมืองขอม แลวไดนางคําซาว
เปนชายา สวนพระลักษณไดนางแอกไคมาเปนชายา  พญารามราช และพระลักษณเดินทางเปนเวลา 
2 ป 6 เดือน จนถึงเมืองอินทปตถ  เมื่อไปถึงก็ไดทราบขาววาพญาราพณาสวรปวยเปนโรคสันนิบาต 
ทั้งสองจึงรีบไปรับเอานางจันทาออกมา ฝายพญาราพณาสวรตื่นขึ้นมาทราบขาววาพญารามราช  
และพระลักษณพานางจันทากลับไปจึงรีบออกติดตามพญารามราช และพระลักษณทันที เมื่อตาม
จนทันแลว จึงเกิดการตอสูกันขึ้น พญาราพณาสวรแผลงศรขอความชวยเหลือจากพญาครุฑ ในการ
ตอสูคร้ังนี้ทัพของพญาครุฑแตกพายไป พญาราพณาสวรไปขอความชวยเหลือจากพญาธร  แตก็
ตองพายแพกลับไปอีก หลังจากนั้นพระรามจึงแผลงศรเปนใยบัวมัดพญาราพณาสวรไวได พญารา
พณาสวรรูสึกสํานึกผิดจึงไดทําพิธีขอขมาพญารามราช  พญารามราชยกโทษให และแนะนําใหพญา
ราพณาสวรไปขอนางจันทาตามประเพณี

หลังจากเสร็จภารกิจแลวพญารามราช พระลักษณจึงพากันกลับเมือง ระหวางทาง
ไดมาถึงเกาะแหงหนึ่งแลวพญารามราชก็ไดนางจัณฑมุขี สวนพระลักษณไดนางอุชุริกาเปนชายา  
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พญารามราช และพระลักษณไดเดินทางตอไปจนเขาไปในเมืองทะวาย พญารามราชไดกับนาง     
พิมสอนคอนราช และนางทิพอาสนชานมนเปนชายา สวนพระลักษณไดนางสากลจาวจอและนาง
พิมพหลอเหลางามเปนชายา หลังจากนั้นทั้งสองก็รีบเดินทางตอไปจนถึงเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค  
ทาวธตรฐทําพิธีอภิเษกพญารามราชกับนางศรีพิมพา พระลักษณกับนางศรีกันยา ทาวธตรฐมอบ  
ราชสมบัติใหพญารามราชครองตอไป หลังจากนั้นพญารามราช และพระลักษณไดจัดไพรพลไปรับ
ชายาองคกอน ๆ มายังเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค

พญารามราชขี่มามณีกาบไปขอเปนพันธมิตรกับพญาครุฑ และใหสัญญาวาจะชวย
เหลือซ่ึงกันและกัน เมื่ออีกฝายหนึ่งไดรับความเดือดรอน

ตอมาไมนาน พญาราพณาสวรเกิดขัดใจกับขุนจงเสนาเมืองอินทปตถ ขุนจงหนีไป
พึ่งพญาตับปรเมศวร  พญาตับปรเมศวรเห็นวาพญาราพณาสวรมีนิสัยพาลจึงอพยพครอบครัวไปอยู
ที่เขายุคันธร  พระอินทรทําพิธีอภิเษกพญาตับปรเมศวรเปนใหญกวาคนและผีในสี่ทวีป เมื่อ       
พญาตับปรเมศวรอยูที่เขายุคนธรได 1 ป นางพรหมลังกาก็ตั้งครรภ และใหกําเนิดบุตร 2 องค ผูพี่ช่ือ
ทาววิรูปกษ  ผูนองชื่อทาวกุเวร  สวนทาวธตรฐก็ไดบุตรฝาแฝด คือ ทาวคนธรรพ และทาวกุมภัณฑ

อยูมาไมนานพญาราพณาสวรไดอพยพผูคนออกเดินทางไปลงกา   เมื่อเวลาผาน   
3 ป นางจันทาตั้งครรภใหกําเนิดบุตรชื่อวาเชฐกุมาร สวนพญาราพณาสวรก็ไดลอบเขาหาชายาของ
พระอินทรช่ือวานางสุชาดา นางคิดวาพระอินทรจึงมิไดขัดขวาง ตอมาเมื่อนางทราบความจริงจึงขอ
พรจากพระอินทรเพื่อไปแกแคนพญาราพณาสวร

นางสุชาดาลงมาปฏิสนธิในครรภของนางจันทา ทาวพันปทํานายวาพระธิดาองคนี้
จะทําใหพญาราพณาสวรสิ้นชีวิต พญาราพณาสวรจึงไดส่ังทหารใหนํานางไปลอยแพ พระอินทรได
เนรมิตเรือสําเภาใหพระธิดาอยู พระอินทรตั้งชื่อพระธิดาวานางสีดา เรือสําเภาลอยไปจนถึงเมือง
นาค   พญานาคชื่อโอดถาลิการับนางสีดาเขาเมืองเพื่อใหเปนเพื่อนเลนนางบับพาวรรณพระธิดา 
นางสีดาอยูที่เมืองนาคจนอายุได 15 ชันษาจึงออกเดินทางโดยเรือสําเภาตอไป

นางสีดาไดเดินทางมาพบพระฤๅษีตนหนึ่ง  พระฤๅษีจึงรับนางมาอยูดวย              
มีนายพรานคนหนึ่งเขาปาลาสัตว และไดเดินทางไปจนถึงเกาะที่นางสีดาอาศัยอยู นายพรานไดพบ   
สีดาแลวจึงไดกลาวขวัญความงามของนางไปทุกที่ ขาวความงามของนางสีดาไดยินไปถึงหูของ
พญาราพณาสวร เปนเหตุใหพญาราพณาสวรอยากไดนางมาเปนชายาจึงไดไปขอกับพระฤๅษี

พระฤๅษีใหพญาราพณาสวรยกศร แตพญาราพณาสวรไมสามารถยกได พระฤๅษี
เกิดความเห็นใจในความตั้งใจของพญาราพณาสวร จึงเนรมิตหญาที่มีรูปโฉมเหมือนสีดาใหแก  
พญาราพณาสวร นางมีช่ือวานางสุดโท  นางสุดโทอยูกับพญาราพณาสวรไดไมนานก็ใหกําเนิดบุตร       
9 องค
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กลาวถึงพญารามราชไดยินคําเลาลือ เร่ืองความงามของนางสีดา พญารามราชจึง
ออกเดินทางไปหานางสีดาพรอมกับพระลักษณ พญารามราชเดินทางมาถึงเกาะแหงหนึ่ง ซ่ึงเปน
เกาะที่เปนที่อยูของหญิงปากจัดเปนเมียของหมาลาย  หมาลายเหลานั้นเมื่อเห็นพญารามราชก็หมาย
ที่จะทํารายพญารามราช  พระลักษณแกวงดาบกายสิทธิ์ถูกหมาลายกระเด็นไป ไมสามารถกลับมา
หาเมียได

ในที่ สุดพญารามราช  และพระลักษณเดินทางมาจนถึงเกาะของพระฤๅษี            
พญารามราชสามารถยกธนูไดจึงไดนางสีดา  หลังจากนั้นทั้งสามเตรียมเดินทางกลับ พระฤๅษีส่ังให
พญารามราชคอยระวังนางสีดา เพราะในกาลภายหนาอาจตองพลัดพรากจากกัน พญารามราชคิดวา
เพราะพระองคไดทําใหหมาลายตองพลัดพรากจากเมีย กรรมนั้นคงตอบสนอง

พญาราพณาสวรรูวาพระรามไดนางสีดาไป จึงเนรมิตเปนกวางทองเดินผานหนา
ทั้งสามพระองค นางสีดาอยากไดกวางทองจึงขอใหพระรามจับให พญารามราชบอกนางวาไมใช
กวางจริง นางก็ไมฟงเหตุผล พญารามราชจําเปนตองตามจับกวางทองใหนาง เมื่อพญารามราชแผลง
ศรไปถูกกวาง กวางก็สงเสียงรองเรียกใหพระลักษณมาชวย พระลักษณไดฝากนางไวกับแม        
พระธรณี พญาราพณาสวรไดเขามาอุมนางสีดาเหาะไป แตไมสําเร็จเพราะแมพระธรณียึดนางไว 
พญารามราชตอวาพระลักษณที่ฝากนางไวกับแมพระธรณี แมพระธรณีไดยินดังนั้นก็โกรธจึงปลอย
นางสีดาเสีย พญาราพณาสวรจึงสามารถอุมนางไปได

พญาครุฑสหายของพญารามราชเขาขัดขวางจึงถูกพญาราพณาสวรเอาแหวนขวาง
ใส พญาครุฑปกหักตกลงมา    พญาครุฑเลาเรื่องใหพญารามราชฟงแลวตางก็รีบเดินทางไปหา    
นางสีดาตอไปพญารามราช พระลักษณเดินทางมาถึงตนนิโคธใหญตนหนึ่ง ไมตนนี้เปนไมกายสิทธิ์
หากใครกินผลของมันที่ช้ีไปทางทิศตะวันออก จะตองกลายเปนวานร พญารามราชเก็บผลนิโคธที่ช้ี
ไปทางทิศตะวันออกกินจึงตองกลายเปนวานรไป

กลาวถึงพระฤๅษีตนหนึ่ง คิดอยากมีคูครองจึงชุบหญิงสาวคนหนึ่งจากเหงื่อไคล
ใหช่ือวานางไค พระฤๅษีอยูกินกับนางไคจนใหกําเนิดบุตรชื่อนางแพงสี  พระอาทิตยไดแอบเขาหา
นางไคจนนางใหกําเนิดบุตรฝาแฝดชื่อ สังคีพ  และพลีจันทร  พระฤๅษีสอนศิลปศาสตรให สังคีพ
และพลีจันทรมีความเกงเกินตัวจนพระฤๅษีสงสัยวาอาจจะไมใชบุตรของตน พระฤๅษีจึงพาบุตรทั้ง
สามไปอาบน้ํา แลวอธิษฐานวา คนใดเปนบุตรตนใหวายน้ํากลับมา หากไมใชขอใหวายน้ําเลยไป 
ปรากฏวานางแพงสีวายน้ํากลับมาคนเดียว สวนสังคีพและพลีจันทรวายน้ําเลยไปถึงเกาะแหงหนึ่ง
ไดเนรมิตเมืองขึ้นมามีช่ือวาเมืองกาสี  สังคีพเปนกษัตริย พลีจันทรเปนอุปราช

พระฤๅษีถามความจริงจากนางแพงสี ครั้งพระฤๅษีทราบความจริง จึงโกรธแคน
นางไคมากไมยอมกลับไปหานาง สวนนางแพงสีขอตามพระฤๅษีไปดวย  พระฤๅษีสงสารนางไคที่
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ตองอยูคนเดียวจึงชุบชายหนุมจากเหงื่อไคลใหอยูกินกับนางไค  อยูมาวันหนึ่งนางแพงสีไดไปเยี่ยม
นางไค  ครั้งรุงขึ้นนางแพงสีก็ไดออกไปหาอาหารกับชายที่พระฤๅษีชุบขึ้นมาใหอยูกับนางไค และ
เกิดหลงทาง นางแพงสีเดินทางไปถึงตนนิโคธที่วานรพญารามราชอยู  นางไดกินผลนิโคธที่มีกิ่งชี้
ไปทางทิศตะวันออก นางจึงกลายเปนวานรไดอยูกินกับวานรพญารามราชจนนางตั้งครรภ             
ใหกําเนิดบุตรชื่อ หุนละมาน

กลาวถึงควายทรพีตัวหนึ่งมีนางควายเปนบริวารมาก เกิดความกลัววาลูกตัวผู       
จะแยงชิงความเปนใหญจึงฆาลูกทุกตัวที่เกิดจากนางควาย นางควายตัวหนึ่งแอบไปซอนตัวอยูในถํ้า
ไดใหกําเนิดลูกควายชื่อทรพี  เมื่อลูกเติบใหญนางไดเลาใหลูกฟงวาทรพีตัวพอไดฆาลูกที่เกิดมาเปน
ตัวผูตายหมด ทรพีจึงไปทาทรพีผูเปนพอ และสามารถฆาผูเปนพอได หลังจากนั้นก็เที่ยวไป
อาละวาดที่เมืองกาสี  นางกดตะราชชายาสังคีพซ่ึงกําลังตั้งครรภออกรบและเสียทีถูกทรพีขวิด
กระเด็นไป เปนเหตุใหนางคลอดลูกฝาแฝดกลางสนามรบชื่อ ทาวชาตะพญา และกัณหาพญา      สัง
คีพออกรบแทนนาง แตก็ไมมีใครแพชนะ ทรพีแนะนําใหไปรบในถ้ํา สังคีพใหพลีจันทรเฝาปากถ้ํา
ไวแลวสังเกตเลือดที่ไหล หากเปนเลือดใสแสดงวาเปนเลือดของตนใหปดปากถ้ําทันที สังคีพ
สามารถฆาทรพีได ขณะนั้นเกิดฝนตกหนักเลือดของทรพีจึงกลายเปนเลือดใส พลีจันทรคิดวาเปน
เลือดของสังคีพจึงเอาหินปดปากถ้ํา สังคีพโกรธแคนมากจึงคิดจะฆาพลีจันทร แตพลีจันทรหนีออก
มาได

เมื่อพญารามราชสิ้นกรรมแลวไดปนขึ้นไปกินผลนิโคธที่กิ่งบนสุดจึงกลายเปนคน
อีกครั้งหนึ่ง พญารามราช และพระลักษณเดินทางมาจนถึงแมน้ําแหงหนึ่ง เห็นพลีจันทรนั่งรองไห
อยูจึงสอบถามเรื่องราว พลีจันทรเลาเรื่องใหฟง     พญารามราชรับปากวาจะชวยเหลือพลีจันทรหาก
ถูกสังคีพทําราย

กลาวถึงนางแพงสีกินผลนิโคธแลวไดกลายรางเปนคนดังเดิม หุนละมานขอกิน
บางแตเพราะบุพกรรมของหุนละมานยังมีอยู จึงยังคงเปนวานรตามเดิม

ฝายพลีจันทรไดทารบกับสังคีพ ในขณะที่สูรบกันนั้น นางกดตะราชเสียทีถูกอาวุธ
ของพลีจันทรตาบอดทั้งสองขางหาทางกลับเมืองไมถูก ตองอาศัยผลมะเดื่อประทังชีวิต พลีจันทร
ขอใหพญารามราชชวยเหลือ พญารามราชแผลงศรถูกทาวสังคีพ พญารามราชจะชวยสังคีพไมให
ตายดวยศรแตจะตองมีแผลเปนเทาเมล็ดขาว แตสังคีพยอมตาย ศรจึงเขาไปเสียบหัวใจของสังคีพจน
ส้ินชีวิต

กลาวถึงนนทยักษ เปนยักษเฝาประตูเมืองของพญาไอศวร นนทยักษมีนิ้วเพชรชี้
ไปที่ใครผูนั้นตองตาย นางทิพโสตธิดาของพญาคนธรรพ อาสาสังหารนนทยักษ โดยทําให       
นนทยักษเห็นแลวหลงรัก หลังจากนั้นนางก็ใหนนทยักษรําตามนาง นางทิพโสตไดรําทาที่เอานิ้วช้ีที่
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ศีรษะ นนทยักษทําตาม นิ้วเพชรที่ศีรษะตนเองตายทันที พญาไอศวรขอใหนางรําใหดู และเกิด     
ลุมหลงนางจนน้ํากามไหล นางทิพโสตเอามือรองรับไวได แลวนําไปใสในปากของนางกดตะราช 
และบอกขาวที่สังคีพถูกพญารามราชสังหาร นางเสียใจรองไหเสียงดัง พญารามราชเดินตามเสียงมา
พบนางและชวยรักษาตานางจนหาย   นางเห็นวาพญารามราชเปนผูมีบุญจึงอยูกินกับพญารามราช
จนนางตั้งครรภได 10 เดือนใหกําเนิดบุตรชื่อทาวขวัญเทาฟา

พญารามราชเตรียมออกเดินทางติดตามหานางสีดา หุนละมานและทาวขวัญเทาฟา
อาสาไปสืบนางสีดาใหที่ลงกา พญารามราชนําแหวนของนางสีดาใหหุนละมานสวมไว

หุนละมานและทาวขวัญเทาฟาทะยานไปลงกาจนไปถึงเกาะที่พระฤๅษีตาไฟนั่ง
หลับตาภาวนาอยู  พระฤๅษีใหทั้งสองพักอยูที่เกาะกอน เมื่อสองพี่นองจะเดินทางตอไป พระฤๅษีจึง
บอกทางไปลงกาให เมื่อถึงลงกาแลวนางสีดาเห็นแหวนที่หุนละมานสวมอยู นางจําไดวาเปนแหวน
ที่พญารามราชใหไว สอบถามไดความวาพญารามราชสงสองพี่นองมาสืบขาว หุนละมานและทาว
ขวัญเทาฟาไดเขาไปเที่ยวในเมืองลงกา พรอมทั้งไดเขาไปผูกผมพญาราพณาสวรกับนางจันทาใน
ขณะที่กําลังหลับสนิท พญาราพณาสวรสั่งใหทหารนําทั้งสองไปฆา ทั้งสองไดเนรมิตวานรจํานวน
มากทําลายผลไมในลงกา พญาราพณาสวรใชหวงจับวานรทั้งสองได แตจะฆาอยางไรก็ไมตาย       
พี่นองแนะนําใหเอาผาชุบน้ํามันแลวจุดไฟเผา หลังจากไฟลุกแลวทั้งสองไดพากันเผากรุงลงกาจน
วอดวาย หุนละมานขอใหพญารามราชชวยดับไฟที่หาง  พญารามราชแนะนําใหไปเอาน้ําที่เมือง
ลงกาดับไฟ  ไฟจึงดับลง

หุนละมาน และทาวขวัญเทาฟาอาสาไปหาแผนที่ที่แสดงแหลงน้ําตื้นเพื่อเดินทาง
ขามไป ทั้งสองไปพบพระฤๅษีตนหนึ่ง  พระฤๅษีบอกวาแผนที่อยูในทองปลาอานนท ทั้งสองจึงรีบ
เหาะไปเขาปากของปลาอานนท และนําแผนที่ออกมาจากทองปลาได

เมื่อไดแผนที่แลว พญารามราชไดแผลงศรไปถึงพญาราพณาสวรใหสงนางสีดาคืน 
มิฉะนั้นพระองคจะยพทัพเขาตีลังกา แตพญาราพณาสวรไมยอมคืนนางให ทาวพิบพีทํานายวาพญา
ราพณาสวรจะมีเคราะหใหสงนางสีดาคืน พญาราพณาสวรกริ้วมากจึงจับทาวพิบพีขวางออกนอก
เมืองลงกา

ขุนชิวหาเสนาพญาราพณาสวร อาสาเนรมิตล้ินเปนสะพาน เพื่อใหไพรพลของ
พญารามราชเดินเขามา หลังจากนั้นจึงไดพลิกล้ินเปนเหตุใหไพรพลของพญารามราชตกลงใน
มหาสมุทร ทาวสี่พี่นองคือ หุนละมาน  ทาวขวัญเทาฟา  ทาวชาตะพญา และทาวกัณหาพญา เนรมิต
มือใหญชวยผูคนขึ้นจากฝงได และชวยกันฆาชิวหาตาย

พญารามราชยกพลถึงริมมหาสมุทรแลวส่ังใหทาวส่ีพี่นองไปหาแหลงน้ําตื้นตามที่
แผนที่บอก เมื่อพบแหลงน้ําตื้นแลวจึงชวยกันสรางสะพานขามไปลงกา ธิดาพญานาคพาบริวารมา
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เลนน้ํา พบสะพานขวางอยูจึงส่ังใหบริวารทําลายสะพาน ทาวสี่พี่นองเห็นสะพานถูกทําลาย จึงดําน้ํา
ลงไปดู แลวไดกับธิดาพญานาคทั้ง 4 คน หลังจากนั้นไมนานนางทั้งส่ีตั้งครรภ และใหกําเนิดลูก
ของทาวสี่พี่นอง

เมื่อทาวสี่พี่นอง ซอมสะพานเสร็จ พญารามราชจึงยกทัพขามสะพานมาถึงลงกา 
เกิดการตอสูกันขึ้นจนทหารของพญาราพณาสวรตายไปเปนจํานวนมาก

กลาวถึงพญาปตตะลุมเจาเมืองบาดาลไดยินเสียงอึกทึกจากการสูรบของทั้งสอง
ฝายจึงขึ้นมาดูเห็นพญารามราชประทับอยู จึงคิดวาพญารามราชเปนตนเหตุของสงคราม คิดจะจับ
พญารามราชเพื่อจะไดยุติการสงคราม พญานาคจึงรายมนตรเขาไปจับพญารามราชไปขังไวในคอก
เหล็กที่เมืองบาดาล ทาวส่ีพี่นองอาสาออกติดตามไปชวยเหลือจนสามารถชวยพญารามราชออกมา
ได ทาววลุยีบุตรของหุนละมานกับพี่นองออกรบกับทาวสี่พี่นอง ภายหลังจึงรูวาเปนญาติกัน      
พญาปตตะลุมรูสึกสํานึกผิดมาเฝาพญารามราช พญารามราชยกโทษให บุตรทั้งส่ีของทาวสี่พี่นอง
ขอติดตามไปชวยรบ แตพญารามราชขอใหอยูในเมืองบาดาลกอน ถาตองการความชวยเหลือเมื่อใด
จะเรียกมาชวย  พญาราพณาสวรใหกุมาร 9 คนออกรบ แตก็ถูกหุนละมานฆาตาย พญาราพณาสวร
โกรธแคนมากจึงแผลงศรโมกขศักดิ์ไปถูกที่เทาพญารามราช หุนละมานอาสาไปเก็บสมุนไพรมา
รักษาจนศรหลุดไปถูกพญาราพณาสวรสลบ

เมื่อพญาราพณาสวรฟนขึ้นมาไดออกรบอีกแตพญารามราชก็ไมสามารถฆาใหตาย
ได พญารามราชจึงใหหุนละมานไปเอาศรปนแกววิเชียรเพชรที่จมอยูใตสมุทรมา หุนละมานเดิน
ทางไปพบยักษ เมื่อไปถึงแลวไดเขาไปบีบคอยักษ ยักษยอมมอบศรปนแกววิเชียรใหหุนละมานจึง
นํามาถวายพญารามราช พญารามราชไดแผลงศรปนแกววิเชียรเพชรถูกพญาราพณาสวรสิ้นชีวิต 
พญารามราชพักอยูที่เมืองลงกาได 3 เดือน จึงพานางสีดากลับเมือง

เทวดาองคหนึ่งแนะนําใหพญารามราชสรางเมืองใหมในที่แหงหนึ่ง ซ่ึงมียักษช่ือ
นนทิ และบริวารเฝาอยู เมื่อพญารามราชไปพบสถานที่ดังกลาวไดไลยักษและบริวารไป แลวสราง
เมืองใหมช่ือกรุงอยุธยา สวนหุนละมานเมื่อหมดกรรมแลวไดกินผลนิโคธจนกลายรางมาเปนคนที่
รูปงามมาก

เวลาผานไป 3 ป นางสีดาตั้งครรภ นางสนมอยากเห็นรูปพญาราพณาสวรจึงขอ
รองใหนางสีดาวาดรูปใหดู พญารามราชพบรูปวาดของพญาราพณาสวร สอบถามไดความวานางสี
ดาวาดจึงส่ังใหพระลักษณนํานางสีดาไปฆา พระลักษณพานางไปฝากพระฤๅษีไว  ตอมานางสีดาได
ใหกําเนิดบุตรชื่อ ทาวพระบุตร และพระฤๅษีกุมารชุบขึ้นอีกคน ช่ือพระฮูบใหมาอยูเปนเพื่อนเลน
กัน   วันหนึ่งพระบุตรถามถึงบิดา นางสีดาจึงพาลูกไปหาพญารามราช ระหวางทางพบกับ      หุน
ละมาน ซ่ึงมาเก็บภาษีกับแมคาขายแตง 2 กุมารไมยอมใหจึงเกิดการตอสูกันขึ้น พญารามราช พระ
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ลักษณออกมาดูเหตุการณ และไดตอสูกับ 2 กุมาร แตไมมีใครแพชนะ พญารามราชซักถาม      สอง
กุมารวาเปนลูกใคร นางสีดาบอกวาเปนลูกนาง พญารามราชสํานึกผิดออนวอนนางสีดาใหกลับ
เมือง นางยินยอม พญารามราชจึงพานางสีดาและบุตรเขาเมือง อภิเษกพระบุตรเปนกษัตริย ให    
พระฮูบเปนอุปราช พญารามราช และพระลักษณ เมื่อส้ินอายุขัยจึงไดไปเกิดบนสวรรค

จากการศึกษาถึงที่มารามเกียรติ์ภาคอีสานจะเห็นวามาจากหลายแหลงดวยกัน เชน 
ชวา มลายู และเขมร แตรามายณะฉบับตาง ๆ เหลานี้ตางก็ไดรับอิทธิพลมาจากเรื่องพระรามของ
ชาวอินเดียฝายใตซ่ึงอพยพมาตั้งบานเรือนอยูในหมูเกาะตาง ๆ บนเกาะชวา  มาลายู  สุมาตรา  รวม
ทั้งบนแหลมอินโดจีน  ชาวอินเดียมีวัฒนธรรมตลอดจนศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมที่เจริญกวาประเทศ
เหลานี้  เมื่อชาวอินเดียอพยพเขามาจึงไดมีการถายทอดศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมตลอดจนวรรณคดี
แกชาวพ้ืนเมืองดวย  เรื่องพระรามที่เขามาครั้งแรกคงมีการถายทอดทางมุขปาฐะ  และชนพื้นเมือง
ไดนํานิทานพื้นเมืองของตนเขามา แตงปนไปกับเรื่องพระราม  จึงกลายเปนเรื่องพระรามที่มีเอก
ลักษณเปนของทองถ่ินไป  ไทยก็ไดมีการถายทอดเรื่องพระรามไปยังทองถ่ิน  เกิดเปนรามเกียรติ์
ฉบับทองถ่ินตาง ๆ ของไทยที่สอดแทรกไปดวยคติทางพุทธศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม  
รวมไปถึงเพื่อใหเขากับวิถีชีวิตของคนอีสานไดเปนอยางดี

ตัวละครสําคัญที่ปรากฏในรามเกียรติ์ทองถ่ินอีสานทั้ง 2 เร่ืองที่เมื่อเปรียบเทียบกับ
ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ปรากฏวา
ช่ือของตัวละครนั้นอาจตางกันออกไปบาง ดังนี้

รามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 พระลักพระลาม พระรามชาดก
พระราม พระลาม พญารามราช/พระราม
พระลักษมณ พระลัก พระลักษณ
ทศกัณฐ พญาฮาบมะนาสวน พญาราพณาสวร
นางสีดา นางสีดาจันทะแจม นางสีดา
พระมงกุฎ พระกุมาร พระบุตร
หนุมาน หุลละมาน หุนละมาน
พาลี พะลีจันทน พลีจันทร
สุครีพ สังคีบ สังคีพ
นางสุพรรณมัจฉา นางมัสสาหลวง นางมัจฉา
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รามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 พระลักพระลาม พระรามชาดก
มัจฉานุ อุทธา ทาววลุยี
ทรพี ทัวระพีตัวลูก ทรพีตัวลูก
ไมยราพ ยักษ พญาปตตะลุม
พระอินทร พระอินทร พระอินทร
นางสุชาดา นางสุชาดา นางสุชาดา
ฤๅษีโคดม พระรัสสี ฤๅษีตนหนึ่ง
พระชนกฤๅษี พระรัสสี ฤๅษีตนหนึ่ง
พระนารถฤๅษี ฤๅษีตาไฟ ฤๅษีตาไฟ
กวางทอง กวางทอง กวางทอง
พิเภก เสตถะกุมาร เชษฐกุมาร
กุมภกรรณ - อินทชี
อินทรชิต โมกขะสัก -

ตัวละครเหลานี้เปนตัวละครสําคัญที่ปรากฏในโครงเรื่องใหญในรามเกียรติ์ทอง
ถ่ินอีสานทั้ง 2 เร่ือง  ซ่ึงอาจเปนไปไดวาเมื่อดินแดนอีสานรับนิทานเรื่องพระรามเขามาในวัฒน
ธรรมของตนก็ไดมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับความนิยมของทองถ่ินทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหา  
เมื่อนิทานพระรามที่รับมาจากภายนอกกลายเปนสวนหนึ่งของนิทานทองถ่ินอีสาน จึงมีการสอด
แทรกตัวละครและอนุภาคที่เปนที่นิยมในวรรณคดีทองถ่ินเขามาในนิทานพระรามในรามเกียรติ์
ทองถ่ินอีสาน มีตัวละครที่ตางไปจากรามเกียรติ์สํานวนราชสํานักมาก เชน ในรามเกียรติ์ทองถ่ิน
อีสานไมมีช่ือไมยราพ แตมีพญานาคเขามาสวมบทบาทแทน เหตุที่พญานาคเขามาแทน     ไมยราพ
คงเปนเพราะเรื่องยักษครองบาดาลนั้นขัดกับความเชื่อของคนในแถบนี้ เพราะเชื่อกันวาพญานาค
เทานั้นที่เปนเจากรุงบาดาล และในดินแดนแถบนี้มีเรื่องของธิดาพญานาคที่ขึ้นมาเลนน้ําและไดสม
สูกับสัตวประเภทอื่นและมนุษย สวนชื่อของตัวละครก็มีผิดเพี้ยนไปจากเสียงเดิมบาง เชน ราพณ  
เปน พญาฮาบมะนาสวน อินทรชิต เปน อินทชี พิเภก เปน เชษฐกุมาร และสุครีพ เปน สังคีพ 
เปนตน
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เปรียบเทียบเนื้อเร่ืองของรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก กับ
รามเกียรติ์สํานวนทองถ่ินอีสาน

รามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 พระลักพระลาม พระรามชาดก
1. กําเนิดพระราม
2. กําเนิดทศกัณฐ
3. กําเนิดสีดา
4. กําเนิดหนุมาน
5.กําเนิดองคต - -
6. สีดาถูกทิ้งน้ํา
7. พระรามยกศรและไดสีดา
8. ทรพีฆาพอ
9. พาลีปราบทรพี
10. พระรามตามกวาง
11. ทศกัณฐลักสีดา
*12. พระรามตามสีดาพบนกสดายุ
13. พระรามพบหนุมานและได
หนุมานเปนขา
14. พระรามพบสุครีพ
15. สุครีพรบพาลี
16. พระรามแผลงศรฆาพาลี
17.หนุมานสืบขาวนางสีดา
18. หนุมานลองดีพระนารทฤๅษี
19. หนุมานเขาลงกา
20. หนุมานถวายแหวน
21. หนุมานเผาลงกา
22.จองถนน
23.กําเนิดมัจฉานุ
24. พระรามถูกลักไปเมืองบาดาล
25.  ศึกลงกา
26. ศึกอินทรชิต
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รามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 พระลักพระลาม พระรามชาดก
27. พิเภกบอกวิธีเอาชนะทศกัณฐ
28. ทศกัณฐลม
29.สีดาวาดรูป
30.พระรามกริ้ว สีดาถูกขับ
31.พระรามและสีดาคืนดีกัน
   

* ในรามเกียรติ์ทองถ่ินอีสาน เปลี่ยนจาก นกสดายุ เปน ครุฑ

จากตารางการเปรียบเทียบรามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระ           
พุทธยอดฟาจุฬาโลกกับรามเกียรติ์สํานวนทองถ่ินอีสานจะเห็นวาเหตุการณตาง ๆ ในเกียรติ์ทองถ่ิน
อีสานจะเหมือนกับโครงเรื่องใหญหรือโครงเรื่องหลักของเรื่องในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลก จะตางกันเฉพาะในรายละเอียดของโครงเรื่องยอยซ่ึงเกิดจากรามเกียรติ์ทาง
ภาคอีสานมีลักษณะเปนนิทานมากกวาเปนมหากาพยหรือวรรณคดี52 เชน รามายณะ หรือ รามเกียรติ์ 
ทําใหรามเกียรติ์สํานวนทองถ่ินอีสานมีจํานวนตัวละครและจํานวนตอนตาง ๆ นอยกวาสํานวน   
ราชสํานักมาก เพราะลักษณะของนิทานพื้นบานจะผูกเรื่องบนพื้นฐานของโครงเรื่องเชิงเดี่ยว 
(single – stranded) และการดําเนินเรื่องจะเกาะอยูกับพฤติกรรมของตัวเอก (concentration on           
a leading character)53 ตัวละครใดหรืออนุภาคใดที่ไมสําคัญที่ไมเกี่ยวกับตัวเอกจึงมักถูกตัดทิ้ง 
รามเกียรติ์สํานวนทองถ่ินอีสานจึงมีเนื้อหาส้ันกวาสํานวนพระราชนิพนธมาก ตัวละครในเรื่อง
รามเกียรติ์จึงเหลือแตตัวละครสําคัญ ในสํานวนทองถ่ินจะไมมีชื่อแมทัพทั้งหลายเชนที่มีอยูใน   
พระราชนิพนธ เพราะปกติในนิทานพื้นบานทั่วไปจะไมมีตัวละครมากตัว จะมีแตตัวพระเอก นาง
เอก ผูราย และมีผูชวยพระเอกอีกตัวหนึ่ง พฤติกรรมของตัวละครหลายตัวถูกโอนมาใหตัวละคร
หลัก ๆ เชน ในสํานวนทองถ่ินอีสานจะไมมีตัวละครองคต แตไดโอนพฤติกรรมการพดหางและ
การสื่อสารไปใหหนุมานแทน เปนตน

                                         
52 ศิราพร ฐิตะฐาน,ในทองถ่ินมีนิทานและการละเลน การศึกษาคติชนในบริบททาง

สังคมไทย (กรุงเทพมหานคร : มติชน,2537), 141 – 150.
53Axel Olrik , “Epic  Laws of Narratives,” in The Study of Folklored by Alan Dundes

(New Jersey : Prentice – Hall,Inc), 129 – 141.
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1.4 ประวัติรามเกียรติ์ภาคตะวันตก
1.4.1 รามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน54

รามเกียรติ์ฉบับนี้เปนบทสําหรับเลนหนังใหญซ่ึง ผะอบ  โปษะกฤษณะไดรวบ
รวมขอมูลมาจากตําบลสรอยฟา  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

1.4.1.1 ผูแตง นายละออ ทองมีสิทธิ์

1.4.1.2 ท่ีมา
หนังใหญวัดขนอนนี้เปนหนังใหญราษฎรที่นําเคามาจากหนังใหญหลวง

ซ่ึงเปนหนังใหญที่จัดแสดงในพระราชพิธีหรือที่เปนงานที่เกี่ยวกับทางราชการ  หนังใหญราษฎรจะ
เปนหนังที่ชาวบานนํามาปรับใหเขากับสังคมชาวบานแบบเดียวกับละครใน  ละครนอก เชน อิเหนา  
ก็มีผูนํามาเลนเปนละครนอกก็มี  ลิเกก็มี  ตางกันที่การดําเนินเรื่องรวดเร็ว  ผูแตงใชถอยคําใหเปน
สังคมชาวบาน  บทที่แสดงจึงแตกตางจากในละครใน

หนังใหญวัดขนอนนับเปนหนังใหญชาวบาน  บทพากยจึงมีลักษณะเปน
ของตนเอง  ดําเนินเรื่องตามเคาบทพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เปน
สวนใหญ  บางตอนก็เสริมแตงตามความเชื่อ  และสภาพสังคมชาวบานในสมัยประมาณ 100 ปที่
แลว  ตลอดจนแนวคิด  คติธรรมที่ผูแตงตองการฝากไวแกผูดูผูชม  ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ การแทรกบทตลกขบขันเพื่อใหเกิดความสนุกสนานตามแบบการละเลนพื้นบาน

บทพากยและบทเจรจามีทั้งหมด 10 ตอน  ตอนเล็ก 2 ตอน คือ     ตอนศึก
วิรุญมุข  กับศึกมังกรกรรฐนั้นในบทพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  รวม
อยูในชุดนาคบาศประกอบไปดวย

1. หนุมานถวายแหวนตามคําสัมภาษณของทานอธิการจวนวามีตัวครบตั้งแต
พระรามใหหนุมานนําพระธํามรงคไปถวายนางสีดา  ถึงหนุมานเผาลงกา  แตบทของนายละออมีแต
ตอนหนุมานเขาปราสาทนางบุษมาลี

2. ศึกอินทรชิตครั้งที่ 1
3. ชุดนาคบาศ
4. ชุดพรมาสตร

                                         
54ผะอบ โปษะกฤษณะ, วรรณกรรมประกอบการเลนหนังใหญ วัดขนอน จังหวัด

ราชบุรี (พระนคร : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2520).
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5. ศึกทศกัณฑคร้ังที่ 5
6. หนุมานอาสาไปเอากลองดวงใจ
7. ทศกัณฑส่ังเมือง
8. ศึกวิรุญมุข
9. ศึกมังกรกรรฐ
10. ศึกบรรลัยกัลป
  ถาจะพิจารณาที่มาของบทพากยนี้พบวานามีที่มาจากรามเกียรติ์พระราชนิพนธ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เพราะมีเหตุการณสําคัญที่เหมือนกัน เชน การที่หนุมาน
เขาปราสาทนางบุษมาลี  การทําสงครามระหวางฝายพระรามและฝายทศกัณฐ แมกระทั่งชื่อตัว
ละครก็จะเขียนเหมือนกัน จะตางกันเฉพาะในรายละเอียดปลีกยอย เชน ในฉบับวัดขนอนจะเนนไป
ที่มุขตลก การแสดงคานิยมที่เปนชาวบาน เปนตน

1.4.1.3 วัตถุประสงคในการแตง
รามเกียรติ์ฉบับวัดขนอนนี้ เปนรามเกียรติ์ที่ใชเลนหนังใหญในงาน

มหรสพตาง ๆ

1.4 .1.4   ลักษณะคําประพันธ
   บทพากยของหนังใหญวัดขนอน  คําพากยจะเปนกาพยยานี  และกาพย

ฉบัง  สวนคําเจรจาเปนราย

บทพากย
บทพากยจะเปนบทที่ใชการพากยแบบทํานองเสนาะ  บทพากยเปนบทที่

ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการพรรณนาตาง ๆ เชน การพรรณนาความงามของบานเมือง  บทพรรณนา
ชมธรรมชาติ  บทพรรณนาความรูสึก  บทพรรณนาความงามของรถมาศึก  บทพรรณนาความเกรียง
ไกรของกองทัพ ฯลฯ  ผูพากยจะใชเสียงอยางพากยโขนใหเกิดความคึกคักเราอารมณผูฟงตาม
ลักษณะของบทพรรณนา

บทเจรจา
เปนบทที่ใชโตตอบกันในการพูดปกติทั่วไป  มักจะแทรกบทตลกนําให

เกิดความสนุกสนาน  ดังเชน ทศกัณฐบอกพระรามวา “ ผานางสีดาออกเปนสองเสี่ยง  ทอนบนเรา
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จะเอาไว  ทอนลางใหพระรามเอาไป ” ใชเสียงเหมือนพูด  บางตอนก็แทรกคติ  คําพังเพยเปนคติ
สอนใจผูดูดวย

1.4.1.5 เร่ืองยอรามเกียรติ์วัดขนอน
เร่ืองรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอนแบงตามชุดในการเลน  ดังนี้

ตอน หนุมานเขาปราสาทนางบุษมาลี
หนุมานเขาไปในปราสาทของนางบุษมาลี เห็นนางนั่งรอยมาลัยอยู       

หนุมานจึงเขาไปเกี้ยวนางทันที พรอมทั้งถามความเปนมาของนางวาทําไมจึงตองมาอยูคนเดียวใน
ปราสาทแหงนี้ นางบุษมาลีเลาวา ตนนั้นชื่อ บุษมาลีเปนขาบาทของพระอิศวร เดิมเจาพิภพพาราชื่อ 
ดาวันขึ้นไปเฝาพระอิศวร นางไดเปนแมส่ือใหกับเจาดาวันกับนางเทพรําภา พระอิศวรทราบความ
เขาจึงสาปใหนางมาอยูในสถานที่ไมมีผูคน จะพนคําสาปตอเมื่อมีทหารเอกของพระนารายณที่ช่ือ
กําแหงหนุมานพานางไปสูสวรรค  หนุมานทราบดังนั้นก็บอกแกนางวาตนคือหนุมานทหารของ
พระนารายณ เมื่อนางยังไมยอมเชื่อ หนุมานจึงหาวเปนดาวเปนเดือนใหนางดู พรอมทั้งไดเกี้ยว  พา
ราสีนางจนไดนางเปนชายา หลังจากนั้นหนุมานจึงสงนางขึ้นสวรรค

ตอน ศึกอินทรชิตครั้งท่ีหนึ่ง
ทศกัณฐใหอินทรชิตลูกของตนออกไปรบกับฝายของพระราม พระราม

ใหพระลักษณออกรบ  เมื่อทั้งสองฝายประจัญหนากันตางก็รบกันอยางสุดความสามารถ             
พระลักษณจับศรขึ้นพาดสายนาวไปถูกอินทรชิตจนลมลงไป  อินทรชิตใหเลิกทัพกลับลังกา  เมื่อ
นางมณโฑเห็นอาการของอินทรชิตจึงใหอินทรชิตกินนมจากเตาของนาง  ศรก็สามารถหลุดออก
จากกายของอินทรชิตได

ตอน ชุดนาคบาศ
พระลักษณถูกศรนาคบาศของอินทรชิต  พระรามจึงรีบรุดไปหา          

พระลักษณทันที เมื่อไปเห็นพระลักษณตองศรอยูอยางนั้นพระรามถึงกับคร่ําครวญรองไหเสียใจจน
ถึงกับสลบไป ทศกัณฐจึงใหนางสีดาไปเห็นดวยตาวาพระรามสิ้นชีวิตแลว นางตรีชฎาจึงบอกกับ
นางสีดาวาจะลองเสี่ยงทายดูวาพระรามตายจริงหรือไม หากบุษบกที่พาพวกนางมามิไดเคล่ือนไป
ในเวหา แสดงวาพระรามสิ้นชีวิตแลว ผลปรากฏวาบุษบกสามารถเคลื่อนไปในเวหาได
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ฝายพระรามเมื่อฟนแลวก็แผลงศรไปหาพระยาครุฑทันที พระยาครุฑรีบ
มาโฉบนาคที่รัดพระลักษณไวแลวพระยานาคก็แทรกพื้นดินหายไป

อินทรชิตเมื่อทราบขาววาพระราม พระลักษณยังมิไดส้ินชีวิตจึงขอลาบิดา
ไปชุบศรพรหมาสตร

ชุดพรหมาสตร
ทศกัณฐใหกําปนเสนามาขัดตาทัพขณะที่อินทรชิตชุบศรฝายพระรามก็ให             

พระลักษณยกพลออกมาสูกับยักษ  หนุมานเขารบกับกําปนเสนาจนยักษส้ินชีวิตในที่รบ ทศกัณฐให
ไวยกาสูรไปบอกอินทรชิตใหเรงยกพลโยธามาสูกับฝายพระราม อินทรชิตใหทหารฆาแพะ และโค 
เพื่อใหศรพรหมาสตรสูบกินกอนที่จะตรัสใหการุณราชเสนาแปลงเปนเอราวัณ เหลาพลทหารแปลง
เปนเทพบุตร เทพธิดา สวนตัวของอินทรชิตเองจะแปลงเปนพระอินทร ใหเทพบุตร เทพธิดาจับ
ระบําตรงมายังสนามยุทธ อินทรชิตเห็นพระลักษณมิไดระวังตัวจึงแผลงศรไปที่พระลักษณ หนุมาน
เห็นดังนั้นจึงขึ้นไปหักคอชางเอราวัณทันที  พิเภกมาเห็นไพรพลลมตายเกลื่อนกลาดรวมทั้งพระราม 
และพระลักษณ พิเภกจึงเปาลมไปในปากของหนุมานทันที หลังจากที่ชวยใหพระรามฟนแลว 
พระรามจึงมีรับส่ังใหหนุมานไปเก็บยามารักษาพระลักษณ คร้ันไดยามาแลวพระลักษณและทหารก็
ฟนขึ้นมา  ทศกัณฐใหสุขาจารแปลงกายเปนนางสีดาขึ้นทายรถอินทรชิตไปสนามรบ  (ขอความไม
ไดเลาวาเหตุการณตอไปเปนเชนไร)

ตอน ศึกทศกัณฐคร้ังท่ี 5
ทศกัณฐยกทัพออกรบกับทัพของพระราม ทั้งสองไดสูรบกันอยาง         

สุดความสามารถ พระรามแผลงศรไปตองกายของทศกัณฐ แตทศกัณฐก็มิไดส้ินชีวิต พิเภกกราบทูล
พระรามวา เพราะทศกัณฐถอดดวงใจไปฝากไวกับพระฤๅษีโคบุตร หนุมานจึงขออาสาไปลอเอา
กลองดวงใจของทศกัณฐมาถวายพระราม

ตอน หนุมานอาสา
หนุมานไปหาพระฤๅษีโคบุตรพรอมกับองคต   หนุมานเปาคาถา

มหาละลวยใสพระฤๅษีโคบุตร จนทําใหพระฤๅษีโคบุตรงวยงงเกิดความเอ็นดูหนุมานขึ้นมา         
พระฤๅษีโคบุตรพาหนุมานไปฝากไวกับทศกัณฐ เพราะหนุมานบอกวาตองทํางานอาบเหงื่อตางน้ํา
อยูกับฝายพระราม  พระรามคอยแตจะรังเกียจเดียดฉันท  จึงหนีรอนมาพึ่งเย็น เมื่อไปถึงหนุมานให
พระฤๅษีพาตนไปถวายทศกัณฐกอน พรอมกับขอใหพระฤๅษีเอากลองดวงใจฝากองคตไว พระฤๅษี
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ก็เห็นดีดวย หนุมานจึงใหองคตนํากลองดวงใจของทศกัณฐไปไวที่เขาอัญชัน หากพระมุนีมาเอา
กลองดวงใจก็ใหองคตเนรมิตอันใหมใหไป เมื่อหนุมานมาอยูที่เมืองลงกาแลว  หนุมานขอรับอาสา
ทศกัณฐออกรบกับฝายพระราม หนุมานออกรบกับพระลักษมณแลวกลาววาถาไมเห็นวาจวนอัสดง
แลว ตนจะจับใหหมดทั้งกองทัพ

เมื่อกลับมาถึงลงกา ทศกัณฐประทานนางสุวรรณกันยุมาใหหนุมานเปน
รางวัล วันตอมาหนุมานไดชวนทศกัณฐไปดูการรบของตนดวย เมื่อไปถึงสนามรบหนุมานรีบเหาะ
ไปเอากลองดวงใจจากองคตทันที แลวแกลงชูกลองดวงใจใหทศกัณฐดู  ทศกัณฐเห็นดังนั้นก็รูวาตน
เองถูกหนุมานหลอกมาตลอด จึงยกทัพกลับไปลาบุตรภรรยาเสียกอน

ทศกัณฐสั่งเมือง
หลังจากที่ทศกัณฐไดส่ังเสียบุตรภรรยาแลว ก็กลับมาที่สนามรบทันที

(จบความมีเพียงแคนี้)

ตอน ศึกวิรุญมุข  (คําพากยของ นายละออ  ทองมีสิทธิ์)
ทศกัณฐใหวิรุญมุขซึ่งเปนหลานยกทัพไปรบกับมนุษยและวานร เมื่อไป

ถึงวิรุญมุขก็รายคาถามิใหใครเห็นกายของตนและกองทัพ แลวเขาไปฟนวานรตายลงเปนจํานวน
มาก พระรามจึงแผลงศรไปตองวิรุญมุข แลวศรก็กลายเปนขายเพชรครอบวิรุญมุขไว พระรามให
หนุมานไปจับตัวของวิรุญมุขมา หนุมานไปมัดตัวยักษมาได

ศึกมังกรกรรฐ
ทศกัณฐใหมังกรกรรฐไปผลาญมนุษยและวานรใหส้ิน คร้ันพระรามยก

ทัพมาถึงสมรภูมิ มังกรกรรฐส่ังใหทหารตีทัพหนาของมนุษย สวนมังกรกรรฐไดแผลงศรไปตอง
พระราม พระรามโกรธมากจึงแปลงกายเปนนารายณส่ีกร  มังกรกรรฐเห็นเชนนั้นจึงรีบเหาะไปอยู
บนกลีบเมฆแลวเนรมิตรูปของตนเต็มไปทั้งเวหา  พระรามจึงใหเกสรมาลาเพื่อนของมังกรกรรฐ
เหาะขึ้นไปหามังกรกรรฐเพื่อพระองคจะไดแนใจวาผูใดคือมังกรกรรฐตัวจริง  ครั้นพระรามเห็น
มังกรกรรฐกอดรองไหครํ่าครวญอยูกับเกสรมาลา  พระรามก็แผลงศรไปถูกมังกรกรรฐ เกสรมาลาก็
ตกลงมาถึงพื้นดินสิ้นชีวิตลงพรอมกับมังกรกรรฐ
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ศึกประลัยกัลป
บรรลัยกัลปฝนวานครลงกานั้นเกิดไฟไหมไปทั่ว จึงรีบไปนครลงกาทันที 

นางมณโฑกับนางอัคคีนาคราชบอกบรรลัยกัลปวาตอนนี้บิดาของบรรลัยกัลปนั้นถูกพระรามฆาตาย 
บรรลัยกัลปจับศรไดก็รีบเหาะไปหาพระรามทันที พระรามใหหนุมานไปปราบบรรลัยกัลป          
หนุมานแปลงเปนควายจมอยูในปลักใหบรรลัยกัลปเห็น  เมื่อบรรลัยกัลปเห็นจึงถามทางทันที  
ควายหนุมานขอใหบรรลัยกัลปนําตนขึ้นจากตมเสียกอน ครั้นบรรลัยกัลปกระชากวานรขึ้นมาไดก็
เกิดการสูรบกันขึ้นทันที หนุมานไปขอความชวยเหลือจากพระฤๅษีเพราะไมสามารถจับบรรลัยกัลป
ได เนื่องจากตัวของบรรลัยกัลปนั้นล่ืนมาก พระฤๅษีบอกเปนความนัยใหหนุมานเดินไปหนาศาลา     
หนุมานเห็นที่หนาศาลามีแตกรวดทราย ก็คิดไดดวยปญญา แลวนํามาซัดที่บรรลัยกัลป จนสามารถ
ฆาบรรลัยกัลปได

 1.5 ประวัติรามเกียรติ์ฉบับภาคใต
1 .5.1 รามเกียรติ์วัดควนเกย  อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รามเกียรติ์ฉบับนี้  นางพรรณี  รัตนวิโรจน  นิสิตวิชาเอกภาษาไทย ปการศึกษา 
2520  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตสงขลา  มีภูมิลําเนาอยูบานเลข
ที่  445  ตําบลควนเกย  อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนผูนํามอบใหศูนยสงเสริม
ภาษา และวัฒนธรรมภาคใต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตสงขลา

ลักษณะตนฉบับ  เปนสมุดขอยประเภท  “บุดขาว”  ตนฉบับไมสมบูรณ  ตอนตน
และตอนทายขาดหายไป  ขอความบางตอนลบเลือนไมสามารถอานได

1.5.1.1ผูแตง  ไมปรากฏชื่อผูแตง  และสมัยที่แตง

1.5.1.2 ท่ีมา
จากการศึกษารามเกียรติ์ฉบับภาคใตพบวามีขอความขาดหายไปมาก 

ลักษณะของเนื้อเร่ืองใกลเคียงกับรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมาก ตางกันใน
บางเหตุการณ เชน ในฉบับวัดควนเกยมีการกลาวถึงตําราไปลงกา ในขณะที่รามเกียรติ์                
พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมิไดกลาวไว  นอกจากนั้นยังมีช่ือตัวละคร
ที่แตกตางกัน เชน นนทุก เปน เภชนาสูร นางสวาหะ เปน นางแกนจันทน เปนตน สวนบางอนุภาค
อาจจะไดรับอิทธิพลจากเทพปกรณัมอินเดีย เชน เร่ืองพระอิศวรเปนบิดาของหนุมาน เนื่องจาก   
พระอิศวรหลงพระนารายณแลวเกิดน้ํากามไหล พระพายนําน้ํากามเขาไปในครรภนางสวาหะเกิด
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เปนหนุมาน  ในเทพปกรณัมอินเดียมีการเลาเรื่องความเปนมาของพระอิศวรปางนัฎราช55 อันเปน
เร่ืองพระอิศวรฟอนรําใหพวกฤๅษี    และพญาอนันตนาคราชชม ศิราพร ฐิตะฐานสันนิษฐานการนํา
เรื่องราวเหลานี้มาผูกไวดวยกันวาอาจเกิดผูเลาเคยไดยินตํานานการฟอนรํานี้จึงนําไปปะปนกับ
รามเกียรติ์ตอนนารายณแปลงรางลอนนทุก ตําราการฟอนรําและเรื่องนนทุกมีเนื้อความคลายคลึง
กันอยู คือ เปนเรื่องของเทพเจาแปลงประการหนึ่ง เปนเรื่องการฟอนรําประการหนึ่ง และจําไดวามี
เรื่องพระอิศวรอยูดวยจึงจับเอามาปนกันกลายเปนเรื่องพระอิศวรหลงนางนารายณดวย กลายเปน
เร่ืองหลงกันเอง จากนั้นเลาออกไปเปนเรื่องพระอิศวรเกิดน้ํากามไหล เมื่อเห็นนางนารายณแปลง 
พระพายจึงรองน้ํากามไปใสปากนางสวาหะทําใหเกิดหนุมาน

1.5.1.3 วัตถุประสงคในแตง
ในเรื่องรามเกียรติ์วัดควนเกยไมไดระบุวามีวัตถุประสงคใดในการแตง    

ผูเขียนวิทยานิพนธคิดวารามเกียรติ์วัดควนเกยนาจะมีวัตถุประสงคสําหรับใชในการแสดง เพราะ
ชาวใตนั้นนิยมเร่ืองรามเกียรติ์เปนทุนเดิมอยูแลว  ดังที่ฉันทัส ทองชวย56 ได   กลาววา “ชาวภาคใตมี
ความเชื่อวารามเกียรติ์เปนเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ สําคัญ ยิ่งใหญ ถานําเอาเรื่องประเภทนี้มาแสดง เชน 
หนังใหญ หนังตะลุง ฯลฯ ก็ถือวาเปนการแสดงที่มีจุดหมายเพื่อสดุดีเทวดา และแสดงใหดู”

                                         
55ศิราพร ฐิตะฐาน กลาวไวในวิทยานิพนธเรื่อง “รามเกียรติ์ ศึกษาในแงการแพร

กระจายของนิทาน” วาตํานานพระอิศวรปางนัฏราชะ พระอิศวรและพระนารายณตองการทรมาน
พระฤๅษีที่ประพฤติอนาจาร พระอิศวรจึงปลอมเปนโยคีหนุมและพระนารายณแปลงเปนภรรยาสาว 
บรรดาภรรยาพระฤๅษีเห็นโยคีอิศวรก็หลงรัก สวนพวกพระฤๅษีก็หลงนางนารายณ แตนางนารายณ
และโยคีอิศวรไมตกลงดวย พวกฤๅษีจึงสาปแชงพระเปนเจาทั้งสองแลวเนรมิตเสือและนาคเขาทํา
ราย แตพระอิศวรปราบได แลวทรมานพระฤๅษีจนสิ้นฤทธิ์ แลวแสดงการฟอนรําทา     ตาง ๆ ขณะ
นั้นมียักษช่ือ   มุยะละกะ (Muyalaka) เขามาชวยพระฤๅษี พระอิศวรจึงเอาพระบาทขางหนึ่งเหยียบ
อกยักษไว แลวก็ฟอนรําตอไปจนหมดกระบวนทารํา ตอมาภายหลังพญาอนันตนาคราชใครจะดู
พระอิศวรฟอนรําอีก จึงทําพิธีขอรองพระอิศวร พระอิศวรจึงเสด็จลงมาฟอนรําใหชาวโลกดูอีกครั้ง
หนึ่ง

56ฉันทัส ทองชวย, รามเกียรติ์กับวรรณกรรมทองถ่ินภาคใต (สงขลา : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2522), 27.
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1.5.1.4 ลักษณะคําประพันธ
รามเกียรติ์ฉบับนี้แตงดวยคําประพันธประเภทกาพย 3 ชนิด คือ กาพยยานี 

11  กาพยฉบัง 16  และกาพยสุรางคนางค 28  ดังตัวอยาง

กาพยยานี 11  ตอนตําราไปลงกา

บัดนั้นจึงนารายณ ทาวตรัสถามวาภูธร
ตําราลัดลงดอน ทางจะไปสูลงกา

พระยาชมพูพาน จึงใหการไปบคลาย
บัดเดี๋ยวก็เขามา มายื่นใหเร็วเร็วไว

อุปมาดั่งคูมือ แลยื่นมือนั้นเขาไป
เมืองนั้นบหางไกล ไดรอยโยชนโดยคณนา

แลวเขามายื่นให แกสมเด็จพระราชา
ทาน ... ตรงตํารา แยมพระพักตรบทันนาน

(รามเกียรติ์วัดควนเกย   : 203)

กาพยฉบัง 16  ตอนกําเนิดหนุมาน

นารายณข้ึนมาบนาน ทั้งรูปนงคราญ
ไปสํานักอิศวรรา

พระอิศวรเห็นรูปฉายา เกิดความตัณหา
พินทุกตกชานาน

นารายณจึงมีโองการ พินทุภูบาล
จักมาใหสูญเสียดาย

พระหัตถมารับโดยหมาย ฝากแตพระพาย
ใหเขาในครรภเทวี

สวาหะอยูจอมคีรี พินทุอิศวรรี
ใหเขาในครรภกัลยา

(รามเกียรติ์วัดควนเกย  : 189)
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กาพยสุรางคนางค 28  ตอนกําเนิดนางมณโฑ

ครั้นเชาเลาหนา ดาบสนาคา หารอยฤๅษี
คลาไคลไตเตา เขามาคีรี ถือชนะมากมี
ตักน้ํานมวัว

ถึงซึ่งอางนม เห็นกบพองลม ลอยอยูฟูตัว
กบตายวายมวย ดวยน้ํานมวัว พิศดูท่ัวตัว
บมิเห็นแผล

ฉงนจนจิต โคดมสมมิตร พินิจพิศแล
เขียวคิดพิษงู ดูมิเห็นแผล จึ่งนิ่งคีบแล
ชุบกบถามดู

(รามเกียรติ์วัดควนเกย  : 183)

1.5.1.5 เร่ืองยอรามเกียรติ์วัดควนเกย
เริ่มตั้งแตตอนนางสวาหะตัดพอตอวาพระฤๅษีที่ดีแตอุมลูกของคนอื่น

สวนลูกของตนใหเดิน พระฤๅษีจึงเสี่ยงลูกโดยการโยนลงแมน้ํา นางสวาหะวายน้ํากลับมาคนเดียว 
แตอีก 2 คน กลายเปนวานรไป พระฤๅษีรูวานางแกนจันทรผูเปนภรรยาคบชู จึงสาบใหนางเปน  
แกนจันทรไป กอนถูกสาปนางแกนจันทรโกรธลูกสาวมาก จึงสาปใหนางสวาหะไปอยูที่เขา     
เพชรกูฏ ใหกินแตลม ไมมีคูครอง ฝายพระอินทรเห็นลูกชายกลายเปนวานรไป จึงสรางนคร       ขีด
ขินใหอยู

กลาวถึงพระฤๅษีตนหนึ่งกําลังกวาดวัดอยูไดทําไขงูแตก งูโกรธจึงพนพิษ
ลงในอางนม นางกบตัวหนึ่งซ่ึงอาศัยน้ํานมที่เหลือติดอางของพระฤๅษีกิน จึงตอบแทนบุญคุณของ
พระฤๅษี โดยการกินนมที่มีงูพิษนั้นจนตาย  คร้ันพระฤๅษีมาพบเขาจึงชุบชีวิตนางกบใหเปนนางมณ
โฑ และรับเลี้ยงนางไวในฐานะศิษย ตอมานางมณโฑไดเสพสังวาสกับพาลี พระฤๅษีจึงเตรียมที่จะ
มอบนางมณโฑใหกับพาลี แตทศกัณฐทราบเขาจึงปลอมตัวเปนพาลีรับนางไป พาลีจึงขอลูกใน
ครรภนางมณโฑที่เกิดกับตนแลวนําไปฝากไวในทองแพะ เมื่อครบถวนเดือนแลวจึงนําเด็กออกมา
ตั้งชื่อวา องคต

ฝายทศกัณฐยังคิดเคียดแคนพาลีอยู จึงพานางมณโฑเหาะขามเมืองขีดขิน
เพื่อใหพาลีเสียตบะ พาลีเหาะขึ้นไปจับทศกัณฐแลวนําไปผูกไวกับเสาปราสาทนานถึง 7 วัน       
พระฤๅษีทราบขาวจึงขอรองใหพาลีปลอยทศกัณฐไปและคืนนางมณโฑใหทศกัณฐดวย พาลียอมทํา
ตามคํารองของฤๅษี
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มียักษตนหนึ่งชื่อ เภชนาสูร เปนขาของพระอิศวรทําหนาที่ลางเทาเทวดา 
เหลาเทวดาพากันเยาะเยยตาง ๆ นานา เภชนาสูรโกรธมากจึงขอนิ้วเพชรจากพระอิศวร แลวใชนิ้ว
เพชรชี้เทวดาสิ้นชีพลงมากมาย พระอิศวรใหพระนารายณไปปราบเภชนาสูร  พระนารายณแปลง
เปนนางฟาหลอกลอใหเภชนาสูรรําตาม เภชนาสูรก็รําตามนางดวยความหลงใหลจนถึงแกความตาย
เพราะเอานิ้วช้ีตัวเองตามทารํา

ฝายนารายณแปลงเมื่อปราบเภชนาสูรไดแลวก็ไปเฝาพระอิศวร เมื่อ     
พระอิศวรเห็นนางรําแปลงก็หลงรูปนางจนเกิดตัณหามีน้ํากามไหลออกมา พระนารายณเอาหัตถไป
รับน้ํากามไว แลวฝากพระพายไปเขาครรภนางสวาหะ นางสวาหะคลอดลูกออกมาชื่อ ศรีหนุมาน 
นางสวาหะแนะนําใหหนุมานไปหาพาลีและสุครีพ หนุมานถามชื่อพอของตน นางสวาหะบอกวา
ใครสามารถมองเห็นมงกุฎ กุณฑลในกายหนุมานไดคนนั้นคือบิดา

ฝายสุครีพและพาลีสามารถผลักเขาพระสุเมรุใหตรงได พระอิศวร
ประทานรางวัลแกสุครีพ

กลาวถึงพระรามไดตามนางสีดาจนพบพระยาครุฑ จึงไดทราบขาวนาง
พรอมทั้งไดแหวนของนางที่พระยาครุฑมอบให พระรามเดินทางไปพบพระพรหมฤๅษี  พระฤๅษีจึง
ชุบนางงามถวายพระรามคนหนึ่ง พระรามไดมอบกําไลใหนางเปนที่ระลึก

พระราม และพระลักษณ เดินทางไปถึงตนไทรใหญไดพบกับหนุมาน   
หนุมานคิดวาพระรามเปนบิดาจึงถวายตัวแกพระราม หนุมานนําพระลักษณไปตักน้ําจนเจอกับ   สุค
รีพที่รองไหอยูในปา สุครีพเลาวาพี่ของตนคือพาลีไดสูกับควายทรพีในถํ้า แลวส่ังตนใหปดปากถ้ํา
หากเห็นเลือดเปนเลือดเหลว ตนเขาใจวาพาลีตายแลว จึงปดปากถ้ําเสียและขึ้นครองราชยแทน ฝาย
พาลีหลังจากออกมาจากถ้ําแลวก็จะฆาตน ตนจึงหนีออกมาได พระรามอาสาชวยสุครีพรบกับพาลี 
เมื่อสุครีพรบกับพาลี พระรามก็แผลงศรเพื่อฆาพาลี แตพาลีรับไวไดพรอมทั้งตําหนิที่พระรามมา
กาวกายเรื่องของตน พระรามจึงตรัสชี้แจงใหเขาใจ พาลีจึงใหลูกศรปกอกจนตาย พระรามใหสุครีพ
ครองเมืองขีดขิน สวนสุครีพก็ไดถวายองคตและหนุมานเปนขาของพระรามดวย

พระรามใหองคต และหนุมานถือสาสนไปลงกาเพื่อขอใหทาวชมพูมา
รวมทําสงครามกับยักษดวยกัน เมื่อทาวชมพูอานพระราชสาสนแลว กลับสั่งใหจับองคต             
และหนุมานขังคุก แตทั้งสองก็สามารถแหกคุกออกมาไดแลวนําชมพูพานไปถวายทั้งแทนบรรทม 
พระรามตรัสถามถึงตําราไปลงกา พระรามอานตําราแลวทราบวามีตําราไปลงกาอีกเลมหนึ่งจาก  
พระฤๅษีจึงใหหนุมานไปนําตํารามา เมื่อพระรามอานดูก็พบวายังมีตําราอีกเลมหนึ่งที่ซอนอยูใน     
ภูเขา หนุมานก็เหาะไปเอามาถวายพระราม หลังจากนั้นหนุมานและบริวารก็ออกสํารวจเสนทาง
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ตามตํารานั้นจนพบกับพระยาครุฑสัมพาทีซ่ึงถูกพระอาทิตยสาปใหขนรวงทั้งตัว ตองใหหนุมานมา
ชวยจึงจะพนคําสาปนั้นได

จากการศึกษารามเกียรติ์วัดขนอนภาคตะวันตกและรามเกียรติ์วัดควนเกยภาคใตจะพบวา
รามเกียรติ์ทั้งสองสํานวนมีลักษณะของเนื้อเร่ืองที่ไมสมบูรณ ในรามเกียรติ์ภาคตะวันตกผูแตงเลือก
แตงเฉพาะตอนที่เหมาะกับการแสดงหนังใหญเทานั้น สวนในรามเกียรติ์ฉบับภาคใตก็มีเนื้อความ
ขาดหายไปมาก ผูเขียนวิทยานิพนธจะนํารามเกียรติ์ทั้งสองสํานวนนํามาเปรียบเทียบกับรามเกียรติ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกในดานตัวละคร และเนื้อเร่ืองที่มีเหตุการณเหมือนกันเพื่อ
ใหเห็นโครงเรื่องใหญของรามเกียรติ์ทั้งสองที่ผูแตงนํามาถายทอด ดังนี้

ตัวละคร

รามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 รามเกียรติ์วัดขนอน รามเกียรติ์วัดควนเกย
พระราม พระราม พระราม
พระลักษมณ พระลักษณ พระลักษณ
ทศกัณฐ ทศกัณฐ ทศกัณฐ
นางสีดา นางสีดา นางสีดา
หนุมาน หนุมาน หนุมาน
พาลี พาลี พาลี
สุครีพ สุครีพ สุครีพ
อินทรชิต อินทรชิต อินทรชิต
องคต องคต องคต

จากการเปรียบเทียบเกี่ยวกับตัวละครจะเห็นไดวาชื่อตัวละครในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก กับรามเกียรติ์สํานวนทองถ่ินภาคตะวันตกและภาคใตจะเหมือนกัน ทั้งนี้
อาจเปนไปไดวารามเกียรติ์ทองถ่ินทั้งสองสํานวนอาจไดรับอิทธิพลมาจากรามเกียรติ์ฉบับหลวง
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เนื้อเร่ือง

รามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 รามเกียรติ์วัดควนเกย รามเกียรติ์วัดขนอน
1. กําเนิดพระราม - -
2. กําเนิดทศกัณฐ - -
* กําเนิดพาลี สุครีพ -
3. กําเนิดสีดา - -
4. กําเนิดหนุมาน -
5.กําเนิดองคต - -
6. สีดาถูกทิ้งน้ํา - -
7. พระรามยกศรและไดสีดา - -
8. ทรพีฆาพอ - -
9. พาลีปราบทรพี - -
10. พระรามตามกวาง - -
11. ทศกัณฐลักสีดา - -
12. พระรามตามสีดาพบนกสดายุ - -
13. พระรามพบหนุมานและไดหนุ
มานเปนขา

-

14. พระรามพบสุครีพ -
15. สุครีพรบพาลี -
  *   องคตสื่อสาร -
16. พระรามแผลงศรฆาพาลี -
17.หนุมานสืบขาวนางสีดา
18. หนุมานลองดีพระนารทฤๅษี - -
19. หนุมานเขาลงกา -
20. หนุมานถวายแหวน - -
21. หนุมานเผาลงกา - -
22.จองถนน -
23.กําเนิดมัจฉานุ - -
24. พระรามถูกลักไปเมืองบาดาล - -
25.  ศึกลงกา -
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รามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 รามเกียรติ์วัดควนเกย รามเกียรติ์วัดขนอน
26. ศึกอินทรชิต
27. พิเภกบอกวิธีเอาชนะทศกัณฐ -
28. ทศกัณฐลม -
29.สีดาวาดรูป - -
30.พระรามกริ้ว สีดาถูกขับ - -
31.พระรามและสีดาคืนดีกัน - -

* หมายเหตุ ตอนกําเนิดพาลี และสุครีพและตอนองคตสื่อสารเปนสวนที่เพิ่มเติมเขามา

จากการศึกษาประวัติรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและรามเกียรติ์
สํานวนทองถ่ินตาง ๆ พบวารามเกียรติ์แตละสํานวนมีประวัติที่มาที่แตกตางกันออกไป แตโดยสวน
ใหญรามเกียรติ์ทุกสํานวนจะมีโครงเรื่องตรงกับฉบับของวาลมีกิสวนรายละเอียดปลีกยอยในเรื่อง
อาจรับมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน เชน เขมร มลายู ทมิฬ ชวา และพมา 
เปนตน การที่เนื้อเรื่องมีความแตกตางกันอาจเกิดจากผูแตงตองการแสดงความสามารถของตนใน
การแตงโดยจะยึดโครงเรื่องใหญของเรื่องรามเกียรติ์เอาไว สวนโครงเรื่องยอยผูแตงจะแตงใหมี
ความพิเศษออกไปอาจจะอาศัยจินตนาการของผูแตงเปนหลักทําใหเร่ืองมีความนาสนใจมากขึ้น

รามเกียรติ์สํานวนทองถ่ินตาง ๆ สวนใหญจะมีเหตุการณตอไปนี้รวมกับรามเกียรติ์พระราช
นิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ดังนี้

1.    ตอนกําเนิดทศกัณฐ
2. ตอนกําเนิดพาลี สุครีพ
3. ตอนสุครีพ พาลีครองเมืองขีดขิน
4. ตอนกําเนิดหนุมาน
5. ตอนกําเนิดพระราม พระลักษณ
6. ตอนกําเนิดนางสีดา
7. ตอนโหรทํานายดวงชะตาของนางสีดา
8. ตอนนางสีดาถูกทิ้งน้ํา
9. ตอนทาวชนกพบสีดา
10. ตอนพระรามยกศร
11. ตอนพาลีรบทรพี
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12. ตอนมารีศแปลงเปนกวาง
13. ตอนพระรามตามกวาง
14. ตอนทศกัณฐลักนางสีดา
15. ตอนพระรามพบสุครีพ
16. ตอนพระรามสังหารพาลี
17. ตอนหนุมานไปลงกา
18. ตอนหนุมานพบพระนารถฤๅษี
19. ตอนหนุมานถวายแหวน
20. ตอนหนุมานเผาลงกา
21. ตอนจองถนน
22. ตอนกําเนิดมัจฉานุ
23. ตอนพระรามถูกไมยราพลักพาตัว
24. ตอนหนุมานไปบาดาล
25. ตอนหนุมานพบมัจฉานุ
26. ตอนหนุมานไปเอากลองดวงใจของทศกัณฐ
27. ทศกัณฐลม
28. ตอนนางสีดาวาดรูป
29. ตอนพระรามสั่งประหารสีดา
30. ตอนกําเนิดพระมงกุฎ พระลบ
31. ตอนพระมงกุฎ พระลบรบกับหนุมาน
32. ตอนพระรามพบบุตร
33. ตอนพระรามกลับอโยธยา

วัตถุประสงคในการแตงรามเกียรติ์สํานวนตาง ๆ แบงออกไดเปน 3 ประการดังนี้
1. เพื่อสมโภชพระนคร

 2. เพื่อวัตถุประสงคทางศาสนาเปนหลัก
 3. เพื่อการแสดง
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2. ประวัติหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ
ในบรรดาทหารพระรามชั้นพญาวานรดวยกันแลว ผูเขียนวิทยานิพนธคิดวาหนุมานมีบุคลิก

ลักษณะที่จับใจคนอาน คนฟง หรือ คนดูมากที่สุด เสฐียรโกเศศ57กลาววาในประเทศอินเดียซ่ึงเคย
นับถือลิงมาแตดึกดําบรรพแลว เมื่อเกิดเรื่องรามายณะผูแตงไดเอาเรื่องราวของลิงเขาไปผสมดวย มี
หนุมานเปนทหารเอกของพระราม ความนับถือนิยมลิงจึงแนนแฟนขึ้น กลาวคือมีการสรางศาลเพื่อ
บูชาหนุมานกันมากมาย วรรณคดีพื้นเมืองและคัมภีรตาง ๆ พากันดึงหนุมานเขาไปไวในหนังสือ
ของตน ดวยเหตุนี้หนุมานจึงไปปรากฏในตําแหนงหนาที่ตาง ๆ เชน เปนนายประตูเฝาสวนพระศิวะ  
(ในวรรณคดีเบงคาลี) เปนนละศิวะอวตาร (ในนิกายไศวะ) เปนนายชางยนตรกรรม        (ในพุทธ
ศาสนา) เปนผูใหพรอรชุน (ในมหาภารตะ) แปลงเปนพราหมณโหรเขาไปในปราสาทของราพณ  
(ในรามายณะเบงคาลี) เปนอาจารยโหรและเปนครูดนตรี การนับถือบูชาหนุมานนั้นมีถึงขนาดที่เจา
อินเดียองคหนึ่งมีประเพณีวาเมื่อจะขึ้นครองราชยจะตองพดหางอยางลิง เปนการเคารพเทพวานรนี้ 
เพราะถือวาหนุมานเปนผูทรงความรูสูง

ในประเทศไทยนิยมหนุมานไมนอย มิไดยกยองนับถือในทางศาสนาหรือในราชพิธีที่
สําคัญ แตในฐานะเปนลิงฉลาดเกงกลา จึงมักสนใจหนุมานเพราะมีลักษณะเดนกวาใคร ๆ คือมีสี
กายขาวมีบทบาทมากกวาตัวละครอื่น ๆ จะเห็นไดวาหนุมานเปนลิงที่มีความนาสนใจตัวหนึ่งทั้งใน
รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน              ผู
เขียนวิทยานิพนธจึงสนใจที่จะนํามาเปรียบเทียบกันเพื่อใหเห็นประวัติของหนุมานไดอยางชัดเจนยิ่ง
ขึ้น ทั้งในดานบิดา มารดาของหนุมาน ลักษณะการเกิด ลักษณะพิเศษและประวัติการผจญภัยหรือ
การทํางานใหพระราม

                                         
57เสฐียรโกเศศ [นามแฝง], อุปกรณรามเกียรติ์ , 44 – 46.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



108

เปรียบเทียบหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ

รามเกียรติ์ฉบับ
ตาง ๆ

บิดา มารดา ลักษณะการเกิด ลักษณะพิเศษ ประวัติการผจญภัย/การ
ทํางานใหพระราม

ร า ม เ กี ย ร ต์ิ พ ร ะ
บาทสมเด็ จพระ
พุทธยอดฟาจุฬา
โลก

พระอิศวรกับนาง
สวาหะ

พระพายนําอาวุธ
ของพระอิศวร คือ
กระบองเพชร  ตรี
เพชรและจักรแกว
ซัดเขาปากนาง
สวาหะ พระอิศวร
แบงกําลังใหสวน
หนึ่งและตั้งช่ือให
วา “  หนุมาน  ”

-  ตอนคลอดอยูใน
ครรภนางสวาหะ
30 เดือน คลอดใน
วันอังคาร เดือน
สาม ปขาล
-  รูปกายเปนวานร
เผือกมีรัศมีโชติ
ชวง มีกุณฑล ขน
เพชร เขี้ยวแกว
- สามารถหาวเปน
ดาวเปนเดือนและ
ตะวันได   เวลาจะ
แสดงอิทธิฤทธิ์จะ
มีแปดกร สี่หนา
รูปรางสูงใหญ
- เมื่อจะออกรบจะ
นําอาวุธที่พระ
อิศวรใหมาใชทุก
ครั้ง

- สืบขาวนางสีดาที่เมือง
ลงกา
- จองถนน
- ออกรบ    เชน รบกับ
ภานุราช กุมภาสูร
นนทกาล อินทรชิต
สี่รถ ตรีเมฆ วิรุณจําบัง
อัศกรรณ ฯลฯ
- ทําลายพิธี เชน ทําลาย
พิธีลับหอกโมกขศักดิ์
ของกุมภกรรณ ทําลาย
พิธีอุโมงคของอินทรชิต
ทําลาย พิธีหุงน้ําทิพย
ของนางมณโฑ เปนตน
- ชวยเหลือตัวเอก เชน
ชวยเก็บยารักษาพระ
ลักษมณ ชวยพระรามที่
ถูกลักตัวไปเมืองบาดาล
ชวยนางสีดาขณะที่
กําลังจะผูกคอตาย
เปนตน
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รามเกียรติ์ฉบับ
ตาง ๆ

บิดา มารดา ลักษณะการเกิด ลักษณะพิเศษ ประวัติการผจญภัย/การ
ทํางานใหพระราม

หอรมานและ
ปรัมมเหียร

พระยาธตรัฏฐะกับ
นางกาสีราชธิดา

เกิดจากน้ําอสุจิ
ของพระยาธตรัฏ
ฐะที่หลั่งออกมา
เมื่อเกิดกามราคะที่
เห็นนางยักษคัน
ธัพพี (ในปรัมม
เหียรเปนนาง
คนธรรพ ) ขณะ
ฟอนรําอยางสวย
งาม  นางยักษนํา
ไปเทใสปากหญิง
ตาบอดคนหนึ่งทํา
ใหคนทั้งหลาย
เรียกวา “หอน้ํา
มาน ”

-  อยูในครรภของ
แม 10 เดือน
-  มีอิทธิฤทธิ์เหาะ
ไดพูดจาคําใดจะ
เปนตะวันออกมา
7 ดวง
- เปนมนุษยแตมี
หนาตาเปนวานร

- สืบขาวนางสีดาที่เมือง
ลงกา
- จองถนน
- ชวยเหลือตัวเอก เชน
ชวยพระรามที่ถูกลักพา
ไปที่เมืองบาดาล ชวย
เก็บยารักษาพระ
ลักขณะ
- ไปเอาธนูใหพระราม
ฆาทศกัณฐ

พรหมจักร พระยากาวิน
ทราชกับนางวอก

เกิดจากพระยากา
วินทะซึ่งเปน
มนุษยสมสูกับนาง
วานรแลวคลอดลูก
ออกมาเปนลิงช่ือ
วา  “หอรมาน”

- เปนวานรใหญ
- มีกําลังและอิทธิ
ฤทธิ์มาก เหาะได
ดําดินได เดินใน
น้ําได

- สืบขาวนางสีดาที่เมือง
ลงกา
- จองถนน
- ชวยเหลือตัวเอก เชน
ชวยพระยาพรหมจักรที่
ถูกลักตัวไปที่เมือง
บาดาล ชวยเก็บยารักษา
พระยาพรหมจักร
-ไปเอาธนูใหพระราม
ฆาทศกัณฐ
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รามเกียรติ์ฉบับ
ตาง ๆ

บิดา มารดา ลักษณะการเกิด ลักษณะพิเศษ ประวัติการผจญภัย/การ
ทํางานใหพระราม

ลังกาสิบโห พญาลมกับนางไฟ เกิดจากน้ํา
ปสสาวะของพญา
ลมท่ีเหาะผานมา
พญาลมใหช่ือวา
“ อนูมอม ”

- อยูในครรภ
มารดา 10 เดือน
-  เมื่อออกมาจาก
ปากนางไฟ ก็เหาะ
ข้ึนไปกลางอากาศ
80 โยชน

- สืบขาวนางสีดาที่เมือง
ลงกา
- จองถนน
- ออกรบ เชน     รบ
กับสหัสเดชะ       (สห
สา)  วิรุณมุข       ไวย
กัน       อินทสิตา ไฟม
ไลคัน เจาโลมาและเจา
แสงวาด
-ทําลายพิธีลับหอก
โมกขศักดิ์ของคุนนภา
- ชวยเหลือตัวเอก เชน
ชวยพระรามที่ถูกลักไป
ท่ีเมืองบาดาล  เก็บยา
รักษาเจาลคนา เปนทูต
ไปขอนางเกงคําใหเจา
โลมา
- หลอกเอากลองดวงใจ
ของทศกัณฐ

อุสสาบารส พญาวอกกับนาง
ภรณี

เกิดจากนางภรณี
ซึ่งเปนคนสมสูกับ
ลิง แลวคลอดลูก
ออกมาเปนลิง
ฤๅษีตั้งชื่อวา
“หอรมานระโลก”

- อยูในครรภ
มารดา 10 เดือน
- มีฤทธิ์กําลังเทา
ชาง 10 ชาง และ
ตัวใหญเทามา
อัสดร เหาะไดรวด
เร็ว
- มีรูปรางงดงาม
พูดภาษามนุษยได

- ชวยเหลือตัวเอก เชน
สอดแนมดูวามีใครคิด
รายตอพานพรหมทัตต
บาง ชวยเหลือพระบา
รสในการบอกขาวการ
ศึก
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รามเกียรติ์ฉบับ
ตาง ๆ

บิดา มารดา ลักษณะการเกิด ลักษณะพิเศษ ประวัติการผจญภัย/การ
ทํางานใหพระราม

พระลักพระลาม พระลามกับนาง
แพงศรี

เกิดจากพระลาม
สมสูกับลิงนาง
แพงศรีแลวคลอด
ลูกเปนลิงช่ือ
“หุลละมาน”

- สามารถเรียน
ศาสตรจนจบใน
ทองแม
-  มีกําลังมาก
สามารถเหาะขึ้น
ไปคาบพระจันทร
ได 8 ดวง

- สืบขาวนางสีดา
- หาบอน้ําตื้นเพื่อขาม
ไปลงกา
- ออกรบ เชน รบกับ
ปลาอานนท  ชิวหา    
เกากุมารโมกขะสัก
พระกุมาร
- ชวยเหลือตัวเอก เชน
ชวยพระลามที่ถูกลักตัว
ไปที่เมืองบาดาล

พระรามชาดก พญารามราชกับ
นางแพงสี

เกิดจากลิงพระราม
สมสูกับลิงแพงสี
แลวคลอดลูกออก
มาเปนลิงช่ือ “หุน
ละมาน”

มีพละกําลังมาก
สามารถทําใหท่ียืน
ถลมได

- สืบขาวนางสีดา
- ออกรบ เชน รบกับ
ทาวกําปน  ชิวหา
- ชวยเหลือตัวเอก เชน
ชวยพระรามที่ถูกลักตัว
ไปที่เมืองบาดาล  เก็บ
ยารักษาพญารามราช
-ไปเอาธนูเพื่อใหพญา
รามราชฆาทศกัณฐ

รามเกียรติ์วัด
ขนอน

  ไมระบุไว ไมระบุไว มีกําลังมาก
สามารถรายคาถา
มหาละลวยได

- ออกรบ  เชน   หักคอ
ชางเอราวัณของอินทร
ชิต รบกับบรรลัยกัลป
วิรุณมุข
- ชวยเหลือตัวเอก เชน
หนุมานไปชอนภู เขา
แบกใสบ าม า (ไม ได
บอกรายละเอียดของ
การรักษา)
- หลอกเอากลองดวงใจ
ของทศกัณฐ
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รามเกียรติ์ฉบับ
ตาง ๆ

บิดา มารดา ลักษณะการเกิด ลักษณะพิเศษ ประวัติการผจญภัย/การ
ทํางานใหพระราม

รามเกียรติ์วัดควน
เกย

พระอิศวรกับนาง
สวาหะ

เกิดจากน้ําอสุจิ
ของพระอิศวรท่ี
หลั่งออกมาเมื่อ
เกิดราคะที่เห็น
ความงามของนาง
นารายณแปลง
พระนารายณจึงเอา
พระหัตถรองรับ
ไวแลวฝาก
พระพายใหพัดไป
เขาครรภนาง
สวาหะ

เปนวานรเผือก มี
อิทธิฤทธิ์ เหาะได
ช่ือ  “หนุมาน”

- หาแผนที่ไปลงกา
- จองถนน
-นําพระลักษณไปตักน้ํา
จนพบสุครีพ
-ถือสาสนไปเมืองชมพู
เพื่อใหท าวชมพูมอบ
ตํ า ร า ไ ป ล ง ก า ใ ห
พระราม

จากการศึกษาประวัติหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ พบวาหนุมานนั้นมีประวัติที่แตกตาง
กันดังนี้
1. ในดานบิดา มารดา

หนุมานมีชาติกําเนิดที่แตกตางกันถึง 5 ลักษณะ  ดังนี้
1.1 หนุมานเปนลูกของเทวดา
ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกหนุมานเปนลูกของพระพายแตตาม

เนื้อเร่ืองควรเปนลูกของพระอิศวรเพราะเกิดจากกําลังและอาวุธของพระอิศวร โดยพระอิศวรมอบ
ใหพระพายเปนผูซัดสิ่งเหลานี้เขาปากมารดาของหนุมาน นางสวาหะมารดาของหนุมานเปนลูกของ
พระฤๅษีโคดมกับนางกาลอัจนา   ตอมานางสวาหะถูกนางกาลอัจนาสาปใหไปยืนเหนี่ยวกินลมอยูที่
เชิงเขาจักรวาล ตอเมื่อมีลูกที่มีฤทธิ์กวาวานรทั้งหลายจึงจะพนคําสาป คร้ันเมื่อพระพายนําอาวุธและ
กําลังของพระอิศวรซัดเขาปากนาง นางจึงพนคําสาป พระอิศวรอนุญาตใหพระพายเปนบิดาได   
ในเรื่อง หอรมาน และปรัมมเหียร หนุมานก็เปนลูกของเทวดาเชนเดียวกันเพราะพระยาธตรัฏฐะนั้น
มีเชื้อสายพรหมอยู และเปนพอของพระราม หอรมานจึงเปรียบเสมือนญาติผูนองของพระราม     
ในเรื่อง ลังกาสิบโห อนูมอมก็มีเชื้อสายของเทวดาเพราะพญาลมถาจะนับกันแลวก็คือพระพาย     
ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระพายนั้นมีศักดิ์เปนเทวดาตนหนึ่ง
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บนสวรรค  และในรามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกย หนุมานเปนลูกของพระอิศวร ในรามเกียรติ์ฉบับ   
วัดควนเกย กําเนิดของหนุมานคลายกับในเรื่องหอรมาน ในเรื่องของการรับน้ํากามเขามาตางกัน
เพียงแคในเรื่อง หอรมาน หนุมานเกิดจากน้ํากามของพระยาธตรัฏฐะ  และนางคันธัพพีเปนผูนําน้ํา
กามนั้นมาใสในปากนางกาสีราชธิดา สวนในรามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกย นั้นหนุมานเกิดจากน้ํากาม
ของพระอิศวร  พระนารายณนําน้ํากามเขามาใสในปากของนางไฟ

1.2 หนุมานเปนลูกของพระราม
 ในเรื่อง พระลักพระลาม และพระรามชาดก  หนุมานเปนลูกของพระราม และนางลิง  

แพงสี หนุมานทั้ง 2 เรื่องมีชาติกําเนิดที่คลายคลึงกัน ในเรื่อง พระลักพระลาม หนุมานเปนลูกของ
ลิงพระลามที่ไปสมสูกับลิงแพงสีที่ตนนิโคธแหงหนึ่ง สวนเรื่อง พระรามชาดก ก็เชนเดียวกัน          
หุนละมานเปนลูกของนางลิงแพงสี และลิงพญารามราชที่ไปอาศัยตนนิโคธอยูเนื่องจากไปกิน     
ผลนิโคธที่ยื่นออกมาทางทิศตะวันออกเขาไป

การที่หนุมานเปนลูกพระรามขณะเปนลิงนั้นเขาใจวาเปนความพยายามในการอธิบายให
สมจริงวา เหตุใดหนุมานจึงเปนลิง ทั้งนี้สํานวนอื่นไมไดอธิบายไววาเหตุใดเทพอาวุธ น้ํากาม เหงื่อ
ไคล หรือ ปสสาวะของพระอิศวรจึงทําใหหนุมานเปนลิงได สํานวนทางมลายูจึงเลาวาพระรามและ
สีดาลงไปอาบน้ําในสระแลวกลายเปนลิง ตอมาจึงใหกําเนิดหนุมาน สวนรามเกียรติ์ของลาวและ
รามเกียรติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเลาวาพระรามกินผลไมจากตันนิโคธจึงเปนลิงแลว
มาสมสูกับนางแพงศรี  (สวาหะ) ผูกินผลไมจากตนเดียวกันจึงใหกําเนิดหนุมาน

นอกจากนั้นเรื่องรามเกียรติ์สํานวนตาง ๆ อาจไดรับอิทธิพลมาจากรามเกียรติ์ทางใตของ
อินเดียซ่ึงกลาวถึงเรื่องลิงมากกวาเรื่องพระราม และใชเร่ืองลิงเปนตนเรื่อง   แลวเอาเรื่องพระรามมา
ตอทาย58 เมื่อชาวอินเดียมีความเชื่อเร่ืองลิงอยูกอนแลว เร่ืองหนุมานในรามายณะจึงเปนสิ่งที่ชวยสง
เสริมหรือสนับสนุนลัทธิการบูชาลิงดวย ดังที่เสฐียรโกเศศ กลาวไวในอุปกรณรามเกียรติ์วา

การนับถือหนุมาน   คงเนื่องมาจากนับถือบูชาลิงซึ่งมีมาแลวแตกาลกอน เมื่อเกิด
รามายณะขึ้น จึงมีการนับถือบูชาหนุมาน พื้นความนิยมเรื่องนับถือบูชาลิงเปนเหตุใหลัทธิ
ตาง ๆ เพียรเอาหนุมานไปอยูในนิกายของตน59

                                         
58เสฐียรโกเศศ [นามแฝง], อุปกรณรามเกียรติ์, 54, 58.
59เร่ืองเดียวกัน, 62.
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เมื่อมีการนับถือบูชาลิงกันขึ้นมาจึงอาจเปนไปไดที่มีการจับเอาพระรามมาเปนลิงเสียดวย
เพื่อทําใหลัทธิบูชาลิงยิ่งใหญขึ้นเพราะทําใหนารายณอวตารมาสัมพันธกับลัทธิความเชื่อของตน 
เคาเรื่องพระรามเปนลิงคงแพรหลายตอมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตในที่สุดก็มีการแตงเรื่องให
พระรามเปนลิงแลวก็มาเปนบิดาของหนุมาน

1.3 หนุมานเปนลูกของสุครีพ (พระยากาวินทราช)
ในเรื่อง พรหมจักร หรมารเปนบุตรที่เกิดจากพระยากาวินทราช เปนตอนที่พระยา       กา

สีวราช (พาลี) ไปปราบควายทรพี พระยากาวินทราชสําคัญผิดคิดวาพี่ตายในถ้ําจึงปดปากถ้ําไว คร้ัน
พระยากาสีวราชออกมาไดก็คิดวานอง  ทรยศจึงคิดจะฆานองเสีย   พระยากาวินทราชจึงตองหนีมา
อยูในถ้ําและไดลิงเปนเมีย มีลูกคือ หรมาร หรมารจึงเปนลูกของสุครีพ

1.4 หนุมานเปนลูกของพญาลิงในปา
ในเรื่อง อุสสาบารส หอรมานเปนบุตรของนางภรณีซ่ึงมีอาชีพขอทานกับพญาวอกตัวหนึ่ง

ที่มาเห็นนางที่ตนนิโคธตนหนึ่ง ตอมาไมนานบิดาของ หอรมานก็ถูกฆาตายในปาดวยฝมือของ       
วิรุทธา ยักษที่มาหลงรักนางภรณี คร้ันวิรุทธาตายหอรมานก็มีบิดาเล้ียงอีกคนหนึ่งชื่อ สุนิทธะ แต
หอรมานก็สามารถอยูรวมกับมารดาและบิดาเล้ียงไดอยางมีความสุข

1.5 ไมทราบแหลงท่ีมาวาหนุมานเปนลูกใคร
ในรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน แตจากการอานเนื้อเร่ืองโดยเฉพาะประวัติการทํางานของ        

หนุมานแลวพบวาหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน มีลักษณะคลายคลึงกับรามเกียรติ์พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมากที่สุด ผูเขียนวิทยานิพนธจึงสันนิษฐานวาหนุมานนาจะเปนลูก
พระพาย เพราะมีคําวา “วายุบุตร” เหมือนดั่งในฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

2. ลักษณะการเกิด
 ในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ  หนุมานจะมีลักษณะการเกิดที่แตกตางกัน ดังนี้
2.1 การเกิดท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ ปฏิสนธิผานปากของมารดา ดังนี้
ในรามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  หนุมานเกิดจาก

พระพายซัดอาวุธพระศิวะเขาปากนางสวาหะ  การที่ผูเลาใหหนุมานเกิดจากการรับอาวุธของเทพ
อาจตองการเนนใหเห็นพลังอํานาจของหนุมานก็เปนได
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ในรามเกียรติ์เร่ือง หอรมาน และปรัมมเหียร หอรมานเกิดจากนางคันธัพพียักษิณี        
(นางคนธรรพในเรื่องปรัมมเหียร) ผูปราบนนทยักษรองรับน้ํากามของทาวธตรฐ แลวนําใสปาก  
นางกาสีราชธิดาหญิงตาบอด ในเรื่อง ลังกาสิบโห  อนูมอมเกิดจากนางไฟดื่มน้ําปสสาวะของ     
พญาลม สวนในรามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกย หนุมานเกิดจากน้ํากามของพระอิศวรซ่ึงพระนารายณ
แปลงรองรับไปใสปากนางสวาหะ

 อนุภาคการรับน้ํากามจากพระอิศวรนั้นผูเลาอาจไดรับเรื่องราวมาจากอนุภาคในรามายณะ
และมหาภารตะในตอนกําเนิด สกันทกุมาร (Skanda Kumara) หรือ พระอังคาร สกันทกุมารเปน
โอรสของพระศิวะหรือรุทระ เกิดขึ้นโดยไมตองมีแม คือ พระศิวะไดหวานพืชพันธุของตนเองลง
ไปในกองไฟ  แลวเจาแมคงคา (The Ganges : Karttikeya) ไดรับน้ํากามนั้นไวและตอมานางก็ให
กําเนิดบุตรชื่อพระการตติเกยะ หรือ สกันทกุมาร ซํ้ายังมีอีกชื่อหนึ่งวา อัคนิภู หรืออีกชื่อวา คงคาชา 
ตอมานางกฤติกาทั้ง 6 ไดนําสกันทกุมารไปเลี้ยงไวแลวตั้งชื่อวา การตติเกยะ การติเกยะพลอยมีหก
เศียรตามจํานวนนางกฤติกาซึ่งเปนผูเล้ียงไปดวย สกันทะกุมาร หรือ การตติเกยะ (Karttikeya) นั้นมี
อิทธิฤทธิ์เหมือนพระศิวะเกิดมาเพื่อปราบทาวตารกา (Taraka) ผูสรางความเดือดรอนใหแกเหลา
เทวดา บางคราวใชนกยูงเปนพาหนะชื่อ ปรวาณี60

จะเห็นไดวาลักษณะพิเศษของการเกิดทางปากของหนุมานนั้น สวนใหญแลวฝายชายจะมี
ศักดิ์สูงกวาฝายหญิงซ่ึงเปนเพียงคนธรรมดาเทานั้น

2.2 เกิดจากลักษณะที่ปกติ
หนุมานเกิดจากการมีความสัมพันธฉันชูสาวอยางคนธรรมดาทั่วไป ในเรื่อง พระลัก      

พระลาม และ พระรามชาดก หนุมานเกิดจากการสมสูของลิงพญารามราชกับนางแพงศรี  ในเรื่อง 
พรหมจักร หนุมานเกิดจากพระยากาวินทราชไปมีความสัมพันธกับลิงวอกตัวหนึ่งที่ในถํ้า และใน
เร่ือง อุสสาบารส หนุมานเกิดจากนางภรณีไปมีความสัมพันธกับพญาลิงในปา การที่ผูแตงเนนการ
สืบเชื้อสายไปที่การมีความสัมพันธกันโดยปกติทั่วไป ไมเนนการรับทางปากอาจเกิดจากความ
ตองการสรางเรื่องที่เนนความเทาเทียมกันระหวางชาย หญิง นอกจากนั้นยังเนนที่ผูใหกําเนิดวามีเชื้อ
สายลิงดวย

                                         
60John Dowson, Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion Geogrraphy

,History, and Literature ( New  Delihi : Manu, 1978 ), 152.
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3. ลักษณะพิเศษ
จากการศึกษาลักษณะพิเศษของหนุมานในแตละฉบับพบวาไมมีลักษณะที่แตกตางกันมาก  

สามารถสรุปลักษณะพิเศษของหนุมานในแตละฉบับไดดังนี้
3.1 กําเนิดของหนุมาน
ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก หนุมานอยูในครรภมารดาถึง 

30 เดือน  สาเหตุที่ผูแตงแตงใหหนุมานอยูในครรภมารดาถึง 30 เดือนอาจเกิดจากตองการแสดง
ลักษณะพิเศษของหนุมานในการที่เกิดมาเปนทหารเอกของพระราม หนุมานมีลักษณะเหมือนเด็ก
อายุ 16 ปในเวลาที่เกิดสามารถชวยงานของพระรามไดทันทวงที  นอกจากนั้นหนุมานในรามเกียรติ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกยังเกิดปขาล วันอังคาร เดือนสาม ตามหลักโหราศาสตร61

ไดกลาวไววาผูที่เกิดวันนี้จะเปนผูที่แข็งขัน ดวงแข็งมีจิตใจวองไว องอาจกลาหาญ ชอบตอสูผจญ
ภัยทุกชนิด ไมกลัวตออันตรายใด ๆ ใจคอกวางขวาง ไมประมาทในเรื่องสวนตัว บุคคลที่อยูใน
ลักษณะนี้ไดแก ทหาร เปนตน ลักษณะดังกลาวจะไปพองกับนิสัยของหนุมานทุกประการ สวน    
ในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินหนุมานจะอยูในครรภมารดาจนครบถวนทศมาสเหมือนคนธรรมดา
สามัญโดยทั่วไป แตในรามเกียรติ์เร่ือง พระลักพระลาม ตอนหนุมานอยูในทองแม หนุมานสามารถ
เรียนศาสตรจบในทองแมได

3.2 รูปรางหนาตาของหนุมาน
 ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกหนุมานมีรูปรางที่สวยงาม คือ

ตัวสีขาว มีกุณฑล ขนเพชร และเขี้ยวแกวซ่ึงพระอิศวรประทานมาให พระรามพบหนุมานครั้งแรกก็
รูสึกประหลาดใจและคิดวานาจะมิใชลิงปาธรรมดา ในรามเกียรติ์เร่ือง อุสสาบารส กลาววา        
“หอรมานตัวนั้นมีตัวอันเกลี้ยงกลงสมงาม” (อุสสาบารส : 52) ในรามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกย       
หนุมานก็มีผิวกายขาวเชนเดียวกัน  ในรามเกียรติ์เร่ือง อุสสาบารส หนุมานตัวใหญเทามาอัสดร ใน
บางฉบับ เชน ในเรื่อง หอรมาน หนุมานมิไดเปนลิงแตมีใบหนาคลายลิง เชน ในขอความตอนหนึ่ง
ที่กลาวถึงหนุมานวา “ปูหอรมานนั้น มันมีหนาเปนดั่งวอก” (หอรมาน  : 84)

                                         
 61เทพย สาริกบุตร, โหราศาสตรในวรรณคดี (กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร,

ม.ป.ป.) , 100 – 103.
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3.3 มีอิทธิฤทธิ์มาก
หนุมานสามารถเหาะได  ดําดินได เดินในน้ําได เชน ในรามเกียรติ์เร่ือง พระลักพระลาม

หนุมานมีกําลังมาก สามารถเรียนศาสตรจนจบในทองแม และสามารถเหาะขึ้นไปคาบพระจันทรได
8 ดวง  ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก หนุมานสามารถหาวเปนดาว
เปนเดือนและตะวันได

3.4 มีกําลังมาก
ในรามเกียรติ์เร่ือง อุสสาบารส หนุมานมีฤทธิ์กําลังเทาชาง 10 ชาง

3.5 ลักษณะพิเศษอื่น ๆ
ในรามเกียรติ์เร่ือง อุสสาบารส กลาววาสาเหตุที่หอรมานหาคูไมไดเพราะตัวใหญจนเกินไป

ดังความวา “สวนอันวา “หอรมานระโลก” นั้นจักหาวอกตัวแม ใหญเสมอกันมาเปนเมียก็หาบได
จักหาคนผูยิงมาเปนเมียก็หาบได” ( อุสสาบารส : 54 )

4. ประวัติการผจญภัย/การทํางานใหพระราม
จากการศึกษาประวัติการทํางานใหพระรามของหนุมานจะเห็นวาหนุมานนั้นทํางานใหกับ

พระรามมากมาย  หนุมานจะมีบทบาททางดานการรบเปนอยางมาก ในทํางานใหพระรามครั้ง
สําคัญ ๆ  เชน การไปถวายแหวนนางสีดาที่เมืองลงกา การไปขโมยกลองดวงใจของทศกัณฐ การไป
ชวยพระรามที่ถูกลักตัวไปที่เมืองบาดาล การไปชวยเก็บยารักษาพระลักษมณ จองถนน ทําลายพิธี
ตาง ๆ เชน ทําลายพิธีลับหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ และการชวยทํางานอื่น ๆ อีกมากมาย และที่
สําคัญ คือหนุมานจะเปนผูที่ภักดีตอพระรามมาก ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตเสมอมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3

วิเคราะหบุคลิกลักษณะและบทบาทของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ

ในวรรณคดีประเภทบันเทิงคดียอมมีตัวละครที่มีบุคลิกลักษณะและบทบาทที่แตกตาง
กันออกไปขึ้นอยูกับความตองการของผูแตงวาตองการใหเนื้อเร่ืองสนุกสนานอยางไร การศึกษา
บุคลิกลักษณะของตัวละครคือการศึกษาถึงพฤติกรรมของตัวละครที่ทําใหผูอานมองเห็นหรือเขาใจ
ตัวละครตัวนั้นไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทําใหอานวรรณคดีไดรสมากขึ้น และยังอาจทําใหผูอานเขา
ใจความคิดของผูแตงที่แฝงไวในเรื่องดวย

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กลาวถึงความสําคัญของลักษณะนิสัยของตัวละครไววา

    …ลักษณะนิสัยของตัวละครเปนเนื้อหาสําคัญที่สุดอันหนึ่งของหนังสือและความสน
ใจของคนอานสวนใหญท่ีมีความนึกคิดพอสมควร ก็มักขึ้นตออุปนิสัยของตัวละคร ถา
ลักษณะนิสัยไมเหมาะใจผูอาน หนังสือเรื่องนั้นก็มักจะไมดึงดูดความสนใจไปไดนาน …ใน
การพิจารณาลักษณะนิสัยตัวละคร ควรตั้งแนวดังนี้ ตัวละครตัวไหนสําคัญแกเนื้อเรื่อง หรือ
แกความคิดเห็นและปรัชญาของผูประพันธ มีตัวละครตัวไหนในเรื่องนั้นทําใหเนื้อเรื่องมีรส
ข้ึนในทางใด ตัวใดควรถือเปนตัวเอกเกี่ยวเนื่องกับชื่อเรื่องหรือไม1 …

ลักษณะนิสัยตัวละครในนวนิยายเทาที่ปรากฏมีสองลักษณะ  คือ ประเภทนอยลักษณะ 
(flat character) และประเภทหลายลักษณะ (round character) ตัวละครนอยลักษณะคือตัวละครที่
สรางขึ้นเพื่อใหเปนตัวแทนของความคิด หรือคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ผูอานสามารถทําความรู
จัก และจดจําตัวละครประเภทนี้ไดงาย2

                                                          
1บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วิเคราะหรสวรรณคดีไทย (กรุงเทพมหานคร : สมาคม

สงเคราะหแหงประเทศไทย, 2517), 26.
2ประทีป เหมือนนิล, วรรณกรรมไทยปจจุบัน     ( กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

2522 ), 142.
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ตัวละครหลายลักษณะหรือตัวละครที่ซับซอน หรือตัวละครที่มองเห็นไดรอบดาน คือ
ตัวละครที่ประกอบดวยคุณลักษณะตาง ๆ หลายอยางคลายบุคคลในชีวิตจริง ตัวละครประเภทนี้
สวนใหญจะมีพัฒนาการทางดานนิสัยใจคอ มีการเปลี่ยนแปลงเจตคติเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ในชีวิตสืบ
เนื่องจากผลกระทบของเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิต3

ในรามเกียรติ์ทุกสํานวนที่ผูเขียนวิทยานิพนธนํามาศึกษาหนุมานจะเปนตัวละครที่มี
ความสําคัญตอเร่ือง  หนุมานเปนตัวละครเอกที่มีหลายลักษณะทั้งดานบวกและดานลบ   พฤติกรรม
ดานบวกเปนพฤติกรรมที่ดีของหนุมาน สวนดานลบนั้นจะแสดงใหเห็นลักษณะนิสัยที่ไมพึง
ประสงคของหนุมาน พฤติกรรมดานบวก เชน มีความจงรักภักดีตอพระราม ฉลาดและรอบคอบ ทํา
ผิดแลวยอมรับผิด เปนตน สวนดานลบหนุมานจะเปนตัวละครที่มีนิสัยซุกซน ใจรอน ทะนงตน 
และเจาชู เปนตน ลักษณะนิสัยที่มีทั้งดานบวกและดวนลบของตัวละครทําใหตัวละครหนุมานมี
ความนาสนใจมาก ผูเขียนวิทยานิพนธจึงสนใจศึกษาลักษณะนิสัยของหนุมานดังกลาวโดยจะศึกษา
รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเปนหลักแลวนํามาเปรียบเทียบกับ
รามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินตาง ๆ เพื่อใหเห็นลักษณะนิสัยของตัวละครที่มีความสัมพันธตอเร่ืองอยาง
ชัดเจน

1. บุคลิกลักษณะของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ
1.1  ลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

1.1.1 ลักษณะนิสัยดานบวก
จากการศึกษาพฤติกรรมดานบวกของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พบวาหนุมานเปนทหารที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค ดังนี้
1.1.1.1 มีความจงรักภักดีตอนาย
หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเปน

วานรที่มีความจงรักภักดีตอพระรามมาก อาสาพระรามทําภารกิจตาง ๆ มากมายตามแตพระรามจะมี
โองการ แมจะตองเสี่ยงชีวิตก็ยอม พฤติกรรมความจงรักภักดีของหนุมาน มีดังนี้

เอาใจใสตอนาย การเอาใจใสตอนาย คือ การเอาใจใสตอหนาที่ที่นายส่ัง 
ใหไปทําดวยความเต็มใจ ทํางานก็ทําอยางเต็มที่ ตั้งใจทํางาน คิดถึงความรูสึกของนายเปนสําคัญ  

                                                          
3นันททยา ลําดวน, วรรณคดีการละคร (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,2531), 142.
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และเขาเฝาอยางสม่ําเสมอ  จะเห็นวาในการทํางานแตละครั้งหนุมานจะคิดถึงความรูสึกของพระราม
เสมอ หนุมานจะไมทําใหพระรามกริ้วที่อุตสาหใชใหไปทําราชการแตกลับทํางานไมสําเร็จ          
ดังประสงค  หนุมานจึงทํางานดวยความเอาใจใสตอความรูสึกของพระรามมาก  เชน  ในตอนที่   
หนุมานสะกดทาวชมพูมาถวายพระราม หนุมานกลาวกับสุครีพวาหากกลับไปทูลพระรามวาทาว
ชมพูไมไปเฝาพระรามเกรงวาพระรามจะโกรธแลวแผลงศรมาลางผลาญเมืองชมพู ทําใหตองเสียคน
จํานวนมาก นอกจากนั้นพระรามจะวาไดวาอุตสาหใชมา ยังทํางานไมสําเร็จ

บัดนั้น หนุมานผูชาญชัยศรี
ไดฟงจึ่งตอบวาที เรานี้มาถึงทาวชมพู
บอกกลาวราวเรื่องก็แจงใจ เมื่อเธอมิไปจะแข็งอยู
เห็นทาจะเปนเสี้ยนศัตรู ตอองคพระผูอวตาร
แมนกลับไปทูลองคพระสี่กร จะโกรธาแผลงศรมาลางผลาญ
ชมพูนคราจะแหลกลาญ เพราะเรานาหลานไมตรึกตรา
จะเสียพลยี่สิบสมุทร ซึ่งจะไดตอยุทธยักษา
ท้ังจะเปนกรรมเวรา ภายหนาติดตัวเราไป
เสียทีเปนทหารชาญฤทธิ์ พระจักรกฤษณจะติโทษได
วาใชเรามาตางใจ เพียงนี้ยังใหเสียการ ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2  : 56)

ในตอนที่ไปถวายแหวนนางสีดา หนุมานเขาใจผิดคิดวานางสีดานอนอยู
กับทศกัณฐก็โกรธมากที่นางสีดาไมจงรักภักดีตอพระราม ในขณะที่พระรามตองโศกเศราเพราะคิด
ถึงนาง หนุมานเจ็บแคนแทนพระรามจนถึงกับจะตัดเศียรนางไปถวายพระราม ดังความวา

ขบฟนกระทืบบาทา ดูดูสีดามารศรี
พระหริวงศทรงโศกโศกี ดั่งหนึ่งชีวีจะบรรลัย
ควรหรือมารวมรสรัก กับไอทศพักตรก็เปนได
ไมซื่อตรงตอองคภูวไนย ไวใยใหหนักดินดอน
กูจะตัดเศียรเกลาไปถวาย องคพระนารายณทรงศร
คิดพลางแกวงตรีฤทธิรอน วานรโลดโผนโจนมา  ฯ

 (บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 111)
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ในตอนที่ไมยราพจะมาสะกดทัพลักพระรามไปเมืองบาดาล หนุมานก็ทํา
หนาที่ของทหารที่จงรักภักดีคอยปองกันภัยใหพระราม ดวยการอาปากอมพลับพลาที่ประทับของ
พระรามไว ไมใหไมยราพลักพระรามไปได   ดังความวา

         บัดนั้น หนุมานผูชาญชัยศรี
ไดฟงบัญชาพระจักรี ชุลีกรสนองพระโองการ
อันตัวของขาผูรองบาท ก็นับวาเปนชาติทหาร
จะขออาสาพระอวตาร ปองกันภัยพาลกุมภัณฑ
มิใหมันลวงเขามาถึง ถึงองคภูวไนยรังสรรค
ทูลแลวถวายบังคลคัล ท้ังสุครีพนั้นก็ออกมา   ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2  : 313)

สูงจด ภวัคพรหมาน ใหญเทาจักรวาลสิงขร
เบื้องต่ําใตพื้นดินดอน หยั่งถึงสาครรองดิน
หางวงเปนปราการลอม โอบออมโยธาไวสิ้น
อันพลับพลาแกวโกมิน ขุนกบินทรเอาไวในอุรา
อาโอษฐออกเปนทวาร ใบบานปดเปดนั้นชิวหา
พิเภกกับพระลักษมณอนุชา นั่งรักษาองคพระจักรี ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2  : 314)

หลังจากนั้นหนุมานก็ไดติดตามอยางไมเห็นแกความเหนื่อยยากลําบากไป
ชวยพระรามที่ไมยราพสามารถลักตัวไป หนุมานตองผานดานอันตรายมากมาย เชน ดานยักษ ยุงตัว
โตเทาแมไก ชาง เขากระทบกัน เมื่อหนุมานไปพบพระรามนอนอยูโดยที่ไมมีแมแตใบไมจะรอง
องค หนุมานหวงใยพระรามมาก จนถึงกับแสดงความเศราโศกเสียใจออกมาพรอมกับตําหนิที่ตัว
เองไมสามารถชวยพระรามได  ดังความวา

โอวาพระจอมมงกุฎเกศ ลือเดชทั่วทศทิศา
เปนที่พึ่งมนุษยเทวา ควรหรือมานอนอยูในกรง
อนิจจาเปนนาอนาถจิต พระกายติดไปดวยธุลีผง
ไรท้ังภูษาผสมทรง ใบไมจะรององคก็ไมมี
เสียแรงเลี้ยงทหารชํานาญยุทธ นับสมุทรไวใตบทศรี
แจงวาไมยราพอสุรี ในราตรีจะลอบขึ้นไป
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ทําการสะกดแตเพียงนั้น ชวยกันรักษาไวไมได
เสียทีท่ีมีฤทธิไกร มาหลับไหลดวยเวทวิทยา
มันจึ่งไดพาพระจักรี มาถึงบุรียักษา
หาไมท่ีไหนอสุรา จะรอดลงมายังบาดาล
จะพิฆาตฟาดฟนดวยตรีเพชร ใหเศียรเด็ดเสียบไวกับหนาฉาน
จึ่งจะสมน้ําหนาไอสาธารณ ท่ีอหังการกําเริบใจ
ร่ําพลางฟูมฟายชลนา ซบพักตรโศกาสะอื้นไห
ดั่งหนึ่งจะสิ้นชีวาลัย ไมเปนสติสมประดี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 335)

จะเห็นไดวาหนุมานตองวางแผนใชกลอุบายมากมายจึงสําเร็จดังที่        
หนุมานรายงานใหพระรามฟงในภายหลังวา

………………… ขาตามไปยังบาดาล
ตีดานอสุราหาช้ัน ไดโรมรันกันหนักหักหาญ
แลวฆาไมยราพขุนมาร วายปราณสุดสิ้นชีวี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2  : 345)

ในตอนที่พระลักษมณตองหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ หนุมานอาสา
ไปเก็บยาเพื่อรักษาพระลักษมณ  เมื่อไปถึงหนุมานเห็นพระอาทิตยชักรถขึ้นก็นึกถึงคําที่พิเภกบอก
ไววาหากพระอาทิตยขึ้นมาเมื่อใดพระลักษมณก็จะตายเมื่อนั้น หนุมานยอมสละชีวิตเพื่อชวย     
พระลักษมณโดยไมคํานึงถึงอันตรายใด ๆ ดวยการไปยึดรถพระอาทิตยจนถูกพระอาทิตยเผา       
ดังความวา

       เห็นพระอาทิตยขับรถ เลี้ยวลดตามเหลี่ยมสิงขร
ลวงจากทวีปอุดร ไขสีออนออนขึ้นมา
ขุนกระบี่ผูปรีชาไว ไมอาลัยแกชีพสังขาร
ผาดโผนโจนทะยานดวยฤทธา ฉวยทายรัถาพระสุริยัน  ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2  : 369)
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ในตอนที่พระรามหาผูอาสาไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐเนื่องจาก
จะฆาทศกัณฐอยางไรทศกัณฐก็ไมตาย พิเภกทูลพระรามวาวิธีที่จะฆาทศกัณฐไดคือตองนํากลอง
ดวงใจของทศกัณฐที่ถอดฝากพระฤๅษีโคบุตรไวมาบีบใหละเอียด   ทศกัณฐก็จะตาย การทํางานครั้ง
นี้เปนงานที่เส่ียงอันตรายมากเนื่องจากตองไปในแดนของศัตรูหากทํางานผิดพลาดอาจถึงแกชีวิตได   
พระรามถามหาผูสมัครใจถึงสามครั้งแตก็ไมมีผูใดอาสา อาจเกิดจากความรักตัวกลัวตายของทหารก็
เปนได มีเพียงหนุมานคนเดียวที่อาสาทํางานนี้ดวยความเต็มใจ โดยใหเหตุผลวาเมื่ออาสามาเปน
ทหารของพระรามแลวก็จะขอทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด  ดังความวา

        บัดนั้น วายุบุตรวุฒิไกรใจกลา
เห็นทหารทั้งสองนครา กมหนาไมทูลประการใด
แตนิ่งใหถามถึงสามครั้ง หวังจะดูศักดาอัชฌาสัย
วาทหารตนใดจะอาจใจ ไปลวงพระมหามุนี
ครั้นไมมีผูจะอาสา ก็สมเจตนากระบี่ศรี
นอมเกลารับราชวาที ชุลีกรสนองพระโองการ
ขาบาทวายุบุตรวุฒิไกร ตั้งใจมาเปนทหาร
จะขออาสาบทมาลย ลวงเอาวิญญาณกุมภัณฑ ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3  : 334)

 ในตอนที่หนุมานครองเมืองนพบุรี หนุมานก็ไมลืมหนาที่อันสําคัญคือ
การเขาเฝาพระรามอยางสม่ําเสมอ คร้ังหนึ่งเกิดศึกทาวมหาบาล ทาวมหาบาลเปนเพื่อนของทศกัณฐ 
เมื่อทราบวาทศกัณฐตายเพราะฝมือของพระราม และพระลักษมณก็โกรธมาก นอกจากนั้นพิเภก      
ผูเปนนองของทศกัณฐยังไปสวามิภักดิ์ตอพระราม ไมเกรงใจตน ทาวมหาบาลจึงคิดที่จะจับพิเภก
เพื่อเสียบประจานไว ฝายพระรามไดแผลงศรไปถามขาวคราวของพิเภก เมื่อพระรามทราบวาพิเภก
กําลังมีภัยจึงใหหนุมานไปชวยพิเภกทําศึกสงคราม หนุมานทําตามความประสงคของพระรามดวย
ความเอาใจใส  จนงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  การที่หนุมานเอาใจใสตอนายของตนเปนการแสดง
ใหเห็นถึงคุณลักษณะของทหารที่ดีที่ควรเอาเปนเยี่ยงอยาง ดังความวา

เมื่อนั้น พญาอนุชิตชาญสนาม
สถิตปราสาทแกวแวววาม ทั้งสามเปนสุขสวัสดี
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ตั้งอยูในธรรมทศพิธ โดยกิจกษัตริยเรืองศรี
เจ็ดวันไปเฝาพระจักรี ยังท่ีอยุธยาพระนคร

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 530)

จะเห็นไดว าหนุมานเอาใจใสตอพระรามมาก   หากพระรามมี                
พระประสงคส่ิงใดหนุมานจะรับใชอยางไมขาดตกบกพรอง แสดงใหเห็นความจงรักภักดีของทหาร
ที่ยากจะหาผูใดเสมอเหมือน

รักษาเชิดชูเกียรติยศนายของตน  ในตอนที่รวมทําสงครามกับพระราม
นั้น หนุมานไมตองการใหพระรามตองเสียเกียรติยศแกบรรดายักษที่ยกมา จึงใหพระรามนั่งบนบา
ของตนเองเพื่อรักษาเกียรติยศของพระรามไวและเพื่อตองการเชิดชูความเปนกษัตริยที่อยูเหนือคน
ธรรมดาทั่วไปของพระรามดวย

บัดนั้น หนุมานผูมีอัชฌาสัย
นอมเศียรกราบทูลสนองไป ซึ่งเสด็จมาในครั้งนี้
มิไดทรงราชรัถา ต่ํากวารถพญายักษี
ไมควรดวยองคพระภูมี เปนที่อัปยศแกขุนมาร
เชิญเสด็จขึ้นเหนืออังสา แหงขาผูเปนทหาร
แลวจึ่งตอกรรอนราญ ผลาญมันใหมวยชีวี ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3  : 56)

         ไมตีตนเสมอนาย   หนุมานทํางานตามที่พระรามสั่งดวยความจงรักภักดี
และซื่อสัตยตอพระรามเสมอมา ทหารที่จงรักภักดีตอนายนั้นจะตองไมตีตนเสมอนาย ดังเชน       
หนุมานไมขอครองเมืองรวมกับพระรามหลังจากที่เสร็จศึกสงครามแลว   แมวาหลังสงคราม       
หนุมานจะไดรับพระราชทานยศเปนพญาอนุชิตและไดครองราชสมบัติกึ่งอยุธยาตามที่พระรามเคย
สัญญาไวคร้ังที่เสร็จศึกไมยราพ  ดังความวา

ข้ึนนั่งยังท่ีบัลลังกรัตน ภายใตเศวตฉัตรฉายฉัน
ใหเรารอนฤทัยดั่งไฟกัลป ตัวสั่นหนาซีดลงทันที
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พางเพียงเศียรเกลาจะทําลาย เสโทซึมกายกระบี่ศรี
เหลือบแลไปดูหมูเสนี ดั่งมีศรแสงมาแทงตน

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3 : 521)

มิไดบัญชาประกาศิต ราชกิจกษัตริยนาถา
นิ่งนึกตรึกถวิลจินดา ก็แจงดวยปรีชาอันวองไว
กูเปนทหารมารวมอาสน พระนารายณธิราชหาควรไม
จึ่งบังเกิดเหตุเภทภัย ดวยศักดิ์ศรีมิไดเสมอกัน
มาตรแมนจะนั่งอยูชา นาท่ีชีวาจะอาสัญ
คิดแลวยางเยื้องจรจรัล จากอาสนสุวรรณอลงกรณ  ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3 : 521)

หนุมานรีบลงจากบัลลังกและถวายราชสมบัติคืนพระรามเพราะรูวาตนกับ
พระรามศักดิ์ไมเสมอกัน พระอิศวรใหพระนารายณอวตารมาปราบยักษ พระรามคือเทพที่มีศักดิ์สูง
กวาหนุมานซึ่งเปนแคทหารของพระรามจึงไมควรอาจเอื้อมตีเสมอพระมหากษัตริย จะสังเกตวา     
ผูแตงรามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก คงมีพระราชประสงคที่จะ
ใหขอคิดและเตือนสติทหารไมใหทหารคิดยึดอํานาจกษัตริย

คอยเตือนสติเพื่อนรวมงาน นอกจากจะเอาใจใสตอนาย รักษาเชิดชูเกียรติ
ยศนายของตน และไมตีตนเสมอนายแลว หนุมานยังคอยเตือนสติเพื่อนรวมงานใหทํางานดวยใจจง
รักภักดีดวย  เชน ในตอนที่หนุมานเตือนชมพูพานถึงบทบาทของทหารวาควรเอาตัวอยางนก  สดายุ
ที่สูอุตสาหสละชีวิตสูกับทศกัณฐ จนถูกทศกัณฐทํารายในตอนที่ทศกัณฐลักนางสีดาไปยัง  กรุง
ลงกา นกสดายุอุตสาหฝนใจรอจนกระทั่งพบพระรามแลวแจงขาวทศกัณฐลักนางสีดาใหพระราม
ทราบ พรอมทั้งมอบแหวนของนางสีดาที่ทศกัณฐขวางใสตนใหพระราม กอนที่จะสิ้นใจตาย  หนุ
มานเตือนสติทหารวาเมื่อตั้งใจมาเปนทหารแลวก็จงอาสาทํางานไปจนกวาจะตาย

บัดนั้น คําแหงหนุมานทหารใหญ
จึ่งวาแกหลานหัสนัยน ชมพูพานผูใจภักดี
ปางนี้นารายณอวตาร ลงมาสังหารยักษี
ใชเราไปเฝาพระเทวี ยังท่ีลงกาพระนคร
ถึงยากลําบากก็จําไป ใหพบอัครเรศดวงสมร
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ตั้งใจอาสาพระสี่กร อยาอาวรณแกชีพชีวา
ถึงมาตรตัวตายจะไวยศ ใหปรากฏดั่งราชปกษา
อันชื่อสดายุผูศักดา สกุณาสูเสียชีวัน
จึ่งควรดวยเราเปนทหาร องคพระอวตารรังสรรค
ความดีจะอยูช่ัวกัลป จนสิ้นสุริยันจันทรา ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 94 )

จะเห็นไดวาหนุมานนั้นเปนทหารที่มีความจงรักภักดีมาก หนุมานทํางาน
โดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ยอมเสี่ยงตายเพื่อปฏิบัติหนาที่ของตน ในการทํางานใหพระรามแตละครั้ง
หนุมานไมเคยทําใหพระรามผิดหวังแมแตคร้ังเดียว หนุมานเอาใจใสตอนายมาก รักษาเชิดชูเกียรติ
ยศนายของตน ไมตีตนเสมอนาย นอกจากนั้นยังคอยเตือนสติเพื่อนรวมงานดวย ผูอานจะมองเห็นวา
หนุมานนั้นมีความสําคัญตอกองทัพและมีความสําคัญตอพระรามมาก พระรามมิเคยทําโทษหนุมาน
อยางรุนแรงนอกจากตําหนิที่หนุมานใจรอนไปเทานั้น  จะเห็นวาพระรามไวใจหนุมานมาก ในการ
อาสาไปทํางานแตละครั้งโดยเฉพาะครั้งสําคัญคือการที่หนุมานไปหลอกลอเอากลองดวงใจของทศ
กัณฐโดยท่ีไมคํานึงถึงอันตรายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พระรามยอมใหความรวมมือกับหนุมาน
แตโดยดี เพราะคิดวาหนุมานจะทํางานไดสําเร็จดังที่หวังไว

การที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกใหหนุมานมีคุณลักษณะที่
พึงประสงคเชนนี้อาจเกิดจากพระองคมีพระราชประสงคจะแสดงใหทหารของพระองคทราบวา
ทหารที่ดีควรเปนเฉกเชนหนุมานที่ยอมสละชีวิตเพื่อพระมหากษัตริยได

1.1.1.2 ฉลาด และรอบคอบ
ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกหนุมานได

แสดงความฉลาดและรอบคอบของตนในการทํางานตาง ๆ ดังนี้
ในตอนที่พบกับยักษฤทธิกัน หนุมานผูมีความฉลาดและรอบคอบไดบอก

กับสุครีพวาหากฆายักษเหลานี้เสีย สงครามภายหนาจะไดเบาแรงลง

จึ่งวาแกสุครีพนาชาย บัดนี้พระนารายณทรงศร
จะยกโยธาพลากร ไปราญรอนอสูรในลงกา
เราเปนทหารมาพานพบ จะรบดูฝมือยักษา
ฆาเสียใหสิ้นบรรดามา สงครามภายหนาจะเบาแรง

  (บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 46)
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ในตอนที่พระรามใหหนุมานไปถวายแหวนนางสีดา หนุมานไดกราบทูล
พระรามดวยความรอบคอบวาการที่จะถวายแหวนใหแกนางนั้นกลัววานางจะไมเชื่อใจคิดวาฝาย
ของทศกัณฐที่ไปเที่ยวเลนอาจเก็บมาไดเพราะแหวนตกอยูในปา  และอีกประการหนึ่งนางก็ไมรูจัก
หนุมานดวยจะทําอยางไรใหนางเชื่อใจ ดังความวา

บัดนั้น วายุบุตรวุฒิไกรใจหาญ
รับสไบธํามรงคอลงการ กราบกับบทมาลยดวยยินดี
แลวทูลวาซึ่งพระองคใช ใหไปลงกาบุรีศรี
แจงขาวอัครราชเทวี เพียงนี้พอไดดั่งบัญชา
แตซึ่งจะถวายพระธํามรงค กับสไบแกองคกนิษฐา
เกลือกนางจะแคลงวิญญาณ วาของนี้ตกอยูในไพร
พวกทศกัณฐไปเที่ยวเลน ใครเห็นก็เก็บมาได
หากแกลงแตงลวงประโลมใจ มิใชทหารพระจักรี
ขอนี้ขาบาทเห็นยากนัก ดวยนางไมรูจักกระบี่ศรี
ทําไฉนจะใหพระเทวี สิ้นที่สงสัยในวิญญาณ ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 80)

ความรอบคอบของหนุมานในครั้งนี้ ทําใหพระรามตองเลาเรื่องเมื่อครั้งที่
ทาวชนกบิดาของนางสีดาไดทําพิธีหาคูครองใหนางสีดาดวยการจัดใหมีการยกธนูมหาโมลีขึ้น หาก
ใครสามารถยกธนูไดคนนั้นจะไดเปนสวามีของนาง  พระรามมีความประสงคที่จะแขงขันยกธนู
ดวย เมื่อพระรามพบนางสีดาครั้งแรกพระองคไดสบตากับนางที่มองมาจากชองหนาตาง ซ่ึงความ
นัยนี้ไมมีใครรูแนนอน  เมื่อหนุมานไปถึงลงกา หนุมานจะตองทํางานอยางเหนื่อยยากเพื่อตามหา
นางสีดา   การตามหานางสีดาหนุมานตองใชทั้งความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความละเอียด
ถ่ีถวนในการสํารวจทิศทางเพื่อไมใหยักษจับตัวได  หนุมานผูมีความรอบคอบปลอมเปนยักษปะปน
เขาไปในเมืองลงกา  เมื่อมาถึงหนาพระลานหนุมานก็ตองนึกถึงความปลอดภัยของตนเองมิใหยักษรู
วาตนปลอมเขามาหนุมานจึงอานเวทยสะกดทัพจนบรรดายักษพากันหลับ หลังจากนั้นหนุมานตอง
พยายามตรวจตราวานางสีดาควรอยูที่ใดซึ่งสถานที่ที่หนุมานคิดวานาจะพบนางสีดาคือในปราสาท
ของทศกัณฐ     หนุมานผูมีความรอบคอบจึงแปลงกายเปนวานรนอยถือตรีเพชรเขาไปในปราสาท
ตาง ๆ ของทศกัณฐ   หนุมานตรวจตราปราสาทของทศกัณฐทุกหลังอยางถ่ีถวน และพยายามสังเกต
ใบหนาของหญิงที่อยูในปราสาทวามีรูปพรรณสัณฐานเหมือนนางสีดาหรือไม
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ตอมาเมื่อหนุมานพบนางสีดา หนุมานผูมีความความฉลาดจึงเลาเรื่องเทา
ความตอนที่ตนมาเปนทหารของพระรามใหนางฟงวา เมื่อคร้ังที่นางอยูกับพระรามหนุมานยังไมได
เปนทหารของพระราม  หนุมานถวายแหวนและสไบที่พระรามฝากมาใหนาง และเลาเรื่องพระราม
สบตานางที่ชองหนาตางใหนางสีดาฟง นางสีดาจึงเชื่อ

เมื่อพระองคอยูดวยพระทรงสังข ขายังหามาเปนขาไม
ทูลพลางถวายแหวนสไบ ของนี้ภูวไนยใหมา
สั่งวาธํามรงคพระเทวี อสุรีถอดขวางปกษา
สดายุเมื่อใกลมรณา ถวายพระจักราฤทธิรอน
อันพระภูษาสไบทรง ขององคอัคเรศสายสมร
ซึ่งฝากไวกับวานร ภูธรใหเปนสําคัญมา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม2 : 122)

ในตอนที่หนุมานไปถวายแหวนนางสีดาที่เมืองลงกาแลวถูกทหารจับได
หนุมานไดแสดงความฉลาดของตนโดยการใหฝายของทศกัณฐเอานุน สําลีและผาชุบน้ํามันยางพัน
เขากับตัวตั้งแตหัวไปจนหาง แลวใหจุดไฟเผาเพื่อตนจะไดเผาลงกาตามที่ตั้งใจไว ดังความวา

บัดนั้น คําแหงหนุมานทหารใหญ
ไดฟงอสุรีก็ดีใจ แกลงกลาวใสไคลดวยมารยา
ซึ่งจะฆาขาดวยอาวุธ ไหนจะสิ้นสุดสังขาร
จงใหเอานุนสําลีมา กับผาชุบน้ํามันยาง
แลวจึ่งเอาพันเขาท้ังตัว ตลอดแตหัวไปจนหาง
ช้ันนอกนั้นใหเอาฟาง ทําตางเชือกรัดผูกพัน
แลวจึ่งเอาไฟจุดเขา เผาใหสิ้นชีพอาสัญ
เลือดเนื้อก็จะสูญไปดวยกัน ไมทันทนทุกขเวทนา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม2 : 147)

ในตอนเผาเมืองลงกา  ไฟที่หางของหนุมานไมยอมดับ  หนุมานไปหาพระ
นารถฤๅษีขอใหชวย  พระนารทฤๅษีบอกวาส่ิงที่สามารถดับไฟไดอยูในตัวของหนุมานเอง    หนุ
มานก็คิดไดจึงเอาหางอมไวในปาก ไฟจึงดับ  ดังความวา
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บัดนั้น หนุมานผูชาญชัยศรี
ไดฟงพระมหามุนี กระบี่คิดไดดวยปรีชา
จึ่งเอาหางใสปากอม อัดลมในชองนาสา
เพลิงนั้นก็ดับดั่งจินดา ดวยอุบายปญญาพระนักพรต

 (บทละครรามเกียรติ์ เลม2 : 150)

ในตอนที่ตามไปฆาวิรุณจําบัง หนุมานไดพบกับนางวานริน หนุมานผูมี
ความฉลาด และรอบคอบไดแปลงเปนมนุษยเพราะคิดวาสตรียอมพอใจบุรุษมากกวาพอใจวานร

ถึงปากถ้ําแกวแพรวพราย ลูกพระพายผูมีอัชฌาสัย
จึ่งตรึกดวยปรีชาไว ครั้นจะไปดวยเพศวานร
เจรจาปราศรัยกับนาง จะรังเกียจในทางสโมสร
จะเนิ่นนานเสียการพระสี่กร ซึ่งตามมาราญรอนอสุรี
จําจะนิมิตเปนมนุษย ใหบริสุทธิ์หนุมนอยเฉลิมศรี
เขาไปไตถามนางเทวี นาท่ีบังอรจะออนใจ
อันธรรมดาสตรีกับบุรุษ สุดอยูแตความพิสมัย
มาตรแมนจะประสงคสิ่งใด ก็จะไดสําเร็จดั่งจินดา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3 : 185 - 186)

ความฉลาดและความรอบคอบของหนุมานในครั้งนี้  ทําใหนางวานริน
บอกที่ซอนตัวของวิรุณจําบังแกหนุมาน จนทําใหหนุมานสามารถฆาวิรุณจําบังสําเร็จ

ในตอนที่จะไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ หนุมานไดกลาวกับองคต
วาการไปครั้งนี้ยากมาก หนุมานจําเปนตองไปตีสนิทกับพระฤๅษีโคบุตรกอนเพื่อใหพระฤๅษี       
โคบุตรพาตนไปถวายตัวกับทศกัณฐ แตตนเกรงวาพระรามจะแคลงใจไมรูแผนการนี้จึงจําเปนตอง
ไปทูลใหพระรามทราบเรื่องกอน  ดังความวา

ครั้นมาเกือบใกลพระอาศรม ลูกลมผูมีอัชฌาสัย
จึ่งวาแกองคตผูรวมใจ ซึ่งพระภูวไนยใชมา
ใหเอาดวงใจขุนมาร การนี้เห็นยากหนักหนา
จําจะคิดลวงพระสิทธา ใหพาไปถวายทศกัณฐ
จะทําเปนขาใชใหสนิท จึ่งจะไดดวงจิตไอโมหันธ
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เกลือกวาพระองคทรงสุบรรณ ไมทันรูจะแคลงใตธุลี
พี่จะกลับไปเฝาพระภูวไนย ทูลความลับไวใหถวนถี่
เจาจงอยูทาในที่นี้ สั่งแลวขุนกระบี่ก็กลับมา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3 : 335)

หนุมานไดขอพระรามมิใหสงสัยส่ิงใดทั้งส้ิน  หากมีใครมากราบทูลอยาง
ไร  ใหพระรามรอตนภายในเจ็ดวันกอน  ดังความวา

บัดนั้น คําแหงหนุมานชาญสมร
คอยกระซิบทูลองคพระสี่กร ภูธรจงทรงพระเมตตา
อันการครั้งนี้เห็นยากนัก จักไดดวงใจยักษา
จะอุบายถายเทดวยมารยา แมนใครมาวาประการใด
จงไวแตในพระทัยกอน ภูธรอยาคิดสงสัย
กวาขาจะกลับมาเฝาพระทรงชัย กําหนดไวในเจ็ดราตรี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3 : 336)

ในตอนที่พระฤๅษีโคบุตรพาหนุมานไปเฝาทศกัณฐ หนุมานไมไหวทศ
กัณฐ ทศกัณฐถามเหตุผลวาทําไมหนุมานจึงไมไหวตน  หนุมานตอบไปดวยความฉลาดวาสาเหตุ
เกิดจากตนยังไมไดไหวพระพาย เพราะพระพายเปนบิดาของตน ตนตองไหวบิดากอนจึงคอยไหว
คนอื่น เพราะผูใหกําเนิดเปนผูที่มีพระคุณสูงสุด และหนุมานก็ปฎิบัติดังนี้กับพระรามเชนกัน จึงทํา
ใหทศกัณฐไมแคลงใจหนุมาน ดังความวา

        มิไดไหวพระพายบิดากอน ก็ไมประนมกรบทศรี
ตออยูมาหลายราตรี ไดอัญชุลีพระบิดา
ขาจึ่งบังคมพระราม เปนความจริงมิไดมุสา
แมนวาพระพายพัดมา ขาไดวันทาแลวเมื่อใด
จึ่งจะนบนิ้วข้ึนประนม นอมเศียรบังคมพระองคได
พระบิดาอยาแหนงแคลงใจ จงใหอภัยแกลูกนี้

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 355 )

จะเห็นวาในการทํางานของหนุมานแตละครั้ง หนุมานจะใชทั้งความฉลาด
และความรอบคอบเพื่อที่จะทํางานนั้น ๆ ไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ความฉลาดและความรอบคอบ
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ของหนุมานมีความสัมพันธกับเรื่องมาก เพราะทําใหผูอานเห็นเชาวปญญา และกลวิธีอันแยบยล
ของหนุมานในการพูด และแกกลอุบายตาง ๆ ในการทํางานแตละครั้งหนุมานจะมีการวางแผนไว
อยางดี จนทําใหฝายทศกัณฐหลงกลอุบายของหนุมานจนถูกหนุมานฆาตาย พฤติกรรมที่ฉลาดและ
รอบคอบของหนุมานทําใหผูอานมองเห็นความสามารถของหนุมานที่มีเหนือกวาวานรธรรมดาได
อยางชัดเจน  หนุมานจึงสมควรเปนทหารเอกของพระราม

1.1.1.3 กลาหาญ
หนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมีความ

กลาหาญมาก   การออกรบทุกครั้งหนุมานจะออกรบโดยไมเคยกลัวความตายเลย และสูรบอยาง    
สุดความสามารถ ซ่ึงมีทั้งการรบรวมกับคนอื่น และรบเพียงคนเดียว  ในการรบคนเดียวผูอานจะ
มองเห็นทั้งความสามารถ และความกลาหาญของหนุมานดวย ดังนี้

  ตอนหนุมานหักสวนทศกัณฐหนุมานออกรบแตเพียงผูเดียวอยางกลาหาญ

มือตบตีนถีบปากกัด ฟาดฟดเขนฆายักษี
บางมวยมุดสุดสิ้นชีวี อสุรีหนุนเนื่องไมเปลืองตา
ผูเดียวเคี่ยวขับสัประยุทธ ฉวยชิงอาวุธทั้งซายขวา
กลอกกลับฟนแทงไปมา อสุราตายกลาดดาษไป

(บทละครรามเกียรติ์ เลม : 126)

ตอนศึกกําปน หนุมานออกรบกับกําปนแตเพียงผูเดียวอยางกลาหาญเชน
เดียวกัน

บัดนั้น หนุมานผูชาญชัยศรี
มิไดเจ็บชํ้าอินทรีย ขุนกระบี่ผุดลุกขึ้นยืนยัน
ตาแดงดั่งแสงพระสุริยา กริ้วโกรธโกรธาตัวสั่น
มาดหมายจะลางชีวัน ขบฟนเขาไลรอนราญฯ 

(บทละครรามเกียรติ์ เลม2 : 622)

ตอนศึกอัศกรรณ   หนุมานออกรบเพียงผูเดียว แตรุกไลยักษตายเปน
จํานวนมาก สวนที่รอดตายก็วิ่งหนีแตกกระเจิงไป
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ผูเดียวโรมรันฟนฟาด องอาจเพียงพญาไกรสร
พลยักษตายยับลงกับกร วานรไลรุกคลุกคลี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3 : 574)

เมื่อนั้น พญาอนุชิตชาญสมร
ผูเดียวรบรันประจัญกร ตะลุมบอนกลางหมูโยธี
เทากับมือตบปากกัด จับฟดดวยกําลังกระบี่ศรี
หัวขาดตีนขาดไมสมประดี ตายหนีวิ่งแยกแตกกัน

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3 : 702)

1.1.1.4 ชางสังเกต
ในตอนที่นางเบญกายแปลงเปนนางสีดาทําตายลอยน้ํามาเพื่อหลอก

พระรามนั้น  พระรามคิดวาเปนนางสีดาจึงกริ้วหนุมานมากที่ไปเผาเมืองลงกาจนทําใหทศกัณฐ
โกรธแลวฆานางสีดาเสีย  หนุมานสังเกตศพแลวทูลพระรามวาคงเปนแผนของฝายทศกัณฐที่จะมา
ลวงพระรามเพื่อมิใหพระรามขามไปเมืองยักษ เพราะตนไดสังเกตแลววาธรรมดาแลวคนที่ตายยอม
พุพอง แตศพนี้สดไมมีกลิ่น และศพยังลอยทวนน้ําดวย ตนจะขอเอาศพเผาไฟ หากเปนยักษแปลงมา
ยอมไมสามารถทนกับความรอนได   ดังความวา

บัดนั้น หนุมานผูมีอัชฌาสัย
ไดฟงบัญชาภูวไนย นอมเศียรทูลไปดวยปรีชา
อันรูปนี้ดูประหลาดนัก ใชองคอัคเรศเสนหา
เห็นจะเปนอสูรมารยา แปลงมาใหเหมือนนางเทวี
ดวยอุบายกลสงคราม มิใหขามไปเมืองยักษี
พระองคทรงฟาธาตรี ภูมีหยุดยั้งฤทัยคิด

(บทละครรามเกียรติ์ เลม2 : 203)

สําคัญมีมาก็จริงอยู พิเคราะหดูเปนกลยักษี
ธรรมดาสัตวสิ้นชีวี มิไดเนาพองอยาพึงคิด
อันศพนี้สดไมมีกลิ่น จะลอยวารินนั้นเห็นผิด
ท้ังพลับพลาพระองคทรงฤทธิ์ สถิตเหนือลงกากรุงไกร
เหตุไฉนจึ่งรูปศพนี้ จะลอยทวนวารีข้ึนมาได
ขาขอเอาขึ้นบนกองไฟ ชันสูตรใหประจักษตา
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แมนวาเปนรูปอุบายกล จะไมทนเพลิงแรงแสงกลา
ถาองคอัครราชชายา เห็นวาจะสิ้นกับอัคคี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 204 )

หนุมานก็สามารถพิสูจนไดวาความคิดของตนถูก เพราะเมื่อเอาศพ      
นางสีดาแปลงวางบนกองไฟ ศพนั้นก็ไมสามารถทนตอความรอนได นางสีดาแปลงรีบออกมาจาก
กองไฟแลวกลายรางเปนนางเบญกายทันที  ในที่สุดหนุมานก็สามารถจับนางมาใหพระรามลงโทษ
ได

ตอนที่พระรามใหประคนธรรพไปสํารวจสถานที่เพื่อตั้งทัพ ประคนธรรพ
กลับมาทูลพระรามวาไมมีส่ิงที่นาสงสัยแตอยางใด คร้ันหนุมานไปสํารวจเองบางหนุมานพบวามีส่ิง
ผิดปกติเกิดขึ้นเพราะไมมีส่ิงมีชีวิตอาศัยอยูเลยจึงกลับไปทูลพระราม

สองนายเดินเดาะเลาะทาง ตามหวางทิวแถวแนวปา
ถึงท่ีนิมิตอสุรา ถิ่นฐานโอฬารชอบกล
ประกอบดวยมิ่งไมหลายพรรณ เรียงรันผลิดอกออกผล
ดิบหามสุกแซมแกมปน งอมหลนเกลื่อนกลาดดาษไป
อันหมูวิหคท้ังหลาย จะกล้ํากรายมากินก็หาไม
พิเคราะหดูดวยปรีชาไว ก็แจงใจวากลอสุรา
เหมือนคําพิเภกกราบทูล นเรนทรสูรปนภพเรืองศรี
ดีรายภายใตปถพี จะมีอสูรมารยา
อยาเลยจะลงไปดู ใหรูอุบายยักษา
คิดแลวสําแดงเดชา แทรกพื้นพสุธาลงไป

(บทละครรามเกียรติ์ เลม2 :  255)

ในตอนศึกอินทรชิต อินทรชิตแปลงกายเปนพระอินทรทรงชางเอราวัณมา
ลวงพระลักษมณ  หนุมานไดสังเกตพระอินทรและบริวารแลวทูลพระลักษมณวาตนไมเคยเห็น    
พระอินทรกับหมูเทพบุตรถืออาวุธแลวมีนางระบําคอยรําฟอนมากอน อาจจะเปนกลของยักษขอให
พระลักษมณระวังองคไว

บัดนั้น ลูกพระพายฤทธิแรงแข็งขัน
ฟงนองพระองคทรงสุบรรณ บังคลคัลแลวทูลสนองไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



134

อันโกสียกับหมูเทพบุตร ถือสาตราวุธหาเวนไม
มีท้ังนางรําระบําใน มิไดเคยเห็นแตกอนมา
หรือจะเปนกลอุบาย มารยาแยบคายยักษา
นาฉงนสนเทหในวิญญาณ ผานฟาระวังใหจงดี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม2 : 502)

ในตอนศึกอินทรชิตนี้ถึงแมหนุมานจะทูลเตือนพระลักษมณแลวก็ตาม แต
พระลักษมณก็กลับหลงกลของฝายอินทรชิตจนได  ทําใหพระลักษมณถูกศรของอินทรชิตจนสลบ
ไป    สวนหนุมานเองก็ถูกฟาดดวยศรของอินทรชิตตกลงมาสลบเชนเดียวกัน

1.1.1.5 ทําผิดแลวยอมรับผิด
หนุมานเปนทหารที่นาชื่นชมมากตรงที่เปนผูที่ไมโยนความผิดไปให

บุคคลอื่น  เมื่อทําผิดก็ยอมรับผิดแตเพียงผูเดียว  ดังนี้
ในตอนที่ทะเลาะกับนิลพัท พระรามกริ้วที่หนุมานไปมีเร่ืองกับนิลพัท    

จนทําใหนิลพัทตองกลับไปเมืองของตน หนุมานทูลพระรามวาตนสํานึกผิด ดังความวา

อันตัวของขานี้โทษผิด ถึงสิ้นชีวิตสังขาร
ซึ่งพระองคทรงพระเมตตา ไมลางชีวาใหบรรลัย
พระคุณล้ําลนพนนัก หนักกวาดินฟาไมเปรียบได
จะขอรับจองถนนไป ใหถึงฟากฝงชลธี ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม2 : 225)

ตอนที่มีเรื่องวิวาทสูรบกับพระมงกุฎ เมื่อหนุมานทราบวาพระมงกุฎคือ
โอรสของพระราม หนุมานก็กลาวขอโทษที่ตนไดปฏิบัติตอพระมงกุฎดวยความหยาบชาขอให   
พระมงกุฎยกโทษให ดังความวา

แตขุนกระบี่วายุบุตร กอดบาทพระมงกุฎเรืองศรี
ทูลไปดวยใจภักดี ขานี้มิไดแจงการ
วาพระองคเปนหนอพระจักรภุช จึ่งเขาสัประยุทธหักหาญ
ทําโดยหยาบชาสามานย ขอประทานจงไดเมตตา
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อดซึ่งโทษาแกขาบาท อยามีอาฆาตไปภายหนา
จะไดรองใตเบื้องบาทา ไปกวาจะสิ้นชีวี  ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม4 : 408)

1.1.1.6 รูเทาทันในการทําสงคราม
ในการทําสงครามกับพวกยักษแตละครั้ง หนุมานไมเคยเพลี่ยงพลํ้าพวก

ยักษ แมกระทั่งคํากลาวหาของพวกยักษวาหนุมานหลอกลวงตน หนุมานก็ไมหลงเชื่อตามคํายั่วยุ
นั้น กลับใชนโยบายตาตอตา ฟนตอฟนตอบโตไปอยางชาญฉลาด ดังตัวอยางตอไปนี้

หนุมานโตตอบสหัสเดชะ ที่กลาวหาวาหนุมานหลอกลวงเอาตะบองของ
ตนวา

อันกลณรงคสงคราม จะถือเอาความสัจกระไรได
สุดแตใครดีก็มีชัย อยาดานหนาวาไปไอพาลา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3 : 69)

หนุ ม านโต ตอบทศกัณฐ ที่ ก ล า วห าว าหนุ ม านอกตัญู ต อตน                   
และหลอกลวงตน ทศกัณฐใหหนุมานถอดชุดที่ตนใหคืนมา ดังนี้

ประเวณีผูทําการยุทธ สุดแตเอาชัยใหจงได
จะวาเราลวงดวยอันใด เปนวิสัยกลศึกบุราณมา
อันสิ่งของใหแลวกลับทวงเลา ทานลวงเราอีกสิไมวา
ถอยคําดั่งเด็กพาลา ไมมีสัจจาในวาที

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3 : 382)

1.1.1.7 มีสติ
หนุมานเปนวานรที่พิจารณาสิ่งตาง ๆอยางมีสติมาก  ในตอนที่หนุมาน

เห็นพระรามหลงรูปของทศกัณฐแปลง หนุมานรูสึกขัดใจมากที่เห็นพระรามไมแผลงศรไป          
ฆาทศกัณฐ หนุมานจึงทูลเตือนสติพระรามวาคําโบราณกลาวไวอยาหลงในกลทั้งส่ี คือ รูป รส คํา
พูด และดนตรี ขอใหพระรามแผลงศรไปฆาทศกัณฐ เพราะกลัววาเหตุการณจะซ้ํารอยเหมือนครั้งที่
พระลักษมณไดตอสูกบัอินทรชิต พระลักษมณหลงรูปอินทรชิตที่แปลงกายมาเปนพระอินทรจนถูก
อินทรชิตแผลงศรใสจนสลบไป
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บัดนั้น หนุมานผูมีอัชฌาสัย
เห็นองคพระตรีภูวไนย หลงไปดวยรูปทศกัณฐ
แตชักแสงศรขึ้นพาดสาย นาวหนวงมุงหมายแลวไมลั่น
ใหแคนใจดั่งใครมาฟาดฟน บังคมคัลแลวทูลกิจจา
เหตุไฉนพระองคทรงฤทธิ์ มาหลงพิศดูรูปยักษา
ผิดกับที่ทรงพระจินดา หมายมาจะลางไพรี
อันคําบูราณกลาวไว อยาใหหลงกลทั้งสี่
คือรูปรสวาจาพาที ดุริยางคดนตรีนี้หามนัก
พระองคก็ทรงปรีชาชาญ อันโอฬารเลิศล้ําไตรจักร
หรือมางงหลงดวยรูปยักษ แตตั้งพักตรพิศเพงไมวางตา
อันตัวขาบาทนี้เห็นผิด จะเหมือนครั้งอินทรชิตยักษา
พากันหลงรูปมารยา จนเสียกลอสุราสาธารณ
พระองคจงแผลงพรหมาสตร ไปพิฆาตใหมวยสังขาร
ก็จะเสร็จความศึกที่ปราบมาร ผานฟาจงไดปรานีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3 : 398 - 399)

คําเตือนของหนุมานทําใหพระรามไดสติคืนมาแลวแผลงศรฆาทศกัณฐ
ตาย

1.1.1.8 มีเหตุมีผล
ในตอนที่พระรามใหพระลักษมณไปครองโรมคัลธานี หลังเสร็จศึก       

กรุงลงกาแลว หนุมานไดกลาวคําทัดทานไมใหพระลักษมณไป  ดวยเหตุผลวาพระลักษมณเปนผูที่
เฉลียวฉลาด ฝาฟนอุปสรรคจนแทบมวยสังขารมากับพระรามนับครั้งไมถวน อยูกับพระรามมาโดย
ตลอด มีความซื่อสัตยสุจริต เปนที่ปรึกษาที่ดีของพระรามคนหนึ่ง  ควรใหพระลักษมณเปนอุปราช
ฝายหนาจะดีที่สุด  ดังความวา

บัดนั้น คําแหงหนุมานทหารใหญ
ฟงคําปรึกษาก็ตอบไป ขาติดใจดวยพระลักษมณอนุชา
ซื่อตรงจงรักภักดี ตอพระจักรีผูเชษฐา
ไมคิดแกชีพชีวา อุตสาหสูยากลําบากองค
โดยเสด็จสมเด็จพระสี่กร สัญจรไปในไพรระหง
จนไดทําการรณรงค ลางวงศอสุราสาธารณ
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สัประยุทธเคี่ยวเข็ญเขนฆา ปมวาจะมวยสังขาร
แสนเทวษแสนทุกขทรมาน ชานานถึงสิบสี่ป
เปนไฉนจะใหพระนุชนาถ ไกลบาทพระนารายณเรืองศรี
ไปครองโรมคัลธานี เปนที่แวนแควนแดนยักษ
ถาวาราชการบานเมือง ขุนเคืองบาทบงสุพระทรงจักร
จะลงโทษผูใดใหญหลวงนัก เราจะผินพักตรไปพึ่งใคร
เหมือนองคพระอนุชาธิราช แสนฉลาดรอบรูอัชฌาสัย
ควรใหพระลักษมณภูวไนย อยูใกลเบื้องบาทพระจักรา
ในกรุงทวาราวดี เปนที่อุปราชฝายหนา
……………………… ……………………..

  (บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 518 - 519 )

 พระรามเชื่อเหตุผลของหนุมาน จึงแตงตั้งใหพระลักษมณเปนอุปราชฝาย
หนา

1.1.1.9 เขาใจชีวิต
หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเปนวานรที่เขาใจชีวิต 

ดังตัวอยาง
ตอนหนุมานลักทาวมหาชมพู  เมื่อเห็นวาทาวมหาชมพูไมยอมตกลงใจมา

สวามิภักดิ์ตอพระราม  หนุมานคิดจะลักทาวมหาชมพูไปใหพระรามโดยใหเหตุผลอันลึกซ้ึงวา  
เพราะกษัตริยเปรียบเสมือนจิตวิญญาณเปนตัวยึดเหนี่ยวอวัยวะตาง ๆ ไว  หากปราศจากจิตวิญญาณ
แลวอวัยวะสวนอื่น ๆ ไดแกเสนาอํามาตยและอาณาประชาราษฎร ก็ไมสามารถดํารงอยูได  ดังนั้น
ถาหนุมานลักทาวมหาชมพูไป เมืองชมพูยอมประสบกับปญหาการขาดผูนํา และในที่สุดเมืองก็ไม
สามารถดํารงอยูได ดังความวา

อันพระนครทั้งหลาย   ก็เหมือนกับกายสังขาร
กษัตริยคือจิตวิญญาณ เปนประธานแกรางอินทรีย
มือเบ้ืองซายขวาคือสามนต บาทาคือพลท้ังสี่
อาการพรอมสามสิบสองมี ดั่งนี้จึงเรียกวารูปกาย
ฝายฝูงอาณาประชาราษฎร คือสาสตราวุธทั้งหลาย
ถึงผูนั้นประเสริฐเลิศชาย แมนจิตจากกายก็บรรลัย
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อาวุธไมมีมือถือ ควรหรือจะวิ่งเขารบได
อันทาวชมพูฤทธิไกร จะสะกดเอาไปดวยมนตรา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 57 )

  ในตอนที่หนุมานปลอบนางสีดาตอนที่นางจะผูกคอตาย  หนุมานไดแสดง
เหตุผลของผูที่เขาใจชีวิตวา หากนางเปนอะไรไปพระรามกับพระลักษมณจะพลอยเศราโศกเสียใจ
จนตายตามไปดวย คงจะไมไดทําสงครามกับพวกยักษดังที่ตั้งใจไว ขอใหนางรักษาตัวเองไวคอยทา
พระรามจะดีกวา ดังความวา

จงระงับดับใจไวกอน   อยาดวนรอนรานชีพสังขาร
แมนพระแมเดียวบรรลัยลาญ พระอวตารพระลักษมณอนุชา
จะพากันมอดมวยเปนสาม ไหนจะไดสงครามดวยยักษา
ปวยการพวกพลโยธา จงครององคไวทาภูมี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 :124)

 ในตอนที่ทศกัณฐทําพิธีอุโมงค  แมวาหนุมาน สุครีพ และชมพูพานจะ    
ทํารายทศกัณฐอยางไรก็ไมสามารถที่จะทําใหทศกัณฐเสียพิธีได  หนุมานจึงคิดแผนการใหไปนํา
นางมณโฑมาเพื่อทําใหทศกัณฐเสียพิธี  หนุมานใหเหตุผลแกสุครีพ  และชมพูพานวาเรื่องของกิเลส
เปนเรื่องที่ละไดยาก  ผูกติดอยูกับมนุษยมาชานาน ความเสนหาของมนุษยตอส่ิงตาง ๆ จึงเปนเรื่อง
ธรรมดา ดังความวา

อันโลกียเปนที่หวงแหน ดั่งบวงผูกพันทั่วหลา
อันวิสัยไตรโลกธรรมดา เสนหาโทโสใกลกัน

 (บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 143 )

จะเห็นวาในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกถึงแม   
หนุมานจะออนอาวุโสที่สุด แตหนุมานก็มีความคิดที่ลึกซ้ึง และเขาใจชีวิตตั้งแตอายุนอย ๆ เชนนี้
อาจเกิดจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมีพระราชประสงคที่จะสอนทหารวาผูที่มี
ความสามารถ และมีความคิดที่ลึกซึ้งนั้นไมจําเปนตองเปนผูที่มีอายุเสมอไป ทหารที่มีความสามารถ
นั้นจะตองมีทั้งความสามารถในการรบ และมีเปนผูที่เขาใจชีวิตเฉกเชนหนุมาน
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1.1.1.10 ไมเห็นแกสินจางรางวัล
หนุมานอาสาพระรามไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ หนุมานให 

พระฤๅษีโคบุตรพาตนไปถวายตัวกับทศกัณฐ เมื่อหนุมานไปถวายตัวทําเปนสวามิภักดิ์กับทศกัณฐ
แลว หนุมานไดรับการยกยองใหเปนโอรสบุญธรรม และไดรับสมบัติของอินทรชิตมาครอบครอง 
รวมทั้งมงกุฎ และสังวาล แตหนุมานไมเคยเปลี่ยนใจคิดทรยศตอพระราม ในตอนศึกทศกัณฐ        
หนุมานประนามทศกัณฐที่ไดตอวาหนุมาน และทวงสิ่งของจากหนุมานคืนวา

อันสิ่งของใหแลวกลับทวงเลา ทานลวงเราอีกสิไมวา
ถอยคําดั่งเด็กพาลา ไมมีสัจจาในวาที
อันมงกุฎแกวสุรกานต กุณฑลสังวาลของยักษี
ตัวเรามิไดไยดี อสุรีจงคืนเอาไป
วาพลางก็เปลื้องเครื่องประดับ กับทรวงมงกุฎออกโยนให
แลวจึ่งเยาะเยยไยไพ ชูช้ีดวงใจกุมภัณฑ

( บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 381 )

1.1.2  ลักษณะนิสัยดานลบ มีดังนี้
1.1.2.1 เจาชู
ลักษณะนิสัยที่ไมพึงประสงคของหนุมานคือนิสัยเจาชู ความจริงแลว

ลักษณะนิสัยเจาชูของหนุมานเปนไปตามขนบการแตงวรรณคดีประเภทนิทานนิยายของไทยที่        
ผูแตงมักใหตัวละครเอกมีความสามารถทั้งเรื่องรบ และเรื่องรักโดยกําหนดใหตัวละครมีนิสัยเจาชู   
มีวาทศิลปตามแบบฉบับของนักรักทําใหหญิงที่เห็นเพียงครั้งแรกลุมหลงคารมนั้น  นอกจากนั้นการ
มีบทรักในวรรณคดีชวยทําใหวรรณคดีมีอรรถรสในการชมและการอานมากขึ้น นิสัยเจาชูของ     
หนุมานสังเกตไดจากเมื่อหนุมานพอใจหญิงใดหนุมานจะใชวาทศิลปที่ดีเลิศในการโนมนาวใหแต
ละนางยอมรับรักตน ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกหนุมานมีความ
สัมพันธทางชูสาวกับผูหญิงถึง 5 คน เรียงตามลําดับเหตุการณของเนื้อเรื่องไดดังนี้

1. นางบุษมาลี
2. นางเบญกาย
3. นางสุพรรณมัจฉา
4. นางวานริน
5. นางสุวรรณกันยุมา
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 ลักษณะนิสัยเจาชูของหนุมานนั้นปรากฏในการมีความสัมพันธกับผูหญิง
ทั้งหา ดังนี้ เพียงแคพบผูหญิงเปนครั้งแรกหนุมานจะสนใจรูปรางหนาตาที่สวยงามเปนประการ
สําคัญ  เมื่อเห็นหนาตาอันสวยงามแลว หนุมานจะคอย ๆ แสดงนิสัยเจาชูออกมา ประการแรก      
คือ การเขาไปทักทายเพื่อใหรูจักกัน หลังจากนั้นก็แสดงตัวใหผูหญิงรูวาตนคือใคร หนุมานจะชอบ      
ผูหญิงที่มีเสียงไพเราะออนหวาน เมื่อไดเห็นทั้งรูปและไดยินเสียงอันไพเราะจับใจ หนุมานจะรีบ
เกี้ยวพาราสี และแสดงความรักของตนที่มีตอนางทันที เมื่อเห็นนางยังแงงอนอยูหนุมานจะประชิด
ตัวมากขึ้น   ดังตอไปนี้

นางบุษมาลี
หนุมานไปพบกับนางบุษมาลีที่เมืองมายัน นางบุษมาลีนั้นเดิมเปนนางฟา

อยูเมืองสวรรค คร้ังหนึ่งไดคิดเปนแมส่ือใหทาวตาวันกับนางรําพา จนทําใหพระอินทรโกรธมากจึง
สาปใหนางมาอยูที่เมืองมายัน ตอเมื่อไดพบกับทหารของพระรามจึงจะพนโทษ  หนุมานไดเห็นนาง
คร้ังแรกถึงกับตกตะลึงในความงามของนาง และไดแสดงความเจาชูของตนออกมา ดังตัวอยาง

เห็นนางทรงลักษณวิไลวรรณ ผิวพรรณเพียงเทพอัปสร
พักตรผองดั่งดวงศศิธร แนงนอยอรชรท้ังอินทรีย
ขนงกงคอมดั่งวาด โอษฐเอี่ยมดั่งชาดเฉลิมศรี
นัยนเนตรเพียงเนตรมฤคี ปรางเปรียบมณีพรายพรรณ
ลําคอดั่งคอราชหงส เอวองคดั่งกินรีสวรรค
สองกรดั่งงวงเอราวัณ ดวงถันดั่งดวงปทุมทอง
งามสรรพพรอมสิ้นสรรพางค งามนางในโลกไมมีสอง
งามพริ้มนิ่มเนื้อนวลละออง ยิ่งพิศยิ่งตองติดตา ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 86 )

อยาเลยจะเขาไปไตถาม ใหสิ้นขอความที่กังขา
คิดแลวขุนกระบี่ผูปรีชา เดินเขาไปหานางเทวี

 (บทละครรามเกียรติ์ เลม 2  : 86)

จึ่งกลาววาจาอันสุนทร ดูกรเยาวมาลยเฉลิมศรี
แนงนอยเสาวภาคยท้ังอินทรีย เจานี้มีนามกรใด
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มาอยูผูเดียวเอกา ทานเจาพารานั้นไปไหน
สิ้นทั้งโยธาขาไท เหตุผลสิ่งใดเยาวมาลย

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 86)

เมื่อนั้น วายุบุตรผูปรีชาหาญ
ไดฟงสุรเสียงเยาวมาลย ปานอมฤตฟายาใจ
จึ่งมีสุนทรวาจา แกวตาผูยอดพิสมัย
ไมแจงความจึ่งถามอรไท ควรหรือชางไมปรานี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 86 - 87)

โฉมเอยโฉมเฉลา ยุพเยาวผูยอดพิสมัย
รักเจาเทาดวงชีวาลัย ใชจะใสไคลเจรจา
ตัวพี่นี้ช่ือหนุมาน เปนทหารพระนารายณนาถา
ทศพักตรมันลักนางสีดา ไปยังลงกาธานี
โองการใชใหมาเยือนขาว เรื่องราวองคพระมเหสี
จึ่งพบเยาวยอดนารี บุญเจากับพี่รวมกัน
วาพลางก็เดินเขาไปไกล ควาไขวฉวยกรสาวสวรรค
เชิญองควนิดาวิลาวัณย ขวัญเมืองมานั่งกับพี่ชาย

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 87)

วาพลางทําสัพยอก เยาหยอกจุมพิตพิสมัย
เจาคอยดูเถิดอรไท วาแลวโผนไปดวยฤทธา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 88 )

แลวมีวาจาอันสุนทร สายสมรเยาวยอดเสนหา
รักเจาเทาดวงชีวา แกวตาของพี่อยาตกใจ
วาพลางอุมองคนงลักษณ ภิรมยชมพักตรพิสมัย
เชยแกมแนมเนื้ออรไท ควาไขวตองเตาสุมามาลย
ฝนสวรรคครั่นครื้นโพยมหน โกมลบานรับสุริยฉาน
กลิ่นตลบอบฟุงชลธาร สองสําราญสุขเกษมเปรมปรีดิ์

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 89)
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นางเบญกาย
นางเบญกายนั้นเปนบุตรีของพิเภกซึ่งเปนนองชายของทศกัณฐ พิเภกถูก

ทศกัณฐขับไลออกจากเมือง เนื่องจากไมเห็นดวยที่ทศกัณฐลักพานางสีดา และแนะนําใหคืนนางแก
พระราม สวนนางเบญกายนั้นทศกัณฐใหนางแปลงกายเปนนางสีดาทําตายลอยไปที่ทาสรงของ
พระรามเพื่อใหพระรามคิดวาทศกัณฐฆานางสีดาแลวจะไดยกทัพกลับเมือง นางเบญกายแปลงกาย
ทวนน้ํามายังที่สรงของพระราม เมื่อพระรามเห็นนางเบญกายแปลงนอนแนนิ่งอยูอยางนั้น พระราม
เสียพระทัยมากถึงกับสลบไปพรอมกับพระลักษมณ คร้ันฟนขึ้นมาก็โทษหนุมานที่เปนตัวการทําให
นางสีดาตาย

หนุมานไดฟงดังนั้นก็มองไปที่รูปของนางเบญกายเห็นวา นาจะเปนยักษ
แปลงมา เพราะศพมิไดเนาเปอยแตประการใด และไมมีกล่ิน นอกจากนั้นศพยังลอยทวนกระแสน้ํา
จึงเสนอใหเอาไปเผาไฟ หากเปนยักษแปลงมายอมจะทนความรอนไมได

เมื่อพระรามไดฟงหนุมานใหเหตุผลดังนั้น จึงใหเอาศพไปเผา ปรากฏวา
นางเบญกายทนความรอนไมไดรีบเหาะไปทันที หนุมานเห็นดังนั้นจึงรีบไปจับนางมา

พระรามถามพิเภกผูเปนบิดาของนางเบญกายถึงโทษของนาง พิเภกกราบ
ทูลวาควรใหตัดศีรษะเสีย พระรามเห็นวาพิเภกนั้นเปนยักษที่มีความสุจริตเที่ยงธรรมดีจึงคิดที่จะ
อภัยใหนางเบญกายสักครั้งหนึ่ง เพื่อเห็นแกพิเภกจึงใหหนุมานนํานางไปปลอย  หนุมานไดรับ
บัญชาก็รีบพานางเหาะไปทันที ดังความวา

ครั้นถึงจึ่งกลาววาจา ดูราเบญกายดวงสมร
บัดนี้สมเด็จพระสี่กร ภูธรไมลางชีวี
บัญชาใชพี่ไปสงเจา ใหพนเหลาโยธากระบี่ศรี
วาพลางอุมนางอสุรี เหาะขึ้นยังท่ีเมฆา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 210)

หลังจากที่มาถึงแดนลงกาแลวหนุมานก็เกิดความอาลัยอาวรณตอนางเบญ
กายจึงไดแสดงนิสัยเจาชูของตนออกมา  ดังความวา

เลื่อนลอยมาในอัมพร อาวรณดวยความเสนหา
(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 210)
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จึ่งกลาวมธุรสวาที มารศรีผูยอดสงสาร
พี่ปรารมภถึงเจาเยาวมาลย จะวายปราณดวยภัยพระสี่กร
คิดคิดจะทูลขอโทษ พอพระองคตรัสโปรดประทานกอน
สิ้นความวิตกที่อกรอน ใหมาสงบังอรก็สมคิด
อันความชื่นชมโสมนัส ดั่งไดสมบัติดุสิต
บุญพี่กับเจาเคยเปนมิตร พระทรงฤทธิ์จําเพาะใชมา
เราสองควรเคียงเรียงพักตร รวมรักในรสเสนหา
เปนคูสูสมภิรมยา ไปกวาชีวีจะจากจร

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 210)

ดวงเอยดวงสมร เจางามงอนผูยอดพิสมัย
แสนรักพี่รักอรไท วาไยฉะนี้กัลยา
ความจริงไมลอลวงเจา ยุพเยาวแนงนอยเสนหา
อันแสนสมบัติในลงกา จะไดแกบิดาของเทวี
เราสองก็จะครองกันเปนสุข แสนสนุกภิรมยเกษมศรี
วาพลางควาไขวไปในที ขุนกระบี่หยอกเยากัลยาฯ

( บทละครรามเกียรติ์ เลม 2  :  211 )

นองเอยนองรัก เยาวลักษณผูมิ่งมารศรี
ผลักพี่เสียไยนางเทวี ปรานีบางเถิดนะนงคราญ
วาพลางอิงแอบแนบชิด จุมพิตดวยความเกษมศานต
ประคองตองดวงปทุมมาลย หอมหวานกลิ่นรสเสาวคนธ
ภุมเรศรอนลงประจงเคลา เรารองกองในโพยมหน
เชยซาบเกสรโกมล ฝนสวรรคครั่นครื้นธาตรี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 211)

หนุมานมีโอกาสไปหานางเบญกายอีกครั้งเพื่อขอน้ําลางเทาจากนางเพื่อ
ไปทําลายพิธีอุโมงคของทศกัณฐ เมื่อไปถึงนางเบญกายไดตัดพอหนุมานที่หางหายจากนางไป    
หนุมานไดตอบคําตัดพอของนางวา

วาไยฉะนั้นนะนงลักษณ ใชพี่ไมรักดวงสมร
จนใจดวยองคพระสี่กร ใชใหราญรอนไพรี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



144

ยังไมเสร็จณรงคสงคราม โฉมงามจึ่งรางหางพี่
บัดนี้รับสั่งพระจักรี ใหมาลางพิธีทศกัณฐ

( บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 :  142 )

 นางสุพรรณมัจฉา
นางสุพรรณมัจฉาเปนลูกของทศกัณฐกับนางปลาอยูในมหาสมุทร    

คร้ังหนึ่งหนุมานจองถนนเพื่อไปลงกาตามคําส่ังของพระราม การขนหินของบรรดาวานรทําใหเกิด
เสียงดังกัมปนาทไปถึงเมืองลงกา  ตอนแรกทศกัณฐใหสุกรสารมาสืบขาว คร้ันสุกรสารทํางานไม
สําเร็จ ถูกฝายพระรามจับไดพรอมกับสักหนาใหไดรับความอับอายกอนปลอยตัวมา ทศกัณฐจึงใช
ใหนางสุพรรณมัจฉามาทําลายพิธีจองถนนของฝายพระราม

นางสุพรรณมัจฉาไดรับคําสั่งจากทศกัณฐ ก็พาบริวารมาขนหินที่พวก    
หนุมานถมไวออกไปทันที สุครีพเห็นความแปลกประหลาดเกิดขึ้นเนื่องจากถมหินเทาไรก็หายไป
ไมอยูกับที่จึงใหหนุมานไปสํารวจดู

หนุมานจึงรีบแหวกพระสมุทรไปดูที่ใตน้ําเห็นพวกปลาพากันขนเอาหิน
ออกไป ก็โกรธมากจึงชักตรีเพรชออกมาเขารบกับพวกปลาทันที จนพวกปลาวายน้ําหนีหายกันไป 
เหลือแตนางสุพรรณมัจฉา

ฝายหนุมานครั้นจับนางสุพรรณมัจฉาไดแลวก็หมายจะฆานาง คร้ันไดยิน
เสียงพูดอันไพเราะออนหวาน หนุมานก็ลืมโกรธทันที หนุมานเกี้ยวพาราสีนางตามนิสัยที่เจาชู     
ดังความวา

บัดนั้น   หนุมานผูชาญชัยศรี
ฟงนางมัจฉาพาที เทวีวอนขอชีวิต
เพราะเสียงเพราะรสพจนารถ เสียวสวาทรุมรึงตะลึงจิต
ความโกรธเลื่อมหายละลายคิด พิศพักตรแลวกลาววาจา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 231)

เดิมพี่ลงมาดวยความแคน แสนโกรธประหนึ่งไมอดได
หมายจะฆาฟนใหบรรลัย ท่ีในมหาสาคร
ครั้นมาเห็นเจาเยาวลักษณ ผิวพักตรดั่งเทพอัปสร
แนงนอยนิ่มเนื้ออรชร               ใหอาวรณในองควนิดา
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บุญแลวจึ่งไดมาพบนอง เราสองควรครองเสนหา
รวมทุกขรวมสุขภิรมยา ไปกวาจะมวยชีวีฯ

( บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 :  232 )

วาพลางควาไขวไปมา แกวตาอยาตัดอาวรณ
(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 232)

สุดเอยสุดสวาท นุชนาฎผูมิ่งมารศรี
รักเจาเทาดวงชีวี อยาหยิกขวนพี่ใหเจ็บนัก
ความแสนพิศวาสนาฎนอง จะตองถือมิใหมือหนัก
ใชจะลวงเจาเยาวลักษณ ดวงจักษุพี่จงเมตตา
วาพลางอิงแอบแนบชิด จุมพิตปรางเปรมนาสา
คอยประคองตองเตาสุมณฑา วายุพัดพัดมาอึงอล
พระสมุทรตีฟองนองระลอก คลื่นกระฉอกพัดฝงกุลาหล
เมฆมัวท่ัวทิศโพยมบน ฝนสวรรคพรอยพรมสุมาลี
อันดวงโกสุมปทุมมาลย ก็เบงบานคลี่คลายเกสรศรี
สองสมชมรสฤาดี ตางเกษมเปรมปรีดิ์ท้ังสองรา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 233)

นางวานริน
 นางวานรินเปนนางฟาที่ถูกสาปใหเฝาถํ้าอยูในปา สาเหตุเนื่องจากครั้งที่
นางเปนนางฟาอยูนั้น นางมีหนาที่รักษาประทีปทองที่เขาไกรลาส วันหนึ่งพระอิศวรนั่งสนทนากับ
พระฤๅษีนารอท นางวานรินไปสนทนาอยูกับนางฟาจนทําใหประทีปทองดับไป พระอิศวรโกรธ
มากจึงสาปใหนางมาอยูในถํ้า  เมื่อใดก็ตามที่หนุมานมาตามวิรุณจําบังก็ใหนางบอกทางจึงจะพนคํา
สาป

ตอมาหนุมานไดตามวิรุณจําบังมาถึงถํ้าที่นางวานรินอยูหนุมานจึงแปลง
กายเปนมนุษยเขามาถามทางนาง เพราะคิดวาสตรียอมพอใจพบบุรุษมากกวาพบวานร ครั้นหนุมาน
เห็นนางวานรินก็ตองตกตะลึงกับความงามของนางดังความวา

พิศพักตรผองเพียงศศิธร พิศขนงกงงอนดั่งเลขา
พิศเนตรดั่งเนตรมฤคา พิศนาสาแฉลมอําไพ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



146

พิศโอษฐโอษฐเอี่ยมดั่งจะแยม พิศแกมเปนที่พิสมัย
พิศกรรณดั่งกลีบสุมาลัย พิศทนตแววไวดั่งแสงนิล
พิศถันดั่งดวงปทุมาศ พิศทรงวิลาศวิไลสิ้น
พิศกรดั่งงวงหัสดิน พิศโฉมดั่งกินรีฟา

       ( บทละครรามเกียรติ์ เลม 3  : 186 )

หลังจากนั้นหนุมานก็ใชวาทศิลปเกี้ยวนางทันที ตอมาจึงคอยจูโจมนาง 
ดังความวา

โฉมเอยโฉมเฉลา พริ้มเพราเพียงเทพอัปสร
เทวาดลใจใหพี่จร มาพบสายสมรในถ้ําทอง
ดั่งหนึ่งไดดวงมณีรัตน ขององคจักรพรรดิไมมีสอง
หวังจิตวาจะฝากชีวิตนอง รวมหองกวาจะสิ้นชีวี
ควรหรือนิ่งไดไมเมตตา อนิจจาจะเคียดแคนสิ่งใดพี่
ชางผินพักตรเสียไดไมดูดี เดินหนีไปไยนะนองรัก
จงเห็นยากที่พี่พยายาม บุกปาฝาหนามเพียงอกหัก
ปรานีบางเถิดนะนงลักษณ เจาจงเบือนพักตรมาเจรจา
แตพอใหช่ืนชูจิต เหมือนชวยชีวิตสังขาร
แมนเจามิไดกรุณา นาท่ีจะมวยชีวัน  ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 187)

วาพลางลูบหลังนางนงเยาว หยอกเยาดวยความเสนหา
จุมพิตพิศพักตรกัลยา ไขวควาเลียมลอดสอดกร ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 192)

วาพลางกรเกี่ยวกระหวัด สัมผัสภิรมยชมขวัญ
อิงแอบแนบชิดพัลวัน เชยดวงบุษบันอรชร

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 192)

เมื่อไดนางเปนภรรยาอีกคนแลว หนุมานก็ไดทําตามสัญญาที่วาไวกับนาง
คือ สงนางไปยังเขาไกรลาส กอนที่จะสงนางไปหนุมานไดใชคําพูดอันคมคายและนาฟงใหนาง    
วานรินไดซาบซึ้งใจวา
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พี่คิดมิใครจะสงเจา ยุพเยาวแสนสุดเสนหา
หากเกรงสมเด็จพระอิศรา จะโกรธาวาลวงบัญชาการ
ตั้งแตวันนี้ไมเห็นพักตร นองรักผูยอดสงสาร
วาแลวอุมองคเยาวมาลย งามปานทอนทองรูจี

( บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 :  200)

นางสุวรรณกันยุมา
นางสุวรรณกันยุมา เปนภรรยาของอินทรชิต ครั้นอินทรชิตตายไป          

ทศกัณฐจํายกนางสุวรรณกันยุมาใหหนุมาน ดวยเห็นวาหนุมานไดทําความดีมาอยูฝายตน เมื่อ      
หนุมานไดเห็นนางก็เขาไปพูดเกี้ยวพาราสีนางเหมือนกับผูหญิงคนอื่น ๆ  ดังความวา

เมื่อนั้น ลูกพระพายผูมียศถา
อยูเหนือแทนทองอลงการ ดูฝูงกัลยาระบําบัน
ท้ังฟงเสียงสําเนียงขับกลอม เพราะพรอมดั่งหนึ่งเพลงสวรรค
แตจิตประดิพัทธผูกพัน ในสุวรรณกันยุมาเทวี
จึงลดองคลงจากบัลลังกรัตน ยอหัตถลูบหลังนางโฉมศรี
พิศพักตรอัคเรศเทวี แลวมีสุนทรวาจา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 368)

วาพลางก็ทางสัพยอก เยาหยอกดวยความเสนหา
เลียมลองตองดวงสุมณฑา กรลอดสอดควาไปในที

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 369)

ดวงเอยดวงเนตร เจางามงอนนิ่มเนื้อมารศรี
อันฝูงนางกํานัลท้ังนี้ พี่ไมจํานงจงใจ
อันตัวของเจาเยาวเรศ เหมือนดวงเนตรเปนที่พิสมัย
เจาอยาสลัดตัดอาลัย ใหพี่นี้ทนเวทนา
วาพลางอิงแอบแนบชิด จุมพิตดวยความเสนหา
เกี่ยวกระหวัดรัดรึงตรึงตรา วิญญาณดาวดิ้นแดยัน

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 :  369)
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จะเห็นไดวาลักษณะนิสัยที่ไมพึงประสงคของหนุมานในบทละคร
รามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกคือ ความเจาชู  ความเจาชูของ
หนุมานสังเกตไดจากเวลาที่หนุมานพบหญิงคนใด ไมวาจะเปนยักษ ปลาก็ตาม หนุมานจะเกี้ยว
พาราสีทุกครั้ง  เวลาที่หนุมานจะมีความสัมพันธกับนางใดหนุมานจะใชคําพูดเกี้ยวนาง จนนางเกิด
ความเคลิบเคลิ้ม และยินยอมเปนของหนุมานดวยความเต็มใจ พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของ       
หนุมานนี้หากมองในดานบวกจะพบวาไมใชเร่ืองนารังเกียจแตประการใด เนื่องจากสังคมไทยใน
สมัยโบราณยอมรับผูชายที่เจาชูมีภรรยาหลายคนอยูแลว ในวรรณคดีหลาย ๆ เร่ืองจะเห็นวาพระเอก
ของเรื่องจะมีนิสัยเจาชู เชน อิเหนา ขุนแผน เปนตน เนื่องจากในเรื่องรามเกียรติ์ตัวเอกของเรื่องคือ
พระรามเองมิใชคนที่มีนิสัยเจาชู เพราะฉะนั้นบทบาทของพระเอกที่เจาชูจึงตกไปอยูที่หนุมานแทน 
ซ่ึงก็สมเหตุสมผล เพราะทําใหหนุมานเปนทหารที่เปยมไปดวยความสามารถเปนทั้งนักรบ และนัก
รักในเวลาเดียวกันเหมือนกับตัวละครเอกในวรรณคดีไทยดังที่กลาวมา การที่ผูประพันธใหตัวละคร
เอกมีนิสัยเจาชูอาจเกิดจากมองเห็นวาเปนเสนหของเรื่อง ทําใหเร่ืองนาสนใจมากขึ้น

1.1.2.2 ซุกซน
หนุมานเปนวานรที่มีความซุกซนตัวหนึ่ง ความซุกซนของหนุมานมีทั้งที่

ทําใหเกิดผลดี และผลราย ความซุกซนที่ทําใหเกิดผลดี เชน ในตอนที่หนุมานพบกับพระราม     
พระลักษมณ หนุมานคิดที่จะผูกมิตรกับทั้งสององคจึงรูดใบไมใสพระรามที่บรรทมอยูดวยความ
ซุกซน ดังความวา

ก็กลับเปนวานรนอย กระจอยรอยโลดโจนโผนผัน
รายไมไตตามเครือวัลย มาที่ทรงธรรมนิทรา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 14)

ครั้นตรงองคพระสี่กร วานรรูดใบพฤกษา
หมกิ่งแลวโปรยลงมา ใหตองกายาพระภูมี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 14)

จึ่งเอาธนูนั้นนาวเลน โลดเตนตามกิ่งนอยใหญ
กวัดแกวงลอหลอกวุนไป ไยไพยักคิ้วหลิ่วตา 

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 14)
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ความซุกซนในครั้งนี้พระรามมิไดตําหนิหนุมานแตประการใด แตกลับทํา
ใหมองเห็นลักษณะพิเศษของหนุมาน ทําใหหนุมานสวามิภักดิ์พระรามตามที่มารดาบอกไว ดังนี้

………………………. ……………………..
อันกุณฑลขนเพชรเขี้ยวมณี ท่ีมีในกายของลูกรัก
ถาวาผูใดมาทักทาย ทานนั้นพระนารายณทรงจักร
อวตารลงมาผลาญยักษ เจาจงสามิภักดิ์กับบาทา ฯ

(บทละครรามเกียรติ์  เลม 1 : 69)

หลังจากหนุมานสวามิภักดิ์กับพระรามแลว  ตอมาพระรามไดชวยสุครีพ
สังหารพาลี หนุมานก็กลายมาเปนทหารของพระรามในที่สุด

สวนความซุกซนที่ทําใหเกิดผลรายมีผลใหหนุมานไปมีเร่ืองมีราวกับ    
คนอื่น  มีดังนี้ ตอนที่หนุมานไปพบสวนของพระอุมา  ความคิดของหนุมานนั้นคือตองการที่จะเลน
ซุกซนตามประสาวานรทั่ว ๆ ไป  หนุมานจึงรีบเขาไปหักกิ่งไมเลนทันที

เที่ยวคะนองลองฤทธิ์บนอากาศ องอาจหาเกรงผูใดไม
เห็นสวนพระอุมาอรไท ดีใจก็ตรงเขามา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 1 : 60)

เที่ยวถอนพฤกษาผลาผล โนมตนเก็บลูกเปนภักษา
หักโคนเกลื่อนกลาดดาษดา วานรทําเลนประสาใจ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 1 : 70)

ความซุกซนในครั้งนี้ทําใหพระอุมาไมพอพระทัยจึงสาปหนุมานใหมี
กําลังลดลงกึ่งหนึ่ง หนุมานไดยินดังนั้นจึงสารภาพวาตนไมรูวาเปนสวนของพระอุมา คิดวาเปนปา  
ก็มาเที่ยวเลนซุกซน เห็นผลไมสุกก็เที่ยวเก็บกินไมเคยคิดที่จะดูหมิ่นพระอุมาเลย  ซ่ึงตนทําไปดวย
ความประมาท ขอใหพระอุมายกโทษให

พระอุมาจึงบอกหนุมานวาตนนั้นมีคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์จะคืนคํานั้นไมได  
แตจะผอนจากหนักใหเปนเบา คือ เมื่อใดก็ตามที่พระนารายณอวตารจากเกษียรสมุทรใหญลงมา
เปนพระราม และไดลูบหลังตลอดจนหาง หนุมานก็จะพนคําสาปมีกําลังคืนดังเกา
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ในตอนที่พระรามครองเมืองอโยธยา พระรามแตงตั้งใหหนุมานเปน   
พญาอนุชิตครองเมืองนพบุรี   หนุมานก็ยังแสดงนิสัยซุกซนตามประสาวานรใหเห็น ในตอนที่    
หนุมานไปเที่ยวอุทยาน หนุมานเห็นตนไมมากมายก็เกิดอยากปนปายตามประสาวานร

ใหบันดาลดลจิตคิดคะนอง โดยเพศลําพองไมนิ่งได
ถอดมงกุฎแกวแววไว สงใหแกชาวพระมาลา
แลวโลดโผนโจนดวยกําลัง ปนปายขึ้นยังพฤกษา
เลียบไตเก็บผลอัมพา ทิ้งมาใหฝูงนารี
พอยางมะมวงนั้นตกตรง ลงเหนือเศียรเกลากระบี่ศรี
เอาหัตถเขาปดเปนหลายที มิไดถนัดดั่งใจ
ยกเทาข้ึนเกาทั้งสองขาง ยางนั้นจะออกก็หาไม
มือเช็ดตีนแกะวุนไป ตามวิสัยวานรไมสงกา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 557)

การแสดงกริยาเยี่ยงสัตวเดรัจฉานทั่วไปเชนนี้สรางความตลกขบขันและ
สมเพชใหแกบรรดานางกํานัลเปนยิ่งนัก หนุมานจึงบังเกิดความอับอายขายหนาพวกชาวเมืองมาก 
จึงคิดที่จะลาไปบวชเปนดาบสอยูในปา ดังความวา

เมื่อนั้น พญาอนุชิตทหารใหญ
เหลือบเห็นฝูงอนงคนางใน อยูใตตนไมสะกิดกัน
ตางแลมาดูแลวแยมยิ้ม พริ้มพักตรสํารวลสรวลสันต
อัปยศอดสูหมูกํานัล จะอยูดูหนามันไมเต็มตา
ตัวกูจะไปสรางพรต บวชเปนดาบสอยูกลางปา
จําเริญเมตตาภาวนา ดีกวาท่ีครองเวียงชัย
คิดแลวผาดแผลงสําแดงฤทธิ์ มืดมิดหาเห็นตัวไม
เหาะทะยานผานฟาวองไว ตรงไปอยุธยาธานีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม4 : 558)

จะเห็นไดว าในรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ             
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกนั้น หนุมานเปนวานรที่มีความซุกซนโลดโผนเหมือนกับวานรทั่ว ๆ ไป 
ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงมีพระราชประสงคจะให        
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ตัวละครหนุมานเปนวานรเยี่ยงสัตวเดรัจฉานก็ตองมีความซุกซนเหมือนวานรทั่วไปดวย เพื่อทําให
เร่ืองสนุก

1.1.2.3 ทะนงตน
หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมี

นิสัยทะนงตนมาก เนื่องจากคิดวาตนมีความสามารถเหนือผูอ่ืน ดังนี้
ในตอนลองดีพระนารถฤๅษี  หนุมานไปถามทางไปลงกาจาก                 

พระนารถฤๅษี  หนุมานไปขอนอนกับพระนารถฤๅษี  1  คืน  พระนารถฤๅษีใหหนุมานนอนใน
ศาลา  หนุมานเลยอยากลองดีพระนารถฤๅษีดวยการทดสอบพระนารถฤๅษีวาจะมีฤทธ์ิมากเพียงใด
โดยการเนรมิตกายใหใหญจนคับศาลาแลวบอกกับพระนารถฤๅษีวานอนไมพอ

ความคิดของหนุมานกอนลองดี

ใหคิดสงสัยพันทวี เหตุไรฤๅษีชีปา
มาอยูในเกาะลงกา กับพวกยักษาดวยอันใด
หรือจะมีความรูวิชาศาสตร องอาจเชี่ยวชาญเปนไฉน
อยาเลยจะลองฤทธิไกร ใหเห็นศักดาพระอาจารย

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 101)

เดชะศักดาอาคม พระสยมภูวนาถนาถา
กายนั้นใหญเต็มศาลา  ก็เรียกพระสิทธาวุนไป
ท่ีนอยเทานี้ใหมานอน  จะเหยียดเทาเหยียดกรกระไรได
ขาไมผาสุกสําราญใจ เปนไฉนฉะนี้พระมุนี ฯ

( บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 104)

เมื่อพระนารถฤๅษีเห็นความทะนงตน และอวดดีของหนุมานที่ขยาย      
ตัวใหญไปเรื่อย ๆ  เพื่อลองดีตนจึงเนรมิตใหมีฝนตกใสหนุมานจนหนาวสั่น

บัดนั้น   คําแหงหนุมานชาญสมร
ตองฝนทนหนาวซบซอน กายกรเปนเหน็บทั้งอินทรีย
อันรูปนิมิตก็กลับกลาย คืนคงเปนกายกระบี่ศรี
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สุดคิดเห็นฤทธิ์พระมุนี    สุดที่จะทนเวทนา
รองวาดูกรพระนักธรรม หนาวพนอดกลั้นหนักหนา
เยือกเย็นทุกเสนโลมา เมตตาอยาใหทรมาน ฯ

  (บทละครรามเกียรติ์ เลม2 : 105)

ครั้นรุงเชาหนุมานไปลางหนาที่สระ  พระนารถฤๅษีอยากปราบความ
ทะนงตนของหนุมานจึงเนรมิตใหไมเทากลายเปนปลิงไปเกาะที่คางของหนุมาน  หนุมานจะแกะ
อยางไรก็แกะไมออก  ดังความวา

บัดนั้น คําแหงหนุมานชาญสมร
ตกใจโจนดวยฤทธิรอน สองกรกระชากสะบัดใบ
ความเกลียดหลับตาปลิดฉุด ปลิงนั้นจะหลุดก็หาไม
ยิ่งครายิ่งท้ึงสักเทาไร ยิ่งยาวออกไปทุกที
สุดรูสุดฤทธิ์สุดกําลัง สุดทั้งปรีชากระบี่ศรี
วิ่งพลางรองเรียกพระมุนี จนถึงท่ีบรรณศาลา ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 107)

หลังจากที่หนุมานรูวาปลิงนั้นคือไมเทาของพระนารถฤๅษี     หนุมานก็
ยอมแพพระนารถฤๅษี  ไมขอลองดีตอไปพรอมทั้งถามทางไปลงกาจากพระนารถฤๅษี  หลังจากนั้น
ก็รีบลาพระนารถฤๅษีเหาะไปลงกาทันที

ในตอนศึกอินทรชิตหนุมานกลาววาศรอินทรชิตไมสามารถทําอะไรตน
ไดเลย  ดังตัวอยาง

บัดนั้น วายุบุตรวุฒิไกรใจหาญ
ไดฟงวาจาขุนมาร ตบหัตถฉัดฉานแลวตอบไป
ตัวกูก็วงศพาลี ฤทธีฟากฟาดินไหว
พระองคเปนเจาภพไตร ใหตรีกูไวเปนอาวุธ
ทรงเดชศักดาสามารถ อาจลางโคตรมึงใหสิ้นสุด
อยาพักอางอวดฤทธิรุทธ จะยงยุทธดวยกูผูศักดา
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อยาวาแตศรเอ็งสามเลม ถึงแผลงเต็มทั้งในเวหา
ก็ไมระคายปลายเสนโลมา ยักษามึงอยาประมาทกัน

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 431)

ในตอนที่ตอสูกับสหัสเดชะหนุมานก็ดูถูกสหัสเดชะวาโงแลวยังอวดตัว
วากลาหาญ

บัดนั้น คําแหงหนุมานชาญสมร
จึ่งเขารับเอาคทาธร จากกรพญายักษี
มีความชื่นชมโสมนัส ดั่งไดสมบัติโกสีย
แลวคิดวาอันขุนยักษนี้ เสียทีเปนเจาแกหมูมาร
ทรลักษณโงเงาดั่งเตาวัว อางอวดยกตัววากลาหาญ
ฆาเสียก็จะบรรลัยลาญ แตไมอัประมาณแกเทวัญ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 67)

เสียแรงมีเศียรท้ังพัน กรสองขางนั้นไมนับได
ตัวโตโงเปลาไอจังไร จะสูใครไดอยาสําคัญ
ทศพักตรมันลวงก็หลงลิ้น พากันมาสิ้นชีวาสัญ
เสียทีเปนเจาแกกุมภัณฑ จะรูทันใครก็ไมมี
ตัวกูนี้ช่ือหนุมาน ยอดทหารพระนารายณเรืองศรี
คือองคพระกาลอันฤทธี จะมาเอาชีวีอสุรา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 68)

ในตอนรบกับกับสัทธาสูรหนุมานก็ดูถูกวาสัทธาสูรไมเกงกลาอะไร       
สูวานรอยางตนก็ไมได

ฉิฉะเจากรุงอัสดงค อางอวดฤทธิรงควาแกลวกลา
เหตุใดไมเห็นสาตรา เหมือนหนึ่งปากวาพาที
นี่หรือจะยกไปตอยุทธ ดวยพระจักรภุชเรืองศรี
กูเปนแตวานรพนาลี ก็ดีกวาเอ็งมีฤทธิไกร
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แมนจะรองเลนเชนยักษา เทวาก็จะโยนอาวุธให
วาพลางโลดโผนโจนไป เขาใกลรถชัยขุนมาร ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 171)

กูเปนทหารพระทรงศร นามกรหนุมานกระบี่ศรี
คือพระกาลผลาญภพธาตรี จะมาเอาชีวีขุนมาร
แตสหัสเดชะชาญฉกรรจ มีมือสองพันกลาหาญ
กูยังฆาเสียใหวายปราณ ตัดเศียรประจานเสียบไว
ตัวมึงมีกรแตสองกร ไหนจะตอฤทธิรอนกูได
วาแลวขุนกระบี่ปรีชาไว สะกดใจรายเวทวิทยา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 173)

ตอนที่รบกับตรีปกกัน หนุมานก็วาตรีปกกันเหมือนลูกไกเทานั้น

ครั้นแลวก็ตบมือเยย เหวยอายพาลาโมหันธ
มึงดั่งลูกไกก็เหมือนกัน มาตอฤทธิ์สุบรรณชัยชาญ
อันหมูอสูรปกษา ในลงกามลิวันราชฐาน
ลวนเหลาสุริยวงศพรหมาน บรรลัยลาญดวยกูผูฤทธี ฯ

( บทละครรามเกียรติ์ เลม 4 : 457)

ในตอนที่พระรามใหหนุมานไดจองถนนรวมกับนิลพัท  ตอนแรกนิลพัท
คิดที่จะแกลงหนุมานเพราะหนุมานเคยทําใหทาวมหาชมพูตองอับอาย นิลพัทจึงขนกอนหินมาทั้ง   
4 กอนใหหนุมานรับ หนุมานบอกใหโยนทีละกอน นิลพัทไมทําตามโยนทีเดียวทั้ง 4 กอนแต         
หนุมานก็รับได อยางไรก็ตามหนุมานก็โกรธนิลพัทมาก หนุมานจึงคิดแกแคน    ดังความวา

ครั้นแลวดําริตริไป เหตุใดนิลพัทกระบี่ศรี
จึ่งอหังการวาตัวดี อางอวดฤทธีชัยชาญ
ดีแลวจะไดเห็นกัน กูจะทดแทนมันที่ฮึกหาญ
คิดพลางพาพลบริวาร ทะยานไปอารัญบรรพตา ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 217)
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หนุมานเกิดความทะนงตนไมยอมแพนิลพัทจึงไปขนหินมาบาง แตขนมา
ทั้งตัวใหนิลพัทรับ นิลพัทบอกใหโยนมาทีละกอน คราวนี้หนุมานไมทําตาม เพราะโกรธที่นิลพัท
แกลงตนจึงใหนิลพัทรับบาง นิลพัทรับไดทุกกอนแตใชเทารับ หนุมานโกรธมากที่นิลพัทไมเกรงใจ
ตน เพราะคราวที่ตนรับตนไมไดใชเทารับแตประการใด หนุมานจึงตอวานิลพัททันทีโดยการอางไป
ถึงทาวชมพูวาตนยังไปจับมาถวายพระรามได และดูถูกนิลพัทวาเปนเพียงเชลยคนหนึ่งเทานั้น

เมื่อคราวเอ็งขนมาสง โยนลงสี่กอนกูรับได
ครั้นถึงทีเราทิ้งลงไป เหตุใดไมรับดวยกร
ตัวก็ก็ลูกพระพาย ขึ้นชื่อวาชายชาญสมร
แตทาวชมพูฤทธิรอน เลื่องช่ือลือขจรทั้งโลกา
กูยังไปจับมาถวาย องคพระนารายณนาถา
ถึงคันธมาทนบรรพตา ในนาทีเดียวไมยากใจ
อันตัวมึงนี้จองหองนัก ทําดั่งใครจักไมสูได
ฤทธีจะมีสักเพียงใด ไอเชลยจังไรอหังการ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 218)

1.1.2.4 ใจรอน
ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกหนุมานชอบ

ทํางานเกินจากที่พระรามไดส่ังไว สาเหตุเกิดจากความใจรอนของหนุมานเองแตก็เกิดจากความหวัง
ดีที่ใหแกพระรามดวย มีดังนี้

เผาลงกา  หลังจากที่หนุมานถวายแหวนนางสีดา และสงขาวพระรามให
นางทราบแลว หนุมานคิดถึงสภาพของนางสีดาที่ถูกขังไวในสวน ทําใหหนุมานโมโหมาก       
เพราะนางสีดาเปนมเหสีของพระรามซึ่งเปนนายของตน หนุมานเคารพนางสีดาเชนเดียวกับ
พระราม เมื่อทศกัณฐทําใหพระราม และนางสีดาตองพลัดพรากจากกันทําใหหนุมานพลอยโกรธไป
ดวย ดวยความใจรอนของตัวหนุมานเองหนุมานจึงแกแคนดวยการเผาลงกาจนวอดวาย หนุมานมี
ความหวังดีตอพระรามตองการทําใหกําลังของฝายทศกัณฐลดลงดวยโดยข้ันแรกหนุมานไดไป
ทําลายสวนขวัญของทศกัณฐกอน ตอมาก็ยอมใหฝายของทศกัณฐจับได เพราะมีความคิดจะเผา
ลงกาของทศกัณฐใหวอดวาย  ดังความวา
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บัดนั้น วายุบุตรผูมีอัชฌาสัย
ครั้นออกมาพนอรไท ก็ปนขึ้นตนไมใบบัง

( บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 125)

แลวจึ่งดําริตริการ กูเปนทหารพระทรงสังข
จะอาสาหักศึกดวยกําลัง ยังไมเห็นมืออสุรา
วันนี้จะลองฤทธิ์ดู ใหรูกําลังยักษา
สังหารผลาญเสียใหเปลืองตา สงครามภายหนาจะเบาใจ
คิดแลวสําแดงแผลงฤทธิ์ ทศทิศกัมปนาทหวาดไหว
โลดโผนโจนจวงทะลวงไป เที่ยวหักตนไมเปนโกลี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 125)

หลังจากที่ฝายของทศกัณฐจับตัวหนุมานไดแลว  หนุมานไดทําตามแผนที่
ตนวางไวทันทีคือใหฝายของทศกัณฐเผาตนเพื่อตนจะไดเผาลงกาตอไป  ดังความวา

บัดนั้น หนุมานฤทธิแรงแข็งขัน
ฟงรสพจนารถกุมภัณฑ ดั่งไดสวรรคช้ันอินทร
ทีนี้สมจิตท่ีคิดไว กูจะเผาเวียงชัยเสียใหสิ้น
จึ่งจะไดเดือดรอนทั้งแผนดิน สาที่อสุรินทรมันใจพาล

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 146)

เมื่อพระรามรูวาหนุมานไปเผาลงกา พระรามกริ้วหนุมานมาก เพราะกลัว
วาทศกัณฐจะฆานางสีดาเสีย  พระรามมิไดคิดวา หนุมานนั้นไดเสี่ยงชีวิตไปชวยงานใหตนกลับหวง
วาพวกยักษจะฆานางสีดา เพราะหนุมานไดไปเผากรุงลงกาจนวอดวาย แตหนุมานก็ไมไดตอบโต
พระรามแตประการใด หลังจากที่หนุมานไดรับผาชุบสรงจากพระรามแลว หนุมานก็ไดรําพึงรําพัน
ดวยความนอยเนื้อต่ําใจวา

บัดนั้น คําแหงหนุมานชาญสมร
รับผาชุบสรงพระสี่กร ทูนเศียรแลวถอนใจคิด
ตัวกูทําการทั้งนี้ จงรักภักดีสุจริต
มิไดอาลัยแกชีวิต ทะนงใจไมคิดตริการ
เห็นผิดเปนชอบดวยโมหันธ ปมสิ้นชีวันสังขาร
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ใครเลยจะนับวาชายชาญ อาภัพอัประมาณเปนพนไป
ท้ังนี้เพราะวาสนาตัว ดีช่ัวจะโทษผูใดได
เสียทีท่ีมีฤทธิไกร นอยใจเปนพันคณนาฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 159)

สรางเมืองเอง  ความใจรอนของหนุมานเกิดขึ้นในตอนที่พระรามจะสราง
เมืองใหหนุมานหลังเสร็จศึกลงกาแลว  คร้ันพระรามแผลงศรไปหาที่ที่จะสรางเมืองแลว  หนุมานก็
เอาหางกวาดใหเปนกําแพงอยางดี  หลังจากเสร็จงานแลวก็กลับไปทูลใหพระรามทราบ ดังความวา

จึ่งเอาหางกวาดไปทั่วทิศ ดวยกําลังฤทธิ์แกลวกลา
ใหเปนกําแพงพารา เสร็จแลวกลับมาดวยวองไว

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 524)

ครั้นถึงจึ่งคลานเขาไปเฝา นอมเกลาบังคมประนมไหว
ทูลวาขาตามศรชัย ไปในพางพื้นอัมพร
พรหมาสตรตกเหนือสีขริน เกายอดแตกสิ้นทั้งสิงขร
ไมไลหักยับดวยฤทธิรอน เปนพื้นดินดอนไปทั้งนั้น
สุธาธารสะอานขาวสะอาด ขากวาดเปนปราการกั้น
ภูมิฐานกวางใหญก็คลายกัน กับเขตขัณฑนครอยุธยา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 524)

ความใจรอนของหนุมาน ทําใหพระรามตําหนิหนุมานที่ทําไปโดยพลการ  
ดังความวา

เมื่อนั้น พระสฤษดิรักษนาถา
ฟงลูกพระพายผูศักดา ผานฟาอัดอั้นตันใจ
ตรัสวาเราใชแตไปดู ใหรูวาศรตกที่ไหน
แจงแลวจะยกพลไป สรางสรรคเมืองใหวานร
ตราบสิ้นพระจันทรพระอาทิตย เหตุใดควรคิดทํากอน
ไหนเลยจะเปนสถาวร เราจะบทจรก็เสียที

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 624)
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หนุมานไดฟงดังนั้นก็ไดแตนอยใจที่คิดไมดี ดังความวา

เมื่อนั้น พญาอนุชิตเรืองศรี
ตกใจตะลึงท้ังอินทรีย ดั่งหนึ่งชีวีจะบรรลัย
เสียแรงกูผูปรีชาชาญ จะพิจารณาการก็หาไม
มาลวงบรรหารพระภูวไนย นอยใจเปนพนคณนา
ยิ่งคิดยิ่งแคนแนนอก เสโทไหลตกอาบหนา
ไมรูท่ีจะสนองพระบัญชา กมพักตรานิ่งไมติงกาย ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 524)

จะเห็นไดวาการที่หนุมานทํางานเกินคําสั่งของพระราม มีสาเหตุเกิดจาก
ความใจรอนของหนุมาน ประกอบกับความจงรักภักดีของหนุมานที่มีตอพระรามดวย หนุมานไม
ตองการใหพระรามตองเหนื่อยยากจากการทําศึก และเหนื่อยยากเพราะตองชวยสรางเมืองใหตนจึง
ทําไปโดยพลการทั้งการเผาลงกา และการสรางเมืองเอง ความใจรอนของหนุมานมีความสัมพันธตอ
เร่ืองทําใหเร่ืองนาสนใจมากขึ้น เพราะผูอานมองเห็นความขัดแยงที่มีในตัวละครตัวนี้วา ถึงแม    
หนุมานจะเปนวานรที่มีความสามารถสักเพียงใด แตก็มีลักษะนิสัยที่ไมพึงประสงคคือไมสามารถ
ควบคุมอารมณของตนเองไดตามประสาของสัตวเดรัจฉาน เชน การที่หนุมานเปนถึงกษัตริยครอง
เมือง แตยังควบคุมตนเองไมไดเที่ยวซุกซนตามประสาวานร อีกนัยหนึ่งพระบาทสมเด็จพระ      
พุทธยอดฟาจุฬาโลก อาจจะทรงมีพระราชประสงคที่จะควบคุมการทํางานของทหารวาถึงแมทหาร
จะมีความสามารถเพียงใด แตถาไมอยูในกฏระเบียบที่วางไวสมควรที่จะไดรับโทษ ในกรณีของ   
หนุมานทําไป เพราะความจงรักภักดีจึงไดรับโทษสถานเบาคือคําตําหนิเพื่อใหหลาบจํา นอกจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกอาจจะทรงมีพระราชประสงคที่จะควบคุมทหารมิใหมี
อํานาจเหนือกวากษัตริยดวย

ในตอนที่หนุมานเผาลงกา พระรามไดตําหนิหนุมานอยางรุนแรงที่       
หนุมานทําไปโดยพลการ แตหนุมานก็ยังแสดงพฤติกรรมของความใจรอนของตนอีก ดวยการสราง
เมืองเองโดยที่พระรามยังมิไดส่ังแตประการใด หนุมานคิดวาหากทําลงไปพระรามจะไดรับผล
ประโยชนจึงทําในสิ่งที่ควรจะทํา เมื่อผูอานเห็นความตั้งใจของหนุมานผูอานจะสามารถใหอภัย
ลักษณะนิสัยดานลบของหนุมานได และตอมาเมื่อผูอานเห็นวาหนุมานมิไดตอบโตพระราม         
แตประการใดกลับยอมรับผิดแตโดยดี พรอมกับกลาวความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจของตนเองอยางนา
สงสารที่ตนไมคิดใหดีเสียกอน  ผูอานก็จะใหอภัย และเห็นใจหนุมานมากขึ้น
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การศึกษาลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลก พบวาพฤติกรรมของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับนี้ สวนใหญจะเปนพฤติกรรม
ดานบวก พฤติกรรมดานบวกที่เดนที่สุดของหนุมาน คือความจงรักภักดีตอพระราม งานทุกอยางที่
ไดรับมอบหมายใหทํา หนุมานจะทําสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีไมเคยทําใหพระรามผิดหวัง หนุมานจะ
จัดการกับศัตรูอยางเด็ดขาดเสมอ เชน การฆาศัตรูแลวตัดศีรษะมาถวายพระราม ตั้งแต ไมยราพ 
สหัสเดชะ วิรุณจําบัง และตรีเมฆ หนุมานจะตามไปฆาศัตรู ไมยอมปลอยใหศัตรูหนีไป เพื่อใน
อนาคตพระรามจะไดไมลําบากกับการทําสงครามมากนัก หนุมานเปนวานรที่มีความภักดี และ      
ยกยองพระรามมาก ในตอนที่เสร็จศึกแลวหนุมานไปครองเมืองนพบุรี อยางไรก็ตามถึงแมหนุมาน
จะมีเมืองเปนของตนเองก็ยังคอยรับใชพระรามเปนเนืองนิตย ยามเมื่อมีศึกสงครามคราวใดหนุมาน
พรอมที่จะชวยเหลือ มีบางครั้งที่หนุมานทํางานเกินคําส่ังของพระรามไปบาง แตก็ทําไปเพราะความ
หวังดีดวยความสุจริตใจ แมพระรามจะกริ้วหนุมานเพียงใด หนุมานก็ไมเคยโกรธกลับยอมรับความ
ผิดของตนเองแตโดยดี บางครั้งอาจมีความนอยเนื้อต่ําใจที่ตนเองไมคิดใหดีเสียกอนบาง 

ประการตอมาคือความกลาหาญ หนุมานเปนวานรที่มีความกลาหาญมาก 
หนุมานไมเคยเกรงกลัวตออันตรายใด ๆ เชน การยอมเสี่ยงชีวิตยึดทายรถพระอาทิตย เพื่อชวยเก็บยา
รักษาพระลักษณใหฟนคืนมาจนถูกพระอาทิตยเผา การเสี่ยงชีวิตไปลอลวงเอากลองดวงใจของ     
ทศกัณฐโดยท่ีไมรูวาจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือเปลา เปนตน  ตอมาคือความฉลาด และรอบคอบ         
หนุมานเปนวานรที่มีความฉลาด และรอบคอบมาก มีไหวพริบสามารถเอาตัวรอดในยามคับขัน  
และชนะศัตรูดวยกลอุบายตาง ๆ การทํางานแตละครั้งหนุมานจะวางแผนไวดวยความรอบคอบ 
และวางแผนอยางชาญฉลาดจนฝายทศกัณฐตายใจ ความฉลาดของหนุมานเกิดจากการรูจักเรียนรู 
และเขาใจชีวิต ใชเหตุผลในการทํางานและมีวาทศิลปในการโนมนาวจิตใจคน การทํางานที่เกี่ยวกับ
การลวงศัตรูหนุมานจะมีความถนัดมาก ในแตละครั้งหนุมานจะบอกวาตนเปนวานรปาทํางานให
พระรามอยางเหนื่อยยาก แตผลที่ไดรับคือการลงโทษจากพระราม ตนจะมาขอพึ่งใบบุญของศัตรู 
เมื่อใชคําพูดลวงใหศัตรูตายใจแลว หนุมานจึงคอยชิงอาวุธ หรือทําใหศัตรูส้ินหนทางชวยเหลือตัว
เอง หลังจากนั้นจึงคอยพูดจาเยาะเยย แลวฆาศัตรูของตนทันที กอนที่จะตัดหัวศัตรูไปยืนยันกับ
พระรามวาไดทํางานสําเร็จแลว

นอกจากหนุมานจะมีพฤติกรรมดานบวกแลว หนุมานยังมีนิสัยที่อวด
ทะนงตนของหนุมาน หนุมานจะอวดตนวาเกงเสมอโดยไมคิดถึงความรูสึกของคนอื่นวาจะรูสึก
อยางไร  หนุมานมักแสดงความทะนงตนดวยการบอกวาตนเปนถึงลูกพระพายและเปนทหารที่มี
ความสามารถของพระนารายณ ทุกครั้งที่มีศึกสงครามกับฝายทศกัณฐ หนุมานจะคุยดวยความทะนง
ตนทุกครั้งวาตนนั้นไมเคยกลัวใครเลย เชน ตอนที่หนุมานทะนงตนกับสัทธาสูรวา ขนาดสหัสเดชะ
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ที่มีมือถึงสองพันมือที่เกงกลาสามารถ เมื่อมารบกับตนก็ยังถูกตนฆาตาย นับประสาอะไรกับ    
สัทธาสูรที่มีความสามารถเพียงนอยนิดจะมาสูกับตนได เปนตน นอกจากจะทะนงตนกับบรรดา
ยักษแลว แมแตกับพระฤๅษีโคบุตรหนุมานยังคิดวาตนมีความสามารถเหนือกวา ในตอนแรกผูอาน
จะเห็นวาหนุมานพูดจาออนนอมถอมตนตอพระฤๅษีโคบุตรอาจารยของทศกัณฐ แตคร้ันหนุมาน
สามารถลอหลอกเอากลองดวงใจของทศกัณฐมาได หนุมานกลับพูดจาดูถูกพระฤๅษีโคบุตรวาโงเงา
สูวานรอยางตนก็ไมได  แตอยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวาความทะนงตนของหนุมานไมไดสงผล
เสียตองานของหนุมานแตประการใด หนุมานจะกลาลองดีหรือพูดทะนงตนเฉพาะกับฝายทศกัณฐ
เทานั้น การที่หนุมานกลาทะนงตนกับพระนารถฤๅษี เพราะคิดวาพระนารถฤๅษีเปนฝายของทศ
กัณฐ  และตอนที่หนุมานพูดอวดตนกับพระลักษมณ เพราะตองการจะทํางานที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเทานั้น หนุมานจะออนนอมถอมตนกับฝายตนเองเสมอโดยเฉพาะกับ      ผู
เปนนาย เชน พระราม พระลักษมณ นางสีดา และทหารชั้นผูใหญ เชน สุครีพ พิเภก เปนตน

นอกจากความทะนงตนซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไมดีแลว หนุมานยังมีนิสัย
เจาชูมาก นิสัยเจาชูของหนุมานหากมองในแงบวก จะเห็นวาความเจาชูของหนุมานไมไดเกิดผลเสีย
ตองานแตประการใดแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของหนุมานที่มีตองาน และแสดงใหเห็น     
กลยุทธที่หนุมานใชในการทําสงคราม  ผูเขียนวิทยานิพนธคิดวาการที่หนุมานไปมีความสัมพันธกับ
สตรีทั้ง 5 คน เหตุผลมิไดเกิดจากความเสนหาในตัวสตรีเพียงอยางเดียว หากเกิดจากหนุมาน
ตองการใหงานออกมาดี เชน นางบุษมาลีที่ชวยบอกทางไปลงกา นางวานรินที่ชวยบอกที่ซอนตัว
ของวิรุณจําบัง นอกจากนั้นหนุมานยังมองการณไกลดวย    เชน การทําศัตรูใหเปนมิตรกับฝาย
พระราม อาทิ นางสุพรรณมัจฉาที่ทศกัณฐใหมาทําลายการจองถนนของหนุมาน หลังจากที่หนุมาน
ไปมีความสัมพันธกับนางแลว   นางกลับทรยศตอทศกัณฐผูเปนบิดาแลวมาผูกมิตรกับหนุมานชวย
หนุมานจองถนนจนสําเร็จ นางเบญกายเปนบุตรของพิเภก และเปนหลานของทศกัณฐ หลังจากที่
พระรามรูวาเปนนางสีดาปลอมตัวมา พระรามปรึกษาพิเภก พิเภกขอใหพระรามประหารชีวิตนาง 
การที่พิเภกผูเปนบิดาไมสนใจใยดีนางเบญกาย และสนับสนุนฝายศัตรูยอมทําใหนางเบญกายเกิด
ความนอยใจ และอาฆาตพิเภกเปนธรรมดา ตอมาพระรามเห็นแกพิเภกซึ่งเปนบิดาไมเอาโทษนาง
เบญกายพรอมทั้งส่ังใหหนุมานไปสงนางกลับลงกา หนุมานคงมองการณไกลวานางเบญกายอาจ
กลับมาแกแคนพิเภก และฝายพระรามได จึงไปมีความสัมพันธกับนาง ซ่ึงตอมาก็เปนไปตามที่     
หนุมานคาดการณไว เพราะเมื่อนางเบญกายไดผูกมิตรกับหนุมานแลวนางก็ยินดีชวยหนุมานอยาง
เต็มใจแมวาจะตองทรยศตอทศกัณฐก็ตาม สังเกตไดจากการที่นางเบญกายไดมอบน้ําลางเทาเพื่อให
หนุมานนําไปรดปากอุโมงคเพื่อทําลายพิธีอุโมงคของทศกัณฐตอไป นางสุวรรณกันยุมาเปนเมีย
ของอินทรชิต ทศกัณฐยกนางใหหนุมาน หลังจากที่นางมีความสัมพันธกับหนุมาน แทนที่นางจะทํา
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ใหหนุมานจงรักภักดีตอฝายทศกัณฐ นางกลับไมสามารถจูงใจหนุมานไดเลย   นอกจากนั้นนางกลับ
ไมผูกใจเจ็บที่ฝายของหนุมานฆาอินทรชิตผูเปนสามี และพลพรรคฝายลงกาตายลงเปนจํานวนมาก
ดวย นอกจากหนุมานจะมีกลยุทธที่สามารถทําใหศัตรูกลายเปนมิตรแลว  หนุมานยังไดรับผล
ประโยชนจากความเจาชูของตน เชน การไปมีความสัมพันธกับนางสุพรรณมัจฉา และนางเบญกาย
ทําใหหนุมานมีบุตรไวชวยทําสงคราม สวนการไปมีความสัมพันธกับนางบุษมาลี และนางวานรินก็
เปนการชวยเหลือนางทั้งสองใหพนจากคําสาป

จากการศึกษาลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก จะเห็นวาลักษณะนิสัยของหนุมานทั้งดานบวก และดานลบจะมีความ
สําคัญตอเร่ืองมาก  การที่หนุมานเปนวานรที่มีความจงรักภักดี  เปนนักรบที่เกงกลาสามารถและมี
ความฉลาดหลักแหลม จะทําใหผูอานเกิดความสนุกที่เห็นตัวละครมีความสามารถตอสูกับฝายทศ
กัณฐได ผูอานจะรูสึกชื่นชมในความเปนนักรบของหนุมานที่มีความสามารถเหนือกวาตัวละครอื่น 
ๆ เชน องคต สุครีพ และนิลพัท เปนตน ตัวละครที่มีความเกงกลาสามารถยอมสรางความรูสึก
ประทับใจไดมากกวาตัวละครธรรมดาสามัญ พฤติกรรมของหนุมานที่แสดงออกมาดานดีอาจจะทํา
ใหผูอานมองวาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกนาจะสรางตัวละครตัวนี้ขึ้นมาดวยมีพระ
ราชประสงคที่จะแสดงใหเห็นวาทหารที่ดีเปนอยางไร สวนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน นิสัยที่
เจาชู จากการศึกษาบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกพบวาทั้งพิเภก
และทศกัณฐไมไดโกรธเคืองที่หนุมานมีความสัมพันธกับบุตรสาวของตน หากมองในแง
พรหมจรรยถือวาเปนความผิดรายแรงแตในความเปนจริงกลับไมใชเร่ืองเสียหาย หนุมานมิไดถูก
ประณาม จะเห็นวาสังคมในสมัยโบราณจะยอมรับการมีคูครองหลายคน แมจะไมรับผิดชอบตอการ
กระทําดังกลาวก็มิใชเร่ืองรายแรงอันใด  นอกจากนั้นอาจเกิดจากขนบวรรณคดีไทยที่พระเอกในวร
รณคดีทั่วไปนอกจากมีความสามารถในดานการรบแลวยังมีนิสัยเจาชูดวยเพราะนิสัยของชายไทย
นั้นตองเปนคนเจาชูจะไดขึ้นชื่อวามีเสนห  สวนนิสัยที่ซุกซนของหนุมานบางครั้งก็สรางความตลก
ขบขันใหแกผูอาน เชน  ในตอนที่หนุมานครองเมืองนพบุรี หนุมานแสดงกริยาเฉกเชนสัตว
เดรัจฉานเที่ยวไตปนตนไมอยางสนุกสนาน โดยลืมไปวาฐานะตนในขณะนี้คือกษัตริยปกครอง
เมืองนพบุรี  สุรพงษ     โสธะเสฐียร4 กลาววา ความซุกซนของหนุมานถึงขั้นตองลาบวชหากมอง

                                                          
4สุรพงษ โสธะเสฐียร, “รามเกียรติ์ :  การแปลความหมายทางการเมือง” (วิทยานิพนธ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการเมืองการปกครอง สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,           
ม.ป.ป.), 155.
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ในแงของการเมืองการปกครอง อาจมองวาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกคงมีพระราช
ประสงคที่จะเรียกรองใหชนชั้นสูงสละบานเมือง ในชวงที่กําลังสรางอาณาจักรเพื่อความปลอดภัย
ของตัวเอง นอกจากนั้นผูที่จะมาเปนกษัตริยควรมีชาติกําเนิดที่สูงสง เชน จากพระนารายณ  แมวา
ขุนนางบางคนจะมีชาติกําเนิดจากเทพ แตการอวตารของของเทพสวนใหญก็เพียงเพื่อเปนทหารเอก
ของพระราม ยิ่งพระรามแสดงความเปนเทพสูงมากเทาใด โอกาสของขุนนางที่จะเปนกษัตริยก็ลด
ลงเทานั้น เมื่อพระรามใหหนุมานรวมครองเมืองดวย และแมหนุมานจะไปสรางเมืองใหมที่    นพ
บุรีเพื่อใหหางจากความเปนเทวราชาอยางพระราม หนุมานก็ไมประสบความสําเร็จในการครอง
เมืองเนื่องจากมีขอบกพรองในชาติกําเนิดของตน ผูเขียนวิทยานิพนธคิดวาพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกคงมีพระราชประสงคที่ใหตัวละครตัวนี้เปนวานรโดยธรรมชาติ พฤติกรรมที่
หนุมานแสดงออกมาจึงเปนพฤติกรรมของสัตวเดรัจฉานทั่วไป  ความเปนวานรจึงไมอาจทําให    
หนุมานมีจริยวัตรของกษัตริยไดตองกลับไปบวชเปนพระฤๅษี ทั้งนี้อาจเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ
ใหมของตนเอง ภายหลังจึงไดครองเมืองมลิวันซึ่งเปนเมืองใหญของยักษ

 ประเด็นของความซุกซนของหนุมาน หากมองในอีกแงหนึ่งการที่หนุมาน
ลาออกจากราชการ อาจเกิดจากเพราะหนุมานเคยทํางานหนักเพื่อชวยพระรามมาโดยตลอด หลัง
จากเสร็จศึกสงคราม หนุมานไดรับตําแหนงเจาเมืองอาจทําใหหนุมานอึดอัด เพราะไมสามารถผจญ
ภัยไดเหมือนเกา หนุมานคงเบื่อกับการอยูเฉย ๆ จะทําอะไรก็ตองระวังตัว เชน คิดจะปนตนไมเพื่อ
ความสนุกก็ถูกนางกํานัลหัวเราะเยาะ หนุมานคงคิดวาสูไปบวชคงดีกวา แตก็บวชไดไมนานเพราะ
อสุรผัดบุตรชายมาแจงขาวการสงคราม ทําใหหนุมานมีความสุขกับการทําสงครามอีกครั้ง หนุมาน
ชวยฝายพระรามจนเสร็จศึกเมืองลงกาครั้งที่สอง ตลอดชีวิตของหนุมานเหน็ดเหนื่อยกับงานมาก  ผู
เขียนวิทยานิพนธคิดวาถึงแมหนุมานจะมีชีวิตที่ตรากตรําลําบากกับการทําสงคราม แตหนุมานคงมี
ความสุขกวาการครองเมืองเพียงอยางเดียว

อยางไรก็ตามจะเห็นวาประเด็นของความความซุกซนของหนุมานก็
สามารถทําใหเร่ืองมีความสนุกสนาน ผูอานเห็นความวองไว ปราดเปรียวของตัวละครที่มีในเรื่อง
ทําใหเร่ืองดําเนินไปรวดเร็ว ผูอานสนุกกับเรื่องมากยิ่งขึ้น

จะเห็นวาหนุมานมีบุคลิกลักษณะที่มีทั้งดานบวก และดานลบที่สอดรับกับ
เร่ืองไดอยางนาสนใจ ลักษณะนิสัยดานบวกของหนุมานเปนลักษณะนิสัยที่นาชื่นชมมาก การ
ทํางานในแตละครั้งหนุมานจะมีแตความหวังดีและปรารถนาดีตอพระราม สวนลักษณะนิสัยดาน
ลบของหนุมานนั้นเราสามารถใหอภัยไดเนื่องจากหนุมานเปนวานร เมื่อขึ้นชื่อวาเปนศัตรูแลว     
หนุมานจะทําลายทุกวิถีทางไมละเวนผูใดทั้งสิ้น  แตหากเปนคนที่ตนบูชาหนุมานจะอุทิศชีวิตให
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ประหนึ่งสัตวเล้ียงที่มีตอนายซึ่งเปนสิ่งที่นาสรรเสริญยิ่ง เปนสัตวเดรัจฉานยอมไมมีความงามอยาง
มนุษย

1.2 ลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนา
ลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนาศึกษาจากเรื่อง หอรมาน ปรัมมเหียร 

พรหมจักร ลังกาสิบโห และอุสสาบารส  ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
1.2.1   ลักษณะนิสัยของหอรมานในรามเกียรติ์เร่ืองหอรมาน

1.2.1.1 ลักษณะนิสัยดานบวก  มีดังนี้
       1.2.1.1.1 จงรักภักดี

นิสัยจงรักภักดีของหอรมานสังเกตไดจากการอาสาทํางานอยางไมรูจัก
เหน็ดเหนื่อย หอรมานในฐานะที่เปนทหารคนหนึ่งของพระยารามราชจะอาสาชวยทํางานทุกครั้ง
ดวยความเต็มใจ ดังตัวอยาง

ในตอนที่มีการจองถนนหอรมานรับอาสาขอเสนอเอาไมมาทําโครง
สะพาน   ดังความวา

เมื่อนั้นหอรมานจิ่งจาองอาจสีหนาทวา คันจักเอาไมตอกตีหลักทังมวล ดังอั้น  ขาขอ
อาสา อันแตงแปลงแลถมดินทังมวลไวแกคนและสัตวท้ังมวลเทอะวาอั้น…ถมสมุทรไปได 7 
ปปลาย 7 เดือนก็ไปรอดเถิงลังกาทวีปที่นั้นแทหั้นแล

(หอรมาน : 73)

ในตอนที่พระลักขณะถูกหอกของอินทรชิต ภิเภกถามวามีผูใดที่จะ
อาสาไปเอายารักษาพระลักขณะบาง หอรมานตอบวา “ขาจักไปเอาแล” (หอรมาน :76)
    ในตอนที่ภิเภกถามวาใครจะอาสาไปเอาหินที่พระยาราพณาสวรหนุน
นอนมาไดบาง หอรมานตอบไปดวยความจงรักภักดีวาตนสามารถไปเอามาใหได “ขาจักไปเอามา
หื้อไดชะแล”   (หอรมาน :78)

ในเรื่องหอรมานถึงแมวาคําพูดที่แสดงใหเห็นถึงความจงรักภักดีที่มีตอ
พระยารามราชจะมีนอย แตจากพฤติกรรมที่แสดงออกของหอรมาน เชน การอาสาทํางานเพื่อ     
พระยารามราช อาทิ การรับอาสาจองถนน เก็บยารักษาพระลักขณะ ชวยพระยารามราชจากเมือง
บาดาล ชวยในการทําศึกสงครามตาง ๆ และเมื่อเสร็จศึกสงครามแลวหอรมานก็ยังชวยรับราชการ
แผนดินดวยการทําหนาที่เก็บอากรบอนเบี้ย การทําหนาที่ตาง ๆ ดังที่กลาวมานี้แสดงใหเห็นถึง
ทหารที่มีความจงรักภักดีคนหนึ่ง
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1.2.1.1.2 กลาหาญ
              หอรมานมีความกลาหาญมาก สังเกตจากการอาสาทํางานตาง ๆ โดย
ไมเกรงกลัวตอความตายเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตอพระยารามราช เชน การตอสูกับฝายของ
ยักษซ่ึงมีตลอดทั้งเรื่อง การไปชวยพระยารามราชจากการลักตัวไปของศัตรูโดยไมหวั่นตออุปสรรค
ทั้งมวล  เปนตน

1.2.1.1.3 ฉลาดและรอบคอบ
หอรมานมีความฉลาดและความรอบคอบ สามารถแกปญหาเฉพาะ

หนาไดดี  ดังตัวอยาง
              ในตอนที่ปลิงกัดหอรมาน ไมวาหอรมานจะทําอยางไรปลิงก็ไม
ยอมปลอย  พระฤๅษีบอกหอรมานวายาที่จะชวยทําใหปลิงหลุดออกมาไดอยูที่ตัวของหอรมานเอง 
หอรมานคิดไดดวยความฉลาดวาคงเปนน้ําลายที่อยูในตัวของตน มี “แตน้ําลายนี้แล” (หอรมาน : 
69)    จึงนําน้ําลายมาปายที่ตัวปลิง  ปลิงจึงหลุดออกมา

ในตอนที่หอรมานไปลงกา เนื่องจากหอรมานเปนผูที่ฉลาด และรอบ
คอบ หอรมานจึงแปลงกายเปนคนแกเพื่อไมใหเปนที่สงสัย  หอรมานไดไปพบกับหญิงที่กําลังไป
สงอาหารแกนางสีดาที่อุทยาน หอรมานจึงตามนางไปและแอบฟงนางพูดถึงนายของตนวาไดไปลัก
เมียเขามาขังไวที่อุทยาน หอรมานไดยินดังนั้นจึงเขามาถามวาเปนจริงดังที่นางพูดไวหรือไม   
“หลานยิงจักเอากันไปที่ใดนั้นชา” (หอรมาน : 69) เมื่อนางตอบคําถามหอรมาน หอรมานจึงรูไดทัน
ทีวานางสีดาอยูในอุทยานนั่นเอง   เมื่อไดพบนางสีดาแลว หอรมานไมแนใจวาเปนนาง ดวยความ
รอบคอบหอรมานจึงถามนางวานางคือนางสีดาใชหรือไม เมื่อแนใจวาเปนนางสีดาตัวจริงจึงมอบ
แหวนใหนาง ดังความวา   “พั่นดั่งตัวเจานี้ช่ือวาสีดาอั้นชาฤา”  (หอรมาน : 70)

ในตอนที่หอรมานไปชวยพระยารามราชที่เมืองบาดาล หอรมานผูมีความ
ฉลาดไดนึกถึงคําโบราณที่กลาวไววา เวลาจะเขาเมืองตาหล่ิวตองหล่ิวตาตามจึงแปลงกายเปนชาว
เมืองนั้นทันที ดังความวา “บัวราณทานวาไว ตกเมืองใดหื้อเอาเพศเมืองนั้น” (หอรมาน :75)  จึงทํา
ใหชาวเมืองบาดาลไมสามารถลวงรูไดวาหอรมานแปลงตัวมาปะปนอยูกับฝายตน “หอรมานก็เอา
เพศเปนชาวเมืองปตตหลุมเปนเฒาแกผู ๑ หั้นแล..” (หอรมาน : 75) ตอมาก็ออกอุบายแปลงเปน  
แมงหมี่ขอจับปากไหหญิง 2 คนของเมืองลงกาที่กําลังนําน้ําใสยาพิษไปใหพระยารามราชดื่มที่ใน
เมืองโดยไมมีใครสงสัย  “ปูขอเปนแมงหมี่ตัว ๑ จับปากไหน้ําเจาหลานทัง ๒ เขาไปดูเทอะ         
หอรมานก็เนรมิตเปนแมงหมี่จับปากไหน้ําเขาไปแล…” (หอรมาน : 75)
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 ในตอนที่หอรมานไปเก็บยารักษาพระลักขณะ หอรมานผูมีความฉลาด
แปลงเปนมดไปเอาลูกหินซึ่งพระยาราพณาสวรใชหนุนนอน โดยที่พระยาราพณาสวรไมรูตัวมาให
ภิเภกบดยา  ดังความวา

หินอันจักฝนยาตนนั้นก็หาบไดแล เทามีแตหินลูกอันราพณาสวรเอาแปลงหมอนหนุน
หัวนั้นแล ไผอาจจักไปเอามาไดนั้นชา  หอรมานก็ขานวา “ ขาจักไปเอามาหื้อไดแล ” วาอั้น
แลวก็เนรมิตเปนมดเขาไปเอามาแลว ก็ฝนยาตนนั้นใสตีนพระลักขณะแลวหอกแหลมนั้น ก็
จิ่งสะเด็นออกมาหั้นแลยาตนนั้นจิ่งไดช่ือวา “ดอยซะเด็น” ตราบเถิงกาลบัดนี้แล

 (หอรมาน : 76 - 77)

1.2.1.1.4 ไรเดียงสา
              หอรมานเปนวานรที่ไรเดียงสา  เชน การที่หอรมานเหาะไปจับ   
พระอาทิตยเนื่องจากเขาใจวาพระอาทิตยเปนผลไม เพราะมีสีแดงเหมือนกับที่มารดาบอกไววาหาก
เห็นผลไมสีแดงแสดงวากินได ดวยความไรเดียงสาหอรมานจึงถูกพระอาทิตยเผาติดอยูที่หัวรถของ
พระอาทิตย  พระอาทิตยเห็นดังนั้นจึงหันไปดู  แลวรําพึงวาหอรมานคงเปนสัตวที่มีบุญไมควรให
ตายเปลาจึงชุบชีวิตขึ้นมาใหมใหมีฤทธิ์กวาเดิม “รอยวาสัตตัวใด ๑ มีบุญสมภารหากไดกตาธิการมี
มากนักแลวชะแลบควรกูจักละหื้อตายเสียแล ”  (หอรมาน : 63)

การที่หอรมานในเรื่องหอรมานไรเดียงสาเชนนี้ทําใหผูอานเกิด
ความรูสึกเอ็นดูและชอบพฤติกรรมของหอรมานซึ่งชวยทําใหเร่ืองมีความสนุกมากยิ่งขึ้น

1.2.1.2   ลักษณะนิสัยดานลบ มีดังนี้
1.2.1.2.1 ใจรอน

ความใจรอนของหอรมานเกิดจากความมีน้ําใจของหอรมานที่มีตอ
พระยารามราช  หอรมานมีความประสงคที่จะชวยแบงเบาภาระของพระยารามราช จึงชวย           
พระยารามราชทํางานนอกเหนือคําส่ัง เชน หลังจากที่พระยารามราชฆาพระยาราพณาสวรตายแลว 
พระยารามราชคิดที่จะสรางเมืองใหม จึงนําศรที่ช่ือทสพละยิงออกไปแลวส่ังใหหอรมานนํา        
ดอยสัพพะยาไปวางไวทันทีที่ศรตก ปรากฏวาเมื่อหอรมานไปถึงหอรมานทําเกินคําสั่งของ                
พระยารามราช ดวยการเอาหางกวาดตนไมบริเวณนั้นจนเปนระเบียบเรียบรอยโดยยังไมไดหาฤกษ
ยาม ดังความวา “ขากบ็ไดหาวันหายามอันเปนมังคละสักอันแล ขาก็กวาดเผี้ยวตามกําลังแหงขาดวย
ฉับพลัน ไวถามหาราชเจาแล” (หอรมาน : 78)
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  เมื่อพระยารามราชไดฟงดังนั้นจึงละเมืองนั้นไป เพราะหอรมานไม
ไดดูฤกษเสียกอน ดังความวา “บหาวันดียามดีกอน พอยรีบกวาดเผี้ยวฉันนี้  บเปนมังคละแล”        
(หอรมาน :79)

อีกตอนหนึ่ง เปนตอนที่หอรมานไปเก็บยารักษาพระลักขณะ ความ
ใจรอนของหอรมานปรากฏในตอนที่หอรมานเลือกเอาตัวยามาใหภิเภกดู หอรมานนํามายามาให    
ภิเภกดูถึงสามครั้งก็ยังไมใชยาที่ตองการ ดวยความใจรอนหอรมานจึงยกดอยคันธมาทนะมาทั้งดอย 
ดังความวา “ก็ไปเอามาที่ ๑ ก็บแมน ใชไปถวน ๒ เอามาก็บใช ไปถวน ๓ เอามาก็บใช หอรมานจิ่ง
ไปยวามเอายอดดอยคันธมาทนะนั้นหื้อแกภิเภก” (หอรมาน :76)

ความใจรอนของหอรมานทําใหเกิดผลเสีย คือทําใหนายไมพอใจ 
งานเกิดความลาชาตองทําใหม เชนการหาสถานที่สรางเมืองใหมแทนเมืองเดิม สวนการยกดอยมา
ทั้งดอยก็สรางภาระใหหอรมานเพิ่มขึ้นเพราะตองนําดอยไปเก็บไวที่เดิมโดยไมใหตัวยาหลนลงมา
ใสพวกยักษเพราะหากยักษไดกล่ินยาก็จะฟนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

1.2.1.2.2 ดื้อร้ัน
ความดื้อร้ันของหอรมานเกิดจากความอยากรูอยากเห็น หอรมาน    

ดื้อร้ันขัดคําส่ังของผูที่หวังดีตอตัวหอรมานเอง  เชน การที่หอรมานขัดคําส่ังของพระฤๅษีที่ไดหาม  
หอรมานไปทางทิศเหนือของอาศรม  หอรมานไมเชื่อฟงก็ไปยังสระแหงนั้นหอรมานคิดวาการที่
พระฤๅษีหามอาจเพราะมีของวิเศษอยู ดังความวา  “พระรสีบหื้อกูไปทางเหนืออาศรมบทนั้น รอยวา
ของวิเศษอันใดจัก ๑ จักมีในที่นั้น ชะแล”  (หอรมาน : 69) หอรมานจึงขัดคําส่ังของพระฤๅษีลงไป
เลนน้ําในสระ ผลของความไมเชื่อฟงในครั้งนี้ทําใหหอรมานถูกปลิงเกาะที่หนาผากดึงไมออก      
ดังความวา  “เมื่อนั้นปลิงกับโลกก็เขามาติดหนาผากหอรมาน  มันก็เตนขึ้นเชนลําตาล ๑ ปลิงก็ชัก
ลงมา  หอรมานก็ซํ้าเตนขึ้น  ๗  เชนลําตาล  ปลิงก็หยืดทวยชักลงมา”   (หอรมาน : 69)
              ในตอนนี้ผูแตงนาจะมีวัตถุประสงคที่จะสอน และเตือนสติผูอานให
เชื่อฟงส่ิงที่ผูใหญตักเตือนมิเชนนั้นแลวผลที่ไดรับก็เปนเหมือนหอรมานผูดื้อร้ัน

1.2.1.2.3 ทะนงตน
ในเรื่องหอรมาน  เมื่อมีงานแตละครั้งจะตองมีคนขอรองหอรมานให

ชวยทําเสมอ  หอรมานจึงเปนตัวเดนของเรื่องตามชื่อเร่ือง  ผูแตงคงมีความประสงคจะแสดงความ
โดดเดนของตัวละครเอกจึงใหหนุมานเปนผูที่มีความสามารถสูงไมตองพึ่งพาใคร ใหเห็นความ
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ทะนงตัวของหอรมาน  เชน  ในตอนไฟติดหาง  หนุมานก็กระโดดลงไปดับไฟไดเองโดยไมตอง
ถามใคร

นอกจากนั้นในการทํางานรับใชพระยารามราช หอรมานจะทะนงตน
วาเปนผูที่มีความสามารถ เชน ในตอนที่สุครีพนําหอรมานมาถวายใหแกพระยารามราช พระยา  
รามราชไมคอยมั่นใจในความสามารถของหอรมานเทาไรนัก   พระยารามราชไมเชื่อวาหอรมานจะ
มีฤทธิ์จริงดังที่สุครีพวาไว จนหอรมานตองสําแดงเดชใหดู  พรอมทั้งไดกลาวอยางทะนงตนวาผูที่มี
ความสามารถไมจําเปนตองอวดใหคนอื่นรูเหมือนกับถานที่มีไฟอยูถาไมมีใครเปาก็ไมแดง ดังความ
วา   “หอรมานไหววา  บุคละผูมีคุณนี้  ทานบถามบหอนสําแดงสักเทื่อแล  ถานไฟอันทานปกไวบมี
ไผเปาบหอนเรื่อสักเทื่อแล” (หอรมาน : 66)

1.2.2  ลักษณะนิสัยของหอรมานในรามเกียรติ์เร่ืองปรัมมเหียร
1.2.2.1  ลักษณะนิสัยดานบวก มีดังนี้
ลักษณะของหอรมานในเรื่องปรัมมเหียรไมมีความแตกตางไปจากในเรื่อง        

หอรมานมากนัก ทั้งสองฉบับอาจไดรับอิทธิพลมาจากแหลงเดียวกัน จึงมีเนื้อเรื่องสวนใหญเหมือน
กัน ลักษณะนิสัยดานบวกของหอรมานในเรื่องปรัมมเหียร มีดังนี้

1.2.2.1.1 จงรักภักดี
ความจงรักภักดีของหอรมานสังเกตไดจากการทํางานตาง  ๆ           

หอรมานจะทําจนสุดความสามารถในฐานะทหารคนหนึ่ง เชน ตอนที่พระยาพราหมราชยกพลไป
ถึงฝงมหาสมุทร หอรมานอาสาทําสะพานใหดวยความเต็มใจ ดังความวา

เมื่อนั้นหอรมานจิ่งจักจายังคําสีหมาทองอาจกลางหมูทาวพระยาทั้งหลายวา ดังจักเอา
ไมเอาหลักมาตอกนั้น คันวาตีหลักแลปกเสาใสข่ือใสแปทั้งมวลนั้น ขาจักขออาสาเอาแล อัน
แตงแปลงยังแตะแลถมดินจุงไวแกคนแลสัตวท้ังมวลเทอะ

  (ปรัมมเหียร :27)

ตอนที่พระยาปตตหลุมจะมาลักพระยาพราหมราชไปขังไวที่เมือง
บาดาล  หอรมานอาสาเฝายามทางอากาศใหโดยการเนรมิตมือใหญครอบคนไว ดังความวา      
“ทางอากาศภายบนหื้อขาเทอะ ขาจักรักษาชะแล ทางเหนือแผนดินลุมนั้นไวหนักแกทาวพระยา
เสนาอํามาตยทั้งหลายชุตนเทอะ วาอั้น หอรมานก็เนรมิตฝามือมันก็หื้อใหญมาครอบงําไวทั้งมวล         
หั้นแล” (ปรัมมเหียร : 29)
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อีกตอนหนึ่งเปนตอนที่มีการรบกัน พระยาราภนาสวรเนรมิตตัวใหญ
เทาเขายุคันธร หอรมานเห็นดังนั้นจึงขอใหพระยาพราหมราชนั่งบนบาตนเพื่อใหสูงเทียมเทากับ
พระยาราภนาสวร ดังความวา “มหาราชเจาอยาไดเคืองใจเทอะ ผูขาก็หากจักเอามหาราชเจาขึ้นนั่ง
เหนือจอมบาขา แลวจักหื้อรบกันดวยราภนาสวรอันสูงเพียงเขายุคันธรนั้นชาแล” (ปรัมมเหียร :32)

จะเห็นไดวานอกจากหอรมานจะมีความจงรักภักดีตอนายแลว      
หอรมานยังยกยองนายของตนดวย

1.2.2.1.2 กลาหาญ
หอรมานในเรื่องปรัมมเหียรจะมีความกลาหาญเชนเดียวกับในเรื่อง

หอรมาน เชน การเสี่ยงคลานเขาไปในปากยักษแลวยื่นมือมาบีบคอยักษเพื่อบังคับใหยักษมอบธนู
ใหตน ดังความวา

มันก็เนรมิตเปนแมงแดงปวเขาคางอยูในหวางเขี้ยวยักษตัวนั้นแลว ก็คอยไตออกไปทาง
งอน แลวมันก็ยวามคอยักษตัวนั้นดวยมือท้ัง ๒ บีบรัดเขาดวยกําลังแหงมัน เปนดั่งคอจักแตก
ไปนั้นหั้นแล

  (ปรัมมเหียร : 33)

1.2.2.1.3 ฉลาด และ รอบคอบ
พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาหอรมานเปนวานรที่ฉลาดมีดังนี้
ในตอนที่ปลิงกับทากเกาะหนาผากหอรมาน ไมวาหอรมานจะทํา

อยางไรปลิงกับทากก็ไมหลุด แมนจะเหาะไปถึงยอดเขายุคันธรปลิงก็ไมยอมปลอย จนในที่สุด
หอรมานก็นึกถึงคําพูดของพระฤๅษีวาหอรมานมียาในตัวเอง หอรมานคิดไดดวยปญญาจึงใชน้ํา
ลายปายตัวปลิง ปลิงจึงหลุดออกมา ดังความวา

สวนวาหอรมานนั้นคันวาลุกชาแลว ก็ไปหักเอาเรียวไมไผมาเปนไมสีฟน แลวก็ไปซวย
หนายังหนองสระที่หั้นแล ปงกับโลกตัวนั้นคันหัน ก็ยืดจับหนาผาก ก็ดูดกินเลือดหอรมาน
จาวๆหั้นแล เมื่อนั้นหอรมานปดยังปงตัวนั้นออก ก็พอเหนื่อยแรง มันก็เตนขึ้นสูอากาศ
ประมาณเชนตนตาล ๑ ปงก็บตก ซ้ําเตนขึ้นไป ๒ เชนตนตาล ๓ เชนตนตาลก็บตก ก็ซ้ําเตน
ข้ึนเพียงเขายุคันธอร ก็บตก สวนครึ่งกลางปงตัวนั้นก็ยังอยูในหนองสระที่นั้น      แมนวา
หอรมานเตนขึ้นสูงเทาใดก็ดี ปงตัวนั้นก็ยืดขึ้นทวยสูงเทานั้น แลวก็หดลงมาเลา แมนวาสับ
ยาดออกก็บออกบตกหั้นแล…มันก็เอาน้ําลายแหงมันใส ปลิงตัวนั้นก็คายตกเสียแทหั้นแล
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                                                                                               (ปรัมมเหียร : 24)

ตอนที่หอรมานไปหานางสีดา หอรมานอาศัยความฉลาด และความ
รอบคอบไมใหใครสงสัย และสังเกตตนได จึงแปลงกายเปนคนแลวเขาไปฟงสาวใชเมืองลังกา
สนทนากัน ไดความวาพวกนางจะนําอาหารไปใหหญิงที่พระยาราภนาสวรจับมา หอรมานจึงแกลง
ไปถามสาวใชที่พูดกันดังกลาว และรูวาเปนนางสีดาดังที่นางสาวใชตอบกลับมาวา  “อ่ีลุงเหย ผูขานี้
อันพระยาเจาหากใชหื้อไปสงขาวแกนางสีดาที่สวนอุทยานโพนแลวาอ้ัน” (ปรัมมเหียร : 25)

ตอนที่หอรมานคิดจะเผาเมืองของพระยาราภนาสวร หอรมานวาง
แผนโดยการไปเที่ยวเลนบนยอดปราสาทของพระยาราภนาสวร เพื่อใหทหารจับได แมทหารจะ
ทรมานหอรมานดวยวิธีใดหอรมานก็ไมตาย พวกทหารจึงพากันปรึกษากันวานาจะเอาผาชุบน้ํามัน
เผาหอรมานดีกวา คร้ันหอรมานไดยินดังนั้นก็สมใจที่คิดไว จึงแกลงบนออกมาดัง ๆ วาคราวนี้ตน
ตองตายแน    คนทั้งหลายไดยินดังนั้นตางพากันดีใจ เพราะคิดวาเปนวิธีที่จะฆาหอรมานได  จึงรีบ
เอาผาชุบน้ํามันมาพันรอบตัวหอรมานทันที แลวก็จุดไฟเผา หอรมานเห็นดังนั้นก็ยินดี เพราะตรง
ตามแผนที่ตนวางไวจึงรีบวิ่งไปเผาปราสาทของพระยาราภนาสวรทันที

ตอนที่หอรมานกลับมารายงานใหพระยาพราหมราชฟงวา ตนไดเผา
ลงกาแลว พระยาพราหมราชไมเชื่อ หอรมานจึงคิดหาทางใหพระยาพราหมราชเชื่อวาตนพูดความ
จริงโดยบอกพระยาพราหมราชดวยความฉลาดวา ใหพระยาพราหมราชลองเอามือปองหูดูจะไดยิน
เสียงไฟไหมที่ปราสาทของพระยาราภนาสวรอยางแนนอน ดังความวา “คันมหาราชเจาบเชื่อแท  
ดั่งอ้ัน ขอมหาราชเปนเจาเอานิ้วมือตึดหูไว แลจุงฟงดูเทอะ ผิวาไดยินเสียงทุบๆ รุบๆ นั้นวาไฟไหม
ปราสาทพระยาลังกาแลวาอ้ัน” (ปรัมมเหียร : 26 – 27)

ตอนที่ไปชวยพระยาพราหมราชที่เมืองบาดาล หอรมานนึกถึงคํา
โบราณที่กลาวไววาหากไปเมืองใดก็ควรทําตนเชนคนในเมืองนั้น หอรมานจึงแปลงเพศเปนคน
เมืองนั้นทันที ดังความวา “คําโบราณวาไวนั้นวา ตกเมืองใดหื้อเอาเพศเปนเมืองนั้นวาอ้ัน”            
(ปรัมมเหียร : 30) คนเมืองนั้นจึงไมสามารถสังเกตไดวาหอรมานเปนคนแปลกหนา หอรมานไป
หลอกถามสาวใชถึงที่อยูของพระยาพราหมราช ดวยการกลาวกับนางวาตนนั้นเปนผูเฒาอยูเมือง
ปตตหลุมจนแกเฒา หัวหงอกปูนนี้ยังไมเคยเห็นมนุษยสักครั้ง ขอใหนางพาตนไปดูมนุษย สาวใช
ทั้งสองหลงกลหอรมาน คิดวาเปนคนของเมืองปตตหลุมดวยกัน นางจึงตอบกลับไปวาผูชายไม
สามารถเขาไปในสถานที่ซ่ึงขังพระยาพราหมราชไวได หอรมานไดฟงดังนั้นจึงคิดไดดวยปญญาวา
ตนจะขอแปลงเปนแมงหมี่จับปากไหน้ําของนางไป ดังความวา
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ปูเฒาหอรมานมันก็แสรงถามวาเจาหลานหญิงท้ัง ๒ เฮยขาเฒาอันอยูเมืองปตตหลุมที่นี้
เขี้ยวปูก็พอหลอนก็พอเวา หัวปูก็พอหงอกซุนซานขี้เสือปุนนี้แลว บหอนไดหันคนดิบสัก
เทื่อ  คันอั้นปูขอเปนแมงหมี่จับปากไหน้ําแหงหลานหญิงท้ัง ๒ เขาไปดูจิ่มเทอะวาอั้นแลว
มันก็เนรมิตตนเปนแมงตัว ๑ จับปากไหน้ําเขาไปหั้นแล

(ปรัมมเหียร : 30)

1.2.2.1.4 ไรเดียงสา
ในเรื่องปรัมเหียรคลายกับเรื่องหอรมานที่แสดงใหเห็นความ           

ไรเดียงสาของหอรมานในบางเวลา คือการเหาะไปกินพระอาทิตย สาเหตุเกิดจากนางกาสีมารดา
ของหอรมาน ไดกําชับใหหอรมานกินเฉพาะผลมะเดื่อที่สุกแดงเทานั้น ตอมาหอรมานเห็น        
พระอาทิตยชักรถออกมา ก็เขาใจวาเปนผลมะเดื่อจึงรีบเขาไปจับรถของพระอาทิตย จนถูกความ
รอนของพระอาทิตยเผาจนเปนเถาถาน จนพระอาทิตยตองชุบชีวิตของหอรมานขึ้นมาอีกครั้ง        
ดังความวา

  สวนวาอายหอรมานนั้นมันไดยินแมมันสั่งไวยามจักใกลตายนั้นวา คันวาเจาหันวา
หมากเดื่อใดสุกแดงงามดั่งอั้น เจาจุงเอากินเทอะวาอั้น มันก็หันยังพระอาทิตยออกมาพน
ปลายเขายุคันธอน มีวัณณแดงงาม มันก็ใสใจวาแมนหมากเดื่อสุกวาอั้น มันก็สยองขึ้นไปจับ
หัวรถแหงพระอาทิตยแลวก็ลวดแหงติดหัวรถพระอาทิตยเสียหั้นแล เหตุวารัศมีแหงพระ
อาทิตยนั้นรอนนัก ลวดแหงเสียเพื่ออั้นแล

(ปรมมเหียร :17 – 18)

จะเห็นวานิสัยไรเดียงสาของหอรมานไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอ่ืน นิสัยที่        
ไรเดียงสาของหอรมาน กลับทําใหผูอ่ืนเอ็นดูมากขึ้น เชน พระอาทิตยที่รูสึกเอ็นดูในความไรเดียงสา
ของหอรมานจึงชุบชีวิตขึ้นมาใหมและใหมีฤทธิ์กวาเดิม สวนผูอานก็จะรูสึกสงสารหอรมานที่     
หอรมานไมรูจักแมแตพระอาทิตย

1.2.2.2  ลักษณะนิสัยดานลบ มีดังนี้
1. 2.2.2.1 ละโมบ
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 หอรมานเปนวานรที่ตะกละไมรูจักประมาณตน ในตอนที่หอรมาน
ไปอาศัยอยูกับพระฤๅษีคืนหนึ่ง คร้ันถึงรุงเชาพระฤๅษีกลัวหอรมานหิวจึงใหหอรมานกินขาว     
หอรมานเห็นขาวนิดเดียวเกิดความโลภขึ้นมาอยากไดมากกวานี้ เพราะคิดวาขาวที่พระฤๅษีใหไมพอ
กิน  พระฤๅษีรูทันจึงอธิษฐานใหหอรมานกินขาวจนเกินอิ่ม  หอรมานกินอยางไรก็ไมหมดจึงอมไว
ที่คางยังไมยอมทิ้งขาวไป

1.2.2.2.2 ใจรอน
ความใจรอนของหอรมานปรากฏในตอนที่หอรมานไปเอายารักษา

พระยาพราหมราชที่ถูกหอกโมกขศักดิ์ของอินทรชิต หอรมานไปเอายาดังกลาวถึงสามครั้งก็ยังไม
ไดยาที่ตองการ ดวยความใจรอนหอรมานจึงยกเอาดอยมาทั้งดอยใหภิกภีเลือกดู ดังความวา   “มันก็
เตนไปเอามาที่ ๑ ก็บใช ไปเอามา ๒ ทีก็บใช ซํ้าไปเอาถวน ๓ ทีก็บใช หอรมานเคียดก็ไปยวามเอา
มายังยอดดอยคันธมาธนมาทังมวลนั้น”  (ปรัมมเหียร : 32)

อีกตอนหนึ่งเปนตอนที่พระยาพราหมราชตองการจะสรางเมืองใหม
จึงเอาศรยิงออกไป แลวใหหอรมานตามปนไปวาปนตกอยูที่ใด เมื่อหอรมานตามปนไปแลวก็เอา
หางกวาดตนไมจนหมดจดดีงามรอพระยาพราหมราชอยู  ครั้นพระยาพราหมราชไปถึงจึงถามวา
หอรมานไดดูฤกษที่เปนมงคลหรือเปลา หอรมานตอบวาตนไมไดดูเพียงแตทําไปดวยความใจรอน
ของตน ดังความวา “ผูขาก็บไดหาวันหายามอันเปนไชยมงคลนั้นสักอันแล ผูขามารอดแลวก็เผ้ียว
ตามกําลังแหงผูขา เพื่อใครหื้อสับหื้อฟนถามหากษัตริยเจาดีหลีแลวาอ้ัน”  (ปรัมมเหียร : 35) นิสัยใจ
รอนของหอรมาน เกิดจากหอรมานตองการอํานวยความสะดวกใหแกพระยาพราหมราช ความใจ
รอนในครั้งนี้จึงเกิดจากความหวังดีที่มีตอพระยาพราหมราช

1.2.2.2.3 ทะนงตน
    ความทะนงตนของหอรมานเหมือนกับในเรื่องหอรมาน ตอนที่   

พระยาพราหมราชไมเชื่อฝมือของหอรมาน หอรมานจึงแสดงอิทธิฤทธิ์ใหดู พระยาพราหมราชถาม
หอรมานวาเมื่อกอนทําไมไมแสดงใหดู หอรมานตอบไปดวยความทะนงตนวาบุคคลที่มีความ
สามารถหากเมื่อไมแสดงความสามารถก็ไมมีใครไดประจักษในฝมือเหมือนกับถานที่มีไฟเมื่อไมมี
คนเปาก็ยอมไมรูวามีไฟอยู  ดังความวา “ขาแตมหาราชเจา อันวาบุคคลผูมีคุณวิเศษนี้ทานบถามดั่ง
อ้ัน ก็บหอนสําแดงสักเทื่อแล เปนดั่งถานไฟแดงอันทานหากปกไวนั้น บมีผูเปาบหอนวาจักเรื่อแดง
แล” (ปรัมมเหียร : 20)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



172

ตอนหอรมานไปเก็บภาษีไรกาด หอรมานทะนงตนคิดวาเปนคนที่มี
ฤทธ์ิมากจึงเขาไปฉกเอาแตงจากแมคา แตหอรมานก็ถูกพระบุตรตอยหัวจนเลือดไหลจนตองหนี
ออกจากอยุธยาไป ดังความวา

        …เถิงในวันถวน ๓ นั้น หอรมานนั้นมันก็ไปเก็บกาดเลา มันก็หันราชบุตรท้ัง ๒ 
อันเปนเด็กนอยสันนั้น มันก็ใสใจวาตัวมีกําลังมากนัก มันก็ยื่นมือเขาไปจกเอามะแตงแมคา
ท้ัง ๒ นั้น พระบุตรก็เอาละกุยจูดจับหอรมานหั้นแล สวนวาหอรมานนั้นก็แตกมีเลือดอัน
ไหลออกซูดๆ

 (ปรัมมเหียร : 39)

1.2.3 ลักษณะนิสัยของหรมารในเรื่องพรหมจักร
1.2.3.1 ลักษณะนิสัยดานบวก มีดังนี้
ลักษณะนิสัยดานบวกของหรมารในรามเกียรติ์ฉบับพรหมจักร มีดังนี้

1.2.3.1.1 จงรักภักดี
ความจงรักภักดีของหรมารสังเกตไดจากการทํางานตาง ๆ        

หรมารจะทําจนสุดความสามารถในฐานะทหารคนหนึ่ง เชน พระยาพรหมจักรใหหรมารไปสืบขาว
นางสีดาที่ลงกาเพื่อพิสูจนความรักของนางสีดาตอพระยาพรหมจักร  หรมารก็ไปดวยความ             
จงรักภักดี  และแจงขาวพระยาพรหมจักรใหนางทราบทันที

พระยาใหญพรหมจักรจําขาเอาลายลักษณอักขรมาหานางแล สวนพระยาเจาตั้งแตเพิ่น
ลักเอานางมาก็หมอมหมองโสกไหมถนอมใจรองไหอยูชูวันแล บัดนี้ก็หางหมูโยธามาชอม
นางก็มาตั้งทัพอยูริมมหาสมุททหั้นแล

 (พรหมจักร : 92)

พระยากาสีวราชขอใหหรมารจองถนนขามไปลงกา หรมารทํา
ตามคําส่ังของพระยากาสีวราชดวยความจงรักภักดี แตมีขอแมวาใหทหารไปนําเครือหวาย และไม
มาใหตนเพื่อทําเปนโครงสะพาน ตอมาหรมารก็นําเถาไมมาผูกกับเอว แลวเหาะไปอีกฝงของเกาะ 
หลังจากนั้นก็นําเถาวัลยสองเสนมัดกับตนไมใหญบริเวณเกาะใหเถาวัลยขนาบกันทั้งสองขาง แลว
นําสวนของตัวสะพานที่ทหารทําเสร็จเรียบรอยแลวเหาะไปมัดกับโครงสะพานที่ตนทําไวเพื่อให
ชาง และมาสามารถเดินได  ดังความวา
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ขาแดพอพระยาเปนเจาเหย ขานี้ก็อาจขามน้ํามหาสมุททนั้นไดชะแล เทาวา
มหาราชเจาทังสอง หื้อคนทังหลายไปหาเอาเครือหวาย และเครื่องไมทังหลายมามากนัก
แลว แลเอาไมกลวงทังหลายมามากนักเทอะ ก็หากจักเอาเครือเชือกเครือหวายมามัดกับเอว 
แลวสยองไปพายหนา แลวผูกมัดกับเสาและตนไมเคนหื้อหมั้น แลวเอาพันกับกันหลาย
เกี้ยวเอาไมกลวงมาคาดทังสองพายแปลงรากลานปูเหนือหื้อชางมาไดไปเทอะ

                                                                                                        (พรหมจักร : 87)

จะเห็นวาถึงแมวาพระยากาสีวราชจะเปนบิดาของหรมาร แตใน
การทํางานหรมารก็ปฏิบัติตนเยี่ยงทหารคนหนึ่ง เพราะหรมารเปนทหารของพระยาพรหมจักร นอก
จากนั้นพระยากาสีวราชสัญญาวาจะชวยพระยาพรหมจักรรบกับฝายลังกา การที่หรมารรับคําส่ังจาก
พระยากาสีวราชจึงเหมือนการรับคําสั่งจากพระยาพรหมจักร เพียงแตพระยาพรหมจักรมิไดส่ังหร
มารโดยตรงเทานั้น

ต อ น น า ค ม า ลั ก พ ร ะ ย า พ ร ห ม จั ก ร โ ด ย ส ะ ก ด ใ ห ทั พ                    
พระยาพรหมจักรหลับ แลวลักเอาพระยาพรหมจักรไปใสคอกเหล็กขังไวใหทหารนาคเฝา          
เสนาอํามาตยไมเห็นพระยาพรหมจักรก็เสียใจมาก เสนาอํามาตยขอรองใหหรมารไปชวย                        
พระยาพรหมจักร ดังความวา “ขาแกมหาราชบุตเจา บัดนี้ผูขาทังหลายก็ยินคึดเหลือคําคึดมากนักแล 
ขอไหวสาพระราชบุตเจาคึดร่ําปนผูขา ทังหลายเทอะ”  (พรหมจักร :111)  หรมารแสดงความจงรัก
ภักดีไปชวยพระยาพรหมจักรโดยการนําดาบสรีกัญไชยเหาะไปเมืองนาค ตอมาหรมารก็ฆานาคตาย
เปนจํานวนมากและสามารถนําพระยาพรหมจักรกลับมาได

ตอนพระยาพรหมจักรรบกับเจาลังกา พระยาพรหมจักรเกิดพลาด
ทาถูกธนูของทาวลังกาที่เทาไดรับความเจ็บปวดเปนอยางมาก พระยากาสีวราชใหหรมารไปเก็บยา
รักษาพระยาพรหมจักรดังความวา “ดูราเจาลูกรัก จุงไปเอายามาฝนพระยาเจาสหายแดเทอะ”  
(พรหมจักร : 114) หรมารไปเก็บยาดวยความจงรักภักดี หรมารเหาะขึ้นเหนือเมฆไปเก็บยาที่ดอยปลี
จอมคิรีดวยความเต็มใจแลวนํายามาฝนทาเทาของพระยาพรหมจักรจนหาย

 … หรมารก็สยองเหินผาหวายอากาสกลางหาว  ปลอมฝาเมฆพายบนไปรอดดอย
ปลีจอมคีรีท่ีนั้น หายาไดแลวก็รีบสยองมาฝนทาลุมตีนพระยาเจา พิษปนก็จิ่งหายจากตนเสี้
ยงแลว

 (พรหมจักร : 114)
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1.2.3.1.2 กลาหาญ
ความกลาหาญของหรมารในเรื่องพรหมจักรสังเกตไดจากตอนที่    

หรมารไปชวยพระยาพรหมจักรที่เมืองนาค หรมารรบกับนาคอยางกลาหาญ

สวนนาคทังหลายก็เลยชอมมา หรมารก็ถอดดาบสรีกัญไชยแลว ก็เอาลําเหล็กตีนาคทัง
หลายบธรนาอยูไดก็พายหนีเสี้ยงแล นาคทังหลายก็ตายมากนัก ลางตัวก็เจ็บแตกเลือดออกมา
บอาจจักรบตอหรมารไดแล

(พรหมจักร  : 113)

1.2. 3.1.3 ฉลาดและรอบคอบ
ความฉลาดของหรมารมีดังนี้
ตอนที่หรมารถูกปลิงยักษดึงลงสระ  ทําอยางไรปลิงยักษก็ไมยอม

ปลอย ครั้นพระฤๅษีกลับจากบิณฑบาตมาเห็นเขา จึงบอกวิธีแกให พระฤๅษีบอกวายาอยูที่ตัว       
หรมารเอง  หรมารคิดไดดวยปญญาจึงถมน้ําลายรดปลิง ปลิงจึงหลุด

 ตอนที่ไปเมืองนาค หรมารไดแสดงความฉลาด และรอบคอบแปลง
กายเปนหมอรักษานาคเพื่อหลอกถามที่อยูของพระยาพรหมจักร โดยกลาวกับหมอนาคของเมืองนั้น
วาตนเปนคนของเมืองลังกามาที่นี้เพราะจะชวยรักษานาคที่ถูกครุฑทําราย อีกประการหนึ่งตนไดยิน
มาวาพระยานาคไดเอาพระยาพรหมจักรมาขังไวที่นี่ ดังความวา

        ขาอยูเมืองลังกาแอวมารอดที่นี้ ขาก็หากเปนหมอยาอาจจักสังคหะเอาคนพนจาก
พยาธิรายทังหลายชะแล เหตุรูขาวนาคเจ็บราดซากครุฑ ขาก็จิ่งมาแลประการนึ่งขาก็ไดยินวา 
พระยานาคใหญนาคราชเจา เมือมอยเอาพรหมจักรลงมาขังคอกไววาอั้น มีแทคาฤา ลุงจัก
กลาวปนหลานฟงแดเทอะ หลานก็ใครรู มีแทหากเพิ่น ดั่งบอกนั้น รูวาบมีชา

(พรหมจักร : 112)

หมอนาคของเมืองนาคไมรูกลอุบายของหรมารจึงบอกที่อยู
ของพระยาพรหมจักรแกหรมาร

ในตอนที่มีการจองถนนหรมารอาศัยความรอบคอบสํารวจพื้นที่แลว
บอกพระยาพรหมจักรไปวาสถานที่พระยาพรหมจักรยืนอยูนั้นมีความกวางจนเกินไป ควรหาที่ที่มี
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เกาะแคบ ๆ เพื่อประโยชนตอการเดินทางตอไปดังความวา “ที่นี้กวางนักจักพลาดตกน้ําแล ควรดี
เลียบหาที่มีเกาะดอนมีกลางที่ยังชอมแควบเล็งดูกอนเทอะ”  (พรหมจักร : 87)

1.2.3.2  ลักษณะนิสัยดานลบ มีดังนี้
1.2.3.2.1   เจาชู

 พฤติกรรมที่แสดงถึงลักษณะนิสัยดานลบของหรมารในเรื่อง     
พรหมจักร คือ นิสัยเจาชู เมื่อพบหญิงหรมารจะพูดจาไพเราะมาก สังเกตไดจากตอนที่หรมารไปยืม
ธนูทิพยเพื่อใหพระยาพรหมจักรสังหารราพณาสูร หรมารไดพูดเกี้ยวพาราสีนางยักษวาขอใหตนได
ยืมธนูจากนางผูประเสริฐเถิด ขอใหนางมีใจกรุณานําความสุขมาใหตนบุญจะสงไปถึงนางดวย อยา
มัวผลัดวันอยูเลย   ดังความวา “ดูรานางยักษขาใครขอยืมธนูทิพยแหงนางตนเปนทิพยผูประเสริฐ 
พอนางพอบังเกิดกรุณณา ขออยาละขาหื้อสุขยอนบุญนางเหลื่อมงําแด   บใชจักหื้อเหิงเมินผัดวันปน
ขาเทอะ” (พรหมจักร : 115)

หลังจากที่เสร็จภารกิจแลวหรมารก็นําธนูมาคืนนาง หรมารก็ไดพูด
จาเกี้ยวพาราสีนางยักษวานางนั้นเปนดั่งธิดาเทพในชั้นฟา นางชางมีน้ําใจใหยืมธนูแกตน ขอใหนาง
นั้นมีความสุข ตอนนี้ตนก็ไดทํางานสมบูรณแลวจึงนําธนูมาคืน  เปนบุญของตนที่ไดพบนาง  ตน
กับนางคงเปนเนื้อคูกันจึงไดมาพบกัน

    ดูรานางแกวยอดอันเปนเทวกัญญาในชั้นฟา ตนกลับเพศลงมาสูเมืองคนนี้เหย         
นางก็ยื่นปนยืมยังกงธนูคํากับทังปนอันวิเศษ นางก็เหยียดปนหื้อยืม สุขยอนบุญแหงนางแกว
ยอดสาวแถน พี่ก็หากเมี้ยนแลวจอดบัวรมาลดการแลว ก็จิ่งสยองมาสูแกวยอดไธกัญญา บุญ
พี่พายหลังก็จิ่งไดหันหนา เมียกําพราสายใจ บัดนี้แลวพี่ก็ไดหันนางแกวผูอยูคูหาตนเดียวดั่ง
วาบุญมีอันเกี้ยวจอด พี่ฟาขอหื้อไดสมสอดตนนางแดเทอะ เมื่อบุญหื้อนั้น สองเราหากเปนคู
อยูถ้ําท่ีนี้   หาอนตรายบได ก็แดนประเสิฏแทดีหลีหมื่นแล

(พรหมจักร : 119)

1.2.3.2.2 ดื้อร้ัน
ความดื้อ ร้ันของหรมาร  ปรากฏในตอนที่หรมารไปสืบขาว            

นางสีดาที่เมืองลังกา  หรมารเหาะเลยเขตแดนเมืองลังกาไปถึงอาศรมของพระฤๅษีในปาหิมพานต  
จึงเขาไปถามทางที่จะไปเมืองลังกาจากพระฤๅษี  พระฤๅษีเห็นวาเปนเวลาใกลค่ําแลว จึงใหหรมาร
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พักคางคืนในอาศรมกอน  คร้ันรุงเชาพระฤๅษีจะออกไปบิณฑบาต  จึงไดส่ังใหหรมารอยูเฝาอาศรม
และส่ังไมใหหรมารไปทางทิศเหนือของอาศรม เพราะถาไปจะถูกยักษจับกิน  แตหรมารกลับไมเชื่อ
เกิดความดื้อร้ันอยากจะไปจึงแอบไปที่สระ ดังความวา “รสีพอยบหื้อกูกวาไปหนเหนือสาลาดั่งอ้ัน
ชา รอยวามีของวิเศษสักอันแล กลัวกูไปหันอั้นชา วาอ้ัน ก็ลุกไปภายหนเหนือสาลา” (พรหมจักร : 
92) เมื่อไปถึงหรมารเห็นสระน้ําเต็มไปดวยดอกบัวก็ลงไปเลนน้ําและเก็บรากบัวกิน  ผลของความ
ดื้อร้ันในครั้งนี้ทําใหหรมารถูกยักษที่อาศัยอยูในสระแปลงเปนปลิงใหญพันขาหรมารไวแลวดึงลึก
ลงไปในสระ  ไมวาหรมารจะทําอยางไรปลิงก็ไมยอมหลุด  ดังความวา

ชักเขาสูสระหั้นแล  พระยาวอกก็ตกใจฟงฟาวสยองหนีหลายถานหลายที  ยักษก็
บวาง  มันก็จองลงไจ ๆ ฉันนั้น  วอกก็สยองจับเสาสาลา  ปลิงก็บวางพระยาวอกก็จองลง
ดูดหมั้นหั้นแล  สวนฤทธีขาทังสองก็ดูดลากันอยูแล

(พรหมจักร : 92)

1.2.3.2.3 ทะนงตน
ลักษณะนิสัยทะนงตนของหรมาร ปรากฏในตอนที่หรมารไปชวย

พระยาพรหมจักรที่เมืองบาดาล หลังจากชวยพระยาพรหมจักรออกมาจากกรงเหล็กไดสําเร็จ       
พระยาพรหมจักรกลาวกับหรมารวาบุญของพระองคที่หรมารมาชวย ขอใหรีบหนีกันกอนนาคจะรู
ตัว หรมารตอบพระยาพรหมจักรไปดวยความทะนงตนวาหากวาพวกนาคมาตนจะฆาใหหมดไม
กลัวแมแตผงธุลีเดียว ดังความวา “เจาอยากลัวยังนาคหมูถอยรายนี้เทอะ คันวาเขามาชอมก็หากจัก
ตายเสี้ยงชะแล ดั่งเรานี้จักคานพายเขาเมื่อใดชา บกลัวสังเทาผงธุลีแล”  (พรหมจักร : 112)

กอนจะกลับหรมารไดฆานาคไปหลายตัว บางตัวก็บาดเจ็บไม
สามารถลุกมาสูกับหรมารได หรมารกลาวไปดวยความทะนงในฝมือวา “กูนี้หากเปนหรมารตน
มีฤทธีมากนักแล สูใครตายก็มาเทอะ”  (พรหมจักร : 113)

1.2.4  ลักษณะนิสัยของอนูมอมในเรื่องลังกาสิบโห
1.2.4.1 ลักษณะนิสัยดานบวก มีดังนี้

1.2.4.1.1 จงรักภักดี
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เจาลัมมาสั่งใหอนูมอมไปสืบขาวนางสีดาที่ลังกา อนูมอมรับคําสั่ง
จากเจาลัมมาดวยความจงรักภักดีแลวก็รีบติดตามหานางสีดาทันที จนกระทั่งไดยินยักษเฝาสวน
อุทยานพูดออกมาดัง ๆ เกี่ยวกับความฝนเรื่องไฟไหมปราสาทของพญาภุมมจัก เนื่องจากฝมือของ
วานรที่เจาลัมมาสงมา วานรมัดพญาภุมมจักโยนลงแมน้ํา ตอมาก็ฆาทหารตายไปเปนจํานวนมาก 
อนูมอมรีบทํางานตามที่เจาลัมมามอบหมาย คือ การไปหานางสีดาและสงขาวนางเรื่องเจาลัมมา
และมอบแหวนทองคําใหนาง อนูมอมอาสาอุมนางกลับเมือง แตนางสีดาก็แสดงใหอนูมอมเห็นใน
การเปนภรรยาที่ดีเชนเดียวกัน เพราะนางปฏิญาณตนวาจะไมยอมใหชายใดแตะตอง นางฝากผม     
7 เสนและสรอยไหมทองคําให อนูมอมนําไปใหเจาลัมมา อนูมอมรีบกลับมาทูลรายงานใหเจาลัม
มาทราบตามที่ตนไดไปทําภารกิจตาง ๆ มาทันทีวาตนไดไปกรุงลงกา และเห็นวานางสีดาปลอดภัย
ดี ไมมีผูใดเขามาใกลนางได เพราะรางกายของนางรอนเหมือนไฟ ตนขออาสาอุมนางแตนางไมให
บุรุษตองกายนาง นางสีดาไดฝากเสนผมและสายสรอยมาฝากเจาลัมมาดวย ในตอนที่ตนจะกลับตน
ไดพบกับยักษเปนจํานวนมาก ตนจึงฆายักษตายไปหลายตนแลวแกลงใหยักษจับตัวได ยักษไมรูกล
ลวงของตนจึงเอาสําลีมาพันกายแลวเอาน้ํามันงาราดเพื่อฆาตนใหตาย   ตนจึงเผาลงกาจนวอดวายจึง
เหาะกลับมาทูลใหเจาลัมมาทราบ  ดังความวา

ขอยเหาะไปถึงกรุงลังกาแผวฮอด ขอยก็หันยอดแกวแวนฟาศรีหนอเทวีสีดาแกว
ยอดพธูยังอยูดี เบามีใผเขาใกลกรายตัวนางไดเลยเพราะรอนเหมือนไฟ ขอยขออุมนาง
หนีมาเปายอมใหชายใดจับตองตัวนาง นางก็ถอนเกศาเสนผม 7 เสนกับสายสรอยมา
ฝากตอนกลับออกมาเจอพวกยักษหลายตนขอยตียักษตายไปหลายตน ขอยแกลงทํา
เปนยอมแพใหมันจับมัดเขาเอาฝายสําลีปดตามตัวแลวเอาน้ํามันงาราดทั่วตัวเอาไฟจุด 
ขอยเหาะขึ้นปราสาทราชวังหอคําไฟก็ลุกไหมหมดสิ้น แลวเหาะลงเผาบานใหญบาน
นอยวายวอดหมดแลวจึงเหาะกลับมาแลนา

(ลังกาสิบโห : 47)

ตอนจองถนนเจาลัมมาใหอนูมอมสรางสะพาน  อนูมอมชวย           
เจาลัมมาดวยความจงรักภักดี การสรางสะพานเกิดอุปสรรคมาก เพราะมีปูกามใหญยาว 100 โยชน 
คอยทําลายสะพานหิน อนูมอมกําจัดปูยักษโดยใหทหารจํานวนมากจับหางของตนไว หากหางสั่น
ใหทหารดึงขึ้นทันที ดังความวา  “จับหางขาไวใหมั่นคง  จงสังเกตวาหางขาส่ันเมื่อใด ใหชวยกันดึง
หางตัวขาขึ้นจากน้ํา”  (ลังกาสิบโห : 48) อนูมอมกระโจนลงไปในแมน้ําเห็นปูใหญอยูใตมหาสมุทร
จึงจับปูไวแลวส่ันหางใหทหารดึงขึ้นไป เจาลัมมาสั่งใหเด็ดกามปูทิ้งและสั่งใหทหารจองถนนจน
สําเร็จลุลวงดวยดี
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1.2.4. 1.2  กลาหาญ
อนูมอมในเรื่องลังกาสิบโหมีความกลาหาญมาก อนูมอมจะชวย     

เจาลัมมาอยางสุดความสามารถโดยไมหวั่นตออันตรายใด ๆ เชน การตอสูกับฝายของพญา         
ฮาบมะนาสวน  การไปชวยเจาลัมมาซึ่งถูกไวยลาบลักพาตัวไปเมืองนาค ในตอนศึกอินทสิตา        
อนูมอมก็รบกับทหารอยางกลาหาญจนทําใหยักษพายไป ดังความวา

…ขุนพลเขาสัประยุทธทันที อนูมอมจอมใจหาวถอนตนตาล ขุนหาญ ทาวหมอหมี
ถอนตนโพธิ์ ไทรฟาดใสรี้พลทาวลังกาตายเกลื่อน พลขาศึกก็รนถอยไป เมื่อนั้นอินทสิตาเขา
จับธนูนาวยิงออกไป อนูมอมขุนลิงกุมดาบเขาฟาดฟนโจมตีขาศึกพลโยธาของกุมภาเขา
ตอตาน อนูมอมตะลุยไลท้ังปกซายและปกขวา…

(ลังกาสิบโห : 56)

1.2.4.1.3  ฉลาดและรอบคอบ
ความฉลาด และความรอบคอบของอนูมอมปรากฏใหเห็นดังนี้
ตอนที่จะไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลังกา อนูมอมเหาะผานมหาสมุทร

ไป  เทพยดาเห็นอนูมอมเหาะขามสมุทรมากลัววาจะเหนื่อยหรือหิว จึงเนรมิตของวิเศษตั้งไวริมฝง
สาคร  อนูมอมเห็นแลวไมกลากิน นึกในใจวาคงเปนของผียักษจัดมาใหกินเพื่อฆาใหตาย คร้ัน  
เทพยดาไดยินดวยหูทิพยก็บอกวาเปนของพวกตนเอง ดังความวา “ไมใชของผียักษจัดมาหลอกให
กินตายดอก  แตผลาหารเหลานี้  เราเทพยดาเนรมิตไวใหทานกินขออยาไดกินแหนงแคลงใจอะไร
เลย”  (ลังกาสิบโห : 32)

ตอนที่ถูกปลิงยักษเกาะหนาผาก อนูมอมดึงอยางไรก็ไมหลุด เมื่อ
พระฤๅษีกลับมาจึงขอใหพระฤๅษีชวย  พระฤๅษีบอกวายาอยูในปากของอนูมอม  อนูมอมคิด
ไตรตรองไปดวยความฉลาดจึงถมน้ําลายทาปากปลิง  ปลิงก็ปลอย

ตอนที่เขาไปในเมืองพญาภุมมจัก  อนูมอมอาศัยความฉลาด และรอบ
คอบแปลงกายเปนแมลงสาบบินเขาไปในวังของพญาภุมมจัก  เพื่อไมใหเปนที่สงสัย เมื่อเขาไป
ถวายแหวนนางสีดาแลว อนูมอมมีแผนที่จะเผาลงกาจึงแกลงใหอินทสิตาจับตัวได  ไมวายักษจะ
ฆาอนูมอมดวยวิธีใด อนูมอมก็ไมตาย พญาภุมมจักใหนําอนูมอมไปตําในครก อนูมอมยังแสดงทีทา
เยาะเยยทหารวาตําตนเบาจนเกินไปใหตําแรงกวานี้ พญาภุมมจักเห็นดังนั้นจึงสั่งใหเผาอนูมอมซึ่ง
ตรงกับแผนที่อนูมอมวางไวพอดี อนูมอมแสรงรองไปดวยมารยาวา “โอย ๆ ทีนี้กูตายแนแลว ขอลา
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พอแกวแมแกวไปกอนเนอ”  (ลังกาสิบโห : 51)  หลังจากที่พวกยักษจุดไฟเผาอนูมอม อนูมอมก็รีบ
เผาลงกาทันที

ตอนที่อนูมอมตองการดับไฟที่หางของตน อนูมอมไปหาพระฤๅษีให
พระฤๅษีบอกวิธีดับไฟที่หางให พระฤๅษีบอกวาน้ําที่จะดับอยูที่ตัวของอนูมอมเอง อนูมอมคิดได
ดวยปญญาจึงปสสาวะรดปลายหางของตนทันที

1.2.4.1.3 ชางสังเกต
ตอนสังหารไวยกัน  สาเหตุ เกิดจากอนูมอมไปเผาลงกาของ            

พญาภุมมจัก พญาภุมมจักจึงสั่งใหขุนใหญไวยกันตามไปฆาอนูมอม ไวยกันเหาะลงมาที่กลาง
มหาสมุทร แลวเนรมิตเกาะใหญเหนือน้ํา มีผลไมมากมาย สวนตัวของไวยกันเองแอบซอนอยูใน
เกาะนั้นรอทาอนูมอมอยู ครั้นอนูมอมเหาะผานมาอนูมอมสังเกตเห็นเกาะดอนทรายอยูก็เกิดความ
สงสัย เพราะเมื่อตอนมาไมเห็นเกาะนี้จึงเอาขากระทืบดอนทรายแตกกระจายแลวเห็นไวยกันนอน
อยู อนูมอมจึงสังหารไวยกันทันที

ตอนที่คุนนภาไปลับหอกทิพยที่แมน้ําคงคา อนูมอมสังเกตเห็นน้ําขุน
แดงจึงไปกราบทูลเจาลัมมาวาตนเห็นน้ําไหลมาจากมหาสมุทรใหญทั้ง ๆ ที่ฝนก็ไมตกแตน้ําขุน ตน
อยากรูวาเปนเพราะเหตุใดขอใหเจาลัมมาไปดู ดังความวา  “น้ําในคงคาสมุทรใหญ แดงขุนขน ฟา
ฝนก็ไมไดหล่ังลงมาจากฟากฟาเลย ขอใหทานพิจารณาวาเปนเพราะเหตุใด” (ลังกาสิบโห : 62)

ตอนนางลอย เปนตอนที่พญาภุมมจักสั่งใหนางยักษแปลงกายมาลวง
เจาลัมมาวาเปนนางสีดา อนูมอมสังเกตศพแลวตอบพญาภุมมจักวาไมใชศพของนางสีดาเปนแนคง
เปนนางยักษแปลงมาเพื่อใหเจาลัมมากลับเมือง ดังความวา “คงไมใชพระศพของหมอมแวนฟาสีดา
ดวงสมร เปนนางยักษแปลงกายมาหลอกลวง เพื่อใหทานกลับคืนไปแลเนอ”  (ลังกาสิบโห : 51)

1.2.4.2  ลักษณะนิสัยดานลบ มีดังนี้
1.2.4.2.1 ดื้อร้ัน

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความดื้อร้ันของอนูมอมสังเกตไดในตอน
ที่อนูมอมไปถวายแหวนนางสีดา  อนูมอมเหาะไปยังอาศรมของพระฤๅษีตนหนึ่ง แลวพักนอนกับ
พระฤๅษีคืนหนึ่ง  รุงเชาพระฤๅษีส่ังอนูมอมใหเฝาศาลาไวหามไปเที่ยวบริเวณที่เปนสระใหญ  แลว
พระฤๅษีก็ไปบิณฑบาต  อนูมอมอยากรูวามีอะไรในสระจึงเกิดความดื้อร้ันละเมิดคําสั่งของ        
พระฤๅษี ดังความวา “มีอะไรที่สระนั้นหนอ เจาพอจึงหามมิใหเขาไป อยากรูความจริงนัก”       
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(ลังกาสิบโห : 41) อนูมอมลงไปวายน้ําเลนในสระ ผลของความดื้อร้ันทําใหอนูมอมถูกปลิงเกาะ
หนาไมสามารถดึงปลิงออกจากหนาผากตัวเองได

1.2.4.2.2 ละโมบ
ลักษณะนิสัยที่แสดงออกถึงความละโมบของอนูมอม ปรากฏในตอน

ที่อนูมอมไปพักอยูที่อาศรมของพระฤๅษี อนูมอมหิวขาวจึงขอขาวจากพระฤๅษีกิน  พระฤๅษีใหขาว 
3 กอน  ใหกินกอนละคํา  อนูมอมเกิดความโลภบอกวาขาว 3 กอนไมพอกินขอเพิ่มอีก 10 เทา     
พระฤๅษีบอกใหลองกินกอน  ปรากฏวาอนูมอมกินเทาไรก็ไมหมด กินอิ่มแลวขาว 3 กอนก็ยังอยูจึง
เก็บไวเปนเสบียงตอไป

1.2.4.2.3 ใจรอน
คุนนภาออกรบกับเจาลคนา คุนนภาแผลงหอกโมกขะสักถูก

เจาลคนาลมลงไป ความใจรอนของอนูมอมปรากฏในตอนที่อนูมอมไปเก็บยารักษาเจาลัคนา        
ปยสาบอกทหารวายาอยูที่เขาเพชรกูฏ์ิใหไปนํามากอนพระอาทิตยขึ้น หากมาหลังจากที่พระอาทิตย
ขึ้นแลวเจาลคนาจะสิ้นชีพทันที ดังความวา

ยาดีมีท่ีดาวดงเขตแดนไกลทานเฮย มีในภูเขาใหญเพชรกูฏ์ิ มีเปลือกสีเหลืองดังทอง ใน
เบายานี้อยูไกลตั้งแสนโยชน ใครสามารถจะไปเอายามาไดก็จงรีบไปกอนพระอาทิตยข้ึน 
หากไดยามาทาหอกจะหลุด เจาลคนาก็เบาตาย แตถารอใหรุงเชาแสงสุริยะใสสองหอกทิพย
เบาหลุดออกจากเนื้อเจาลคนา ก็จะตองมอดมวย ชีวังแลทานเฮย

  ( ลังกาสิบโห : 65)

อนูมอมจะเรียกทางหนึ่งยาก็กลับไปขานอีกทางหนึ่งทุกครั้งไป ทํา
ใหอนูมอมโมโหมากดวยความใจรอนอนูมอมจึงยกภูเขาทั้งลูกเหาะมาใหหมอหมีแกะตัวยา           
ดังความวา

เมื่อนั้น มกตาทาวอนูมอมก็เหาะไปอยางไวรีบ หลับตาแพบเดียวก็ถึงแลวซึ่งเขา “
เพชรกูฏ์ิ ” พลางเรียก “ สุวรรณปตา ” ตนไมใบคําเหลืองนี้เหย เจาอยูท่ีหนใด ขอใหขาน
ตอบมาใหรูเถอะเนอ ยามนั้นใบคําตนยาดีก็ขานตอบทางทิศเหนือ อนูมอมก็รีบไปถามถี่
แตยาก็ยายที่อยูทางทิศตะวันตก พญาวอกก็กระโดดไปถามถี่ ยาก็กลับไปขานตอบวาอยูนี่
เจาวอกก็แลนไปถาม ยาก็เคลื่อนไปอยูทิศทักษิณ เสียงยาขานตอบอยูนี่ท้ัง 8 ทิศ วอกไปหา
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ก็เบาหันแสงตะวันก็ใกลจะปรากฏ อนูมอมจอมทรหดก็หักเอาภูเขาแสนวาพาเหาะกลับมา
สงใหหมอหมี

 (ลังกาสิบโห : 65)

ความใจรอนในครั้งนี้มิไดเกิดผลเสียตอผูอ่ืน       แตเกิดผลเสียตอ
ตัวอนูมอมเองคือตองเหนื่อยกับการยกภูเขากลับมาไวที่เดิมและตองคอยระมัดระวังไมใหตัวยาหลน
หายไปใหพวกยักษไดสูดเอากลิ่นของตัวยาไปรักษาตัวเองได

1.2.5 ลักษณะนิสัยของหอรมานในเรื่องอุสสาบารส
2.5.1 ลักษณะนิสัยดานบวก  มีดังนี้

1.2.5.1.1 จงรักภักดี
พระยาพานพรหมทัตตกุมารใหหอรมานไปสืบขาววามีใครคิด

รายตอพระองคบาง หอรมานก็ไปสืบขาวดวยความจงรักภักดี หอรมานเหาะผานเมืองลงกา         
หอรมานคิดวาพระยาลังกาอาจสรางปญหาใหพระยาพานพรหมทัตตกุมาร หอรมานจึงเผาลงกาจน
วอดวายกอนที่จะนําความไปบอกพระยาพานพรหมทัตตกุมาร  ดังความวา

เมื่อนั้นพระยาลังกาตนชื่อวา กิตติกสาระไดรูก็ใชพวกธนูทังหลายได 100 คนไปแวดยิง
เอาวาอั้น เมื่อนั้นหอรมานผูมีกําลังแรงและไวนัก ก็สยองมาลูจับยับเอาหอกดาบธนูแหงเขา
ไดซูคนแลวก็ซัดตกไปในน้ําสระอันชื่อ กัญญาณปาป นั้นแลว ก็กลาวเซิ่งคนทังหลายวา ดูรา
คนผูถอยราย บุคละผูใดหื้อสูมายิงกูนี้ชา วาอั้น เมื่อนั้นพวกธนูทังหลายก็กลาววา พระยาหาก
หื้อตูมาแวดยิงทานแล วาอั้น เมื่อนั้นหอรมานก็ไลตีคนทังหลายฝูงนั้น…เมื่อนั้นหอรมานก็
สยองไปบนหลังคายาวเรือนคนทังหลาย เจาะไฟเผาเวียงลังกาวีปก็ไหมเสี้ยงทังมวล แลว
หอรมานก็สยองเมือสูเมืองกาสีหั้นแล

 (อุสสาบารส : 83)

1.2.5.1.2  กลาหาญ
ความกลาหาญของหอรมาน  เชน การไปสืบขาววามีใครคิดรายตอ

พระยาพานพรหมทัตตบางโดยไมกลัวศัตรูของพระยาพานพรหมทัตต

1.2.5.1.3  กตัญู
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ในเรื่องอุสสาบารสหอรมานมีนิสัยกตัญูมาก หอรมานหาเลี้ยง
มารดา และพระฤๅษีผูมีบุญคุณตอตน ดังความวา “สวนอันวาหรมานตนนั้นรูจักคุณ  รักในแมแหง
ตนและเจารสีตนเปนพอเกลาแหงตน  ก็ตักเอาน้ํากินและบัวรโภค  กวาดแผวอาสรมบททุกวันหั้น
แล”  (อุสสาบารส : 63)

ในอีกตอนหนึ่ง กลาวไววา

โส สวนวาหอรมานก็รักเจารสีและพอแมแหงตน  ก็เทียรยอมเอาเงินและคําใสถง
พาหอยบา  แลวก็สยองเมือสูเมืองคนซื้อเอาเขาและเกลือ  แลวก็สยองพอกคืนมาสูท่ีอยูพอ
แมแหงตนก็ไดเทื่อแล 10 หาบคนแล สวนหอรมานก็เอาเขาเปลือกมาตําเปนเขาสารเลี้ยง
เจารสีและพอแมแหงตนหั้นแล

(อุสสาบารส : 66)

1.2.5.2  ลักษณะนิสัยดานลบ มีดังนี้
1.2.5.2.1  ดื้อร้ัน

ในเรื่องอุสสาบารส พระยาพานพรหมทัตตกุมารสั่งใหหอรมานไป
สอดแนมวาผูใดในโลกคิดรายตอตนบาง  ตอมาหอรมานไดทราบวามีพระยาวิชาธร  4  ตนจะยก
ทัพไปรบกับพระยาพานพรหมทัตตที่เมืองกาสี  หอรมานก็จะไปบอกความนั้น แลวเหาะไปพักที่
อาศรมพระฤๅษีโชติกรสี หอรมานไปขอนอนกับพระฤๅษีที่อาศรมดวย  รุงขึ้นพระฤๅษีส่ังหามให
หอรมานไปที่สระ  โดยใหเหตุผลวา “เมื่อนั้นยังมีปลิงใหญตัว 1 มีตัวอันยาวได 4 โยชนและอยูใน
มหาสระที่นั้นแล …  ทานอยาไดไปดูดกินน้ําสระอันนั้นเนอ   ปลิงตัวใหญยาว 4 โยชนมีในหั้นแล  
ปลิงจังทานชา”  (อุสสาบารส : 83)
 หอรมานไมเช่ือฟงพระฤๅษีคิดวาตนเองเปนคนมีฤทธ์ิมาก ดังความ
วา “ตนไวแลแรงนัก”  (อุสสาบารส : 83) จึงขัดคําส่ังของพระฤๅษีแอบไปกินน้ําในสระ ผลของ
ความดื้อร้ันในครั้งนี้ทําใหหอรมานถูกปลิงที่สระจับที่หนาผากไมสามารถแกะออกได  ดังความวา

อันวาปลิงตัวนั้น  มันหันเงาหอรมานมาดูดกินน้ําสระอันนั้น มันก็ผดออกมาไว
นัก  ก็จับหนาผากหอรมานตนนั้น  หอรมานอันปลิงหากจับหนาผากดั่งอั้น  มันก็สยองขึ้น
สูอากาศสูงได 2 โยชนะ  ปลิงก็บออกเสียจากหนาผากได  มันก็วิ่งสยองขึ้นเมือสูอากาศสูง
ได  4  โยชนะ  ปลิงก็บออกเสียจากหนาผากไดแล

 (อุสสาบารส : 83)
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พระฤๅษีตองบอกใหหอรมานเอาน้ําลายของตนใสปากปลิงหรมาน
จึงสามารถแกะปลิงไดสําเร็จ

1.2.5.2.2 นิสัยพาล
 ในเรื่องอุสสาบารส  หอรมานมีนิสัยพาลชอบทาคนอื่นรบไปทั่ว แต

ก็ไมสามารถเอาชนะใครไดเลยตั้งแตพระยาพานพรหมทัตต  และพระบารส  หอรมานจึงตองยอม
เปนขารับใชของทั้งสองคน  เมื่อเสร็จจากภารกิจก็ไมมีงานอื่นอีกตอไป หอมานในเรื่องนี้จึงเปนผูที่
ชอบทารบกับคนอื่นเพื่อพิสูจนความสามารถของตนเอง

จากการศึกษาลักษณะนิสัยหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินลานนา
สามารถสรุปลักษณะนิสัยของหนุมานที่เหมือนกันทั้งดานบวกและดานลบในแตละสํานวนไดดังนี้

ลักษณะนิสัย    หอรมาน ปรัมมเหียร พรหมจักร ลังกาสิบโห อุสสาบารส
จงรักภักดี
กลาหาญ
ฉลาด และรอบ
คอบ

-

ชางสังเกต - - - -
ไรเดียงสา - - -
ทะนงตน - -
ดื้อรั้น -
กตัญู - - - -
เจาชู - - - -
ละโมบ - - -
นิสัยพาล - - - -
ใจรอน - -

จากการศึกษาลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนาพบ
วาหนุมานเปนวานรที่มีลักษณะนิสัยทั้งดานบวกและลบ ลักษณะนิสัยดานบวกประการแรก คือ
ความจงรักภักดีที่มีตอพระราม ในการทํางานแตละครั้งหนุมานจะอาสาชวยดวยความเต็มใจ ถึงแม
คําพูดของหนุมานที่แสดงใหเห็นถึงความจงรักภักดีจะมีใหเห็นนอยมาก แตพฤติกรรมของหนุมาน
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เปนเครื่องยืนยันถึงความจงรักภักดีไดเปนอยางดี  หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนามิไดมีชาติ
กําเนิดเปนบุตรพระพาย และมิไดเกิดจากความตองการของพระอิศวรที่มีจุดประสงคในการนํา     
หนุมานมาเปนทหารเอกของพระราม เพื่อชวยปราบอธรรมเหมือนรามเกียรติ์ฉบับพระบาท      
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนามาเปนทหารของพระรามเนื่อง
จากสุครีพพามา และเกิดจากความสมัครใจของหนุมานเอง ในการทํางานแตละครั้งที่เกินคําส่ังของ
พระรามหนุมานจะไมถูกพระรามตําหนิ  พระรามอาจคิดวาเปนสิทธิ์ของหนุมานที่จะทําไดหากทํา
ไปดวยความหวังดี เชน การเผาลงกา หรือผูกผมพระยาราพณาสวรกับนางเทวีไวดวยกัน บางเรื่องที่
หนุมานทําไปแลวพระรามไมชอบ เชน สรางเมืองโดยไมหาฤกษยาม พระรามก็มิไดตําหนิหนุมาน
เพียงแตบอกวาจะหาที่ตั้งใหม เพราะที่เกาไมเปนมงคลตอการสรางเมือง นอกจากนั้นในการอาสา
ทํางานใหพระราม หนุมานทําในสิ่งที่ตนคิดวาสามารถทําได แตไมทั้งหมดเหมือนดั่งในรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เชน การจองถนน หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนา
อาสาทําเฉพาะในสวนของการตอกเสาเข็ม หรือทําโครงสะพาน ในสวนอื่น ๆ เชนการหาไมมาทํา
สะพาน หรือการถมที่จะไมใชหนาที่ของหนุมาน  ในตอนที่พระรามถูกลักไปเมืองบาดาล หนุมานก็
ขออาสารักษาดานทางอากาศเทานั้น เปนตน เพราะฉะนั้นความจงรักภักดีของ    หนุมานใน
รามเกียรติ์ฉบับลานนาจึงมีในระดับหนึ่ง แตไมถึงกับอาสาเจาจนตัวตายดั่งในรามเกียรติ์ฉบับพระ
บาทมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  ความจงรักภักดีของหนุมานที่มีตอพระรามในรามเกียรติ์ฉบับ
ลานนาเหมือนกับเปนการแสดงความมีน้ําใจของหนุมานมากกวา  ประการที่สอง คือ ความกลาหาญ 
หนุมานจะเปนวานรที่กลาหาญมาก หนุมานจะไมหวั่งเกรงตอศัตรูเลยกลับพรอมที่จะอุทิศตนชวย
พระรามอยางเต็มความสามารถ

ประการที่สาม คือ ความฉลาด และรอบคอบ หนุมานในรามเกียรติ์
ฉบับลานนามีความฉลาด และรอบคอบ  ในการทํางานแตละครั้งหนุมานจะรูจักสังเกต และ
พิจารณาอยางถวนถ่ีกอนแลวจึงสรุปเรื่องราว เชน ในตอนที่ปลิงเกาะหนาผากหนุมาน พระฤๅษี
บอกวายามีอยูในตัวหนุมานเอง ความจริงแลวส่ิงที่อยูในรางกายของคนมีอยูมาก หนุมานอาจ
พิจารณาอยางถวนถ่ีแลววาน้ําลายเทานั้นที่สามาถนํามาใชทาตัวปลิงได   ในตอนที่ไปเมืองลงกา   
หนุมานจะไปอยางรอบคอบเพื่อไมใหเปนที่สงสัย คือ การปลอมตัวไป อาจจะไปในรูปของ
แมลงวัน หรือปลอมเปนคนของเมืองลงกาเพื่อจะไดหลอกถามขอมูลเกี่ยวกับนางสีดาไดงายขึ้น ใน
ตอนที่ไปชวยพระรามที่เมืองบาดาลก็เชนเดียวกันหนุมานจะปลอมตัวเปนคนของเมืองบาดาลแลว
ไปหลอกถามที่อยูของพระรามจนสามารถชวยพระรามออกมาไดสําเร็จ

 ลักษณะนิสัยดานบวกของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนาประการ
สุดทายที่มองเห็นไดชัด คือ ความไรเดียงสาซึ่งรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา   
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จุฬาโลกไมไดกลาวถึง หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนาไมรูจักพระอาทิตย สังเกตไดจากการที่  
หนุมานเหาะขึ้นไปกินพระอาทิตย เพราะเขาใจวาพระอาทิตยเปนผลมะเดื่อมีสีแดงเหมือนที่มารดา
บอกไวจนถูกพระอาทิตยเผาตาย หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา        
จุฬาโลกรูจักพระอาทิตยเปนอยางดี เพราะครั้งหนึ่งไดไปชวยเก็บยารักษาพระลักษมณ และยอมตาย
เพื่อไมใหพระอาทิตยขึ้นมากอนที่ตนจะหายาครบสมบูรณจนถูกพระอาทิตยเผาตาย จะเห็นวา
อนุภาคที่เกี่ยวกับพระอาทิตยจะมีความแตกตางกันในรามเกียรติ์ฉบับลานนา หนุมานทําไปเพราะ
ความไมรู สวนในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก   หนุมานทําไปเพราะ
ความจงรักภักดีที่มีตอพระราม พระลักษมณ  ในรามเกียรติ์ฉบับลานนาผูอานจึงรูสึกเอ็นดูความ     
ไรเดียงสาของหนุมาน และสงสารที่เห็นหนุมานถูกพระอาทิตยเผาเนื่องจากความไมรูของหนุมาน

สวนลักษณะนิสัยดานลบของหนุมานมีดังนี้ ประการที่หนึ่ง คือ ความดื้อร้ัน ความดื้อร้ัน
ของหนุมานเกิดจากความเปนวานรชางสงสัยของหนุมานเอง  เชน ในตอนที่หนุมานไปพักอยูกับ
พระฤๅษี พระฤๅษีหามไมใหหนุมานไปที่สระ หนุมานก็เกิดสงสัยวามีอะไรในสระจึงขัดคําส่ัง   
พระฤๅษีแอบไปในสระจนถูกปลิงเกาะหนาผากไมยอมปลอย อนุภาคของความดื้อร้ันนี้เปน
อุทาหรณใหแกผูอานไดเปนอยางดีวาหากไมเชื่อฟงสิ่งผูหวังดีที่ตักเตือนหรือสอนสั่ง  ผลที่ไดรับ
ยอมมีแตความเสียหาย

ประการที่สอง คือ ความใจรอน นิสัยที่ใจรอนของหนุมานอาจเกิด
จากความตองการลดภาระใหแกพระราม เชน การเผาลงกา การสรางเมืองใหมกอนดูฤกษยาม       
หนุมานทําไปดวยความหวังดี และพระรามก็มิไดตําหนิความใจรอนของหนุมานแตประการใด แต
ความใจรอนของหนุมานนําความยุงยากมาสูตัวหนุมานเอง เชน การยกดอยสรรพยาไปใหพิเภก
เลือกตัวยา หนุมานตองคอยระมัดระวังไมใหตัวยาหลนใสยักษได หากยักษฟนขึ้นมาจะเปนความ
ผิดของหนุมานแตเพียงผูเดียวที่ใจรอนตั้งแตตน  สวนการสรางเมืองเองหนุมานทําไปดวยความจง
รักภักดี แตความหวังดีนี้สามารถลดความนิยมที่มีอยูในตัวหนุมานไดมาก เพราะคงไมมีกษัตริยพระ
องคใดที่ภาคภูมิใจเมื่อเห็นทหารมีบทบาทเหนือตน

ประการที่สาม คือ ความทะนงตน ความทะนงตนของหนุมานใน
รามเกียรติ์ฉบับลานนาเปนลักษณะนิสัยที่เกิดจากความมั่นใจในความสามารถของตนเอง  หนุมาน
จึงชอบอวดตนเพื่อแสดงใหพระรามทราบถึงความสามารถของตน อยางไรก็ตามหนุมานใน
รามเกียรติ์ฉบับลานนาจะไมพูดจายกยอความสามารถของตนแลวดูหมิ่นความสามารถของศัตรูดั่ง
ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก แตจะบอกวาตนไมเคยกลัวใคร  
พระรามในรามเกียรติ์ฉบับลานนาจึงยกยองหนุมานมากและคิดวาหนุมานเปนผูที่มาชวยใหตนรอด
พนจากภัยอันตราย
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จะเห็นไดวาลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนามีทั้ง
ดานบวก และดานลบแตโดยภาพรวมแลวหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนาจะมีความมั่นใจในตัว
เอง และมีอิสระในการทํางานมากกวา ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา      จุฬา
โลก หนุมานมีความสุภาพมากกวา หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนาเคารพในตัวของพระฤๅษีไม
คิดวาพระฤๅษีเปนคนโงเหมือนดั่งในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  
นอกจากนั้นหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนาไมตองพึ่งพาใคร เชน การดับไฟที่หางของตนเอง 
หนุมานสามารถดับเองได การที่หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนามีความสามารถในระดับหนึ่ง อาจ
จะไมโดดเดนเทาหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก แตลักษณะ
นิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนานี้จะทําใหผูอานมองเห็นความเปนปุถุชนธรรมดาของ
หนุมานได

1.3 ลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับภาคอีสาน
การศึกษาลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์ภาคอีสานประกอบไปดวย การศึกษาจาก

รามเกียรติ์เร่ืองพระลักพระลาม และ เร่ืองพระรามชาดก  ดังนี้
1.3.1  ลักษณะนิสัยของหุลละมานในเรื่องพระลักพระลาม

1.3.1 .1 ลักษณะนิสัยดานบวก มีดังนี้
1.3.1.1.1 จงรักภักดี

พระลามสั่งใหหุลละมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา หุลละมานก็
ไปทําดวยความจงรักภักดี คร้ันหุลละมานไดพบนางสีดาแลว หุลละมานก็ทําตามคําส่ังแจงขาวนาง
เร่ืองพระลามวาตนเปนทูตของพระลาม พระลามใหตนมารับนางกลับเมือง พระลามคอยนางอยู
พระลามมีความโศกเศราคิดถึงนางมาก  หากนางไมมีความเสนหาตอพระลาม นางมีคนรักใหมก็ขอ
ใหบอกมา แตหากนางยังรักพระลามอยูก็ขอใหนางไปกับตนตนจะอุมนางเหาะไปจนถึงเมือง
ศรีสัตนาค

ขอยนี้ บใชธรรมชาติเซื้อทาวเทศเมืองไกล เจาเอย   ก็หากเปนทูตาพระยอด
เมืองภายพุน พระก็หากจงใจแทจําอวนนําออน จิงแลว คันวาเห็นพระยอดแกวขอเจา
ฮาธนา วาอั้น บัดนี้ขอยขอเชิญแกวกัลยาผายโผด  อันวา พระลามบาทผูบุญกวางอยู
พอย เจาเอย พระหากกะสันโสกเศราคิดฮุงหาเฮียม แทแลว ก็จิ่งจําอวนมาเพื่อปะสงค
จอมเจา คันวา เสนหาแกวจอมพระนางผายโผด เมื่อใด อันวาพระอวนชายอยูพุนซิ
ตาย เผาผงธุลี พระเอย ผิวาจอมพระนางพี้มีสองเสียจาก ก็ดีทอน นางฮักใหมซมอุน
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ขางลืมอายบคณิง นั้นลือ ขอใหจอมพระนางแกวไขคําอันซื่อ จิงเทอญ อยาไดตานไต
ถอยลวงเลี้ยวเลสกะบวน นั้นเนอ คันวา องคมะโนเจายังปะสงคดอมพี่ ภายพุนขอยจัก
ถกถอดอุมวิมานแกวเผนผยองเหาะลวงดั้นปอมเมฆเวหานําไปถวายพระลามดั่ง      
ปะสงคหายฮอน นครหลวงพุนเมืองศรีสัตนาคก็จักยินซื่นแมงดอมทวนทั่วแดน      
แทแลว

(พระลักพระลาม : 54)

นางสีดาใหหุลละมานกลับไปเพราะนางไมตองการใหชายใดถูกกายนาง นางสั่งให
หุลละมานทูลพระลามใหมาชวยนางดวย

1.3.1.1.2 กลาหาญ
หุลละมานในเรื่อง พระลักพระลามจะมีความกลาหาญมาก สังเกต

จากการชวยพระลามทํางานอยางสุดความสามารถ ไมเกรงกลัวตอความตาย  เชน ตอนศึก           
พญาฮาบมะนาสวน  หุลละมานเขาตอสูกับแสนเมืองซึ่งเปนแมทัพที่มีความสามารถคนหนึ่งอยาง
กลาหาญ จนทําใหฝายของแสนเมืองตองถอยรนพายแพไป

…หุลละมานทาวหลบหลิงมองเปง บอาจยานคมงาวทอใย แตนั้นแสนเมืองยอเงือดงาว
ฟนตาวเผลียงบา กูจักฟนแกวงแกตายแทบาดเดียว แลนา แตนั้นหุลละมานทาวยอมือฮับโฮบ
เปนดั่งฟนนุนงิ้วบมิไดฮอดคิ่ง แตนั้น แสนเมืองทาวฟนบาสองบาด ทาวก็หลบสอดเกี้ยวปาย
งาวแกวงฟน แลวเลาหนีจากกั้นลงคอสาร แสนเมืองเลยบกัวเก็งยาน แตนั้น หุลละมานเจาลือ
เกียรกงโลก จิงแลว เจาจิ่งนีรมิตใหสารกาฮอดแฮงเซน ๆ ชางสารใหญ แสนเมืองถุยคืนไป
ยองยีเซลม ทาวก็ดูมวนแมงสุดยิ่งในจิต บาก็วอน ๆ เสียงขับอานโคงอําอึ้ง..

( พระลักพระลาม  : 96 )

1.3.1.1.3 ฉลาด
ความฉลาดของหุลละมานปรากฏในตอนที่หุลละมานไปลงกา      

ในตอนที่ไปสํารวจทางไปเมืองลงกา  หุลละมานเห็นผลไมมากมายที่ไมเคยเห็นมากอนก็คิดวาคง
เปนอุทยานที่พญากําปนเนรมิตขึ้นมาลวงฝายพระลาม   ดังความวา

หุลละมานทาวผันไปเฮ็วฮีบ  ก็จิ่งไปพบผอสวนอาจอุทิยานจิ่งเห็นพญากําปนอยู
ในเนาในหั้น  บาก็ซีเซี่ยนเขาในโฮงลี้อยู  เมื่อนั้นหุลละมานทาวเห็นหลากนานา
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เห็นนีรมิตหมากไมสวนอาจอุทิยาน  หุลละมานตัดสองแจงปญญาแกวแหงตน  แทแลว  
อันวาดวงดอกไมในสวนอาจอุทิยาน  ใผกินหมากไมจักตายมุดมอด

(พระลักพระลาม : 65)

1.3.1.1.4 มีน้ําใจ
ในเรื่อง พระลักพระลาม ในตอนที่พระลามสามารถลางอธรรมแลว

นํานางสีดากลับเมืองไดแลว  หุลละมานไดแสดงความมีน้ําใจของตนเนรมิตสถานที่ใหพระลาม      
พระลัก และคนอื่น ๆ อยู  ปราสาทที่หุลละมานเนรมิตใหพระลามมีขนาดใหญเทาภูเขา เพดานของ
ปราสาทประดับดวยสัญลักษณของดวงดาวที่ทําจากทองคําสองแสงระยิบระยับ  ปราสาทตั้งเปน
แทนสูงขึ้นไป  หลังคามุงดวยแผนแกวสองแสงสุกใสอยูบนยอดปราสาท สวนปราสาทของ       
พระลัก หุลละมานเนรมิตเปนปราสาทที่ทําดวยแกวสองแสงแวววาวเชนกัน  ดังความวา

ทาวก็นีรมิตโฮงใหญตั้งประมาณทอฮาวดอย  ภายในมีแทนคําพอฮอย  พิดานกั้ง
ดาวคําเดียระดาดผาสาทตั้งกวมไวแทนสูง  มุงแผนแกวคําแสวจังโก  ก็มี  คําแดงใสสอง
แสงลายตองประดับยอดเยี้ยมผาสาทเม็งซอน  ฮอง ๆ ใสสองามเงาแกวบรบวนแลวถวาย
พระลามตนพอ  แตนั้นพระลามเจาบุญกวางอยูเสวย  ทาวก็ซ้ํานีรมิตตั้งโฮงคําหลังใหญ
ถวายแกพระลักตนนองอยูเสวย  ภายในหั้นสัพพะสันทุกสิ่งแสนหนวยแกวมะณีเหลื้อมแย
ตา  ก็มี

(พระลักพระลาม : 125)

1.3.1.2 ลักษณะนิสัยดานลบ มีดังนี้
1.3.1.2.1 เจาชู

หุลละมานในเรื่องพระลักพระลามมีนิสัยเจาชูมากเมื่อพบนางใดจะ
ตองพูดจาเกี้ยวพาราสี   เชน ในตอนที่ไปถวายแหวนนางสีดา หุลละมานแปลงกายเปนหนุมรูปงาม
ราวกับพระอินทรจนเปนที่หมายปองของหญิงสาว หุลละมานใชวาทศิลปกับนางกํานัลโดยกลาววา
ตนเปรียบเสมือนควายแกมาเจอหญาออน วาทศิลปที่เปนเลิศของหุลละมานทําให            หุลละมาน
ไดนางสนมถึงสามพันคนมาเปนเมีย ดังความวา “อวนนี้เหมือนดั่งควายอึดหญาลงมา     ผอหญา
ออน เจาคําเอย อันวา นางสนมนอยสามพันซมจูบ ซูคนซูซมจูบทาวหุลละมานนอยออน    แลเยอ”  
(พระลักพระลาม : 108)
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ตัวอยางการใชคารมของหุลละมาน

ขอแกทิพยนาถนองนางแกวอยาคณิงพี่ทอน  แมนวาลังกานี้มีหนองน้ําขุน ๆ ก็ดี
ทอน  พี่จักลงอาบหลิ้นฟุมเฟอยสวางใจพี่นา  ยานแตสระหนองนอยมีแหนแกมจอก  บฮู  
หลอนวาบัวอยูดั้นในน้ําฮากเซือน บฮู  อันวา  ฝนบฮวายฮํากานกินนะรีบไขกาบพี่นา  
นาคบลงหลิ้นน้ํานะทีขาดเขินพี่เอย  ชาติท่ีดวงหอมนี้บมีบานดายเปา  เปนแลว             
คําคึดแมงภูยังทอชางซิหมายเมี้ยนกระดูกดอมเจาเอย  อันวาลังกานี้เปนดงกวางพึงคณา
นกแกวน  นกหากซมซื่นดวยลําไมงางาม  อุนเอย  แดนฝูงหมูสาวฮามซอนตาแลลักล่ํา  
เปนที่แลบแลวตากระดางอยูเซิง นั้นแลว

  (พระลักพระลาม : 49)

หุลละมานกลาววาขอนางแกวอยาเปนหวง แมวาลังกาแหงนี้จะมี
หนองน้ําขุน ๆ ก็จะอาบเลนใหสบายใจ   ถึงธรรมชาติจะไมนาร่ืนรมย เชน ฝนไมตกใหชุมฉ่ํา กาน
ของตนกินรีไมผลิบาน ดอกบัวไมไดรับฝน แตตนรูวาหญิงในเมืองนี้มีหนาตาที่สวยงาม และจะไม
อยูอยางเดียวดาย ถึงแมนางจะมีคูแลวแตตนก็ยินดีที่ไดมาพบนาง  เพราะตนไดมาถึงแลว ตนทราบ
วาเมืองลงกาเปนดงกวาง ขนาดแมลงภูยังมีโอกาสมาดอมดมดอกไม  นกชอบมาชื่นชมกิ่งไมงาม 
นอกจากนั้นเมืองลังกายังเปนดินแดนแหงสาวสวยจึงเปนที่หมายปองของทุกคน ตนเปนเหมือน
แมลงภูที่ช่ืนชมมวลดอกไมเหมือนดั่งนกที่ชมชอบตนไม

1.3.1.2.2 ไมรอบคอบ
แมวาหุลละมานจะเปนวานรที่ฉลาด แตก็ไมรอบคอบเทาที่ควร 

ความไมรอบคอบของหุลละมานปรากฏในตอนนางลอย พญาฮาบมะนาสวนใหขุนเมืองจันทร
แปลงกายมาเปนนางสีดาเพื่อหลอกใหพระลามตายใจ เมื่อพระลามเห็นเขาจึงใหหุลละมานไปดู 
หุลละมานไปดูศพ ไมไดพิจารณาใหถวนถ่ีคิดวาคงเปนศพนางสีดาแนนอน และคิดวาการที่พญา
ฮาบมะนาสวนปลอยศพนางสีดามาคงตองการใหพระลามยกทัพกลับไป  หุลละมานจึงนําศพไปให
พระลามดู  แตพระลักมีสติมากกวาไดพิจารณาอยางถวนถ่ีจึงรูวาไมใชศพนางสีดา  แตเปนหยวก
กลวยที่ขุนเมืองจันทรเสกมาเพื่อใหฝายพระลามตองมนตรแลวมองหยวกกลวยเปนศพสีดา         
หุลละมานจึงนําเอาหยวกกลวยนั้นไปทิ้งน้ํา
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1.3.1.2.3 ทะนงตน
ในตอนที่ไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลังกา หุลละมานเหาะทะยานไป

ถึงอาศรมพระฤๅษี ในอาศรมมีพระฤๅษีนั่งหลับตาอยู ถาลืมตาขึ้นมาเมื่อใดสรรพสิ่งทั้งหลายจะ
กลายเปนผงธุลี พระฤๅษีจึงหลับตาภาวนาเปนเวลานาน ฝายหุลละมานเมื่อไปถึงอาศรมพระฤๅษีได
ยองเขาไปทดสอบพระฤๅษีวามีฤทธิ์สักเพียงใด ดวยการเอาฟนในกองไฟแกลงแหยใหพระฤๅษีตื่น 
คร้ันพระฤๅษีถามวาเปนใครหุลละมานก็ไมยอมตอบ  ถึงแมพระฤๅษีจะดุดาอยางไรหุลละมานก็ไม
พูด  พระฤๅษีจึงลืมตาขึ้นมาเผาหุลละมานจนเปนผงธุลีไป  ดังความวา

   แตนั้นหุลละมานทาวผยองไปปอมเมฆ  เหาะหอบเตนทะยานขึ้นฮีบพะลัน  เลย    
เลากายเมืองกวางลังกาเกาะใหญ  ตกฟากพุนแดนชั้นเขตรัสสี  แตนั้น  ยังมีรัสสีเจาตาไฟ
พระเกตุ  พระก็เนาอยูหองตาเจาบมืน  วาแตเมืองตาเยี้ยมสัมพสิ่งอันใด  ก็ดีทอน  ก็ยอม
เปนผงทุลีเผาเสียไฟไหม  พระจิงหลับตากมภาวะนาสถิตอยูบไดเงยหนาข้ึนลสังแทพ่ํานาน  
แตนั้นหุลละมานก็เยาะยองเขาไปใกลขาบทุลี  บาก็แยงเซายั้งโฮงไฟพระเกตุ  บาจิงเอาฟน
โดนนอยมาตองตอยตี  แลวเลาเคาะตอยตอง ๆ ตองตอยคือไฟ  คือเฮาเอาปลายฟนตอยไฟ
จุไว  แตนั้นพระรัสสีเจากอยเสียงถามขาววา ใผ ๆ มานี้จาเวาขาวถามพระจิ่งหลับไวถามดู
มันบปาก  กูหลับตาปากเวาสังแทบขาน ถามใผๆ มานี้มาบจาตานปาก ฮายเฟงๆมันไดก็บ
จา   แทนอ  พระรัสสีเคียดใหถามไดบปากดอม  พระจิ่งมืนตาเยี้ยมไฟไหมมุนผง  แทแลว  
พระจิ่งตัดสองเจงแมนแหงหุลละมานเจาก็ซวางลงไปกวาดทุลีกองไว พระจิ่ง  ฮวายมนต
แกวอาคมสบเปา  จิ่งเกิดเปนฮูปเนื้อลิงเตนดังหลับ  พระจิ่งหลับตาตานถามดูหาเหตุ  มึงเลา
มาฮอดหองกูพี้เหตุใด  นี้เด

  (พระลักพระลาม : 45)

อีกตอนหนึ่งเปนตอนที่พระฤๅษีใหหุลละมานพักอยูที่อาศรม         
พระ ฤๅษีหยิบผาผืนหนึ่งใหหุลละมานปูนอน  หุลละมานเกิดความทะนงตนอยากลองดีพระฤๅษีอีก
คร้ังหนึ่ง หุลละมานขอผาผืนใหญจากพระฤๅษี  บอกวานอนไมพอ  พรอมทั้งแสดงอิทธิฤทธิ์เนรมิต
กายใหใหญจนเทาเขาพระสุเมรุ  พระฤๅษีเห็นดังนั้นตองการดัดนิสัยที่ไมดีของหุลละมานจึงเนรมิต
ใหผาผืนนอยขยายใหญกวาตัวหุลละมานไปเรื่อย ๆ  ถึงแมหุนละมานจะเนรมิตตนใหใหญกวาผา
เพียงใด แตพระฤๅษีก็เนรมิตใหผาขยายไดเทาตัวเสมอไป จนทําใหหุนละมานหมดแรง และเลิก   
อวดดีตอไป  ดังความวา
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แตนั้น  หุลละมานตานพระรัสสีขอตื่ม  อันวา  ผาแผนนอยท่ีนอนขอยบพอ   
พระเอย  เมื่อนั้น  พระรัสสีเจาจํามันนอนดูกอน  มึงจงนอนเบิ่งทอนกูไฮบมี  กูอยูปาใหญ
กวางบมีผูมาทาน  บมีไผเดินปาดงพงศกวาง  ทอเขากัวเกงยานตาไฟเผาแผน  นั้นแลว  กูจิ่ง
ปูผาขาดสอยใหมึงไดเลานอน  นั้นทอน  เมื่อนั้น  หุลละมานทาวเลยนอนนิทเนง มันก็คิด
วา  อยากใหแพนอยลื่นเหลือมันจิ่งนีรมิตเนื้อตัวใหญค่ิงยาววัตถังผืนไปยังมีกวาง  มันก็ให
ผากวางซักหมเหลือค่ิง  มันก็แปงฤทธีตัวใหญสูงปานชาง  ผาก็บังเกิดกวางเหลือออกสาม
วา  มันก็อยากใหแพผืนผายาวออกเหลือหลายแท  มันก็นีรมิตตัวตนทอดอยหลวงตั้ง  ผาก็
ปอลีอเหลือหมมันกองไว  มันก็นีรมิตตัวเนื้อใหญทอเขาเสมรุ  นอนสะแคงเหลือดั่งคือคุง
ฟา  แตนั้นผาก็ยังแผกวางคิ่งบาแสนโยชน  มันก็ดึงออกแทผืนใหญยาวเหลือ  แทนอ  หมด
ท่ีฮุนแฮงแลวเหลือกะบวนแลวอยา  เจาเอย

 (พระลักพระลาม : 46)

1.3.1.2.4 ดื้อร้ัน
นอกจากจะมีนิสัยทะนงตนแลว การมาพักกับพระฤๅษีในครั้งนี้ทําให

ผูอานจะเห็นลักษณะนิสัยที่ดื้อร้ันของหุลละมานดวย  ในตอนที่พระฤๅษีจะออกบิณฑบาตไดส่ัง  
หุลละมานไมใหไปใกลอางลางเทา แตหุลละมานก็ขัดคําส่ังเนื่องจากเกิดความสงสัยขึ้นมาวาเหตุใด
พระฤๅษีจึงหามเขาไปใกลอางลางเทา  จึงลองเอาเทาแกวงดู ผลของความดื้อร้ันในครั้งนี้ปรากฏวา
หุลละมานถูกปลิงตัวใหญเกาะเทา หุลละมานกลัวขนลุกทั้งตัว หุลละมานพยายามกระโดดขึ้นเพื่อ
หนีปลิง แตปลิงก็ดึงหุลละมานลงมา ถึงแมหุลละมานจะกระโดดสูงถึงฟา ปลิงก็ยืดราวกับเสนไหม
ดึงหุลละมานลงมาอีก หุลละมานจะทําอยางไรปลิงก็ไมหลุดจนหุลละมานหมดฤทธิ์ไปเอง            
ดังความวา

แตนั้น  มันก็เอาตีนซายทวายลงกวัดแกวง  ปนก็จับจองนิ้วตีนหมั้นบวาง  มันก็ยิน
ขามยานขนหัวลุกทั้งคีง  มันก็ฮีบกอยแฮงปดปายเสียดึงท้ึน  ปนตัวทองวงซางจับจองดึงลง 
มันก็ผยองเหาะหอบทะโยนโตนขึ้น  ตัวสะเด็นขึ้นปนนั้นจองลง ปนบวางตีนทาวดึงลงจับ
จอง  แลเยอ  มันก็เฮ็ดวอกแวกยานหนาหลาตาเหลืองแทแลว  แมนวา เหาะหอบเตนขึ้น
ฮอนกางหาว  ก็ดีทอน ปนก็ยาวตัวนําดั่งไหมสายเสนก็หาก  ฮุนแฮงแลวดึงลงฮอดลุม  
เหลือท่ีหุลละมานถีบทึ้นทําแทบวาง  เเทแลว…  แตนั้น  ปนก็ยังจองเทาหุลละมานคาอยู  
หนี้บไดคาหมออางไหสันใดแทบาบุญหมดเดช  ปนไดดึงจองไวคือโซจองขา นั้นแลว

  (พระลักพระลาม : 46-47)
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หุลละมานขอรองใหพระฤๅษีชวย  พระฤๅษีบอกใหหุลละมานถมน้ํา
ลายใสปลิง  ปลิงจึงหลุดออกมาได

1.3.1.2.5 ละโมบ
การไปพักอยูกับพระฤๅษีเพียงคืนเดียวทําใหผูอานสามารถมองเห็น

ลักษณะนิสัยของหุลละมานหลายประการ นิสัยละโมบก็เปนอีกนิสัยหนึ่งของหุลละมานซึ่งปรากฏ
ในตอนที่พระฤๅษีนําขาวกอนใหหุลละมานกิน  หุลละมานเกิดความโลภกลัวกินไมอ่ิมจึงขอเพิ่มอีก  
พระฤๅษีใหหุลละมานลองกินดูกอน  ถาไมอ่ิมจะใหอีก  หลุละมานกินเขาไปทั้งกอน  กินเทาไรก็ไม
หมดดวยความเสียดายจึงอมไวขางแกมจนเปนนิสัยประจําตัว

1.3.1.2.6 ชอบโยนความผิดใหคนอ่ืน
หุลละมานในเรื่อง พระลักพระลาม ชอบโยนความผิดใหคนอื่น  เชน  

ในตอนที่มีการจองถนน  หุลละมานทะเลาะกับมะกัดติง และโยนความผิดไปที่มะกัดติงวาเปนตน
เหตุของเรื่อง  เพราะมะกัดติงละเลยตองานสมควรตีใหตาย  ดังความวา

มันหากเหลือแฮงขอยท้ังสองอิดออน พระเอย คันวาขนใสแลวปลานั้นคาบหนี   
แทแลว อันวา  มะกัดติงนี้พางานคนถอย  ขอแกพระบาทเจาตีทอนใหตายพอเอย  ขาก็คึด
เคียดแทมันบฟงคําแทนา  คาวเมื่อขอยไปเอากอนภูผามาใสยามนั้นมันก็บลงแปงขัวแลนหนี
ไปจอย

 (พระลักพระลาม : 85)

ฝายมะกัดติงไดยินดังนั้นก็ใหเหตุผลไปวา  หุลละมานยกยอวาตัว
เองดีทั้ง ๆ ที่หุลละมานเปนตนเหตุที่ทําใหการจองถนนครั้งนี้เกิดอุปสรรค  สาเหตุของการทะเลาะ
กัน เกิดจากหุลละมาน และมะกัดติงตกลงกันวาจะผลัดกันขนหินมาสรางสะพานกันคนละเที่ยวให
อีกคนเฝาไว  มะกัดติงเปนฝายขนกอน  แตขนหินมาถมเกือบถูกหุลละมาน  หุลละมานแกแคนโดย
การขนหินมาบางใหใกลที่มะกัดติงเฝาอยู  แตมะกัดติงหลบไดทันจึงเกิดขัดใจขึ้นมาแลวก็สูรบกับ
มะกัดติง  หุลละมานไปฟองพระลามใหตีมะกัดติงที่มะกัดติงแกลงตน มะกัดติงเลยฟองพระลาม
กลับไปวาพระลามจะตีตนดวยเหตุผลใด  ความผิดครั้งนี้เกิดจากตัวของหุลละมานเองที่รับกอนหิน
ไมไดแลวไปโทษวาเปนความผิดของคนอื่น  ดังความวา
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เจาจักตีขอยนี้ปะการดวยเหตุใด เจาเอย  พอมอบใหเฮาเจาขอยไปแปงขัวใตวัน
นั้น    ขอยก็ใหเจาลงสูใตทางพื้นขนังไวบใหเฟอนนั้นนา เปนสังเจาจิงทะยานปปออกมา
นั้น คันตีขอยแทก็ตีเจาดั่งเดียว นั้นแลว …หุลละมานแข็งเขื่อนทางนะทีน้ํา    ก็จิ่งลงสูพื้น
ขวางไวบใหไหว แทแลว  บัดนี้เพื่อนก็ใชขอยนอยไปแบกภูเขา  ขาจิงไปเอามาแทเฮีดการ
ทําเวียก แทนา  จิ่งบปอนถิ้มลงแทเทื่อเดียว เจาเอย  หุลละมานค้ําบไดสะเด็นออกทางแดน
นั้นเด  บัดนี้ แข็งพางานก็วาตัวดีแท  อันนี้ มาสับสอเวาใหพอวาตัวดี  อันวาคุณโณเฮาก็ดั่ง
เดียวกันแลว

(พระลักพระลาม : 85)

พระลามตั้งใจจะตีหุลละมานที่ไปกอเร่ืองทําใหอีกฝายตองเดือดรอน
ไปดวย  พระลามไมรูกลของหุลละมานจึงไดแตตีรูปเนรมิตของหุลละมานสามครั้ง สวนหุลละมาน
นั้นไดไปซอนอยู  เมื่อพระลามทราบก็มิไดวากลาวแตประการใด

1.3.2  ลักษณะนิสัยของหุนละมานในเรื่องพระรามชาดก
1.3.2.1 ลักษณะนิสัยดานบวก มีดังนี้

1.3.2.1 จงรักภักดี
พญาปตตะลุมได ยินการตอ สู ของฝ ายพญารามราชกับฝ าย              

พญาราพณสวร ก็คิดที่จะจับพญารามราชไปฆาเพื่อคลายความรําคาญ พญาปตตะลุมจึงรายมนตร
กําบังเขาไปในคาย แลวเขาไปจับพญารามราชไปบาดาล ทาวหุนละมานและพี่นองของตน คือ        
ทาวขวัญเทาฟา ทาวชาตะพญา และทาวกัณหาพญาแสดงความจงรักภักดีตอพญารามราชโดยการ
อาสาไปชวยพญารามราชที่เมืองบาดาล เมื่อไปถึงเมืองบาดาลทั้งส่ีพี่นองพบกับชายที่กําลังหิ้วน้ําอยู
จึงเขาไปสืบถามที่อยูของพญารามราช เมื่อไดขอมูลแลวทั้งสี่พี่นองจึงหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับชาย
สองคนดั่งกลาว ส่ีพี่นองสามารถใชฝามืออันใหญขยี้ชายสองคนจนตาย ตอมาทั้งสี่พี่นองก็ไปหา
พญารามราช และพบวาพญารามราชกําลังรองไหอยูทั้งส่ีจึงชวยกันนําพญารามราชออกมาไวที่ดอน
ทรายแหงหนึ่ง  หุนละมานไดเนรมิตสุมเหล็กครอบพญาปตตะลุมไวแทน

สี่พี่นองไดไปถึงบาดาลเห็นชายสองคนหิ้วน้ํามา ถามวาจะไปไหนชายนั้นบอกวาจะเอา
ไปใหพญารามราชกิน ครั้นสี่พี่นองซักถามความอื่น ๆ ทราบตลอดแลวก็แกลงหาเหตุวิวาท
จับชายสองคนขยี้ดวยฝามืออันนีรมิตใหใหญ…ไปถึงขวงคุมพญาปดตะลุมท่ีนั้นเห็นพญา
รามราชรองไหอยูในคอกเหล็กก็กลับรูปอยางเดิมพังคอกเหล็กนั้นทะลาย ทาวหุนละมาน
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นิรมิตสุมเหล็กโยนไปครอบพญาปตตะลุมไวแลวชวยกันอุมพญารามราชทะยานไปพักที่
โพนทรายแหงหนึ่ง

(พระรามชาดก : 87)

1.3.2.1.2 กลาหาญ
              หุนละมานในเรื่องพระรามชาดกจะมีความกลาหาญเหมือนกับ      
หุลละมานในเรื่อง พระลักพระลาม คือการอาสาทํางานเพื่อชวยพญารามราชปราบฝายอธรรมโดย
ไมหวั่นเกรงตออันตรายใด ๆ เชน ตอนไปเอาธนูใหพญารามราชฆาพญาราพณาสวร หุนละมาน
เสี่ยงเขาไปในปากของยักษอยางกลาหาญเพื่อใหยักษมอบธนูใหหุนละมาน

ทาวหุนละมานไปถึงท่ีปน เห็นมียักษเฝาอยูจึงจําแลงเปนแมงแดงจับกําดนยักษ เอามือ
บีบคอยักษจนตาเหลือกบังคับใหปน ยักษรองจนเสียงเขียวบอกวาจะเอาก็เอาเถิด เสร็จธุระ
เอามาสงก็แลวกัน ทาวหุนละมานจึงปลอยมือถอนเอาปนซึ่งปกดินอยูข้ึนมา

(พระรามชาดก : 94)

1.3.2.1.3 ฉลาด
ตอนที่เขาเมืองลงกาเพื่อสืบขาวนางสีดา หุนละมานแปลงเปนคนรูป

งามเพื่อลวงตาคนอื่น  แลวเที่ยวไปสํารวจปราสาทของนางสีดา  เมื่อไมไดขาวของนางจึงแอบซุมอยู
ในพุมไมคอยฟงคนพูดกันไปมาจนในที่สุดก็ไปตามหานางสีดาไดสําเร็จ

ตอนที่พญาราพณาสวรจับหุนละมาน และทาวขวัญเทาฟาได ไมวา
พญาราพณาสวรจะสั่งใหทหารฆาหุนละมานอยางไร หุนละมานก็ไมตาย หุนละมานแสดงความ
ฉลาดของตนดวยการเสนอใหพญาราพณาสวรจุดไฟเผาตนเอง เพราะมีจุดประสงคที่จะเผาลงกา 
ดังความวา

สองพี่นองบอกวาถาจะใหตายตองเอาผาชุบน้ํามันยางมาพันตัว เอาไฟจุดเผาทั้ง
เปน ครั้นพวกนั้นทําตามที่วา ลิงสองพี่นองอันไฟไหมตัวลุกโชนเปนเหมือนลูกไฟกาล
มหึมา โดดขึ้นไปกลิ้งเกลือกบนหลังคาปราสาทและไปในที่ตาง ๆ ไฟก็ไหมฮือโหมอยูเจ็ด
คืน เมืองลงกามอดเปนเทาหมด

(พระรามชาดก : 75)
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ตอนที่ไฟติดที่หาง และหนาผากของหุนละมาน  พญารามราชกลาว
วาไฟติดเมืองไหนตองดับที่เมืองนั้น  หุนละมานคิดไดดวยปญญาจึงไปหานางสีดา เพราะนางสีดา
ยังอยูที่เมืองของพญาราพณาสวร   นางสีดาจึงดับไฟให

ตอนที่ไปชวยพญารามราชที่เมืองบาดาล หุนละมาน และพี่นองของ
ตนอาศัยความฉลาดในการสืบเรื่องดวยการหาเรื่องทะเลาะกับคนตักน้ําที่นําน้ําไปใหพญารามราช
ดื่ม เมื่อสืบจนไดเร่ืองแลวหุนละมานและพี่นองไดฆาคนตักน้ําตายแลวแปลงกายเปนแมลงวันหัว
เขียวบินไปหาพญารามราช หลังจากที่ชวยพญารามราชไดแลว หุนละมานไดเนรมิตสุมเหล็กขัง
พญาปตตะลุมไวแทน

1.3.2.1.4  กตัญู
หุนละมานไดแสดงความกตัญไูวในตอนที่  พญารามราชยกพลไป

ที่ฝงมหาสมุทร  หุนละมานกลัวแมเหนื่อยจึงใหแมขี่หลังตนเอง  ดังความวา “ขบวนที่เดินทางนั้น  
ทาวพระลักษณพระรามขี่มามณีกาบออกหนา  ทาวพลีจันทรไปตอ  ทาวหุนละมานอุมแมแพงสีตาม
หลังขามมหาสมุทรถึงเกาะดอนเมือง”  (พระรามชาดก : 67)

1.3.2.1.5 มีน้ําใจ
หุนละมานไดแสดงความมีน้ําใจไวในตอนที่พญารามราชยกพลไป

จนถึงฝงลงกา หนุมานอาสาสรางที่อยูให ดังความวา

ทาวหุนละมานนิรมิตสํานักศาลจอดสามหลังใหเปนที่อยูรวมกันสามพวก คือ 
พญารามราช ทาวพระลักษณ และทาวพลีจันทร พญาครุฑหลังหนึ่ง กุมารสิบสอง มีทาว
หุนละมานเปนตนหลังหนึ่ง ทาวพิบพี ทาวอินทชี ทาวเชฐกุมารหลังหนึ่ง แลวนีรมิตรั้วเวียง
คายประตูหอรบท่ีอยู ท่ีนอน พลโยธาทั้งเกาอักโขเภณี

 (พระรามชาดก : 82)

1.3.2.2 ลักษณะนิสัยดานลบ มีดังนี้
1.3.2.2.1 ดื้อร้ัน

ความดื้อร้ันของหุนละมานปรากฏขึ้นในตอนที่หุนละมาน และทาว
ขวัญเทาฟาไปพักที่อาศรมพระฤๅษี  พระฤๅษีไดหามทั้งสองไปที่อางน้ํา  แตทั้งสองก็ยังดื้อร้ัน       
ขัดคําสั่งเพราะคิดวามีอะไรซอนอยูในนั้น ดังความวา “ทําไมหนอฤษีจึ่งหามมิใหไปที่อางน้ําสวย
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ตีนของทาน จะมีอะไรอยูในนั้น นาไปดูใหเห็น” (พระรามชาดก : 71) ผลของความดื้อร้ันในครั้งนี้
ทําใหทั้งสองถูกปลิงเกาะหนาผาก จะดึงเทาไรก็ไมหลุด  ดังความวา

ทะยานขึ้นอากาศสูงตัวรอยโยชน  ปลิงท้ังสองก็ไมพนจากอางและไมหลุดจาก
หนาผาก  จนตัวยืดเล็กเปนสายใยบัว แลวมันก็ดึงดูดสองพี่นองใหตกลงมาติดปากอาง  แม
จะทะยานขึ้นไปถึงไหนตอไหน  เวียนออมเขาสุเมรุตั้งสามรอบปลิงมันก็ไมหลุด  ยังดึงให
วกกลับมาติดที่ปากอางอีก พยายามจนเหนื่อยออนหมดกําลัง

(พระรามชาดก : 72)

เมื่อพยายามจนออนแรงทั้งสองจึงขอใหพระฤๅษีชวย พระฤๅษีให
สองพี่นองถมน้ําลายลูบที่ปากปลิงทําใหปลิงหลุด

1.3.2.2.2  เจาชู
นิสัยเจาชูของหุนละมาน    ปรากฏในตอนที่หุนละมานไปสืบขาว  

นางสีดาที่เมืองลังกา เมื่อไปถึงหุนละมานไดไปเกี้ยวสาวชาวเกาะดังความวา “ทาวทั้งสองไปพักตาม
เกาะดอนตาง ๆ ในมหาสมุทรไดพูดจาเกี้ยวเลนกับเจาสาวชาวเกาะเปนที่สบายใจ”  (พระรามชาดก : 
69)

ในตอนจองถนนไปลังกา ลูกสาวของพญาปตตะลุมมาเลนน้ํา บริเวณ
ที่หุนละมานจองถนนอยู   เมื่อหุนละมานมาเห็นก็เกิดมีใจปฎิพัทธกับนาง ในที่สุดหุนละมาน และพี่
นองอีก 3 คนก็ไปมีความสัมพันธกับนางดังความวา

   ตางเขาชมเชยคนละคู ทาวหุนละมานกับนางมัจฉา ทาวขวัญเทาฟากับนางจําปา
ดอกแกว ทาวชาตะพญากับนางผานแผวดอกคํา ทาวกัณหาพญากับนางคําตันอุนหลา 
เปนที่ยินดีปรีดาทั่วกัน

(  พระรามชาดก : 81)

1.3.2.2.3 ทะนงตน
ลักษณะนิสัยทะนงตนปรากฏในตอนที่หุนละมาน  และทาว           

ขวัญเทาฟาเหาะไปพบพระฤๅษีตาไฟ  ทั้งสองทะนงในความสามารถของตนเขาไปเคาะประตูของ      
พระฤๅษีตาไฟ  พระฤๅษีถามก็แกลงไมตอบ พระฤๅษีจึงลืมตาออกมาแลวเกิดเปนไฟไหมพี่นองจน
กลายเปนเถาถาน   ตอมาพระฤๅษีก็ชุบชีวิตของทั้งสองขึ้นมาใหม ดังความวา
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       …เดินไปพบอาศรมฤษีตาไฟ ซึ่งนั่งหลับตาเขาฌานไมมีเวลาลืม เพราะถาลืมตาเพง
จองคราวใด ก็เกิดเปนไฟลามไหมผูคน…ทาวท้ังสองเอาไมเคาะที่ประตู ฤษีถามวาใครก็
ไมบอก จึงลืมตาเพงตรงไปที่เสียงเคาะ บังเกิดเปนไฟไหมพี่นองนั้นเปนเทา

     (พระรามชาดก : 70)

ความทะนงในความสามารถของตนปรากฏอีกครั้งในตอนที่พระฤๅษี
ใหวานรทั้งสองไปนอนที่ศาลาแลวเนรมิตผาผืนนอยใหคนละผืน  สองพี่นองแกลงลองดีพระฤๅษี
โดยการเนรมิตตัวใหใหญกวาผาหม จนตัวเทาเขาพระสุเมรุ แตผาก็สามารถขยายตามตัวของ        
หุนละมานและทาวขวัญเทาฟาได สองพี่นองจะพยายามอยางไรก็ไมเปนผลจนถึงรุงเชา   ดังความวา

จึ่งแกลงนิรมิตตัวตั้งใจใหโตกวาผา  ใหญเทาชางสาร ผาสองผืนก็กวางยาวพอ  
นิรมิตตัวเทาเรือนใหญเทาเขาสุเมรุและจนหนาอกจดฟากฟา  ผาท้ังสองก็กวางยาวพอดี
ทุกที  สองพี่นองเพียรเอาชนะผาไมไดจนรุงสวาง

(พระรามชาดก : 71)

ผลของความทะนงตนในครั้งนี้ทําใหทั้งสองตองยอมใหพระฤๅษี
ในตอนที่หุนละมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา   หุนละมานได

ไปปลุกปล้ําบุตรสาวของพญาราพณาสวร โดยไมคํานึงวานางจะเสียใจสักเพียงใด ทําไปดวยความ
ทะนงตน ดังความวา “สงเสียงพลุกพลานเต็มแนนขวงคุม บางขึ้นไปกัดปลิดผลไมทุกตนหลนลง
หมด บางไปกอดกุมปลุกปล้ํานางสาวชาวคุมทั้งลูกสาวพญา..” (พระรามชาดก : 74)

1.3.2.2.4 ไมรอบคอบ
ความไม รอบคอบของหุนละมานปรากฏในตอนนางลอย              

พญาราพณาสวรใหขุนเมืองจันทรซ่ึงเปนทหารของตนเสกตนกลวยเปนนางสีดาแลวใหลอยไปที่
พญารามราชอยู  ครั้นพญารามราชใหหุนละมานไปดู ทั้งหุนละมานและทาวขวัญเทาฟาตางสรุปกัน
วาเปนศพของนางสีดา ทั้งสองไดนําศพนางสีดาไปใหพญารามราชดู แตพระลักษณไมเชื่อพรอมทั้ง
บอกพญารามราชวาไมใชศพนางสีดา  แตเปนหยวกกลวยที่ฝายพญาราพณาสวรเสกมาเพื่อใหพญา
รามราชหลงกล เมื่อพญารามราชไดฟงพระลักษณกลาวเชนนั้น จึงใหหุนละมานนําหยวกกลวยไป
ทิ้ง
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1.3.2.2.5ไมมีมารยาท
 ความไมมีมารยาทของหุนละมาน ปรากฏในตอนที่หุนละมานเห็น

แมของตนกลายเปนคน เพราะกินผลนิโคธเขาไปจึงยื่นมือไปชิงเอาผลไมในปากแมมาอยางไมเกรง
ใจ ดังความวา “ทาวหุนละมานเห็นแมกลายเปนคนเพราะกินหมากไมนิโคธ ก็ยื่นมือไปยาดชิงเอา
ในปากแมมากินบาง” (พระรามชาดก : 63)

ในตอนที่หุนละมานไปเก็บยารักษาพระลักษณ   หุนละมานแสดง
ความไมมีมารยาทตอผูที่ชวยเหลือ คือ ไมใหความเคารพ เชน ตอนที่หุนละมานไปหาโคอุสุภราช
เพื่อขอมูล โคอุสุภราชบอกวาตนถายมูลหมดแลว อีกเจ็ดวันจึงถายมูลใหม หุนละมานทนไมไหว
แสดงพฤติกรรมที่ไมดีจับโคบีบทองเพื่อใหโคถายมูลออกมา และตอนไปขอใหพระอาทิตยหยุด
โคจร พระอาทิตยไมยอม หุนละมานก็จับพระอาทิตยขวางไปทางทิศตะวันออก ตอมาก็ไปฉุดเทา
ของพญานาคที่กําลังนอนอยูใหตกจากหมอน  ดังความวา

ทาวหุนละมานโดดทะยานไปเขาคันธมาทนเรียกสมุนไพร เรียกขานรับ
ท่ัว เขาไมรูวาตนไหน ขัดใจก็เอาหางฉุดถอนขึ้นทั้งตัวภูเขาเอาไปลงกา ใหทาวเชฐราช
เก็บเฉพาะตัวยา แลวก็เหวี่ยงกลับไปตั้งอยูท่ีเกา รีบไปหาอุสุภราชขอมูลโคอุสุภราชวา เรา
ข้ีหมดแลว อีกเจ็ดวันจึงข้ีใหม ทาวหุนละมานเห็นวา ถาคอยถึงเจดวันพอก็ตายเทานั้นเอง
จึงตรงเขาไปบีบเคนทองพระโคทนไมไหวข้ีทะลักพลั่กออกมากอบไปใหทาวเชฐกุมาร
แลวแลวทะยานไปอีกเพื่อหาหมอนพญากาลนาค ขณะนั้นเห็นตะวันรอน ๆ จะใกลคํ่า นึก
ข้ึนมาไดถึงคําทาวเชฐกุมารวาใหเอายารักษาบาดแผลใหทันกอนค่ํา จึงแวะไปที่          
พระอาทิตยบอกเหตุการณแลวขอใหหยุดกอน พระอาทิตยไมยอมวาผิดประเพณี ทาว          
หุนละมานเห็นทาออนวอนไมสําเร็จ และไมมีทางอื่นจึงจับทายรถพระอาทิตยขวางคืนไป
ตะวันออก พระอาทิตยกริ้วนักเลยจมหายเสียไมข้ึนมาอีก โลกก็ยอนมืดเปนวันเกา ทาว
หุนละมานดําลงกลางมหาสมุทรถึงบาดาลไดยินเสียงพญากาลนาคนอนกรนโครก ๆ ใน
ปราสาท ก็เขาฉุดตีนจนเลื่อนตกหมอน พญากาลนาคตกใจตื่น ทราบเรื่องจึงเฉือนหัวมุม
หมอนสงให ทาวหุนละมานตรงไปสงแกทาวเชฐราช

(พระรามชาดก : 93)

1.3.2.2.6 ใจรอน
  นิสัยใจรอนของหุนละมาน ปรากฏในตอนที่พญารามราชคิดจะสราง

เมืองใหมจึงยิงศรออกไปแลวใหหุนละมานอุมเอาดอยที่มีตนไม และวานยาดี ๆ ตามหลังไปดวย  
เมื่อไปถึงหุนละมานก็เอาหางปดกวาดบริเวณนั้นเรียบรอย เพื่อชวยแบงเบาภาระของพญารามราช  
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พญารามราชเห็นดังนั้นก็ไมพอใจแตมิไดวากลาวอะไร  เพียงแตใหไปหาที่อ่ืนตอไป  เพราะทาว   
หุนละมานทําเสียฤกษเสียกอน

จากการศึกษาลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับภาคอีสาน
สามารถสรุปลักษณะดานบวก และดานลบที่เหมือนกัน และตางกันของหนุมานไดดังนี้

ลักษณะนิสัยของหนุมาน พระลักพระลาม พระรามชาดก
จงรักภักดี
กลาหาญ
ฉลาด
กตัญู -
มีน้ําใจ
เจาชู
ทะนงตน
ดื้อรั้น
ไมรอบคอบ
ไมมีมารยาท -
ละโมบ -
ชอบโยนความผิดใหคนอื่น -
ใจรอน -

ลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับภาคอีสานสามารถนํามา
วิเคราะหไดดังนี้

ลักษณะนิสัยดานบวกของหนุมาน ประการแรก คือ จงรักภักดี เนื่อง
จากหนุมานในรามเกียรติ์เร่ือง พระลักพระลาม และพระรามชาดกเปนบุตรของพระราม     การ
ทํางานใหพระรามมีทั้งอยูในรูปของความจงรักภักดีในฐานะทหารคนหนึ่งที่ทําเพื่อนาย และใน
ฐานะบุตรที่รักและเทิดทูนพอของตนดวย หนุมานจึงชวยงานเทาที่บุตรจะชวยได เชน การไปถวาย
แหวนนางสีดา จองถนน และเก็บยารักษาพระลักษมณ เปนตน ในการทํางานแตละครั้งหนุมานจึง
ทําไปอยางสุดความสามารถ แตบางครั้งหนุมานก็มีนิสัยเปนเด็กที่เอาแตใจตัวเอง เชน ตอนที่
ทะเลาะกับมะกัดติง ทั้ง ๆ ที่ตนเปนฝายผิดหนุมานก็ไมยอมรับผิดไปฟองพญารามราชวามะกัดติง
รังแกตน
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ประการที่สอง คือ กลาหาญ เด็ดเดี่ยวในการทําสงคราม หนุมาน
ฉบับภาคอีสานไมเคยกลัวอันตรายใด ๆ  อุทิศตนเพื่อชวยพญารามราชปราบฝายพญาราพณาสวร
ตลอดทั้งเรื่อง

 ประการที่สาม คือ มีน้ําใจ หนุมานเปนวานรที่มีน้ําใจเผื่อแผคนอื่น  
เชน ชวยสรางที่อยูใหกับพระราม พระลักษมณ และคนรอบขาง เปนตน

ประการที่ส่ี คือ ฉลาด ความฉลาดของหนุมานนั้นเหมือนดั่งใน
รามเกียรติ์ฉบับอื่น ๆ คือ หนุมานจะเปนวานรที่คิดกอนทําทุกครั้ง แตเนื่องจากขาดความเฉลียวใจจึง
ทําใหมองขามสิ่งนั้นไป เชน ในตอนนางลอย หนุมานเห็นวาเปนนางสีดาจริง ๆ จึงบอก             
พญารามราชไปดั่งที่เห็น

สวนลักษณะนิสัยดานลบของหนุมานมีดังนี้ ประการแรก คือ เจาชู 
หนุมานในรามเกียรติ์เร่ือง พระลักพระลาม และพระรามชาดก จะมีนิสัยเจาชู ในการไปมีความ
สัมพันธกับผูหญิงหนุมานจะแปลงกายเปนชายหนุมรูปงามเสียกอน อาจเกิดจากลักษณะนิสัยของผู
ชายโดยทั่วไปที่คิดวาสตรีพึงพอใจในหนุมรูปงามมากกวาคนหนาตาอัปลักษณ หนุมานใน
รามเกียรติ์ฉบับภาคอีสานจะเกี้ยวพาราสีผูหญิงจํานวนมาก เพื่อเอามาเปนภรรยาโดยไมสนใจวา      
ผูหญิงเหลานั้นจะสามารถชวยงานของตนได  หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับภาคอีสานจึงมีนิสัยรักสนุก
มากกวาหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

ประการที่สอง คือ ทะนงตน ความทะนงตนของหนุมานเกิดจาก
ความมั่นใจในตนเองเหมือนกับหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
เชน การไปเคาะประตูเรียกพระฤๅษีตาไฟ โดยไมยอมบอกวาตนเปนใครหรือการลองดีกับพระฤๅษี  
ถึงแมหนุมานจะรูตัววาตนมีความสามารถสูพระฤๅษีไมได แตก็ยังอวดทะนงตนอยูไมยอมรับความ
พายแพของตนเองดวยการขอโทษพระฤๅษีดั่งเชนในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระ          
พุทธยอดฟาจุฬาโลก       ผูเขียนวิทยานิพนธคิดวาสาเหตุที่หนุมานไมไปขอใหพระฤๅษีบอกวิธีดับ
ไฟที่หางให เพราะมีนิสัยที่ทะนงตนไมยอมแพใครแมแตนักพรตจึงไปขอใหพระรามชวยแทน

ประการที่สาม คือ ดื้อร้ัน ความดื้อร้ันของหนุมานในรามเกียรติ์  
ฉบับภาคอีสาน ผูเขียนวิทยานิพนธคิดวาเกิดจากความอยากรูอยากเห็นประการหนึ่ง และเกิดจาก
ความไมเคารพในตัวของพระฤๅษี ทําใหหนุมานขัดคําสั่งลงไปเลนน้ําในสระ ผลจากความดื้อร้ัน
ของตนเองทําใหหนุมานถูกปลิงเกาะแลวชวยตนเองไมไดจนตองขอใหพระฤๅษีชวย

ประการที่ส่ี คือ ไมรอบคอบ  หนุมานจะไมคิดใครครวญถึงเรื่องราว
ตาง ๆ ที่ตนเห็นกอน เชน การที่หนุมานไมพิจารณาอยางรอบคอบวาทําไมนางสีดาถึงจําเพาะลอย
น้ํามาติดตรงที่พระรามอยู และไมสังเกตความผิดปกติของศพ การที่หนุมานขาดนิสัยชางสังเกต
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เหมือนดั่งในสํานวนอื่น นาจะเกิดจากผูแตงตองการใหผูอานเห็นลักษณะนิสัยของหนุมานที่เหมือน
คนธรรมดาสามัญ ไมเนนตัวละครที่ดีเลิศเหมือนฉบับอื่น ๆ

ประการสุดทาย คือ ไมมีมารยาท หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับภาค
อีสานเปนวานรที่ไมมีมารยาทการที่หนุมานมีนิสัยเชนนี้อาจเกิดจากหนุมานคิดวาตนทําไปเพื่อชวย
พระรามไมวาวิธีการนั้นจะทําใหใครเดือดรอนก็ตาม เชน การไปบีบทองโคอุสุภราช การจับ       
พระอาทิตยขวางออกไปจนทําใหพระอาทิตยโกรธไมยอมข้ึนมา หรือการไปฉุดหมอนหนุน       
พญานาค เปนตน

จะเห็นวาหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับภาคอีสานโดยรวมแลวจะมี
ลักษณะนิสัยดานลบมากกวาดานบวก  นาจะเกิดจากหนมุานเปนบุตรของพระรามจึงมีนิสัยเอาแตใจ
ตัวเองมาก จะทําสิ่งใดก็ไมกลัววาพระรามจะตําหนิ เชนการไปกระทําย่ํายีกับบุตรสาวของ          
พญาราพณาสวรเยี่ยงคนพาล การไมยอมรับความผิดของตัวเอง ทะนงตนวาเปนคนเกงไมแพใคร 
คร้ันเมื่อเกิดความคับขันขึ้นจึงไมสามารถชวยตัวเองไดตองใหพอชวย เชน เมื่อไฟติดหางตองไปขอ
ใหพระรามชวย  แมหนุมานมีขอดีนอยมากแตผูอานก็ใหอภัยไดเพราะในการทํางานแตละครั้ง     
หนุมานทําไปเพราะความรัก และยกยองพระราม ไมทําใหพระรามผิดหวัง   การอานเรื่องราวที่เกิด
ความขัดแยงทางดานอารมณเชนนี้จะทําใหผูอานยอมรับไดวาในสังคมจริงมีตัวละครที่มีนิสัย
เหมือนหนุมานจํานวนมาก การอานเรื่องที่ดูสมจริงสามารถทําใหผูอานยอมรับในพฤติกรรมของ       
หนุมานได และมองวาตัวละครเอกของเรื่อง เชน หนุมานไมจําเปนจะตองสมบูรณแบบเหมือนดั่ง
หนุมานฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเสมอไป

1.4 ลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับภาคตะวันตก
 1.4.1   ลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน

1.4.1.1 ลักษณะนิสัยดานบวก มีดังนี้
1.4.1.1.1 จงรักภักดี

พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความจงรักภักดีของหนุมาน ปรากฏใน
การชวยพระรามทําสงครามตาง ๆ และการชวยเหลือพระรามยามคับขัน เชน การเก็บยารักษา     
พระลักษณ สวนคําพูดที่แสดงใหเห็นถึงความจงรักภักดี เชน ตอนที่หนุมานอาสาไปขโมยกลอง
ดวงใจของทศกัณฐ ทศกัณฐรับหนุมานไวในฐานะบุตรของตน คร้ันผานไปหลายวันหนุมานก็นึกถึง
พระราม คิดวาตนเองไมควรหลงเพลินอยูในตําหนักนานเกินไป เพราะไมเปนการสมควรที่จะมี
ความสุขในเมืองแตพระรามกลับทนทุกขอยูในปา  ดังความวา “สมเด็จพระเปนเจาบรรทมกรม   
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พระทัยอยูในพระตําหนักปา กูเปนขาจะสุขใจอยูในราชฐาน จะหลงเพลินอยูเนิ่นนานกําหนดไว
นานไปจะเกิดความผิด จํากูจะคิดลวงเจาลงกาออกไปที่รบ” (รามเกียรติ์วัดขนอน :154)

1.4.1.1.2 กลาหาญ
ความกลาหาญของหนุมานที่สังเกตไดงาย เชน ตอนศึกอินทรชิต อิ

นทรชิตแปลงเปนพระอินทรทรงชางเอราวัณ  หนุมานเขาไปหักคอชางเอราวัณจนชางถึงแกความ
ตาย  ตอมาหนุมานก็เขาตอสูกับอินทรชิตอยางกลาหาญจนถูกศรพรหมาสตรของอินทรชิตฟาดจน
สลบดังความวา

หนุมานหักคอไอยรา หนุนเศียรนิทรา
อนาถปถพี

( รามเกียรติ์วัดขนอน : 104)

1.4.1.1.3  ฉลาด และรอบคอบ
ความฉลาดและความรอบคอบของหนุมานปรากฏใหเห็นดังนี้
ตอนที่หนุมานพบนางบุษมาลี นางบุษมาลีขอใหหนุมานสงนางไป

สวรรคนางจึงจะเชื่อวาหนุมานเปนทหารของพระราม  หนุมานตอบอยางฉลาดวา คงไมโงที่จะสง
นาง เพราะยากที่จะติดตามนางไปสวรรค  ดังความวา “จะใหพี่โงโอเปลาปลอยนุชหลุดมือไป นอง
คงยิ้มอ่ิมใจในสถานพิมานทิพ ใหพี่ชะแงแลลับเพราะหลงลม จะตามติดชิดชมถึงเมืองแมนแสนยาก 
อยายักเยื้องกระเดื่องกระดากทําดึงดื้อ” (รามเกียรติ์วัดขนอน : 56)

ตอนที่พระรามเสนอผูที่จะอาสาไปลวงกลองดวงใจของทศกัณฐ
พระรามบอกวาถาใครทําสําเร็จจะแบงสมบัติใหกึ่งพระนคร พระยาสุครีพ รวมทั้งสิบแปดมงกุฎตาง
พรอมใจกันอาสา แตหนุมานผูมีความฉลาดรีบเขาไปใกลพระรามแลวบอกวาตนจะเปนผูอาสา 
พระรามจึงใหหนุมานไป ดังความวา  “…แตหนุมานไวปญญา หลีกเหลาทาวพระยาเขาไปใหใกล 
จะขอรับอาสาไปลวงพระสิทธาเอาดวงชีวาทศกัณฐนั้นมาถวายใหไดเจียวละพระเจาคะ” 
(รามเกียรติ์วัดขนอน : 136)

ตอนที่จะไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ หนุมานไดทูลพระราม
ไปดวยความรอบคอบวาหากมีใครมาทูลพระรามวาตนเปนกบฏขอใหพระรามรอใหตนกลับมาถึงที่
ประทับกอน ดังความวา
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เกลากระหมอมรับอาสาไปครั้งนี้ขอบารมีปกเกศา ถามาดแมนมีผูใดมากลาวฟอง วา
ขาพี่นองเปนกบฏ ขอพระองคจงงดขอนี้ไวกอน ผอนไวแตพอเกลากระหมอมฉันกลับมา
ถึงสุวรรณราชพลับพลากอนเถิดพระเจาคะ

 (รามเกียรติ์วัดขนอน : 139)

ตอนที่หนุมานไปหาพระฤๅษีเพื่อใหบอกวิธีฆาบรรลัยกัลป  พระฤๅษี
บอกหนุมานวา “มึงเดินไปหนาบรรณศาลากูแหละมึงดูเอาก็แลวกัน”  (รามเกียรติ์วัดขนอน : 185)

หนุมานผูมีความฉลาดเดินมาเห็นมีแตกรวดทรายก็คิดไดดวยปญญา
จึงเอาฝุนมาที่สนามรบ  แลวซัดไปที่บรรลัยกัลปจนฆาบรรลัยกัลปได

1.4.1.1.4 เขาใจชีวิต
หนุมานมีคําพูดที่แสดงใหเห็นวาเปนผูเขาใจชีวิต  เชน  การที่หนุมาน

พูดใหคติทศกัณฐที่ไปลักนางสีดามาวาทศกัณฐเปรียบเสมือนลูกไกในกํามือ ควรจะกลัวภัย และ
ควรละกิเลสทั้งหลายเสียเพื่อความอยูรอด  ดังความวา

ตัวทานเหมือนลูกไกอยูกลางใจหัตถา       ถาเราบีบเขาก็จะมรณาถาเราคลายออกก็
จะบินไปไดควรท่ีจะคิดถึงตัวกลัวภัยอยูแลวสินะทาน  จงดับเสียซ้ําความโมหะ โทสะ ละ
โลภเจตนา นํานางสีดาออกมาทูลเกลาถวายก็จะรอดความตายดอกทศกัณฐ

(รามเกียรติ์วัดขนอน :157)

1.4.1.2 ลักษณะนิสัยดานลบ มีดังนี้
1.4.1.2.1 เจาชู

หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอนมีนิสัยเจาชู หนุมานจะเขาไป
เกี้ยวพาราสีกับหญิงที่มีหนาตางดงาม หากวาเกี้ยวแลวหญิงไมยินยอมหนุมานจะพูดจนหญิงยินยอม  
เชน ในตอนที่หนุมานพบกับนางบุษมาลี หนุมานกลาวถึงนางวา

          เห็นนางหนึ่งแนงนอยนั่งรอยพวงมาลัยกรีดเล็บอยูบนเตียง พิศพักตรประไพดัง
พิมพจันทรกระจางวง ท้ังกรรณเกศ เนตรขนงนาสิกศอประเสริฐสิ้นทั้งอินทรีย อันนาง
ใดในปฐพีไมมีเปรียบเทียบถึง บุตรพระพายรําพึงคนึงพิศวาสเออก็ประหลาด ไฉนนาง
จึงมาแตผูเดียว ถึงมิรักก็คงจะเกี้ยวเอาใหได

   (รามเกียรติ์วัดขนอน : 53)
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หนุมานแสดงคําพูดที่เปนตอเพื่อใหหญิงมาออนวอนตนเพราะตน
สามารถชวยใหหญิงพนคําสาปได ดังความวา

อันเราหรือคือกระบี่หนุมานชาญศักดา เปนทหารพระจักราธิราชเจาจอม
จักรพรรดิ ดวยมีพระราชโองการตรัสรับสั่งใชใหเอาธํามรงคกับผาสไบไปถวาย           
พระมเหสีสีดายังพิภพลงกาพารายักษ จริงหนาหลอนอยาคอนคักผันพักตรหนี จงมาออน
วอนพี่เสียดีกวา จะสงแกวกัลยาใหถึงทิพฐานเทวโลก จะไดสิ้นทุกขโศกที่โกสียเธอสาป
ไว เออสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะใหบางเปนคาจางของพี่

 (รามเกียรติ์วัดขนอน : 55)

หนุมานมีวาทศิลปสามารถพูดใหหญิงพึงพอใจ และยินยอมเปนของ
หนุมานสังเกตไดจากตอนที่จะจากกัน นางบุษมาลีไดแสดงความพึงพอใจหนุมาน ดังความวา

หนุมาน “พี่จะตรงไปลงกาเปนการรอนตางจะพรากจากจรเจียนใจขาด ขอพบ
พักตรพิศวาสตอชาติใหม ชาตินี้ลับนับปไปไมเห็นกัน สักแสนหมื่นคืนวันไมวายคิด”

บุษมาลี   “ถึงนองจะไดไปวิมานเมืองสวรรค คงอาลัยไมวายวันเวนวิตกเพียงอก
หัก วาพลางนางซบพักตรชักสไบก็กันแสงสะอื้นใหร่ําไรรักพระยาวานร”

( รามเกียรติ์วัดขนอน : 57 )

จากการศึกษาลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรตวัดขนอน พบวา
หนุมานมีพฤติกรรมดานบวก คือมีความจงรักภักดีตอพระราม กลาหาญ ฉลาดและรอบคอบ และ
เขาใจชีวิต อยางไรก็ตามถึงแมหนุมานจะมีความจงรักภักดีตอพระราม แตการทํางานมักจะมีผล
ประโยชนเขามาเกี่ยวของ เชน เมื่อพระรามบอกทหารวาจะแบงเมืองใหกึ่งพระนครแกผูที่อาสาไป
เอากลองดวงใจของทศกัณฐ มีผูอาสาไปเอากลองดวงใจกันเปนจํานวนมาก รวมทั้งหนุมานเพราะ
อยากไดเมืองไปครองครอง หนุมานฉลาดกวาทหารอีกจํานวนมากจึงสามารถไปทํางานในครั้งนี้ได  
สวนพฤติกรรมดานลบ เชน เจาชู  หนุมานจะแสดงความเจาชูเมื่อพบกับหญิงงามและจะใชคําพูด
แสดงความเหนือกวาหญิงหากวาหญิงไมยินยอมมีความสัมพันธกับหนุมาน อยางไรก็ตามถึงแมคํา
พูดหนุมานจะดูเหมือนเปนการบังคับจิตใจผูหญิง แตหลังจากที่หนุมานมีความสัมพันธกับหญิงใด
หญิงนั้นมักจะพึงพอใจหนุมาน สังเกตไดในตอนที่จะจากกันไป หญิงที่หนุมานมีความสัมพันธดวย
อาลัยหนุมานที่ตองจากนางไป
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1.5 ลักษณะนิสัยหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับภาคใต
1.5.1 ลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์วัดควนเกย
จากการศึกษาลักษณะนิสัยของหนุมานในรามเกียรติ์วัดควนเกยพบวาหนุมานไมปรากฏ

ลักษณะนิสัยดานลบเลย
1.5.1.1 ลักษณะนิสัยดานบวก มีดังนี้

1.5.1.1.1 กลาหาญ
หนุมานเปนวานรที่มีความกลาหาญมาก เชน การอาสาไปกับองคต

ทั้ง ๆ ที่พระรามมิไดส่ังเพื่อชวยองคตชักจูงถึงพระยาชมพูใหมาสวามิภักดิ์ตอพระราม การไปเมือง
ชมพูครั้งนี้หนุมานไมกลัววาจะพบกับอันตรายใด ๆ เปนการพิสูจนใหเห็นความกลาหาญของ      
หนุมาน และแสดงความมีน้ําใจตอองคตดวย

1.5.1.1.2 ฉลาดและรอบคอบ
 หนุมานไดแสดงลักษณะนิสัยอันรอบคอบในตอนที่ทาวมหาชมพูให

ทหารจับหนุมาน และองคตเขาคุก และใหทหารนําอาหารใสยาพิษใหทั้งสองกิน  เมื่อองคตจะเขา
ไปกินอาหาร  หนุมานไดแสดงความฉลาดโดยการนําอาหารไปใหคนเฝาหองขังกิน  จนทําใหคน
เฝาหองขังถึงกับเสียชีวิตทันที

ตอนที่หนุมานยกเตียงนอนของทาวมหาชมพูถวายพระราม            
นิลเพชร และนิลพัตรไดแปลงกายเปนแมลงวันมาสืบดูเหตุการณ  โดยเขาไปจับหูทั้งสองของทาว
มหาชมพู หนุมานสังเกตเห็นที่หูของทาวมหาชมพูมีแมลงวันจับอยูจึงนําแมลงวันออกมาจะขยี้ให
แหลกคามือ  แตทาวมหาชมพูขอรองไว  ดังความวา

       หนุมานเพื่อนเจากล จับแมลงวันไดท้ังสอง
เพื่อนจักขยี้เสีย ทาวชมพูบอกโดยปอง
ฆาหลานทานทั้งสอง เขาตามมาฟงอาการ

 (รามเกียรติ์วัดควนเกย : 202)

1.5.1.1.3 ชางสังเกต
ตอนที่หนุมานเห็นพระรามบรรทมอยูใตตนไมในปา  หนุมานจําคําที่

แมเคยบอกวาหากพบบุรุษที่มีกายสีเขียวผูนั้นคือบิดาของตน หนุมานเห็นพระรามมีรูปกายหมือนที่
มารดาบอกจึงหักกิ่งไมซัดลงตรงที่พระรามบรรทมอยู  พระลักษณเห็นหนุมานจึงแกลงแผลงศรไป  
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แตหนุมานฉวยไวได  พระลักษณปลุกพระรามขึ้นมาดูวานร  หนุมานไดยินพระรามกลาวถึงรูปกาย
ของตนวามีกายสีขาวเผือก  มีขนเพชรและมงกุฎ หนุมานจึงรูวาพระรามเปนบิดา ดังความวา

วาวานรรา เผือกผูโสภา บนมงกุฎเปน
มีท้ังขนเพชร เสร็จสุขทุกสิ้น หนุมานไดยิน รูวาพอตน

(รามเกียรติ์วัดควนเกย : 194)

1.5.1.1.4 ไรเดียงสา
ความไรเดียงสาของหนุมานปรากฏในตอนที่หนุมานเห็นพระอาทิตย

ขึ้นอยูใกลชายปา  หนุมานรีบเหาะไปจับพระอาทิตยจนถูกพระอาทิตยเผาไหมเปนจุณ  พระอาทิตย
จึงชุบชีวิตหนุมานขึ้นมา และถามถึงเหตุผลที่หนุมานเหาะไปจับพระอาทิตย  หนุมานตอบ          
พระอาทิตยวาเนื่องจากตนคิดวาพระอาทิตยเปนผลไม  พระอาทิตยบอกหนุมานวาหนุมานไม
สามารถกินพระอาทิตยไดแตสามารถกินผลไมที่อยูในปาได   ดังความวา

นางเจาบอกเลาแกยา ลูกไปในปา
มังคุดพุทราดวงแดง

หนุมานมีอิทธิฤทธิ์แรง ครั้นเชาเห็นแสง
อาทิตยอยูใกลชายปา

จําเพาะเหาะไปเวหา ฉวยรถบคลา
แลวรถก็หักบนาน

ถูกไฟแกวอิศวรนรกานต เปนวิจุณสาร
ท้ังตัวก็เปนผงคลี

ยังแตกระดูกดีดี อาทิตยภูมี
วาสัตวตัวนี้ช่ือใด

เธอจึงชุบขึ้นโดยไว เปนวานรไพร
เผือกผูดูงามโสภา

ครั้งนั้นยังมีฤทธา เดโช…….พา
อยูแกไฟแกวอสรกาย

อาทิตยจึงถามโดยหมาย เหตุใดเวยนาย
แลสูมาหักรถเรา

หนุมานบอกความโดยเคา มารดาแหงเรา
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บอกวาลูกไมชายปา
ตูขามิรูเลยหนา วารถราชา

มีเดชเดชาโชชัย
อาทิตยมีจิตเอ็นดู ลูกไมทุกหมู

มังคุดทุเรียนในไพร
ชักรถบทจรคลาไคล รักษาแดนไพร

แลทั่วพิภพธาตรี
(รามเกียรติ์วัดควนเกย : 190)

1.5.1.1.5 มีน้ําใจ
หนุมานเปนวานรที่มีน้ําใจไมทอดทิ้งเพื่อน เชน ในตอนที่พระรามให

องคตถือสาสนไปถวายทาวมหาชมพู องคตเกิดความกลัวจนตองนอนคลุมโปง หนุมานแสดงความ
มีน้ําใจตอองคตโดยขอรวมเดินทางไปกับองคตดวย ดังความวา

หนุมานฟงสารไข จักกลัวไยองคตเอย
ตัวกูแตมิเคย กูมิรูแหงพารา
พื้นเขาเทานองยา เราไคลคลาไปสองคน
พี่นองเราจรดล ทั้งสองคนจะลีลา

(รามเกียรติ์วัดควนเกย : 200)

หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกยมีลักษณะนิสัยที่ผสมผสานกัน
ระหวางหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนากับหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จ               
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ลักษณะนิสัยที่เหมือนกับรามเกียรติ์ฉบับลานนาคือความไรเดียงสา เชน 
การเหาะไปกินพระอาทิตย เพราะคิดวาพระอาทิตยเปนผลไม  สวนความฉลาดและความรอบคอบ
จะเหมือนกับรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
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             จากการศึกษาลักษณะนิสัยของหนุมานในเรื่องตางๆ สามารถสรุป
ลักษณะนิสัยดานบวก และดวนลบของหนุมานในรามเกียรติ์แตละเรื่องไดดังนี้

ลักษณะนิสัยดานบวก

ลักษณะนิสัย ร.1 ร.ห ร.ป ร.พ ร.ก ร.อ ร.ล ร.ร ร.ข ร.ค
จงรักภักดี
กลาหาญ
ฉลาด -
รอบคอบ - - -
ไรเดียงสา - - - - - - -
ชางสังเกต - - - - - - -
รูเทาทันในการ
ทําสงคราม

- - - - - - - - -

มีสติ - - - - - - - - -
ทําผิดแลวยอม
รับผิด

- - - - - - - - -

เขาใจชีวิต - - - - - - - -
มีเหตุผล - - - - - - - - -
ไมเห็นแกสิน
จางรางวัล

- - - - - - - - -

กตัญู - - - - - - - -
มีน้ําใจ - - - - - - -

ลักษณะนิสัยดานลบ

ลักษณะนิสัย ร.1 ร.ห ร.ป ร.พ ร.ก ร.อ ร.ล ร.ร ร.ข ร.ค
เจาชู - - - - -
ทะนงตน - - - - -
ดื้อรั้น - - - -
นิสัยพาล - - - - - - - - -
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ลักษณะนิสัย ร.1 ร.ห ร.ป ร.พ ร.ก ร.อ ร.ล ร.ร ร.ข ร.ค
ละโมบ - - - - - - -
ชอบโยนความ
ผิดใหคนอื่น

- - - - - - - - -

ใจรอน - - - - -
ไมมีมารยาท - - - - - - - - -
ซุกซน - - - - - - - - -
ไมรอบคอบ - - - - - - - -

จากการศึ กษาลั กษณะนิ สั ยของหนุม านทั้ ง ในราม เกี ยรติ์              
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน พบวาผูแตงสราง       
หนุมานใหเปนภาพของทหาร หนุมานทั้งในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา      
จุฬาโลก และรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินจึงมีลักษณะนิสัยดานบวกที่เหมือนกัน คือมีความจงรักภักดีตอ
พระราม  มีความกลาหาญ และฉลาด เปนตน สวนลักษณะนิสัยที่ตางกันขึ้นอยูกับผูแตงวาตองการ
นําเสนอใหหนุมานมีลักษณะอยางไร ซ่ึงหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกจะมีลักษณะของทหารที่รบเกง ในขณะเดียวกันก็มีนิสัยเจาชูไปดวยเพื่อคงลักษณะของ
นิทานไทยไว  ในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินลานนา ผูแตงตองการสื่อในดานศาสนาจึงสรางใหหนุมาน
เปนทั้งนักรบ และถือศีลไมยุงเกี่ยวกับเรื่องกาม สวนหนุมานในรามเกียรติ์อีสานนอกจากผูแตงจะ
ใหหนุมานเปนทั้งนักรบ และนักรักเหมือนดังรามเกียรติ์พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกแลว ผูแตงยัง
ตองการสื่อทางดานศาสนาเหมือนกับรามเกียรติ์ทองถ่ินเหนือดวย  หนุมานในรามเกียรติ์ภาคอีสาน
จะมีขอเสียที่เดนกวารามเกียรติ์ภาคอื่น ๆ คือไมมีคุณธรรม เชน การไปปลุกปล้ําบุตรสาวของทศ
กัณฐ  หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับภาคตะวันตก และหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับภาคใตจะมีลักษณะ
นิสัยที่ไมแตกตางไปจากรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

จะเห็นวาผูแตงรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา   
จุฬาโลก จะเนนหนุมานในภาพของทหารอยางชัดเจน  หนาที่หลักของหนุมานคือการเปนทหาร
ชวยพระรามจนกวาฝายทศกัณฐจะพายแพไป ผูเขียนวิทยานิพนธคิดวาผูแตงสามารถกําหนด
ลักษณะนิสัยของหนุมานในสถานภาพของทหารใหมีความสัมพันธกับเนื้อเร่ืองไดเปนอยางดีเพื่อทํา
ใหเร่ืองดําเนินไปอยางสนุกและนาสนใจ เชน เนนในเรื่องการรบ การแสดงความกลาหาญ และ
ความจงรักภักดีตอพระรามมาก สังเกตไดจากการที่หนุมานสามารถทําทุกอยางเพื่อพระราม       
พระลักษมณไดแมกระทั่งการพลีชีพเพื่อหายามารักษาพระลักษมณหรือการอาสาไปขโมยกลองดวง
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ใจของทศกัณฐโดยไมรูวาจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม   ในรามเกียรติ์ทองถ่ินเหนือบทบาทของหนุ
มานจะไมเดนเทาพระราม เพราะผูแตงตองการสอนศาสนาจึงเนนเกี่ยวกับพระโพธิสัตวหรือ
พระรามในอดีตชาติ สวนหนุมานจะมีหนาที่เปนผูชวยพระราม เพราะฉะนั้นการทําหนาที่ของ      
หนุมานจึงเนนที่การรบมากกวาเรื่องรัก  หนุมานในรามเกียรติ์ทองถ่ินเหนือจึงมีความสามารถสูง  
เชน ดับไฟที่หางดวยตนเอง ขออาสาทํางานตาง ๆ เพื่อพระราม  สวนหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับ  
ภาคอีสานจะมีลักษณะของการผสมผสานกันระหวางรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก กับรามเกียรติ์ฉบับลานนา จะตางกันตรงที่ชาติกําเนิด หนุมานในรามเกียรติ์ภาคอีสานจะ
สามารถแสดงนิสัยที่ไมดีออกมาไดอยางเปดเผย อาจเกิดจากหนุมานเปนบุตรของพระรามนั่นเอง 
แมหนุมานจะแสดงนิสัยที่ไมดี พระรามก็ไมเคยตําหนิอยางรุนแรงเหมือนกับหนุมานในรามเกียรติ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

 2. สถานภาพและบทบาท (status & role)
ปราณี ฐิติวัฒนา กลาววา สถานภาพหมายถึงสิทธิและหนาที่ทั้งหมดที่บุคคลมีอยูเกี่ยวของ

กับผูอ่ืนและสังคมสวนรวม เปนสิ่งเฉพาะตัวบุคคลและทําใหบุคคลนั้นแตกตางจากผูอ่ืน และมี
อะไรที่เปนเครื่องหมายของตนเอง5

สุพัตรา สุภาพ กลาววา สถานภาพเปนตําแหนงที่ไดจากการเปนสมาชิกของกลุม สถาน
ภาพจะกําหนดวาบุคคลนั้นมีหนาที่จะตองปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางไร มีหนาที่รับผิดชอบอยางไรใน
สังคม สถานภาพเปนสิ่งเฉพาะบุคคลทําใหบุคคลนั้นแตกตางจากผูอ่ืน และมีอะไรเปนเครื่องหมาย
ของตนเอง6

เราอาจจําแนกสถานภาพตามลักษณะที่บุคคลไดรับแบงออกเปน 2 อยาง คือ7

1. สถานภาพติดตัว (ascribed  status) คือ สถานภาพที่บุคคลไดรับโดยอัตโนมัติ อันมีราก
ฐานจากการถือกําเนิดสิ่งที่กําหนดสถานภาพแบบนี้ไดแก เพศ  อายุ  ผิวพรรณ  รวมทั้งชาติตระกูล
วรรณะ  และศาสนา

                                                          
5ปราณี ฐิติวัฒนา,  สังคมวิทยาเบื้องตน (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

, 2517) , 26.
6สุพัตรา สุภาพ,  สังคมวิทยา (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2536), 26.
7ไพบูลย  ชางเรียน,  สารานุกรมศัพททางสังคมวิทยา  (กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา,

2516), 26.
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2.  สถานภาพแหงผลสําเร็จ (achieved  status) คือ สถานภาพที่บุคคลไดรับเนื่องมาจากการ
กระทํา หรือผลสําเร็จจากการกระทําตามวิถีทางของบุคคลนั้น ตําแหนงตาง ๆ ทางการเมือง หรือ
การบริหารและอาชีพตาง ๆ

บุคคลหนึ่ง ๆ ในสังคมอาจจะมีสถานภาพหลายสถานภาพในขณะเดียวกัน สถานภาพบาง
อยางอาจกลายเปนสถานภาพติดตัวของบุคคลไปในที่สุด

สถานภาพของบุคคลสวนใหญเห็นไดเมื่อมีความสัมพันธกับคนอื่นซึ่งเรียกวาสถานภาพ
เฉพาะ (private  status) เชน ชางตัดผมเราจะรูไดวาเขาเปนชางตัดผมเมื่อเขาทําหนาที่ เราจะรูไดวา
เขาเปนครู เมื่อเขาทําหนาที่สอน สวนสถานภาพของบุคคลที่ประจําตัวไมเปลี่ยนแปลง และมี
ลักษณะปรากฏใหเห็นในสังคม แมเขาจะอยูในขณะทําหนาที่หรือจะแสดงบทบาทหรือไมก็ตาม 
เรียกวา สถานภาพทั่วไป (public  status) เชน พระสงฆ8

บทบาท (role)
บทบาทเปนพฤติกรรมที่สังคมกําหนด และคาดหมายใหบุคคลกระทําตามหนาที่ บทบาท

ของมนุษยเกิดขึ้นเมื่อไปมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น กลาวคือเมื่อมนุษยติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น
มากขึ้นก็ยอมตองแสดงบทบาทหลายบทบาทมากขึ้น มนุษยทุกคนจะแสดงบทบาทไปตามตําแหนง
หนาที่ของตนในสังคม

อุทัย หิรัญโต ใหความหมายของบทบาทไววา บทบาทหมายถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือการ
แสดงออกของคนซึ่งคนอื่นคาดคิดหรือหวังวาเขาจะทํา เมื่ออยูภายใตสถานการณสังคมอยางหนึ่ง 
การคาดหวังนั้นถือเอาฐานะ และหนาที่ทางสังคมของเขาเปนมูลฐาน9

อานนท อาภาภิรม  กลาวไววา บทบาทเปนรูปการ (aspect) ที่เคล่ือนไหวหรือรูปการทาง
พฤติกรรมของตําแหนง เมื่อบุคคลดํารงตําแหนงในสังคม หรือกลุมคน บุคคลนั้นยอมตองแสดงบท
บาท (role) ตามตําแหนงนั้น10

                                                          
8ขบวน  พลตรี, มนุษยกับสังคม : สังคมและวัฒนธรรมไทย  (กรุงเทพมหานคร :        

โอเดียนสโตร, 2530),77.
9อุทัย หัญโต,  สังคมวิทยาศาสตรประยุกต  (กรุงเทพมหานคร  :  โอเดียนสโตร, 2519), 

122.
10อานนท อาภาภิรม, มนุษยกับสังคม : สังคมและวัฒนธรมไทย, พิมพคร้ังที่ 3               

( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ, 2515), 125.
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พัทยา สายหู กลาววา บทบาทคือการกระทําตาง ๆ ที่ “บท” กําหนดไวใหผูแสดงตองทํา
ตราบใดที่ยังอยูใน “บท” นั้น เปรียบไดเหมือน “บท” ของตัวละครที่กําหนดใหผูแสดงในละครเรื่อง
นั้น ๆ เปนตัวละครอะไร บทบาทที่จะตองแสดงอยางไร11 อาจกลาวไดวาเมื่อบุคคลดํารงตําแหนงใด
ในสังคมยอมตองแสดงบทบาทตามตําแหนงนั้น

สรุปไดวาบทบาท คือ พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพ เปนพฤติกรรมที่สังคมกําหนด
และคาดหมายใหบุคคลกระทํา ความสําคัญของบทบาทคือ 12

1. บทบาทมีประจําอยูในทุกสถานภาพของสังคม
2. วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการ

กําหนดบทบาท
3. การที่บุคคลจะทราบบทบาทไดตองมีสังคมกรณ (socialization)
4. บทบาทจริงที่บุคคลแสดงนั้นไมแนนอนเสมอไปวาจะเหมือนบทบาทที่ควรจะเปนไป

ตามบรรทัดฐานของสังคม บทบาทบางบทบาทอาจมีความขัดแยงกันก็เปนได

การเปล่ียนแปลงของสถานภาพและบทบาท
ในบางสถานการณอาจเกิดตําแหนงขัดกัน13 (status  conflict) เชน นาย ก. เปนนายตํารวจมี

หนาที่ (บทบาท) ตองจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมาย แตนาย ข. ซ่ึงเปนผูตองหานั้นเปนเพื่อนสนิท
ของนาย ก. ทําใหนาย ก. ตองเลือกปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหเกิดบทบาทขัดกัน  (role conflict)
หรือพอเปนตํารวจ ลูกเปนโจรปลน  ตํารวจผูเปนพอจะตองจับลูกตามบทบาทของตําแหนงตํารวจ
แตอีกตําแหนง คือ พอ บทบาทของพอจะตองใหความชวยเหลือตักเตือน คุมครองลูก ลักษณะเชนนี้
เปนขอขัดแยงระหวางบทบาท

จากการศึกษาสถานภาพและบทบาทของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ   พบวาหนุมานมี
สถานภาพและบทบาท ดังนี้

1. สถานภาพติดตัว (ascribed  status) เปนสถานภาพที่ไดรับโดยอัตโนมัติ อันมีรากฐานมา
จากกําเนิด เชน หนุมานในรามเกียรติ์อีสานเรื่อง พระลักพระลาม และพระรามชาดก เปนบุตร

                                                          
11พัทยา สายหู, กลไกของสังคม (กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือจุฬา, 2524), 47.
12ไพบูลย  ชางเรียน, สารานุกรมศัพททางสังคมวิทยา, 30-31.
13อานนท  อาภาภิรม, มนุษยกับสังคม : สังคม และวัฒนธรรมไทย, 36-37.
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พระราม หนุมานในรามเกียรติฉบับวัดควนเกยเปนบุตรพระอิศวร หนุมานในรามเกียรติ์           
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน และรามเกียรติ์เร่ือง ลังกา
สิบโห เปนบุตรพระพาย หนุมานในรามเกียรติ์เร่ือง อุสสาบารส เปนบุตรวานร หนุมานใน
รามเกียรติ์เร่ือง พรหมจักร เปนบุตรสุครีพ หนุมานในรามเกียรติ์เร่ือง หอรมาน และ ปรัมมเหียร 
เปนบุตรเทวดา อยางไรก็ตาม ในสถานการณของการทําศึกสงคราม หนุมานในรามเกียรติ์ภาคอีสาน
จะแสดงสถานภาพและบทบาทที่ขัดกัน (role conflict) กลาวคือ หนุมานเปนบุตรพระราม แตการ
แสดงบทบาทของหนุมาน คือ การเปนทหารของพระราม แสดงใหเห็นวา บทบาทของหนุมานใน
ความเปนจริง อาจไมเปนไปตามบทบาทที่ไดรับตามบรรทัดฐานของสังคม แตเปนไปตามสังคม
กรณ (socialization) ที่หนุมานดํารงอยู

สถานภาพติดตัว ร.1 ร.ห ร.ป ร.พ ร.ก ร.อ ร.ร ร.ล ร.ข ร.ค
ลูกพระพาย - - - - - - -
ลูกสุครีพ - - - - - - - - -
ลูกเทวดา - - - - - - - -
ลูกพระอิศวร - - - - - - - - -
ลูกวานร - - - - - - - - -
ลูกพระราม - - - - - - - -

2. สถานภาพแหงผลสําเร็จ (achieved  status) เปนสถานภาพที่หนุมานไดรับเนื่องมาจาก
การกระทํา หรือการปฏิบัติหนาที่ตามวิถีทางของตน เชน การไดรับตําแหนงที่เปดทางไวสําหรับ
บุคคลที่มีคุณลักษณะเฉพาะ เชน การไดเปนทหารของพระรามเพราะความสามารถของตนเอง เชน
ในเรื่องรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รามเกียรติ์ฉบับอีสาน รามเกียรติ์ฉบับ
ลานนา รามเกียรติ์ภาคตะวันตก และรามเกียรติ์ภาคใต ตอมาเมื่อทํางานประสบผลสําเร็จดานทหาร
แลวอาจมียศตามมาภายหลัง เชนการไดตําแหนงเปนพญาอนุชิต เปนตน

สถานภาพแหงผล
สําเร็จ

ร.1 ร.ห ร.ป ร.พ ร.ก ร.อ ร.ร ร.ล ร.ข ร.ค

ท ห า ร เ อ ก ข อ ง
พระราม
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สถานภาพแหงผลสําเร็จอาจจะมีหลายสถานภาพไดในขณะเดียวกัน เชน หนุมานแสดงบท
บาทเปนทหารของพระราม ในขณะเดียวกันก็แสดงบทบาทของกษัตริยครองเมืองนพบุรีตามสถาน
ภาพที่ตนไดรับในขณะนั้น อยางไรก็ตามสถานภาพแหงผลสําเร็จที่มองเห็นไดชัด คือ สถานภาพ
ของการเปนทหาร

จะเห็นไดวาแมสถานภาพของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ จะตางกัน แตสถานภาพ
แหงผลสําเร็จในทุกสํานวนจะเหมือนกัน นั่นคือการเปนทหาร ซ่ึงเกิดจากความสามารถของหนุมาน 
หนุมานเปนวานรที่มีทั้งความสามารถ มีสติปญญา กลาหาญ และฉลาดจึงทําใหหนุมานเปนทหาร
คนสําคัญของกองทัพ บทบาทของหนุมานที่ปรากฏในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ จึงเหมือนกัน  แตพฤติ
กรรมนั้นอาจมีรายละเอียดที่แตกตางกันไป   ผูเขียนวิทยานิพนธขอกลาวถึงบทบาทของ       หนุ
มานตามสถานภาพที่ไดรับ ดังนี้

2.1 บทบาทในฐานะทหาร
2.2 บทบาทในฐานะอื่น ๆ

2.1  บทบาทของหนุมานในฐานะทหาร
2.1.1 รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

พระเทพวิสุทธิเมธี กลาวถึงหนาที่ของทหารหรือผูใตบังคับบัญชาวา จะตองเปนผู
ที่มีความจงรักภักดี ตองแสดงความเคารพนับถือ ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําส่ังโดยเคารพ ตอง
ทํางานใหสําเร็จตามความมุงหมาย ยกยองผูบังคับบัญชาในทุกที่ มีจิตใจหนักแนนในการทํางานอัน
เปนหนาที่โดยไมทอถอยตองานที่ทําวาจะตองลําบากตรากตรําเพียงใด ตั้งมั่นอยูในกตัญูกตเวที 
และไมตีเสมอผูบังคับบัญชาทั้งทางกาย วาจาและใจ14 เมื่อพิจารณาบทบาทของหนุมานพบวามี
ลักษณะที่กลาวไวโดยเฉพาะความจงรักภักดี

ในพระราชกําหนดเกาที่กําหนดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา      
จุฬาโลก เมื่อพ.ศ. 2347 ไดกลาววาขุนนางไทยสมัยโบราณไมวาจะเปนพระ หลวง ขุน หมื่นทั้งที่
เปนทหารและพลเรือน ตองมีคุณสมบัติของอธิบดี 4  ดังความวา

 อนึ่งผูจะเปนพระหลวงขุนหมื่นยอมประกอบดวยอะธิบดีสี่ประการ คือ ฉันทาธิ
บดี คือ วิริยาธิบดี คือ จิตาธิบดี คือ วิมังสาธิบดี ฉันทาธิบดีนั้นลนเกลาลนกระหมอมตอง

                                                          
14พระเทพวิสุทธิเมธี [ปญญานันทภิกขุ], หนาที่ของคนฉบับสมบูรณ คนดีและคุณ

สมบัติของนักบริหาร  (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2534), 190 – 193.
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พระราชประสงคสิ่งใดผูนั้นนําซึ่งสิ่งนั้นมาทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย วิริยาธิบดีนั้นคือ 
กอรปดวยความเพียรในราชการมิไดขาด จิตาธิบดีนั้นคือ มีน้ําใจกลาแขงในการณะรงค
สงคราม   วิมังสาธิบดีนั้นคือ ฉลาดในที่พิภากษาความ แลอุบายในราชการตางๆ15

จากการศึกษารามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกพบวาหนุมานมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับลักษณะของขุนนางสมัยโบราณ แตจะเนนไปทางดานทหารคือการทําศึกสงครามมาก
กวาทางดานพลเรือน บทบาทของหนุมานในฐานะทหารในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลก คือการมีหนาที่รับใชพระรามทําสงครามกับฝายทศกัณฐ บทบาทในฐานะ
ทหารของหนุมานมีความสอดคลองกับอธิบดี 4  กลาวคือ ในยามเกิดศึกสงครามหนุมานจะมีฉันทา
ธิบดี คือ การทํางานตามที่พระรามพระประสงค หนุมานมีวิริยาธิบดีคือ มีความเพียรในการทํางาน 
เชน การอาสาทํางานที่เหนื่อยยาก หนุมานมีจิตาธิบดี คือ ความสามารถในดานการรบซึ่งรวมไปถึง
การมีความกลาหาญในการทําสงครามดวย แตผูเขียนวิทยานิพนธจะนําเสนอคุณสมบัติที่เกี่ยวกับ
ความสามารถดานการรบของหนุมานเปนหลัก เพราะดานความกลาหาญเปนลักษณะนิสัยของหนุ
มานซึ่งผูเขียนวิทยานิพนธไดนําเสนอไปแลว และหนุมานมีวิมังสาธิบดีคือรูจักใชกลอุบายในการ
ทํางาน

การที่หนุมานมีคุณสมบัติดังที่กลาวมา นาจะเกิดจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา     
จุฬาโลกมีพระราชประสงคที่จะสรางใหหนุมานเปนทหารที่ดีที่ทหารควรถือเปนแบบอยาง เพื่อให
เกิดการปฏิบัติตามตัวละครตัวนี้ขึ้น พฤติกรรมของหนุมานที่สอดคลองกับอธิบดี 4 มีดังนี้

1. ฉันทาธิบดี  คือ เมื่อกษัตริยตองพระราชประสงคส่ิงใดทหารจะตองทําตามที่มีพระราชประสงค
  จากการศึกษารามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกพบวาการทํางานของ  

หนุมานที่ไดรับมอบหมายจากพระรามเปนการทํางานตามที่พระรามประสงค หนุมานจึงพรอมที่จะ
ทํางานตามพระประสงคของพระราม เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี มีดังนี้

ตอนจองถนน
พระรามมีบัญชาใหสุครีพถมมหาสมุทรจองถนนไปลงกา สุครีพเกณฑทหารจากเมือง      

ขีดขินและเมืองชมพูโดยใหหนุมานคุมเมืองขีดขิน ในตอนจองถนนหนุมานทะเลาะกับนิลพัท
พระรามใหนิลพัทกลับเมือง สวนหนุมานพระรามใหจองถนนตอไป พระรามขูหนุมานวาจะ
กําหนดใหหนุมานถมมหาสมุทรจนแลวเสร็จภายในเจ็ดวัน หากทําไมสําเร็จจะถูกตัดศีรษะ ถึงแม

                                                          
15กฎหมายตรา 3 ดวง, เลม 5  (ม.ป.ท., 2284), 150.
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ในการจองถนนจะเกิดอุปสรรคเนื่องจากมีปลาจํานวนมากมาคาบหินทิ้งไป   แตหนุมานก็สามารถสู
กับฝูงปลาเพื่อไมใหงานเกิดความลาชาตามบัญชาของพระราม และเพื่อไมทําใหพระรามกริ้ว       
หนุมานตองรีบไลแทงฝูงปลา และสามารถขอใหฝูงปลานําบริวารไปขนหินกลับมาดังเดิมได  การ
จองถนนครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  พระรามใหพระยาพิเภกหาฤกษสําหรับเคลื่อนพลตอไป

ตอนหนุมานจับสุกรสาร
ทศกัณฐไดยินเสียงดังมาจากฝายพระราม และมีหินหลนมาตกที่เมืองลงกาดวย จึงสั่งให

สุกรสารไปสืบขาววาเกิดอะไรขึ้น สุกรสารแปลงเปนเหยี่ยวไปสืบขาวทันที ตอมาก็ปลอมเปน
ทหารเขาไปปะปนในหมูวานร พิเภกทูลพระรามวามียักษปลอมเขามา พระรามจึงส่ังใหหนุมานไป
จับยักษปลอม หนุมานรีบทําตามคําส่ังทันที

บัดนั้น  คําแหงหนุมานทหารใหญ
เห็นวานรสุดทายตกใจ ลับลอมิใครจะออกมา
จึ่งพินิจพิศดูสําคัญ ก็เห็นมั่นเหมือนคําพิเภกวา
เผนโผนโจนจับอสุรา ดวยกําลังฤทธาวองไว

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 182)

ตอนศึกภานุราช
ทศกัณฐใหภานุราชเนรมิตปาที่อุดมไปดวยผลไม เพื่อดักลอกองทัพพระรามใหมา

กิน หลังจากนั้นภานุราชจะไปแทรกอยูใตดินเพื่อรอพลิกแผนดิน ตอนแรกพระรามใหประคนธรรพ
ไปเลือกชัยภูมิสําหรับตั้งฐานทัพ ประคนธรรพไมรูในอุบายของภานุราชคิดวาปาที่ภานุราชเนรมิต
ไวสามารถตั้งทัพไดจึงกลับมาทูลพระราม พิเภกทูลพระรามวาเปนกลของฝายทศกัณฐ พระรามจึง
ส่ังใหหนุมานไปดูลาดเลาอีกครั้ง หนุมานก็รีบไปตามรับสั่ง และเห็นความผิดปกติของปา เพราะไม
มีสัตวอาศัยอยูเลยทั้ง ๆ ที่มีผลไมมากมาย  หนุมานคิดวานาจะมียักษอยูใตแผนดินจึงแทรกแผนดิน
ลงไปพบภานุราชกําลังชูแผนดินไว หนุมานจึงชักตรีออกมากระโดดเขาแทงภานุราช  ภานุราชใช
กระบองแกวงสูกับหนุมาน   หนุมานแทงภานุราชกระเด็นไปนอนที่พื้น ดังความวา

เทาซายเหยียบเขาอสุรา มือควาแกวงตรีฉายฉัน
สัประยุทธกลอกกลับจับกัน ตางฟนตางแทงตางตี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม2 : 255)
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บัดนั้น หนุมานฤทธิแรงแข็งขัน
โรมรุกคลุกคลีตีประจัญ โถมแทงกุมภัณฑดวยฤทธีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม2 : 256)

ลมลงกับพื้นดินดอน กรซายจิกเศียรยักษี
เหยียบไวภายใตปถพี แลวมีวาจาถามไป

(บทละครรามเกียรติ์ เลม2  : 256)

หนุมานรูจากภานุราชวาทศกัณฐใชใหภานุราชมาปลูกพลับพลาอยูเพื่อรอพลิกแผนดินฆา
ฝายพระราม  หนุมานสังหารภานุราชทันทีแลวตัดศีรษะของภานุราชไปถวายพระราม หนุมานหยุด
ดูสถานที่ที่ภานุราชนิมิตหายไปก็พาประคนธรรพกลับไปเฝาพระราม

หยุดยืนอยูแลวก็พินิจ ดูท่ีนิมิตของยักษา
หายไปมิไดประจักษตา ก็พาประคนธรรพกลับจร

(บทละครรามเกียรติ์ เลม2 : 256)

ตอนศึกกุมภกรรณ
หนุมานไดรับคําสั่งจากพระรามใหไปชวยสุครีพ  ในตอนที่สุครีพออกรบกับกุมภกรรณ 

กุมภกรรณออกอุบายใหสุครีพไปถอนตนรังในทวีปอุดรมาเพื่อแสดงฤทธิ์ของตน สุครีพไมรูกลลวง
ของกุมภกรรณจึงไปยังทวีปอุดรใกลภูเขากาลจันทน สุครีพเขาไปถอนตนรังแลวเหาะกลับไปหา  
กุมภกรรณ   กุมภกรรณเห็นสุครีพออนกําลังลงจึงรีบเขาตอสูกับสุครีพ กุมภกรรณใชกระบองตีจน
สุครีพทรุด กุมภกรรณจับสุครีพหนีบรักแรแลวใหเลิกทัพกลับลงกา หนุมานไปชวยสุครีพโดยการ
กระโดดเขาถีบคอกุมภกรรณ  ดังความวา

ถีบดวยเทาซายปายขวา หัตถาบีบคอยักษี
สุครีพพลัดจากอสุรี สองกระบี่ก็ชวยกันรอนราญฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม2 : 362)

หนุมานเขากัดหูซายขวาของกุมภกรรณ  สุครีพกัดจมูกจนหู และจมูกของกุมภกรรณแหวง
วิ่นเลือดโทรม กุมภกรรณกระโดดหนีเขาเมืองไป ดังความวา
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บัดนั้น สุครีพหนุมานกระบี่ศรี
เขากลุมรุมกันคลุกคลี ตางคนตางตีอสุรา
สวนลูกพระพายชัยชาญ ทะยานเขากัดหูซายขวา
สุครีพผูมีศักดา เขากัดนาสากุมภกรรณฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม2 : 363)

ตอนศึกทาวมหาบาล
หนุมานทําตามคําส่ังของพระรามที่ใหไปชวยพิเภกรบกับทาวมหาบาล   หนุมานตองการ

ใหพิเภกรบกับมหาบาลกอนจึงเหาะอยูบนอากาศรอดูพิเภกรบกับทาวมหาบาล

ตัวขาจะเหาะขึ้นคอยดู อยูบนพางพื้นเวหา
ถาเห็นเสียทีจะลงมา ฆามันใหมวยชีวัน

(บทละครรามเกียรติ์เลม3 : 540)

เมื่อหนุมานเห็นพิเภกเพลี่ยงพลํ้าตอทาวมหาบาล      หนุมานจึงกระโดดเขาตอสูกับทาว
มหาบาล 

เมื่อนั้น พญาอนุชิตใจหาญ
เห็นพิเภกเสียทีมหาบาล ก็ทะยานลงจากเมฆา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3 : 544)

องอาจดั่งราชไกรสร แกวงตรีฤทธิรอนเงื้องา
ผาดแผลงสําแดงเดชา ออกยืนขวางหนากุมภัณฑ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3 : 544)

เมื่อนั้น วายุบุตรฤทธิแรงแข็งขัน
หลบหลีกรับรองปองกัน โจนประจันฉวยชิงตระบองตาล
ตีตองอสุรีเปนหลายหน ซวนไปไมทนกําลังหาญ
ลมลงกับพื้นสุธาธาร โผนทะยานขึ้นเหยียบอกไวฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3 :  547)
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หนุมานฟาดทาวมหาบาลดวยตนตาล ทาวมหาบาลก็ไมตาย หนุมานจึงถามสาเหตุจากพิเภก 
พิเภกตอบวาเพราะทาวมหาบาลไดพรจากพระอิศวร ตองนําหัวใจของทาวมหาบาลมาขยี้ หนุมาน
เขาสูรบกับทาวมหาบาลอีกครั้ง หนุมานเอาตรีผาอกทาวมหาบาลแลวนําหัวใจออกมาขยี้ ทาว     
มหาบาลก็ถึงแกความตาย ดังความวา

เมื่อนั้น พญาอนุชิตเรืองศรี
ไดแจงแหงคําอสุรี เงื้อตรีกวัดแกวงสําแดงฤทธิ์
จึ่งผาอุราขุนยักษ หวะแหวะแตระควักเอาดวงจิต
ขยี้ไปจนสิ้นชีวิต ดวยฤทธิ์ขุนกระบี่ผูศักดาฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3  :  548)

ตอนศึกทาวคนธรรพ
หนุมานทําตามคําส่ังของพระรามที่ใหไปเกณฑกําลังพลจากกรุงขีดขินและชมพูมาชวย

พระมงกุฎ พระลบรบ  พระมงกุฎและพระลบจะไปชวยทาวไกยเกษซึ่งถูกทาวคนธรรพรุกราน

จะเห็นไดวาหนุมานเปนทหารที่จงรักภักดีตอพระรามมาก เมื่อเปนพระราชประสงคของ
พระราม หนุมานจะรีบรับสนองพระราชโองการทันที และทํางานที่พระรามมอบหมายใหสําเร็จ      
ลุลวงไปไดดวยดี

2. วิริยาธิบดี  คือ มีความเพียรในการงาน
หนุมานเปนวานรที่มีความเพียรมาก ในการชวยพระรามทําสงครามกับฝายทศกัณฐ         

หนุมานจะแสดงความเพียรเพื่อชวยพระรามทํางานอยางเหนื่อยยากมาก  ดังตัวอยาง
ตอนหนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา
ในการไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา ผูอานจะเห็นความเหนื่อยยากของหนุมานเพื่อตามหา

นางสีดา   แตหนุมานก็แสดงความเพียรหานางจนพบ หนุมานคนหาที่อยูของนางสีดาอยางถี่ถวน 
โดยการเขาไปสํารวจตามปราสาทตาง ๆ ของทศกัณฐ หนุมานตรวจตราปราสาทของทศกัณฐทุก
หลังอยางถี่ถวน และพยายามสอดสายหานางสีดาโดยการสังเกตลักษณะของหญิงที่อยูในปราสาท
วามีรูปพรรณสัณฐานเหมือนนางสีดาหรือไม หนุมานไปปราสาทหลังที่หนึ่งเห็นยักษถือดินสอมี
สมุดกระดานชนวนวางอยูขาง  ๆ นั่งหลับอยูก็รูวาเปนโหร ไปที่ปราสาทหลังที่สองหนุมานก็เปด
ประตูเขาไปเห็นยักษรูปรางใหญโตมีกระบองเพชรวางอยูขางแทน   มีหญิงงามนอนอยูขาง ๆ      
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หนุมานสังเกตอยางละเอียดก็รูวาไมใชนางสีดา  หนุมานเขาไปยังปราสาทหลังที่สามเห็นยักษหนา
ตางดงามมีใบหนาสีเขียว และมีหญิงนอนแนบขางแตก็มิใชนางสีดา  หนุมานเขาไปยังปราสาทหลัง
ที่ส่ีซ่ึงเปนปราสาทที่โตกวาปราสาททุกแหง หนุมานเห็นยักษมียี่สิบมือมีสิบหนาทาทางขึงขังก็รูวา
เปนทศกัณฐ  หนุมานเห็นหญิงนอนแนบขางทศกัณฐหนาตาสวยงามก็คิดวาเปนนางสีดา เพราะ           
ทศกัณฐลักนางสีดามา นางสีดาจึงนาจะอยูรวมหองกับทศกัณฐมากกวายักษตนอื่น หนุมานจึงคิดจะ
ฆานางสีดาใหตาย เพราะคิดวานางสีดาทรยศตอพระรามกลับไปรวมรักกับทศกัณฐ แตพอเขาใกล
สังเกตหนาของหญิงที่นอนขางทศกัณฐอยางชัดเจนจึงรูวาเปนนางมณโฑ หนุมานจึงหายโกรธเที่ยว
คนหานางสีดาตอไป

        เห็นอสูรตนหนึ่งนอนหลับ มือจับดินสอไวมั่น
สมุดกระดานชนวนนั้น วางขางกุมภัณฑนิทรา
จึ่งยืนพินิจพิศดู ก็รูวาเปนโหรยักษา
เห็นปราสาทที่สองโสภา ก็เปดทวาราขึ้นไปฯ

ฯ 4 คํา ฯ เสมอ
          เห็นอสูรตนหนึ่งบนที่ กายาพวงพีเติบใหญ
มีคทาเพชรแพรวแววไว วางไวขางแทนพรายพรรณ
อันนางบําเรอรักษา โสภาเพียงอัปสรสวรรค
นอนละเมอเพอบนเคี้ยวฟน กายนั้นไมเปนสมประดี
จึ่งเห็นปราสาทที่สาม เรืองอรามดวยแกวสลับศรี
ก็ข้ึนยังนิเวศนอสุรี เขาไปในที่ไสยาฯ

ฯ 6 คํา ฯ เสมอ
          เห็นอสูรหนุมนอยทรงลักษณ ดวงพักตรเขียวขําดั่งเลขา
นางหนึ่งนอนแนบอุรา พักตรดาราดั่งดวงจันทร
หลับอยูบนแทนโกมิน ขางที่วางศิลปพระแสงศร
ทวงทีจะมีฤทธิรอน ดูพลางบทจรลงไปฯ

ฯ 4 คํา ฯ เสมอ
         จึ่งเห็นปราสาทที่สี่ จํารัสศรีโชติชวงดั่งแขไข
ก็ข้ึนยังไพรยนตพิมานชัย เขาในหองแกวแพรวพรรณฯ

ฯ 2 คํา ฯ เสมอ
        เห็นอสูรตนหนึ่งนิทรา ยี่สิบกรสิบหนาขึงขัน
ก็รูวาทาวทศกัณฐ มีนางหนึ่งนั้นแนบนอน
ทรงโฉมอําไพวิไลลักษณ ผองพักตรเพียงเทพอัปสร
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สาวสนมดั่งดารากร หอมลอมจันทรเรียงราย
ดูไปไมทันพินิจ คิดวาสีดาโฉมฉาย
กริ้วโกรธพิโรธดั่งเพลิงพราย ใจหมายจะฆาราวี
ขบฟนกระทืบบาทา ดูดูสีดามารศรี
พระหริวงศทรงโศกโศกี ดังหนึ่งชีวีจะบรรลัย
ควรหรือมารวมรสรัก กับไอทศพักตรก็เปนได
ไมซื่อตรงตอองคภูวไนย ไวไยใหหนักดินดอน
กูจะตัดเศียรเกลาไปถวาย องคพระนารายณทรงศร
คิดพลางแกวงตรีฤทธิรอน วานรโลดโผนโจนมาฯ

ฯ 12 คํา ฯ เชิด
           เงือดเงื้อจะพิฆาตฟาดลง ครั้นเขาใกลองคก็เห็นหนา
วานางมณโฑกัลยา มิใชสีดาเทวี
ก็เคลื่อนคลายหายที่ความโกรธ ซึ่งพิโรธองคพระมเหสี
ลงจากปราสาทอสุรี ขุนกระบี่เที่ยวคนทั้งวังในฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 :  110 -111)

หนุมานมีความเพียรคนทุกปราสาทของทศกัณฐอยางถ่ีถวน ก็ไมพบนางสีดาจึงกลับไปสืบ
ขอมูลเพิ่มเติมจากพระนารถฤาษี  หนุมานไดขอมูลจากพระนารถฤาษีวาทศกัณฐไปลักนางสีดามา
ไวที่สวนขวัญ หนุมานลาพระฤาษีแลวก็เหาะกลับไปที่กรุงลงกา แลวแปลงกายเปนวานรนอย
กระโดดขึ้นตนไมไตไปจนสังเกตเห็นหญิงคนหนึ่งหนาตาสวยงามมาก แตดูเศราสรอยก็รูวาเปน
นางสีดา เพราะหญิงที่มีความทุกขยอมมิใชหญิงที่ประสงคจะอยูในเมืองลงกาโดยเฉพาะหญิงที่มี
สามีแลวอยางนางสีดา  ตอมาเมื่อหนุมานไปถึงสวนที่นางสีดาอยู หนุมานไมรีบรอนลงไปพบนาง
ทันที เพราะกลัวทหารจะจับได จะทําใหการทํางานไมสําเร็จตามที่คิดไว ดังความวา

ลอยอยูตรงสวนอสุรี เห็นพลโยธีนอยใหญ
กรกุมหอกดาบปนไฟ ลอมวงนอกในแจจัน
ผูคนไปมาก็ตรวจนับ เขาออกกําชับกวดขัน
ช้ันในนั้นนางกํานัล นับพันอยูเฝากัลยา
แมนกูจะลงไปบัดนี้ นาท่ีอสูรยักษา
ซึ่งอยูกระเวนตรวจตรา เห็นวาจะออกชิงชัย
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ไหนจะพบองคอัครเรศ จะเกิดเหตุกอการศึกใหญ
คิดแลวก็เหาะทะยานไป ลงใหพนสวนมาลี ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 113)

เมื่อหนุมานพบนางสีดา หนุมานเห็นนางกําลังจะผูกคอตายก็รีบเขาไปชวย พรอมทั้งเลา
เร่ืองที่พระรามอุตสาหทําสงครามกับฝายทศกัณฐเพื่อชวยนาง ขอใหนางรอพระรามกอน ในที่สุด
นางก็เขาใจ หนุมานจึงถวายแหวน และสไบที่พระรามฝากมาใหนาง  การทํางานของหนุมานจึง
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

ตอนศึกไมยราพลักพระรามไปท่ีเมืองบาดาล
ทศกัณฐขอใหไมยราพมาสะกดทัพลักพระรามไปเมืองบาดาล หนุมานผูมีความเพียรอาสา

ชวยพระรามปองกันไมใหไมยราพมาลักพระราม ดวยการเนรมิตใหญเทาเขาจักรวาล แลวอาปาก
เปนทวารไปสูอกที่ทําเปนหองสําหรับวางพลับพลาใหพระราม  พระลักษมณบรรทม  หนุมานตอง
อาปากตลอดคืน

สูงจดภวัคพรหมาน ใหญเทาจักรวาลสิงขร
เบื้องต่ําใตพื้นดินดอน หยั่งถึงสาครรองดิน
หางวงเปนปราการลอม โอบออมโยธาไวสิ้น
อันพลับพลาแกวโกมิน ขุนกบินทรเอาไวในอุรา
อาโอษฐออกเปนทวาร ใบบานปดเปดนั้นชิวหา
พิเภกกับพระลักษมณอนุชา นั่งรักษาองคพระจักรี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 314)

ถึงแมฝายพระรามจะเตรียมการไวอยางดี แตก็ไมสามารถปองกันไมใหไมยราพลักพระราม
ไปได เพราะไมยราพมีกลองยาวิเศษสามารถเปาใหกองทัพพระรามหลับรวมทั้งหนุมาน              
แลวลักพระรามไปบาดาล พระลักษมณขอใหหนุมานไปชวยพระราม  หนุมานก็รีบไปชวยพระราม
ทันที ในการไปชวยพระรามครั้งนี้ ผูอานจะเห็นความเหนื่อยยากของหนุมานในการเขาไปในกรุง
บาดาลเพื่อชวยพระรามออกมา  หนุมานตองเผชิญกับอันตรายตาง ๆ มากมาย  เชน หนุมานพบยักษ
รักษาดาน หนุมานตองรีบฆายักษใหตาย ตอมาก็พบกับชางยืนขวางทางอยู หนุมานตองตอสูกับชาง
จนสามารถฆาชางตาย แลวก็ตรงไปยังภูเขากระทบกันซึ่งมีเพลิงกรดพลุงขึ้นมา แตหนุมานก็ไมกลัว
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ตรงเขาไปหักภูเขาทันที  ตอมาก็พบกับยุงตัวใหญเทาแมไกจํานวนมากรุมไล      หนุมานชักตรีตวัด
ซายขวาเอามือขยี้จนยุงตายหมด

บัดนั้น คําแหงหนุมานทหารใหญ
หลบหลีกเคลาคลองวองไว เลี้ยวไลสังหารอสุรี
ถีบกัดฟนแทงสับสน ดวยกําลังฤทธิรณกระบี่ศรี
ตายยับทับกันไมสมประดี สิ้นพวกโยธีกุมภัณฑ ฯ

ฯ 4 คํา ฯ เชิด โอด
ครั้นเสร็จทําลายกําแพงดาน ฆาหมูมารมวยอาสัญ
ขุนกระบี่ก็รีบจรจรัล ดัดดั้นไปตามรรคา ฯ

ฯ 2 คํา ฯ เชิด โอด
เหลือบแลไปเห็นกุญชร งางอนสูงใหญขวางหนา
เรียกมันครั่นครึกเปนโกลา สองตาดั่งแสงอโณทัย
จึ่งทําสีหนาทตวาดเสียง สําเนียงกึกกองแผนดินไหว
แกวงตรีโลดโผนโจนไป เขาไลโจมจับคชกรรม ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 323)

ครั้นเสร็จสังหารกุญชร อันเปนดานนครยักษา
ก็เรงรีบไปตามมรรคา ดวยกําลังศักดาวองไว ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 324)

จึ่งตรงเขาไปยังคีรี ไมเกรงอัคคีจะสังหาร
ผาดแผลงฤทธิไกรชัยชาญ เผนทะยานขึ้นยอดบรรพต

ฯ 6 คํา ฯ เชิด
ตีนถีบมือหักดวยกําลัง ภูเขาก็พังลงหมด
ลั่นเลื่อนสะเทือนถึงโสฬส เพลิงกรดดับสิ้นทันที  ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 324)

แลไปเห็นยุงเทาแมไก ฝูงใหญบินวอนขวางหนา
ขุนกระบี่ผูมีศักดา เขาไลเขนฆารอนราญ ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 325)
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ครั้นเสร็จหักดานยุงราย จึ่งลูกพระพายใจหาญ
มุงหมายมรคาบาดาล ก็ระเห็จเตร็จทะยานรีบจร ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 325)

หลังจากนั้นหนุมานก็ตองตอสูกับมัจฉานุซ่ึงอาศัยอยูในสระจนทั้งสองรูวาเปนพอลูกกัน  
หนุมานตองพยายามสืบวาพระรามถูกขังอยูที่ใด

แลวเขาแอบตนโศกอยู คอยฟงคําหมูยักษา
เขาออกบอกกันจํานรรจา ริมทาสระโบกขรณี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 330)

 เมื่อทราบที่อยูของพระรามแลว หนุมานก็พยายามหาวิธีที่จะเขาไปชวยพระรามซึ่งวิธีนั้นก็
คือการแปลงเปนใยบัวติดสไบนางพิรากวนไป นางพิรากวนยอมชวยหนุมานเพราะหนุมานสัญญา
จะชวยบุตรของนางที่ถูกไมยราพจับไปขังไวดวย และสอนนางวาหากยักษถามถึงสาเหตุที่คันชั่งหัก
ใหนางพิรากวนตอบยักษวา เพราะคันชั่งมีอายุมากแลว

บัดนั้น วายุบุตรผูปรีชาหาญ
ฟงพิรากวนนางมาร บอกขานจะแจงไมแคลงใจ
จึ่งวาเพียงนี้ไมยากนัก ตัวขาพอจักคิดได
จะแปลงเปนใยบัวติดสไบ เขาไปมิใหสงกา
แมนวาช่ังหนักจะหักลง จงเอาสํานวนนี้วา
คันชั่งอยูครั้งบุราณมา เกาแกคร่ําคราชานาน
ขามิไดพาผูใด มาในพาราราชฐาน
จงดูเอาเถิดนะขุนมาร อยาแสรงมาพาลพาที

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 332)

 เมื่อหนุมานพบพระรามแลว หนุมานก็นําพระรามซึ่งกําลังหลับอยูไปไวที่เขาสุรกานต และ
ขอใหเทวดาชวยดูแลพระราม 

ขอฝูงเทวาสุราฤทธิ์ ซึ่งสถิตสิงสูในภูผา
ท้ังหกหองสวรรคช้ันฟา มาชวยรักษาพระทรงธรรม
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ตัวขาจะไปสังหาร ไมยราพขุนมารใหอาสัญ
ฝากแลวก็รีบจรจรัล ผันพักตรคืนเขายังธานี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 326)

สวนหนุมานก็รีบไปสังหารไมยราพทันที ตอมาหนุมานก็สามารถสังหารไมยราพจนถึงแก
ชีวิต

ตอนหนุมานไปเก็บยารักษาพระลักษมณ
หนุมานแสดงความเพียรเก็บยาเพื่อมารักษาพระลักษมณถึง 3 คร้ัง แตหนุมานก็ไมเคยยอทอ  

แมจะเสี่ยงชีวิตก็ตาม
คร้ังท่ี 1
สาเหตุเกิดจากพระลักษมณตอสูกับกุมภกรรณแลวถูกหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณลม

กลางสนามรบ  ดังความวา

ตองอกพระลักษมณสุริยวงศ จะดํารงกายไวก็ไมได
ลมลงกลางสมรภูมิชัย ไมเปนสติสมประดีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 384)

หนุมานตองไปเก็บยาเพื่อชวยชีวิตพระลักษมณ  หนุมานไปยึดทายรถพระอาทิตยอยาง
เหนื่อยยาก แมรูวาพระอาทิตยมีรัศมีรอนแรง และอาจถูกพระอาทิตยเผาจนตายไดแตเนื่องจาก     
หนุมานหวั่นเกรงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนาย และตองการชวยนายของตนจึงกลาทํา ฝาย            
พระอาทิตยก็ตกใจที่มีคนกลาหาญมายึดทายรถของตนจึงชุบชีวิตหนุมานขึ้นมาถามถึงสาเหตุดัง
กลาว

เมื่อนั้น องคพระทินกรรังสรรค
รถไหวตกใจอัศจรรย สําคัญวาราหูมาราวี
จึ่งผินพักตรมาดูทายรถ เปนเพลิงกรดสังหารกระบี่ศรี
เห็นแตขนเพชรรูจี มีความฉงนสนเทหใจ
แตนิ่งคิดพิศเพงอยูเปนครู จะรูเหตุผลก็หาไม
หรือมนุษยครุฑาสุมาลัย ใครหนอขนเพชรจึ่งมีมา
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จํากูจะชุบขึ้นไถถาม ใหแจงความในขอกังขา
คิดแลวรายเวทวิทยา สามคาบเปามาทันที

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 389)

จึ่งมีเทวราชบัญชา วาเหวยไอลิงใจหาญ
เหตุใดไมกลัวบรรลัยลาญ อหังการมายึดรถไวฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 390)

หนุมานบอกเหตุผลแกพระอาทิตยวาพระลักษมณซ่ึงเปนอนุชาของพระรามนายของ       
หนุมานถูกหอกของ  กุมภกรรณ พระรามใหมาเก็บยากอนพระอาทิตยขึ้น ตนเกรงวาจะมาไมทัน 
เพราะพระอาทิตยจวนจะสองแสงจึงยึดรถของพระอาทิตยไว พระอาทิตยเห็นใจจึงแอบเขาไปใน
กลีบเมฆ เพื่อใหหนุมานรีบไปเก็บยา

คร้ังท่ี 2
ในตอนศึกอินทรชิต อินทรชิตแปลงเปนพระอินทรทรงชางเอราวัณแผลงศรพรหมาสตรถูก

พระลักษมณสลบไป  หนุมานเปนผูไปเก็บยารักษาพระลักษมณคร้ังที่ 2 เพราะชมพูพานบอก
พระรามวาผูที่สามารถไปเอายามาแกไดคือหนุมาน เพราะถาคนอื่นไปจะตองตายดวยจักร  ดังความ
วา

แมนใครเขาไปที่เขานั้น ก็บรรลัยดวยจักรคมกลา
อันในโองการเจาโลกา ถาองคนารายณอวตาร
มาเปนพระรามสุริยวงศ ในพงศอยุธยามหาศาล
พระนองตองศรขุนมาร จึ่งใหทหารฤทธิรุทธ
ช่ือวาหนุมานชาญณรงค ลูกองคพระพายเทวบุตร
ไปยังภูผาอาวุธ จักรนั้นจะหยุดดวยฤทธี
จึ่งเอาโอสถพระอิศรา มาแกพรหมมาสตรยักษี
พระลักษมณก็จะคืนชีวี ท้ังพวกกระบี่พลากรฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 523)

หนุมานรีบไปเก็บยาทันที ความรีบรอนในการไปเก็บยาของหนุมานทําใหเกิดเสียง
สะเทือนจนเทวดาพากันตกใจ  เทวดาเห็นหนุมานก็รูวาพระรามใหหนุมานมาเก็บยา ดังความวา
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      ไดยินเสียงสะเทือนเลื่อนลั่น ไหวหวั่นไปทั่วคีรีศรี
ตกใจตะลึงท้ังอินทรีย แลไปที่ยอดบรรพต
จึ่งเห็นวานรผูมีฤทธิ์ ขาวผองชวลิตท้ังกายหมด
เขี้ยวแกวกุณฑลชอยชด กําหนดไวดวยปรีดา
รูวานารายณอวตาร มาปราบพวกพาลยักษา
ชะรอยจะใชมาเก็บยา แกศรอสุราสาธารณ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 524)

บรรดาเทวดาเห็นวาหนุมานรีบรอนที่จะชวยพระลักษมณมาก จึงใหหนุมานยกตัวยาไปทั้ง
ภูเขา เพราะไมสามารถถอนตนยาได หนุมานจึงยกภูเขาใสบาเหาะไปที่พระราม แตวางภูเขาไมได
เพราะเกาะขางลางเปนที่อยูของยักษ หากยักษไดรับกลิ่นยาก็จะฟนขึ้นมา หนุมานจึงยกภูเขาไปวาง
ไวที่ทิศเหนือ เมื่อพระพายพัดยามา พระลักษมณและทหารก็ฟนขึ้นมา

การไปเก็บยาเพื่อมาชวยพระลักษมณครั้งนี้วา กวาหนุมานจะไดตัวยาสังกรณี ตรีชวา        
หนุมานตองรองเรียกอยูเปนเวลานาน เมื่อไมไดผลหนุมานจึงตองใชหางโอบรอบภูเขาจนเก็บยาได
สําเร็จ หลังจากนั้นหนุมานตองรีบไปหาพระพรต และพระสัตรุดเพื่อขอน้ําปญจมหานทีไป
ประกอบตัวยา เมื่อพระพรต  พระสัตรุดใหขวดแกวใสน้ําปญจมหานทีแกหนุมานแลว หนุมานก็
ตองรีบกลับไปเฝาพระรามอยางรวดเร็วที่สุดเพื่อใหพิเภกชวยรักษาจนพระลักษมณฟนขึ้นมา การ
เก็บยามาชวยพระลักษมณคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาหนุมานมีความเพียรมาก

  คร้ังท่ี 3
เนื่องจากทศกัณฐตองการจะฆาพิเภกดวยหอกกบิลพัท เพราะโกรธที่พิเภกไปอยูกับฝาย

พระราม แตพระลักษมณเขามาบังพิเภกไว           หอกกบิลพัทจึงปกอกของพระลักษมณแทน พิเภก
ทูลพระรามใหหนุมานไปเก็บยามารักษา        พระลักษมณ เพราะผูที่จะไปเก็บยาตองสามารถหาว
เปนดาวเปนเดือนได ดังความวา

คือสังกรณีลดาชาติ มีอํานาจฤทธิคุณแกลวกลา
กับตนตูตัวตรีชวา ท่ีภูผาสัญชีพสัญญี
ในทวีปอุดรกาโร อันโอฬารวิเศษเฉลิมศรี
อีกมูลโคพระศุลี ซึ่งอยูในถ้ําคีรีอินทกาล
ใครหาวเปนดาวเดือนภาณุมาศ จึ่งจะอาจไปไดถึงสถาน
ศิลาบดอยูในบาดาล พญากาลนาครักษาไว
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แตซึ่งลูกหินสําหรับนั้น ทศกัณฐไปขอเอามาได
ทําเปนเขนยแกวอําไพ หนุนไวใตเศียรอสุรี
ใหหนุมานไปเก็บโอสถ บดแกอาวุธยักษี
นองพระหริรักษจักรี ก็จะไดชีวีคืนมาฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 256)

หนุมานรีบแปลงกายใหสูงใหญเทาสวรรคช้ันพรหม แลวเหาะมาถึงภูเขาสัญชีพสัญญีแลว
ไปเก็บยาสังกรณีที่ยอดเขา ตอมาก็ไปเก็บมูลโคอุสุภราชที่ถํ้าสุรกานตแลวก็ไปขอหินบดยาจาก      
พญากาลนาค พญากาลนาคใหแมหินสําหรับบดยาแกหนุมาน แตบอกหนุมานวาลูกหินอยูที่ทศกัณฐ   
ทศกัณฐทําเปนเขนยหนุนนอน  หนุมานจึงตองเสี่ยงภัยไปกรุงลงกาเพื่อเขาไปในปราสาทของทศ
กัณฐ หนุมานรายเวทยใหยักษหลับแลวรีบไปเอาลูกหินมา หลังจากที่หนุมานรวบรวมยาไดตามที่
พิเภกตองการแลวหนุมานก็รีบเหาะมากราบทูลพระราม พิเภกนําตัวยามาบดรวมกันแลวทาไปที่
แผลของพระลักษมณจนพระลักษมณฟนขึ้นมาได

จะเห็นไดวาหนุมานแสดงความเพียรเพื่อชวยพระราม พระลักษมณอยางไมรูจักเหน็ด
เหนื่อยทั้งการสืบขาวนางสีดา การไปชวยพระรามซึ่งถูกไมยราพลักไปเมืองบาดาล และการชวยเก็บ
ยารักษาพระลักษมณ โดยเฉพาะการไปเก็บยารักษาพระลักษมณถึงสามครั้ง ถึงแมวาการไปเก็บยา
สองครั้งแรกจะเกิดจากเงื่อนไขที่กําหนดไว คือพระอิศวรมีคําสั่งระบุวาจะตองเปนหนุมานเทานั้น  
ที่สามารถเก็บยาได แตหนุมานก็ไปเก็บยาอยางเหนื่อยยาก หนุมานตองรีบไปเก็บยาใหทันเวลาที่
พิเภกกําหนดไว  หนุมานยอมเสี่ยงตายไปยึดรถพระอาทิตยเพื่อชวยพระลักษมณ หนุมานตองเสี่ยง
ภัยไปที่เมืองของทศกัณฐเพื่อไปเอาหินที่ทศกัณฐใชหนุนนอนมาใหพิเภกฝนยา   หนุมานตองเหาะ
ไปทั้งบนฟา และในบาดาลเพื่อนํายามาใหพิเภกและตัวยาที่พิเภกบอกมีอยูหลายที่ดวยกันทั้งเมือง
ของทศกัณฐ เมืองนาค และกรุงอโยธยาแตหนุมานก็ใชความวิริยะอุตสาหะ และความวองไวของตน
ทํางานตามรับสั่งของพระรามจนสําเร็จ

3.  จิตาธิบดี  คือ มีความสามารถในดานการรบ
       บทบาทดานการรบเปนบทบาทที่เดนของหนุมาน  หนุมานจะออกรบอยางสุดความ

สามารถเพื่อแสดงถึงความสามารถ  ซ่ึงมีทั้งการออกรบเพียงคนเดียว และออกรบรวมกับผูอ่ืน เชน 
พระราม พระลักษมณ

 การออกรบเพียงคนคนเดียว หนุมานแสดงความสามารถทางการรบเพียงคนเดียว  มีดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



229

ตอนหนุมานรบกับนางผีเสื้อสมุทร
นางผีเส้ือสมุทรซึ่งเปนยามคอยดูแลบริเวณรอบกรุงลงกาซึ่งมีทะเลลอมรอบ นางผีเสื้อ

สมุทรเปนยักษที่มีรูปรางสูงใหญ เขี้ยวยาวโงงงอออกมาถึงตา มีฤทธาศักดานุภาพมาก ดังความวา

มาจะกลาวบทไป ถึงนางผีเสื้อยักษี
กายาใหญหลวงพวงพี อสุรีหยาบชาสาธารณ
เขี้ยวขาวยาวโงงเพียงตา กําลังฤทธากลาหาญ
ทาวทศพักตรพญามาร ตั้งไวเปนดานสมุทรไท
มิใหอริราชไพรี ขามมหาชลธีมาได
ก็ข้ึนจากหองชลาลัย เที่ยวไปกระเวนคงคาฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 100)

นางผีเสื้อสมุทรเห็นหนุมานเหาะขามลงกามาก็โกรธมาก นางรีบแกวงกระบองโจนขึ้นจาก
ทะเลแลวเหาะเขาสูรบกับหนุมานทันที ดังความวา

        เหลือบซายแลขวาเห็นวานร ขจรโดยทางเวหา
ก็พิโรธโกรธกริ้วโกรธา ตาแดงดั่งแสงเพลิงกาฬ
มือหนึ่งกวัดแกวงคธาวุธ สําแดงฤทธิรุทรกําลังหาญ
โลดโผนโจนจากชลธาร เขาไลรอนราญวานรฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 100)

ถึงแมนางผีเส้ือสมุทรจะมีความสามารถแตก็สูหนุมานไมได หนุมานสามารถฆานางผีเสื้อ
สมุทรไดอยางงายดาย โดยการเหาะเขาไปในปากนางผีเสื้อสมุทรออกหูซายทะลุหูขวา ออกหูขวา
ทะลุหูซาย จนกระทั่งลงไปในทองของนาง หนุมานเอาตรีเพชรแหวะทองของนางยักษเปนชองแลว
ลากไสออกมา ตัดขาซายขวา ขวางไปใหปลากิน นางยักษก็ส้ินใจตาย  ดังความวา

รวดเร็ววองไวดั่งจักรผัน ออกมาจากกรรณเบื้องขวา
คืนเขากรรณซายดวยฤทธา ลงมายังทองอสุรี
จึ่งเอาตรีเพชรนั้นฟนฟอน เชือดแหวะอุทรยักษี
เปนชองนอยใหญท้ังนาภี กระบี่ลากไสออกมาฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 101)
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แลวซ้ําห้ําหั่นฟนฟาด ตัดทอนรอนบาทซายขวา
ขวางไปเปนเหยื่อฝูงปลา อสุราสุดสิ้นชนมานฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม2 : 101)

ตอนหนุมานรบกับวิรุณจําบัง
วิรุณจําบังรายเวทยกําบังตน ทําใหทหารฝายพระรามไมเห็นตัวจึงถูกวิรุณจําบังฆาตาย เมื่อ

พระรามแผลงศรไปชุบชีวิตวานร วิรุณจําบังจึงคิดหนีเอาตัวรอด   โดยการเปลื้องผาโพกเปนหุน
ภาพยนตขี่มาถือหอกใหเหมือนตนกําลังรบอยู   วิรุณจําบังหนีไปหลบซอนตัวอยูในฟองน้ําที่        
เชิงเขาอัศกรรณ  หนุมานทราบที่อยูของวิรุณจําบังจากนางวานริน  หนุมานรีบเหาะไปยังเชิงเขา    
อัศกรรณ หนุมานสังเกตเห็นฟองน้ําฟองหนึ่งใหญกวาฟองอื่น ๆ ก็มั่นใจวาเปนวิรุณจําบัง หนุมาน
เนรมิตกายใหญ มีแปดกร ส่ีหนา กระโดดเขาไปที่ฟองน้ําแลวเขาตอสูกับวิรุณจําบัง

บัดนั้น คําแหงหนุมานชาญสมร
อสุราตีดวยคทาธร จมทองสาครลงไป
จนกระทั่งพางพื้นแผนดิน ขุนกระบินทรกลับผุดขึ้นมาได
ชักตรีกวัดแกวงดั่งแสงไฟ เขาไลโจมจับอสุรี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 195)

ยืนอยูยังเชิงอัศกรรณ มือนั้นจับเทายักษี
ฟาดเขากับเหลี่ยมคีรี ก็สุดสิ้นชีวีดวยฤทธาฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 :  196 )

การออกรบรวมกับผูอ่ืน พบวาในการออกรบรวมรบกับผูอ่ืน หนุมานไดแสดงความ
สามารถทางการรบอยางกลาหาญ และสุดความสามารถกับฝายทศกัณฐ ดังนี้

ตอนศึกฤทธิกัน
หนุมานออกรบรวมกับสุครีพ  ฤทธิกันมีหนาที่คุมกําลังยักษตระเวนทางอากาศ เพื่อปองกัน

ไมใหศัตรูรุกรานกรุงลงกา หนุมานกับสุครีพเห็นฤทธิกันพาทหารจํานวนมากเหาะมาทางอากาศ
หนุมานก็รีบเขาสูรบกับฤทธิกันทันที  หนุมานแสดงความสามารถทางการรบเขาตอสูกับทหาร
ของฤทธิกันอยางสามรถ และฆาทหารของฤทธิกันตายเปนจํานวนมาก
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บัดนั้น คําแหงหนุมานชาญสมร
โรมรุกบุกบันประจัญกร ราญรอนแทงฟนเปนโกลา
ปากกัดตีนถีบมือตบ หลีกหลบเขมนเขนฆา
พลมารพันโกฏิบรรดามา ตายกลาดดาษปาพนาลัยฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 47 - 48)

ตอมาหนุมานก็สามารถแทงฤทธิกันจนถึงแกความตาย  ดังความวา

บัดนั้น หนุมานฤทธิแรงแข็งกลา
หักเอาดวยกําลังศักดา ถีบถูกอุรากุมภัณฑ
โจมจับจิกเศียรขุนมาร แกวงตรีสุรกานตดั่งจักรผัน
แทงตองกายาฤทธิกัน ก็สุดสิ้นชีวันดวยฤทธิ์ฯ

 (บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 48)

 ตอนศึกกุมภกรรณ
 หนุมานออกรบชวยพระราม ซ่ึงออกรบกับกุมภกรรณ   หนุมานรบกับนนทกาลทหารของ

กุมภกรรณอยางสุดความสามารถ

บัดนั้น หนุมานฤทธิแรงแข็งขัน
เห็นหมูอสูรกุมภัณฑ บุกบันไลตีกระบี่มา
ก็ออกยืนขวางหนาไมราถอย คอยลางชีวิตยักษา
กวัดแกวงตรีเพชรอันศักดา เขาไลเขนฆาอสุรี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2  : 413)

แทงซายปายขวาอุตลุด ดวยกําลังฤทธิรุทธกระบี่ศรี
พลมารตายแตกไมสมประดี ยักษหนีลิงไลพัลวัน

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 413)

บัดนั้น คําแหงหนุมานชาญสมร
รับรองปองปดคทาธร วานรโจมจับอสุรี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 413)
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แทงดวยตรีเพชรชัยชาญ ตองอกนนทกาลยักษี
ลมลงกับพื้นธรณี ก็สิ้นชีวีดวยฤทธา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 413)

ตอนศึกกําปน
เมื่อวิรุญมุขสูฝายพระลักษมณไมได ทศกัณฐจึงใหกําปนไปขัดตาทัพรอทัพอินทรชิตตอไป  

หนุมานชวยพระลักษมณออกรบกับกําปน หนุมานสามรถแทงชางทรง และควาญชางของกําปนตาย

กวัดแกวงตรีเพชรอันคมกลา แทงถูกพญาคชสาร
ลมลงกับพื้นพสุธาธาร ทั้งควาญก็มวยชีวันฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 495)

หนุมานเขาตอสูกับกําปน จนกําปนถึงแกความตาย  ดังความวา

โจนขึ้นเหยียบเขานาวเศียร หันเวียนรวดเร็วดั่งจักรผัน
เงือดเงื้อตรีเพชรจะฟาดฟน พัลวันปดปองกันไปมา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2  : 496)

ถีบถูกกําปนนายพล ลมลงไมทนกําลังหาญ
ฟาดดวยตรีเพชรสุรกานต ขุนมารก็สิ้นชีวีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 496)

ตอนศึกทศกัณฐ
หนุมานออกรบรวมกับพระราม    ในตอนที่พระรามออกรบกับทศกัณฐ หนุมานชวย

พระรามรบกับสี่รถโอรสของทศกัณฐ  ในที่สุดสี่รถก็ถูกหนุมานฆาตาย ดังความวา

อันรถขุนยักษท้ังสี่ตน ไมทนกําลังกระบี่ศรี
หักยับเปนภัสมธุลี ไกรสรสารถีก็วายปราณฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 :  23)
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ตอนศึกทาวอัศกรรณ
ในตอนที่พระรามออกรบกับทาวอัศกรรณ หนุมานออกรบชวยพระราม หนุมานถีบรถทรง

ของอัศกรรณหักลง

โถมถีบอัศกรรณมารา ดวยกําลังศักดากระบี่ศรี
รัถาหักแหลกเปนธุลี ไกรสรสารถีวายปราณ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 447)

ตอมาหนุมานก็สามารถฆาสารถี และทหารยักษของอัศกรรณตายมากมาย  ดังความวา

บัดนั้น หนุมานผูชาญชัยศรี
เห็นหมูวานรโยธี ตีทัพอสุรีไมแตกไป
จึ่งเผนโผนโจนเขากลางพล สําแดงฤทธิรณหวาดใหว
กวัดแกวงตรีเพชรดั่งเปลวไฟ เขาไลสังหาญราญรอน

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 447)

ผูเดียวโรมรันฟนฟาด องอาจเพียงพญาไกรสร
พลยักษตายยับลงกับกร วานรไลลุกคลุกคลีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 :  447)

ตอนศึกทาวมัฆวานและกาลสูร
ตอนที่พระพรต พระสัตรุดไปชวยพิเภกซ่ึงถูกทศพินบุตรของนางมณโฑจับตัวไว  หนุมาน

แสดงความสามารถทางการรบชวยพระพรต และพระสัตรุดหักดานน้ํากรดที่ดานมลิวัน แลวฆา
มัฆวานซึ่งเปนนายใหญตาย

บัดนั้น พญาอนุชิตใจหาญ
รับรองปองกันประจัญบาน ทะยานเขาตอฤทธิ์อสุรา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4 :  69)
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หักเอาดวยกําลังวองไว จับไดมัฆวานยักษา
ฟาดลงกับพื้นพสุธา ก็สุดสิ้นชีวาดวยฤทธีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4 :  69)

ตอมาหนุมานเขาไปพบกับกาลสูรซ่ึงเปนทหารกรุงมลิวัน     กาลสูรเรียกนาคเขามารบกับ
หนุมาน หนุมานแปลงกายเปนครุฑไลจับนาคจนนาคพากันหนีไป หลังจากนั้นก็สังหารกาลสูรตาย 
ดังความวา

บัดนั้น คําแหงหนุมานชาญสมร
รับรองปองกันประจัญกร ตะลุมบอนกลางพลอสุรา
เทาถีบแปดหัตถฟดฟาด หัวขาดตัวขาดดาษปา
แลวโลดโผนโจนไปดวยศักดา เขนฆานายดานมลิวัน

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4 :  71)

บัดนั้น วายุบุตรวุฒิไกรใจกลา
กวัดแกวงตรีเพชรอันศักดา โจมจับอสุราดวยวองไว
เหยียบเขานาวเศียรเวียนหัน มือนั้นฉวยชิงเอาหอกได
เทาถีบอสุราลมไป เหยียบไวกับพื้นสุธาธาร
ฉวยเทาสองเทาข้ึนกวัดแกวง ดวยกําลังแรงสําแดงหาญ
ขวางไปขอบเขาจักรวาล ขุนมารก็สิ้นชีวีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4 :  71)

จากการศึกษาคุณสมบัติดานการรบของหนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลก จะเห็นวาหนุมานมีความสามารถในการรบมาก  ในการออกรบกับฝายทศกัณฐไมวาฝาย
ของทศกัณฐจะมีอาวุธสําคัญหรือมีความสามารถเพียงใด หนุมานก็สามารถเอาชนะฝายทศกัณฐได

4. วิมังสาธิบดี  คือ รูจักใชอุบายในการทํางาน
กลวิธีของฝายพระรามในการสูรบกับฝายทศกัณฐ คือ รูจักใชอุบายในการทํางานโดยเฉพาะ 

การตัดกําลังของฝายศัตรู  เมื่อทศกัณฐวางแผนการรบ   พิเภกจะทูลใหพระรามสงทหารที่จะเขาไป
ทําลายแผนการ ทําใหแผนการนั้นตองลมเลิกไป ผูเขียนวิทยานิพนธคิดวาทหารที่มีบทบาทในการ
ใชอุบายในการทํางาน จะตองมีปจจัยหลายประการเขามาเกี่ยวของ คือ ตองเปนบุคคลที่เอาใจใส 
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และมีความจงรักภักดีอยางสูงตอกษัตริย นอกจากนั้นจะตองเปนผูที่มีความสามารถในการสูรบ และ
มีสติปญญาที่เฉียบแหลมสามารถเอาตัวรอดได  ซ่ึงผูที่เหมาะสมในการทํางานครั้งนี้ คือ หนุมาน

กลอุบายที่หนุมานใชในการทําลายศัตรูที่สังเกตได คือ การพูดจาเยาะเยยเพื่อใหฝาย        
ทศกัณฐโกรธจนไมสามารถระงับอารมณได ทําใหเกิดการตัดสินใจดวยอารมณเปนหลักจนเกิด
ความพายแพในเวลาตอมา การใชอุบายทํารายศัตรูของหนุมานเปนลักษณะการขมคูตอสู แลวยก
ยองตนเอง  ตอมาก็ลอบทํารายศัตรู

การที่หนุมานสามารถลอบทํารายศัตรูไดสวนหนึ่งอาจเกิดจากพิเภกเปนผูบอกแผนการให
หนุมานทราบทุกครั้ง อยางไรก็ตามในดานการใชกลอุบายในการทํางาน หนุมานจะทําตามความคิด
ของตนเองเปนหลัก กลอุบายที่หนุมานใชกับฝายทศกัณฐ หนุมานจะคิดถึงความเหมาะสมในแตละ
เหตุการณ หนุมานจะตองเรียนรูจุดออน จุดแข็งของศัตรูมาอยางดีกอนเสมอ ตอมาก็เตรียมหาชอง
ทางที่จะทําลายศัตรู หนุมานจะเตรียมการไดอยางเหมาะสมและมีหลายวิธี คือ การแปลงกายใหนา
เอ็นดูเพื่อใหฝายศัตรูเกิดความสงสาร ตอมาก็พูดจาหวานลอมเพื่อสนองความตองการของฝาย      
ทศกัณฐ เชน พูดแกลงชม  พูดดีดวยเพื่อทําใหฝายทศกัณฐไววางใจ หลังจากนั้นเมื่อสบโอกาส     
หนุมานจะหาโอกาสทํารายศัตรูทันที  ดังนี้

 ตอนหนุมานไปทําลายพิธีลับหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ
 หนุมานแปลงกายเปนหมาเนา  เพราะหนุมานทราบจุดออนของกุมภกรรณมากอนวา     

กุมภกรรณเกลียดของเนาเหม็น หนุมานจึงแปลงกายเปนหมาเนาลอยน้ํา องคตแปลงเปนกาจิกหมา
เนาบริเวณที่กุมภกรรณทําพิธี ดังความวา

หนุมานนั้นเปนสุนัขตาย พองเนากลิ่นอายเหม็นกลา
องคตนั้นกลายเปนกา จับจิกลอยมาในวารีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 256)

กุมภกรรณเห็นหมาเนาลอยน้ําอยู มีแมลงวันตอม และมีกาจิกสงกลิ่นเหม็น มีหนอนเต็มตัว
หมาเนา เนื่องจากเปนคนที่รักสะอาด จึงทําใหกุมภกรรณไมสามารถลับหอกได ดังความวา

เมื่อนั้น พญากุมภกรรณยักษี
ลับหอกอยูในพิธี อสุรีแลไปในสาคร
เห็นสุนัขเนาลอยมาวนอยู มีหมูแมลงวันตอมวอน
กาจิกเหม็นตลบอบขจร หมูหนอนคลาคลั่งท้ังกายา
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แคเห็นก็ใหอาเจียน คลื่นเหียนเวียนพักตรยักษา
ลับหอกไมไดดั่งจินดา ก็ลุกมายังรถมณีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 371)

 ตอนหนุมานทําลายพิธีทดน้ําของกุมภกรรณ
 หนุมานแปลงกายเปนเหยี่ยวรอนไปที่วังของกุมภกรรณ เพื่อไมใหฝายของกุมภกรรณจับ

ตัวได ตอมาหนุมานแปลงกายเปนนางกํานัลเขาไปตีสนิทกับนางกํานัล  เพื่อหลอกถามเรื่อง      
กุมภกรรณกับนางกํานัลในสวน ดังความวา

นั่งลงกลางฝูงนางทั้งหลาย ทําสรวลสันตทักทายถวนหนา
แลวเสแสรงแกลงถามดวยมารยา ตัวขานี้คิดหลากใจ
อันองคพญากุมภกรรณ จะออกไปโรมรันก็หาไม
วันนี้เสด็จไปแหงใด หรืออยูในปราสาทรูจีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 400)

นางกํานัลไมรูกลอุบายของหนุมาน  จึงบอกหนุมานวากุมภกรรณไปทําพิธีทดน้ํา             
นางคันธมาลี และนางกํานัลทั้งส่ีเปนผูที่รูที่อยูของกุมภกรรณ เพราะตองสงดอกไมไปใหกุมภกรรณ
ทุกวัน หนุมานไดยินก็รีบแปลงกายเปนเหยี่ยวบินรอนลงไปยังสวนดอกไม รอนางคันธมาลี และ
นางกํานัลทั้งส่ีคน หนุมานเห็นนางคันธมาลีกับนางกํานัลทั้งส่ีมาเก็บดอกไม จึงแอบอยูที่ตนไม และ
พยายามจําหนาตาของนางกํานัลคนหนึ่ง ตอมาหนุมานก็ใชกรงเล็บคีบนางนั้นออกไปซอนที่อ่ืนแลว
หนุมานก็แปลงกายเปนนางกํานัลที่ตนคีบไป เพื่อเขาไปทําลายพิธีของกุมภกรรณตอไป  หลังจากที่
หนุมานตามนางคันธมาลีไปที่แมน้ํา หนุมานเห็นน้ําไมไหลก็เขาใจวากุมภกรรณซอนตัวอยูเมื่อสบ
โอกาสหนุมานก็เขาไปทํารายกุมภกรรณโดยการแปลงกายเปนหนุมานตัวใหญเทาภูเขาแลวรีบชัก
ตรีออกมาตอสูกับกุมภกรรณ  ดังความวา

ตางแทงตางรับกันสับสน สายชลเปนระลอกกระฉอกฉาน
เสียงสนั่นครั่นครื้นถึงบาดาล ชลธารก็ไหลลงไปฯ

ฯ 2 คํา ฯ เชิด
บัดนั้น คําแหงหนุมานทหารใหญ

หลบหลีกรับรองวองไว เลี้ยวไลโจมจับกุมภัณฑฯ
ฯ 2 คํา ฯ
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เหยียบเขานาวเศียรเงื้อตรี ทวงทีรวดเร็วดั่งจักรผัน
ตางตีตางแทงตางฟน พัลวันกลอกกลับไปมาฯ

ฯ 2 คํา ฯ เชิด
เมื่อนั้น กุมภกรรณสิทธิศักดิ์ยักษา

กระทืบบาทผาดโผนโจนมา เขาไลเขนฆาราวีฯ
ฯ 2 คํา ฯ

เผนขึ้นเหยียบบาวานร กรชิงตรีเพชรกระบี่ศรี
กลอกกลับจับกันเปนที อสุรีตีตองหนุมานฯ

ฯ 2 คํา ฯ เชิด

บัดนั้น วายุบุตรวุฒิไกรใจหาญ
กริ้วโกรธพิโรธดั่งเพลิงกาฬ โถมทะยานเขาจับอสุราฯ

ฯ 2 คํา ฯ
โจนขึ้นเหยียบบายืนหยัด ปองปดตระบองยักษา

แทงดวยตรีเพชรอันศักดา ตองกายพญากุมภัณฑฯ
ฯ 2 คํา ฯ เชิด

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 404 - 405)

กุมภกรรณสูหนุมานไมไดจึงหนีเขาลงกา หนุมานรีบเหาะไปกราบทูลพระรามใหทราบ
เร่ืองราวทุกประการ

ตอนหนุมานลวงเอากระบองวิเศษของสหัสเดชะ
สหัสเดชะมีกระบองที่สามารถใชสวนตนกระบองชี้ใหฝายพระรามตาย และสวนปลายชี้ให

ยักษฟนขึ้นมาได หนุมานคิดที่จะลวงเอากระบองของสหัสเดชะมาไวกับตนจึงแปลงกายเปนวานร
นอยใหดูนาสงสารยืนคอยสหัสเดชะอยูที่เชิงเขา เมื่อสหัสเดชะยกกองทัพออกมาสูกับฝายพระราม 
หนุมานก็รีบกระโจนไปที่รถทรงของสหัสเดชะทันที

บัดเดี๋ยวก็เปนวานรนอย กระจอยรอยขาวผองจํารัสศรี
เลียบอยูท่ีเชิงคีรี ขุนกระบี่คอยทาอสุรา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 60)
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บัดนั้น คําแหงหนุมานทหารกลา
คอยอยูท่ีเชิงบรรพตา เห็นทัพยกมาก็ดีใจ
ปนปายรายไมชะโงกดู แลวแอบอยูท่ีตรงทางใหญ
โยธากองหนาลวงไป จนถึงรถชัยอสุรี
ก็ผาดแผลงสําแดงฤทธา ดวยกําลังกายากระบี่ศรี
โจนผานหนารถรูจี ท่ีองคขุนมารทรงมา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 61)

สหัสเดชะเห็นวานรนอยก็โกรธมากสั่งใหทหารจับหนุมาน หนุมานแสรงตกใจหนีไปซอน
อยูบนตนไม แตก็ยอมใหทหารจับตัวมาถวายสหัสเดชะแตโดยดี

บัดนั้น คําแหงหนุมานชาญสมร
ทําตกใจวิ่งหนีซอกซอน ขึ้นซอนอยูบนตนไม

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 61)

หนุมานวางอุบายพูดดีกับสหัสเดชะ โดยบอกสาเหตุที่ตนกระโจนมาหนารถของสหัสเดชะ
วาตนเปนขาของพระยาพาลี ช่ือ สังขวานร พระรามและพระลักษมณฆาพญาพาลีตายแลวแตงตั้งให
สุครีพครองเมืองขีดขิน สุครีพใชสอยไพรพลอยางหนักจนไดรับแตความทุกขทรมาน ตนหนีเขาปา
ดวยความกลัวจนวิ่งมาตัดหนากองทัพของสหัสเดชะ   ดังความวา

บัดนั้น หนุมานแสนกลคนขยัน
ไดฟงพระยากุมภัณฑ ทําตัวสั่นหนาซีดลงทันที
จึ่งวาตัวขาพานรินทร อยูกรุงขีดขินบุรีศรี
เปนขาพญาพาลี มีนามชื่อสังขวานร
พระลักษมณพระรามคิดราย  ฆานายขามวยดวยแสงศร
ใหสุครีพข้ึนครองพระนคร แลวขับตอนเอาไพรพลมา
ใชสอยตรากตรําลําบาก ไดความทุกขยากเปนหนักหนา
จะนอนก็ไมเต็มตา จะกินก็ไมอิ่มทอง
กลางวันก็ใชไมหยุด กลางคืนใหนอนจุกชอง
ท้ังนายกองนายหมวดก็รายรอง ขมเหงตีถองไมเวนวัน
สุดแคนจึ่งหนีเขาปา นั่งหลับตาทุกขโศกศัลย
ตกใจคิดวาเขาตามทัน ความกลัวตัวสั่นก็โจนมา
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ซึ่งตัดหนาฉานพระทรงฤทธิ์ ผิดแลวขอประทานโทษา
อันพระองคผูทรงศักดา ยกพลโยธาพลไกร
เพียบพื้นแผนดินไมสิ้นสุด จะตวงดวยสมุทรก็ไมได
มานี้จะไปแหงใด ขาบาทสงสัยพันทวีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 63)

สหัสเดชะหลงกลอุบายของหนุมาน   เพราะสงสารที่หนุมานไดรับความทุกขยากมากจึง
ชวนหนุมานดูตนสังหารฝายพระราม หนุมานแสรงเปนกลัวตายขอสหัสเดชะไปอยูทายรถ ตอมา
หนุมานทําใหสหัสเดชะหลงกลมากขึ้น โดยการแกลงยักคิ้วหล่ิวตาเยาะเยยสหัสเดชะ  

บัดนั้น คําแหงหนุมานทหารใหญ
ลุกมานั่งทายรถชัย ก็ทําไปดวยกลมารยา
แยกเขี้ยวเคี้ยวฟนสั่นหัว เกาตัวตบมือสรวลรา
พองขนเลิกคิ้วหลิ่วตา วานรแสรงเยยพญามาร

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 64)

เมื่อสหัสเดชะเห็นทาทีของหนุมานก็โกรธมาก  หนุมานบอกสหัสเดชะถึงสาเหตุที่ตน
หัวเราะวาเพราะจะไดเห็นความตายของพระลักษมณ พระราม  

อันซึ่งตบมือหัวรอ ขอนี้ดวยโสมนัสสา
จะไดเห็นพระลักษมณพระรามา กับวานรผูช่ือหนุมาน
ท่ีอหังการวาตัวดี วันนี้จะมวยสังขาร
ขาจะไดเปนสุขสําราญ ดวยเดชพญามารสืบไป

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 65)

 ตอมาหนุมานก็ออกอุบายทําเปนกอดเขารองไห จนทําใหสหัสเดชะเกิดความรําคาญ

จึ่งแกลงแสรงทําเปนอุบาย ดวยแยบคายกลกระบี่ศรี
กอดเขาเขาแลวโศกี ทําทีเปนเช็ดน้ําตา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 65)
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หนุมานตอบสหัสเดชะถึงสาเหตุที่ตนรองไหวาเพราะเปนหวงญาติวงศกลัววาจะถูกฝาย
ของสหัสเดชะทําราย

เพราะคิดถึงญาติวงศพงศพันธุ จะพลอยมวยชีวันสังขาร
ดวยมืออสุรโยธา ในทามกลางมหารณยุทธ
ไมรูท่ีจะทําประการใด ขัดสนจนใจเปนที่สุด
อันหนุมานฤทธิรุทธ ทั้งมนุษยรามลักษมณสองชาย
ทําแคนเปนแสนสุดคิด กรมจิตเจ็บอกไมรูหาย
ไมมีความรักความเสียดาย ตายเสียท้ังสิ้นจะยินดี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 66)

สหัสเดชะหลงกลหนุมานจึงใหสัญญาวาจะปลอยทหารที่เปนญาติวงศของหนุมาน หนุมาน
ขออาวุธจากสหัสเดชะเพื่อปองกันตัว สหัสเดชะหลงกลหนุมานอีกครั้งจึงมอบกระบองเพชรตนชี้
ตายปลายชี้เปนใหหนุมาน  เมื่อหนุมานไดกระบองแลวก็รายพระเวทยกลายรางเปนหนุมาน มีแปด
กร ส่ีหนากระโดดเขาถีบรถทรงของสหัสเดชะ  สหัสเดชะเห็นหนุมานตัวสูงใหญก็รูวาหนุมานหลอ
กลวง   หนุมานหักกระบองแลวโยนไปที่สหัสเดชะ  สหัสเดชะสั่งใหทหารฆาหนุมาน แตก็ถูกหนุ
มานฆาตาย ดังความวา

เหยียบบาควาเศียรกุมภัณฑ ผกผันเรี่ยวแรงแข็งกลา
สี่กรรอนราญอสุรา หวดซายปายขวาวุนไป
อันหมูโยธีรี้พล จะเหลือสักแตตนก็หาไม
ตายกลาดดาษปาพนาลัย ดวยฤทธิไกรราวีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 70)

ตอนหนุมานทําลายพิธีอุโมงคของทศกัณฐ
หนุมานรูวาทศกัณฐรักนางมณโฑมาก หนุมานจึงลักพาตัวนางมณโฑเพื่อใหทศกัณฐเสีย

พิธี เพราะกอนหนานี้หนุมาน สุครีพ และนิลนนทพากันรุมทํารายทศกัณฐแลว แตทศกัณฐก็ยังอด
กล้ันไมโตตอบ  ดังความวา
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จะทําเทาไรก็นิ่งขึง ดั่งหนึ่งใชตัวยักษี
อดกลั้นถือมั่นในขันตี จะใหเสร็จพิธีดั่งจินดาฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 143)

เมื่อหนุมานออกอุบายไปลักพานางมณโฑมาไวตอหนาทศกัณฐแลวใหสุครีพ และนิลนนท
ไขวควาตองกายนาง นางมณโฑรองใหทศกัณฐชวย ทศกัณฐไดยินเสียงนางมณโฑก็ยุติพิธีแลวอุม
นางไปปราสาท แลวคิดหาทางสูกับฝายพระรามตอไป

ตอนหนุมานไปลวงเอาศรของสัทธาสูร
หนุมานแปลงกายเปนวานรนอยทํานองเดียวกับที่ไปลวงสหัสเดชะ  กอนที่จะแปลงกาย

เปนวานรนอย หนุมานไดบอกองคตถึงวิธีลวงเอาศรของสัทธาสูร โดยการใหองคตซอนตัวอยูใน
เมฆ และคอยเก็บอาวุธที่สัทธาสูรเรียกอยาใหตกถึงพื้นดิน ตอเมื่อไดยินเสียงของหนุมานจึงทิ้งอาวุธ
ลงมาได ดังความวา

อันทาวสัทธาสูรขุนยักษ เรืองฤทธิสิทธิศักดิ์แกลวหาญ
ครั้นจะเขาจูโจมโรมราญ เห็นการจะไมสมจินดา
ตัวเจาจงพาวานร เหาะซอนอยูในเวหา
คอยฟงสําเนียงอสุรา รองเรียกเทวาขึ้นไป
บรรดาเทเวศทั้งหกชั้น กลัวมันก็จะโยนอาวุธให
ตัวเจากับหมูพลไกร ชวยกันรวบไวดวยฤทธี
อยาใหตกถึงแผนดิน เมื่อใดไดยินเสียงพี่
จึ่งท้ิงลงกลางพลอสุรี แลวมาชวยราวีกุมภัณฑฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 165)

องคตรีบเหาะไปแอบอยูในกลีบเมฆ   สวนหนุมานรีบแปลงกายเปนวานรปนปายคอย
สัทธาสูร

ก็กลับเปนลิงปาพนาดร ประหลาดกวาวานรทั้งหลาย
โลดโผนโจนเลนตามสบาย ปนปายรายไมไปมา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 166)
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ตอนหนุมานลวงอาวุธของสัทธาสูร
หนุมานรูวาสัทธาสูรสามารถเรียกอาวุธได หนุมานตองการลวงเอาอาวุธของสัทธาสูรจึงพูด

จายั่วยุความสามารถของสัทธาสูร สัทธาสูรทนไมไดที่หนุมานพูดจาดูถูกตน จึงบอกหนุมานวาตนมี
ความสามารถในการเรียกอาวุธ แมวาจะใหเทวดาทิ้งอาวุธลงมาก็สามารถทําได หนุมานขอใหสัทธา
สูรพิสูจนใหดู

ทานมีศักดาสักเพียงใด จะมาตอฤทธิไกรพระจักรกฤษณ
จะพากันกลาดดินสิ้นชีวิต พญามารหยุดคิดใหจงดี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 170)

แมนทานมีฤทธิ์ดังนั้น เห็นจะสูกันก็พอได
ตัวขานี้ก็พลอยดีใจ ที่จะมีชัยแกไพรี
เกลือกไมเหมือนคําขุนยักษ จะแพพระหริรักษเรืองศรี
ซึ่งมีพระเวทยวิเศษดี ขานี้จะใครดูฤทธา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 170)

สัทธาสูรหลงกลก็เรียกใหเทวดาทิ้งอาวุธลงมา องคตกับบรรดาวานรไดยินเสียงหนุมานจึง
โยนอาวุธลงมาถูกไพรพลของสัทธาสูรลมตายเปนจํานวนมาก  เมื่อทําลายศรของสัทธสูรจนหมด
หนุมานจึงแปลงกายใหใหญ  มีส่ีหนา แปดมือกระโดดเขาหักรถสัทธาสูรจนทําใหสัทธาสูรตกลง
มายังพื้นดิน หนุมานเขาสูรับกับสัทธาสูรและฆาสัทธาสูรตาย ตอมาก็ตัดศีรษะของสัทธาสูร          
ดังความวา

มือซายฉวยชิงกระบองยักษ โถมหักเอาดวยกําลังกลา
ตบกัดรัดรวบไดกายา วานรฟาดลงกับดินดาน
แลวผาดโผนโจนเหยียบอกไว แกวงตรีฤทธิไกรจะสังหาร
รอนหัตถตัดเศียรขุนมาร วายปราณสิ้นชีพชีวีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 176)
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ตอนหนุมานไปทําลายพิธีหุงน้ําทิพยของนางมณโฑ
หนุมานออกอุบายแปลงกายเปนทศกัณฐเพื่อไมใหนางมณโฑและชาวเมืองสงสัย หนุมาน

ลวงนางมณโฑโดยการแปลงกายเปนทศกัณฐ  นิลนนทเปนชาง และชมพูพานเปนควาญชางทําทีวา
ทศกัณฐชนะในการทําศึก ดังความวา

ซึ่งจักทําลายพิธี ครั้งนี้ไมชอบดวยหาญหัก
จําจะแปลงตนเขาปนยักษ จึ่งจักสําเร็จดวยจินดา
นิลนนทจงแปลงเปนคชกรรม คชาธารซับมันตัวกลา
ชมพูพานผูมีปรีชา จงแปลงกายาดวยฤทธี
เปนการุณราชขุนมาร ควาญทายขับคชสารศรี
ตัวเราจะนิมิตอินทรีย ใหเหมือนอสุรีทศกัณฐ
อันพวกวานรบรรดามา เปนพลอสุราแข็งขัน
เมื่อเขามาในลงกานั้น จึ่งสํารวจสรวลสันตกันไป
วาสองมนุษยรามลักษมณ ซึ่งทําฮึกฮักหยาบใหญ
บัดนี้สุดสิ้นชีวาลัย ท้ังพวกไอสวาวานรฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 309 - 310)

หนุมาน นิลนนท และชมพูพานพากันเขาไปในเมืองลงกา และไดออกอุบายรองบอกชาว
เมืองวาพวกตนสามารถฆาพระราม พระลักษมณตายกรุงลงกาจะไดมีความสุขสืบไป

บัดนั้น หมูกระบี่นิกรซายขวา
ครั้นลวงเขาในทวารา ก็สํารวลสรวลราอึงไป
รองบอกชาวเมืองท่ีริมทาง โรงรานสองขางถนนใหญ
วันนี้เสร็จการชิงชัย ฆามนุษยเสียไดท้ังสองคน
อันหมูวานรโยธา ตายกลาดดาษดาทุกแหงหน
ไมหนีไปไดแตสักตน ดวยพลปศาจราวี
อันกรุงลงการาชฐาน จะสําราญเปนสุขเกษมศรี
ท้ังหมูอสุรโยธี จะพนที่รณรงคชิงชัย

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 311)

หลังจากที่หนุมานพบนางมณโฑแลว  หนุมานแสรงชมน้ําทิพยของนางวาสามารถฆาฝาย
พระรามไดหมด เปนน้ําทิพยที่วิเศษมากเพื่อใหนางมณโฑเชื่อใจ
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ดูกอนเจาดวงชีวิต รวมคิดรวมชีพสังขาร
อันน้ําทิพยขององคกัลยา ศักดาล้ําเลิศประเสริฐนัก
ยิ่งกวาอมฤตเทเวศ บรรดาที่วิเศษทั้งไตรจักร
พี่ไดประลงที่ศพยักษ เปนขึ้นโหมหักปจจามิตร
ลักษมณรามกับหมูโยธา ตายกลาดดาษดาอกนิษฐ
ไมมีใครรอตอฤทธิ์ สุดสิ้นชีวิตท้ังทัพชัย

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 312)

หนุมานสามารถทําลายพิธีของนางมณโฑไดสําเร็จ โดยการไปมีความสัมพันธกับนาง      
เพราะในการทําพิธีหามนางไปมีความสัมพันธกับบุรุษ ตอมาหนุมานจึงออกอุบายขอไปจับพิเภกซ่ึง
หนีเขาไปในปาเพื่อไมใหพิเภกกลับมาแกใหพระราม พระลักษมณฟนคืนมา นางมณโฑคิดวา      
หนุมานคือทศกัณฐตัวจริง นางไมเกิดความสงสัยแตอยางใดจนทําใหหนุมานทํางานครั้งนี้โดยไมมี
อุปสรรค

วามนุษยกับพวกพานรินทร ตายสิ้นหาเหลือหลอไม
แตไอพิเภกจังไร มันหนีเขาในพนาดร
เกลือกวาจะกลับมาแกกัน ใหพวกมันเปนขึ้นเหมือนแตกอน
ตัวพี่จะลาบังอร ยกหมูนกรโยธา
ออกไปไลจับไอสาธารณ ผลาญเสียใหสิ้นสังขาร
เสียบไวยังท่ีทวารา อยาใหใครดูเยี่ยงมัน

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 314)

ตอนหนุมานไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ
หนุมานบอกพระรามใหรูแผนการที่วางไวเพื่อไมใหพระรามเกิดความสงสัย และไววางใจ

ตน  ดังความที่หนุมานกราบทูลพระรามวา

บัดนั้น คําแหงหนุมานชาญสมร
คอยกระซิบทูลองคพระสี่กร ภูธรจงทรงพระเมตตา
อันการครั้งนี้เห็นยากนัก จักไดดวงใจยักษา
จะอุบายถายเทดวยมารยา แมนใครมาวาประการใด
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จงไวแตในพระทัยกอน ภูธรอยาคิดสงสัย
กวาขาจะกลับมาเฝาพระทรงชัย กําหนดไวในเจ็ดราตรี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 336)

ครั้นหนุมานไปหาพระฤๅษีโคบุตร หนุมานออกอุบายทําใหพระฤๅษีโคบุตรไววางใจวา  
หนุมานจะมาสวามิภักดิ์ตอทศกัณฐจริง โดยการเดินไปหาพระฤๅษีโคบุตรแทนการเหาะไป

ถึงท่ีองคตนองชาย ลูกพระพายลงจากเวหา
แลวมีสุนทรวาจา ซึ่งเราจะพากันเหาะไป
ใหถึงอาศรมพระอาจารย พี่นี้เห็นการหาควรไม
จะวาเราดูหมิ่นแกทานไท เธอรังเกียจใจจะเสียที
วาแลวหนุมานผูเรืองยศ ก็พาองคตกระบี่ศรี
เดินดัดลัดปาพนาลี ไปที่อาศรมศาลาฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 336)

หนุมานทําใหพระฤๅษีไวใจตนโดยพูดใสรายฝายพระราม หนุมานบอกวาตนเปนทหาร
ของพาลี พาลีผิดใจกันกับสุครีพ พระรามฆาพาลีตายแลวแตงตั้งใหสุครีพครองเมืองขีดขิน หนุมาน
จึงพาองคตผูเปนโอรสของพาลีหนีไปแตสุครีพก็ไปจับตัวมาได พระรามใหหนุมานรวมทําสงคราม
กับยักษแตไมเคยประทานรางวัลให หนุมานไดยินมาวาทศกัณฐมีเมตตาตอทหาร จึงหวังที่จะมาพึ่ง
บารมีของทศกัณฐ หนุมานจะขอรับใชทศกัณฐเพื่อสังหารฝายพระราม   ดังความวา

บัดนั้น วายุบุตรวุฒิไกรใจกลา
แสรงทําเปนเช็ดน้ําตา แลวตอบพระมหามุนี
ขาช่ือหนุมานชาญเดช ลูกพระพายเทเวศเรืองศรี
เปนหลานพญาพาลี อยูบุรีขีดขินโอฬาร
นาขาท้ังสองผิดกัน พระรามอาธรรมมาสังหาร
พาลีสิ้นชีพวายปราณ ใหสุครีพข้ึนผานธานี
ตัวขาจึ่งพาองคต โอรสพาลีลอบหนี
กับรี้พลดนอยูพนาลี พญาศรีสุครีพไปจับมา
ถวายแกองคพระราม ใหทําสงครามดวยยักษา
ไหนหนักหักไดดั่งบัญชา แตผูเดียวมาทุกครั้งไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



246

เคี่ยวฆาอสุราเสียนับพัน จะรางวัลบําเหน็จก็หาไม
มีแตจะฆาฟนใหบรรลัย นอยใจเปนพนพันทวี
ไดยินขาววาทาวทศกัณฐ เธอนั้นเปนโยมพระฤๅษี
มีความเมตตาปรานี แกหมูมนตรีโยธา
ขานี้ใหมีใจรัก ภักดีตอทาวยักษา
พี่นองจึ่งพากันหนีมา หวังจะไดเปนขาพญามาร
ขอพระองคจงไดโปรดเกลา พาเขาถวายเปนทหาร
จะอาสาไปทําราชการ ผลาญมนุษยใหมวยชีวีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 337)

หนุมานหลอกพระฤๅษีวาพิเภกบอกวาพระฤๅษีรักษากลองดวงใจของทศกัณฐไว จึงขอให
พระฤๅษีนํากลองดวงใจออกมาจากกุฎิเพราะกลัววาทหารของพระรามจะมาขโมยไป

บัดนั้น หนุมานผูชาญชัยศรี
ทําตกใจใสกลพาที เอะกระไรกระนี้มิเปนการ
พระรามทําศึกกับทศกัณฐ หมายมั่นปองปลงจงผลาญ
อันซึ่งชีวิตพญามาร หรือพระอาจารยมิไดคิด
จึ่งเอาดวงใจทาวยักษี ไวในกุฎีกระจิหริด
เกลือกจะใชเสนีมีฤทธิ์ มาลักเอาดวงจิตนั้นไป
ดั่งหนึ่งพระมหานักธรรม แกลงฆาทศกัณฐเสียได
พระองคก็ทรงปรีชาไว เปนไฉนไมคิดขอนี้

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 340)

พระฤๅษีหลงกลอุบายของหนุมานจึงนํากลองดวงใจออกมา พรอมทั้งกลาวถึงคุณสมบัติ
ของกลองดวงใจวา หากกลองดวงใจอยูใกลทศกัณฐจะคืนเขาหาตัวทศกัณฐทันที หนุมานไดยินจึง
ขอใหพระฤๅษีฝากกลองดวงใจไวกับองคต  พระฤๅษีเห็นดีดวยจึงมอบกลองดวงใจใหองคตรักษา
ไว   ตอมาหนุมานตองการที่จะสับเปลี่ยนกลองดวงใจของทศกัณฐกับองคตจึงหลอกพระฤๅษีวา
กลัวองคตจะถูกยักษทําราย เพราะองคตเคยฆาทหารทั้งส่ีคนของทศกัณฐตายขอใหตนไปบอกให
องคตระวังตัว
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…….
อันองคตอยูนอกทวารา เกลือกวามันพบมิเปนการ
ดวยไดทําผิดไวแตหลัง เมื่อครั้งพระรามใหสื่อสาร
ไดหยาบชาแกองคพญามาร แลวฆาทหารทั้งสี่ตาย
ขาจะลาไปสั่งองคต ใหรูกําหนดกฎหมาย
แมนยักษาใครมาทักทาย ใหเบี่ยงบายวาโยมพระมุนี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 343)

 พระฤๅษีหลงกลจึงใหหนุมานไปเตือนองคต ในที่สุดหนุมานก็สามารถหลอกเอากลองดวง
ใจของทศกัณฐมาไวกับตน โดยการสั่งใหองคตนํากลองดวงใจของทศกัณฐไปฝงไวที่ทาสมุทรไท
แลวนิมิตกอนศิลาใหมใหองคตถือคอยพระฤๅษี  หนุมานใหองคตสงกลองดวงใจใหตนทันทีหาก
เห็นตนเหาะขึ้นไปสามโยชน
 คร้ันพระฤๅษีพาหนุมานไปหาทศกัณฐ พระฤๅษีกลาวถึงความตั้งใจของหนุมานในการมา
สวามิภักดิ์ตอทศกัณฐ ทศกัณฐเชื่อพระฤๅษีเพราะเห็นวาเปนอาจารยของตน และเห็นวาตอนนี้ตนก็
ไมมีทหารที่มีความสามารถไวทําศึกสงคราม จึงยินดีรับเล้ียงหนุมานไวเปนโอรสเหมือนกับ             
อินทรชิต  ตอมาหนุมานตองการพิสูจนใหฝายทศกัณฐไวใจตนมากยิ่งขึ้นโดยการขอเสนอตัวออ
กรบกับฝายพระราม   ศึกครั้งแรกของหนุมานในฐานะโอรสของทศกัณฐคือการออกรบกับ           
พระลักษมณ  หนุมานตองการใหทหารนําขาวการสูรบของตนไปเลาใหทศกัณฐฟง จึงออกรบกับ
ฝายพระลักษมณเพียงลําพังจนมาถึงหนารถทรงของพระลักษมณ  หนุมานตลบหลังฝายทศกัณฐ
โดยการออกอุบายแกลงพูดจายั่วยุพระลักษมณวาตนมาอยูกับทศกัณฐเพียง 3 วันทศกัณฐใหทั้ง
มงกุฎ กุณฑล สรอยสังวาล เสื้อผาและนารี หนุมานรับใชพระราม พระลักษมณมาเปนเวลานานไม
เคยไดรับบําเหน็จใด ๆ เปนรางวัล  ดังความวา

ถึงหนารถนองพระจักรี ขุนกระบี่ยักคิ้วใหหนา
แลวแสรงกลาวคําอหังการ ดูราพระลักษมณภูวไนย
ตัวเราซึ่งออกมาโหมหัก ยังรูจักบางหรือหาไม
ทานกับพระรามแตกอนใช ใหทําการศึกแตตนมา
ครั้งใดก็ไดถอยคํา เราอาบเหงื่อตางน้ํามานักหนา
อันบําเหน็จบํานาญนานา แตเสื้อผาจะใหก็ไมมี
เรามาอยูดวยทศพักตร อาสาพญายักษี
ไมชาสักสามราตรี มิทันที่จะออกมาตีทัพ
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เราไดมงกุฎกุณฑล สรอยสนสังวาลพลอยประดับ
เสื้อผาเงินทองราชทรัพย พนที่จะนับประมาณไป
ท้ังฝูงอนงคนารี ปราสาทตรีมุขสูงใหญ
เปนสุขสนุกสําราญใจ ดั่งไดสมบัติในเมืองฟาฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 363)

พระลักษมณซ่ึงไมรูแผนการของหนุมานเห็นหนุมานแสดงกริยายั่วยุตนเชนนั้นจึงตรัสวา
พระองคกับพระรามมาอยูในปาคงไมมีทรัพยสินเงินทองประทานแกหนุมาน ตอเมื่อเสร็จสิ้นการทํา
ศึกแลวจึงจะประทานเมืองใหหนุมานครอบครอง พระลักษมณกร้ิวหนุมานที่หนุมานไปเขาขางฝาย
ทศกัณฐเห็นแกสินจางรางวัล ดังความวา

เหวยเหวยคําแหงหนุมาน ตัวเองคิดอานเปนไฉน
พระเชษฐากับกูมาอยูไพร จะไดสิ่งใดใหปน
แมนเสร็จสําเร็จการณรงค พระองคคืนครองไอศวรรย
ไดใหสัญญาไวตอกัน ทานนั้นจะใหผานบุรี
ทําคุณแลวกลับมาทําโทษ จะประโยชนสิ่งใดกระบี่ศรี
อันทานเจรจาพาที ดั่งคนอัปรียทรลักษณ
แตตนนั้นทําสัตยซื่อ ดังหรือขางปลายอัปลักษณ
เห็นแกสมบัติของขุนยักษ ไมรักตัวกลัวกรรมเวรา
เสียแรงเปนลูกพระพาย ชาติชายประกอบดวยยศถา
ไมอายมนุษยแลเทวดา ใครจะนับหนาวาตัวดีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 363)

หนุมานเห็นพระลักษมณกริ้ว ก็คิดวาแผนการที่ตนเตรียมไวกําลังจะสัมฤทธิ์ผล หนุมานจึง
กลาวยั่วยุอารมณของพระลักษมณตอไปวากวาจะเสร็จศึกสงครามไดรับรางวัลจากพระราม ตนอาจ
ตายในการทําศึกเสียกอน หนุมานบอกพระลักษมณวาหากไมเห็นวาเปนเวลาจวนพลบค่ําหนุมานจะ
จับพระลักษมณมาถวายทศกัณฐ ดังความวา

วาเหวยดูกอนพระลักษมณ ตําราจักมีมาแตไหน
ใครหอนชี้นกบนปลายไม หวานขาวลงไวท่ีในนา
แลวจะอยูทาลูกโค ใหโตใหญข้ึนตอภายหนา
กวาจะมีชัยอสุรา พี่ยาทานจึ่งจะรางวัล
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ตัวเราทําศึกขับเคี่ยว ผูเดียวแมนมวยอาสัญ
ก็จะสูญเสียเปลาในกลางคัน จะหมายไดดังนั้นก็ผิดไป
พระลักษมณอยาพักเจรจา เราจะฟงทานวานั้นหาไม
หากวาสนธยาลงไรไร ทินกรใกลอัสดงคต
ถาแมนเวลายังวัน เราจะผูกพันเอาใหหมด
ถึงตัวพระลักษมณก็ไมลด จะจับใหทศกัณฐเจาลงกา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 364)

แผนการของหนุมานเปนไปตามที่หนุมานคิดไว ทหารฝายทศกัณฐเลาถึงความสามารถดาน
การรบของหนุมานใหทศกัณฐฟง รวมไปถึงคําพูดของหนุมานที่จะจับพระลักษมณมาใหทศกัณฐ 
ทศกัณฐดีใจมากจึงยกนางสุวรรณกันยุมาภรรยาของอินทรชิตใหหนุมาน    ตอมาหนุมานก็ลวงให
ทศกัณฐไปสนามรบ หนุมานบอกกับทศกัณฐวาจะฆาพระราม พระลักษมณเพื่อใหทศกัณฐ
ประจักษในฝมือของตน เมื่อไปถึงสนามรบหนุมานใหทศกัณฐหยุดทัพรอแลวหนุมานก็เหาะไปหา
องคต  องคตนํากลองดวงใจของทศกัณฐใหหนุมานมาถวายพระราม ทศกัณฐเห็นหนุมานชูกลอง
ดวงใจก็หนาซีดตัวส่ันดวยความกลัว ทศกัณฐออนวอนใหหนุมานคืนกลองดวงใจแตก็ไมเปนผล 
หนุมานขยี้กลองดวงใจของทศกัณฐ พระรามก็สามารถฆาทศกัณฐได

ตอนหนุมานไปลวงบรรลัยกัลป
หนุมานออกอุบายแปลงกายเปนกระบือหนุมานตัวใหญตกหลมใหดูนาสงสารคอยบรรลัย

กัลป

เดชะพระมนตเชี่ยวชาญ ก็บันดาลกลายเปนมหิงสา
ตกหลมจมอยูท้ังกายา ตั้งตาคอยดูอสุรี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 465)

เมื่อบรรลัยกัลปเห็นหนุมานจึงถามที่อยูของพระราม หนุมานทําใหบรรลัยกัลปเห็นความ
ทุกขยากของตนที่ตองมาตกหลมเปนเวลาชานาน แลวจึงลวงใหบรรลัยกัลปยกตนขึ้นจากปลักกอน
แลวตนจะบอกที่อยูของฝายพระราม   หนุมานหวังวาจะทําใหบรรลัยกัลปหมดแรงจากการยกตน
คร้ังนี้
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เมื่อนั้น วายุบุตรวุฒิไกรใจกลา
ไดฟงจึงตอบดวยมารยา ตัวขาลําบากมาชานาน
ตกหลมจมอยูในบึง ปมจะถึงสิ้นชีพสังขาร
ชวยยกเราขึ้นจากกันดาร จึ่งจะแจงการอสุรี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 465)

บรรลัยกัลปไมรูกลอุบายของหนุมานก็ตรงเขาไปชวยกระบือแตก็ไมสามารถยกได          
ดังความวา

          แตเขาแบกดันเปนหลายหน จนสิ้นสุดแรงยักษา
กาสรไมไหวดั่งจินดา หนักกวายกเขาหิมวันต
ออนจิตออนใจเปนพนนัก อาปากหอบฮักตัวสั่น
สุดฤทธิ์สุดคิดจะแบกดัน กุมภัณฑก็กลับขึ้นไป

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 466)

หนุมานตองการใหบรรลัยกัลปส้ินเรี่ยวแรงอีก จึงออกอุบายใหบรรลัยกัลปไปอาบน้ําแลว
จึงคอยมายกอีกครั้ง บรรลัยกัลปเชื่อหนุมานจึงไปอาบน้ํา และสามารถยกระบือหนุมานได  เมื่อ   
หนุมานเห็นความสามารถของบรรลัยกัลป จึงเขาตอสูกับบรรลัยกัลปแตเอาชนะบรรลัยกัลปไมได
เพราะอยูในรางของกระบือหนุมานจึงวิ่งหนีไป  เมื่อหนุมานสูกับบรรลัยกัลปอีกครั้งในรางของ
วานร หนุมานก็สูไมไดอีก เพราะกายของบรรลัยกัลปล่ืนมาก หนุมานจึงไปขอความชวยเหลือจาก
พระฤๅษี  พระฤๅษีหยิบฝุนทรายมาโปรย หนุมานจึงนําฝุนทรายกลับมาซัดใสบรรลัยกัลป   ในที่สุด
หนุมานก็ฆาบรรลัยกัลปตายดังความวา

        เทาหนึ่งเหยียบเขาทะยานยุทธ มือชิงคทาวุธยักษี
กลอกกลับจับกันในที ขุนกระบี่แทงถูกกุมภัณฑ
ลมลงกับพื้นสุธาธาร โผนทะยานเหยียบอกไวมั่น
กวัดแกวงตรีเพชรฟอนฟน ก็สุดสิ้นชีวันดวยฤทธาฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 475)
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ตอนหนุมานไปลวงพระมงกุฎ พระลบ
หนุมานออกอุบายแปลงกายเปนวานรนอยเพื่อหวังจับโอรสทั้งสอง เหตุการณนี้เปนตอนที่

พระมงกุฎกับพระลบซึ่งเปนโอรสของพระรามแสดงอิทธิฤทธ์ิเสียงดังกัมปนาทไปถึงกรุงอโยธยา 
พระรามสั่งใหทําพิธีปลอยมาอุปการ หากผูใดขึ้นขี่แสดงวาเปนกบฏใหจับตัวมา พระมงกุฎขึ้นขี่มา
โดยไมกลัวคําส่ังของพระรามโดยมีพระลบวิ่งตามมาไป หนุมานรีบสะกดตามรอยมาแลวเขาจับ
สองกุมาร พระมงกุฎใชศรฟาดไปถูกหนุมานลมลงแลวก็ขี่มาตอไป   พระพายพัดหนุมานใหฟน 
หนุมานจึงแปลงกายเปนวานรนอยไปลวงกุมารทั้งสองโดยการชูผลไมหวังจะจับพระกุมาร

อยาเลยจะแสรงทําอุบาย กลายเปนลิงปาพนาสัณฑ
เขาชวนสนิทติดพัน ใหกุมารนั้นหลงระเริงใจ
แลวจึ่งจะคอยหักโหม โจมจับเอาตัวใหได
คิดแลวอานเวทเกรียงไกร สํารวมใจนิมิตกายา

ฯ 10 คํา ฯ ตระ
เปนวานรนอยสีเทา เขาหักเอาผลพฤกษา
เลาะลัดตัดผานมรคา ไปสกัดอยูหนาอาชาชาญ

ฯ 2 คํา ฯ  เชิด
ครั้นถึงเดินดอมเขาไป ปราศรัยดวยคําออนหวาน
ขารักทั้งสองพระกุมาร จึ่งเก็บพฤกษาหารมาใหนี้

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4  : 346)

พระมงกุฎ พระลบ เห็นหนุมานก็ไววางใจหนุมาน พระมงกุฎบอกหนุมานวามีวานรเผือก
ตัวหนึ่งมาทําอหังการกับตน ผิดกับวานรนอยอยางหนุมานที่มีนิสัยนาเอ็นดู รูจักฝากตน  หนุมานได
ยินจึงแสดงความเห็นดวยกับความคิดของพระมงกุฎ เพื่อทําใหพระมงกุฎไววางใจ

บัดนั้น พญาอนุชิตทหารใหญ
ไดฟงพระกุมารชาญชัย จึ่งแกลงใสไคลเจรจา
อันวานรเผือกนั้นใจพาล เปนลิงบานใชเหลาลิงปา
จึ่งทําอาจองอหังการ ฆาเสียก็สาใจมัน

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4  : 347)

หลังจากที่หนุมานเห็นพระมงกุฎ พระลบไววางใจตนหนุมานจึงคิดที่จะจับพระกุมารทั้งสองทันที
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วาพลางทางเดินเขาชิด ทอดสนิทเลียมหยอกแลวสรวลสันต
เห็นกุมารไมรูเทาทัน ขบฟนเขมนหมายใจ
คิดจะใครโจมโถมจับ แตกระหยับตัวอยูไมทําได
แลวเผนโผนโจนทะยานดวยวองไว ควาไขวจะจับพระกุมาร

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4 : 347)

พระมงกุฎหวดศรไปถูกหนุมานลมลง รูปนิมิตก็กลายเปนหนุมาน พระลบเอาศรตีซํ้าแลว
เอาเถาวัลยมามัดหนุมาน ทั้งสองสักหนาหนุมานแลวอธิษฐานวาอยาใหใครแกมัดไดนอกจาก
พระราม หนุมานจึงตองไปหาพระรามเพื่อใหพระรามแกคําสาป

จะเห็นวาหนุมานเปนผูที่รูจักวางแผนในการตอสูกับศัตรูไวเปนอยางดี  หนุมานจะเรียนรู
จุดออนจุดแข็งของฝายตรงกันขามกอนเสมอเพื่อนํามาใชกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
เชน ในตอนที่หนุมานไปลักนางมณโฑมาเพื่อทําใหทศกัณฐเสียพิธี หนุมานคิดวาธรรมดาของสัตว
โลกยอมพึงพอใจในรูป รส กล่ิน เสียง  และเมื่อทศกัณฐไดยินเสียงของนางมณโฑที่รองใหทศกัณฐ
ชวยทศกัณฐก็จะทําพิธีไมไดเพราะหวงมเหสีของตน  หนุมานมักใชกลอุบายการแปลงกายเพื่อลอบ
เขาไปในดินแดนของศัตรู เชน แปลงเปนวานรนอย เหยี่ยว หรือมหิงสาซึ่งในการแปลงเปนสัตวดัง
ที่กลาวมาหนุมานคิดแลววานาจะใชไดกับสถานการณนั้น ๆ ไดจริง ผูเขียนวิทยานิพนธคิดวาการที่
หนุมานแปลงกายเปนวานรนอยอาจใหความรูสึกวาหนุมานเปนวานรที่ไรเดียงสา นารักนาเอ็นดูแก
ผูที่พบเห็น การแปลงกายเปนเหยี่ยวก็ทําใหดูปราดเปรียว วองไว    สวนการแปลงกายเปนมหิงสา
ตกหลมก็ดูนาเวทนาแกผูพบเห็น เปนตน เมื่อหนุมานสามารถทําใหฝายทศกัณฐปรานีตนแลว  ตอ
มาหนุมานจะเขาไปตีสนิทกับศัตรูเพื่อทําใหศัตรูไววางใจกอนที่จะลวงเอาสิ่งที่ตนตองการ เชน การ
แกลงชมฝายทศกัณฐโดยการใสรายฝายพระราม  การที่หนุมานพูดแสดงใหฝายทศกัณฐเห็นถึง
ความทุกขยากที่ตนตองทํางานกับฝายพระรามแสนสาหัสแตไมไดรับผลตอบแทนใด ๆ อาจเปนสิ่ง
ที่ชวยทําใหฝายทศกัณฐหลงกลไดงายข้ึน  หนุมานตองสรางภาพลักษณของการเปนทหารที่ดีของ
พระรามใหฝายทศกัณฐเห็นเพื่อหวังวาเมื่อตนมาเปนทหารของทศกัณฐตนก็จะเปนทหารที่ดีเชน
เดียวกัน นอกจากนั้นหนุมานยังทําใหฝายทศกัณฐรับรูถึงอารมณความรูสึกของตนในฐานะเปน
ทหารของพระรามวาไมพอใจมากที่ตองทนอยูกับพระรามทั้ง ๆ ที่ไดทํางานอยางดีที่สุดและกลาว
รายปายสีพระรามตอไปวาไมมีความยุติธรรมกับตนจนตองหนีออกมาพึ่งฝายทศกัณฐเพื่อหวังที่จะดู
ความพายแพของอีกฝาย และยังฝากความหวังกับฝายทศกัณฐวาหากมาอยูกับฝายทศกัณฐแลว      
หนุมานจะตองไดส่ิงที่หนุมานตองการ คือ เห็นฝายทศกัณฐฆาฝายพระราม ขอใหฝายทศกัณฐรับ
ตนเปนทหาร และเลี้ยงดูตนอยางดีไมเหมือนตอนที่อยูกับพระราม  การแกลงชมของหนุมานทําให
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ฝายทศกัณฐหลงกลรับหนุมานมาอยูดวย เพราะเกิดความทะนงตนวาการที่หนุมานมาพึ่งตนเปนสิ่ง
ถูกตองแลว เพราะสิ่งที่หนุมานตองการ ฝายทศกัณฐสามารถตอบสนองใหไดโดยเฉพาะการฆาฝาย
พระราม เชน ตอนที่หนุมานออกรบกับพระลักษมณ   หนุมานสามารถออกอุบายเพื่อใหฝายทศกัณฐ
เห็นวาตนมีความสามารถเหนือกวาพระลักษมณมาก เพราะฉะนั้นการที่ตนจะสังหารพระรามจึงไม
ใชส่ิงที่ยากลําบากแตประการใด

 นอกจากรูจักพูดแลว หนุมานยังรูจักพูดยั่วยุเพื่อทําใหฝายทศกัณฐเกิดความภาคภูมิใจ เชน
หนุมานพูดยั่วยุบรรลัยกัลปมาชวยยกตนขึ้นจากหลม เพื่อใหบรรลัยกัลปหมดกําลัง หนุมานตองการ
ใหบรรลัยกัลปเชื่อวาตนเปนกระบือที่ไมมีความสามารถและทาทายบรรลัยกัลปอยูในทีวา      
บรรลัยกัลปจะสามารถชวยยกตนได และตนจะตอบแทนบรรลัยกัลปโดยการบอกที่อยูของพระราม 
ผูอานจึงสามารถเห็นความพยายามของบรรลัยกัลปที่จะยกหนุมานขึ้นมาจนทําไดสําเร็จ คําพูดของ        
หนุมานจึงมีอิทธิพลตอศัตรูมาก

 สวนการตอสูกับศัตรูเปนแผนการสุดทายของหนุมาน หนุมานจะสูกับศัตรูทันทีที่ลวง
อาวุธไดแลว การที่หนุมานตองการตอสูกับฝายทศกัณฐเปนส่ิงที่หนุมานมุงหวังมากที่สุด เพราะ    
หนุมานไดส่ิงตาง ๆ จากศตรูแลว เชน อาวุธ  กลองดวงใจของทศกัณฐ และการทําลายพิธีตาง ๆ 
ของศัตรูเพราะฉะนั้นการทําหนาที่ของทหารอยางสมบูรณแบบคือการฆาศัตรูเพื่อมิใหเปนอุปสรรค
ตอการทําสงครามตอไป

จะเห็นไดวาหนุมานเปนทหารที่โดดเดน หนุมานมีคุณสมบัติของขุนนางในสมัยโบราณ
ครบทั้ง 4 ประการคือ ฉันทาธิบดี วิริยาธิบดี จิตาธิบดี และวิมังสาธิบดี เมื่อมีงานที่เสี่ยงอันตราย
พระรามจะใชใหหนุมานทําทุกครั้ง หนุมานเปนผูที่มีความวิริยะตลอด หนุมานชวยพระรามทําศึก
นับครั้งไมถวน เมื่อออกรบกับใครก็ชนะเสมอ นอกจากนั้นหนุมานยังรูจักใชกลอุบายในการทําศึก
อยางเหมาะสม หนุมานรูวาการเปนแมทัพควรใชกลอุบายอยางไร ถึงแมในการนี้จะมีพิเภกคอยบอก
วิธีเอาอาวุธจากศัตรูกอนแลวก็ตาม แตในสวนของวิธีการคิดกลอุบายหนุมานจะคิดเองทั้งหมด  จึง
กลาวไดวาหนุมานจึงเปนทหารที่ดีที่สุดของกองทัพพระราม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



254

2.1.2 บทบาทของหนุมานในฐานะทหารของพระรามในรามเกียรติ์ฉบับทองถิ่นตาง ๆ
2.1.2.1 รามเกียรติ์ฉบับลานนา

เรื่อง สถานภาพติดตัว สถานภาพแหงความสําเร็จ
หอรมาน บุตรของเทวดา ทหารของพระราม
ปรัมมเหียร บุตรของเทวดา ทหารของพระราม
พรหมจักร บุตรของสุครีพ ทหารของพระราม
ลังกาสิบโห บุตรของพระพาย ทหารของพระราม
อุสสาบารส บุตรของวานร ทหารของพระราม

จากการศึกษาสถานภาพของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนาพบวาหนุมานในแตละเรื่อง
มีสถานภาพติดตัวท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ตามการแสดงบทบาทของหนุมาน คือการเปนทหารของ
พระรามซึ่งจะเปนสถาพภาพแหงความสําเร็จตามบทบาทที่ไดรับ บทบาทของหนุมานฐานะทหาร
ของพระรามในรามเกียรติ์ฉบับลานนา มีลักษณะที่สอดคลองกับอธิบดี 4 ของขุนนางสมัยกอน ดังนี้

1. ฉันทาธิบดี
ตอน  หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา
หอรมานในเรื่อง หอรมาน และปรัมมเหียร ไดรับคําส่ังจากพระยารามราชใหไปสืบขาว

นางสีดาที่เมืองลงกา  หอรมานก็ไปดวยความเต็มใจ   เมื่อหอรมานพบนางสีดาอยูในสวน           
หอรมานตองทําหนาที่ตามคําสั่งของพระยารามราชใหเสร็จสมบูรณ หอรมานจึงรีบนําขาว          
พระยารามราชบอกใหนางทราบเพื่อจะไดสบายใจกัน ทั้งฝายของพระยารามราชวาหอรมานทํางาน
สําเร็จแลว และนางสีดาก็ไมตองกังวลใจวาพระยารามราชจะไมมาชวยนาง  ในเรื่อง ลังกาสิบโห    
อนูมอมนําแหวนไปถวายนางสีดาดวย ในเรื่อง พรหมจักร พระยาพรหมจักรใหหรมารไปสืบขาว
นางสีดาที่ลงกาเพื่อพิสูจนความรักของนางสีดาตอพระยาพรหมจักร หรมารก็ไปดวยความเต็มใจ 
ในเรื่อง อุสสาบารส หอรมานทําตามรับสั่งของพระยาพานพรหมทัตตกุมารโดยการสืบขาววามีใคร
คิดรายตอพระยาพานพรหมทัตตกุมารบาง หอรมานทําตามคําส่ังจนสืบพบวามีวิชาธรคิดรายตอ
พระยาพานพรหมทัตตกุมาร หอรมานจึงรีบนําขาวไปบอกแกพระยาพานพรหมทัตตกุมาร
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ตอนจองถนน
ในเรื่อง หอรมาน และปรัมมเหียร หอรมานทําหนาที่ของทหารที่ดีตามที่พระยารามราชสั่ง

จองถนนไปลงกาโดยการเอาไมมาทําเปนสะพานจองถนนไปลงกา ในเรื่อง พรหมจักร พระยากา
สีวราชขอใหหรมารจองถนนขามไปลงกา หรมารทําตามคําส่ังของพระยากาสีวราช แตมีขอแมวา
ใหทหารไปนําเครือหวายและไมมาใหตนเพื่อทําเปนโครงสะพาน ในเรื่อง ลังกาสิบโห  เจาลัมมา
ใหอนูมอมสรางสะพานไปลงกา อนูมอมและทหารชวยกันสรางสะพานจนสําเร็จลุลวงดวยดี

ตอน ไมยราพลักพระรามไปท่ีเมืองบาดาล
ในเรื่อง หอรมาน หอรมานไปชวยพระยารามราชที่เมืองบาดาลตามคําส่ังของพระลักขณะ

ดวยความเต็มใจ ในเรื่อง ปรัมมเหียร หอรมานไปชวยพระยาพราหมราชตามที่พระลักขณะสั่งดวย
ความจงรักภักดีโดยการไปทางกานบัวตามที่ภิกภีบอกจนไปถึงเมืองปตตหลุม ในเรื่อง พรหมจักร 
นาคมาลักพระยาพรหมจักรไปใสคอกเหล็กขังไวในเมืองนาค เสนาอํามาตยขอรองใหหรมารไป
ชวยพระยาพรหมจักร หรมารจึงนําดาบสรีกัญไชยเหาะไปเมืองนาคจนสามารถนําพระยาพรหมจักร
กลับคืนมาได  ในเรื่อง ลังกาสิบโห เจาลัมมาและเจาลคนาถูกไวยลาบลักตัวไป    เจาลังกาสั่งใหไวย
ลาบผูเปนบุตรสะกดทัพวานรใหหลับแลวอุมเอาเจาลัมมา และเจาลคนาไปปลอยไวในวังน้ําใหญ 
ไวยลาบเหาะไปที่ฝงของเจาลัมมา แลวเปามนตใหวานรทั้งกองทัพหลับ ไวยลาบอุมเอาเจาลัมมา
และเจาลคนาไปขังไวที่ดอนทรายริมฝงมหาสมุทร บรรดาวานรตื่นขึ้นมาไมเห็นเจาลัมมา และ
เจาลคนาจึงไปตามปยสา ปยสาใหอนูมอมไปเปลี่ยนวิถีของพระอาทิตยอยาใหขึ้นมากอนที่จะนําเจา
ลัมมากับเจาลคนากลับมา อนูมอมรีบทําตามคําส่ังของปยสาดวยความเต็มใจ

ตอนหนุมานเก็บยารักษาพระลักษมณ
ในเรื่อง พรหมจักร พระยาพรหมจักรรบกับเจาลังกา พระยาพรหมจักรเกิดพลาดทาถูกธนู

ของทาวลังกาที่เทา พระยากาสีวราชใหหรมารไปเก็บยารักษาพระยาพรหมจักร หรมารเหาะไปเก็บ
ยาดวยความเต็มใจแลวนํายามาฝนทาเทาของพระยาพรหมจักรจนหาย

ตอนหนุมานลวงกลองดวงใจของทศกัณฐ
ในเรื่อง พรหมจักร พระยาพรหมจักรถามเจานันทอุปราชถึงวิธีฆาพระยาวิโรหาราช         

เจานันทราชวาจะตองไปยืมธนูมาจากนางยักษ พระยาพรหมจักรส่ังใหหรมารไปยืมธนูทิพยจาก
ยักษเพื่อสังหารราพณาสูร หรมารจึงไปขอยืมธนูทิพยจากนางยักษมาใหเจารัมมจักรยิงราพณาสูร
ดวยความเต็มใจ เมื่อราพณาสูรแปลงกายเปนแรงออกมากินเครื่องเซนรัมมจักรก็ใชธนูยิงราพณาสูร
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จนตาย ในเรื่อง ลังกาสิบโห  เจาลัมมาสั่งใหอนูมอมไปลวงเอากลองดวงใจของพญาภุมมจัก อนูมอม
ก็ไปทําตามที่เจาลัมมาสั่งดวยความเต็มใจ

บทบาทการเปนทหารของหนุมานดานฉันทาธิบดีในรามเกียรติ์ฉบับลานนา สามารถสรุป
ในตารางไวดังนี้

เหตุการณ ร.ห ร.ป ร.พ ร.ก ร.อ
หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา
จองถนน -
ไมยราพลักพระรามไปเมืองบาดาล -
หนุมานเก็บยารักษาพระลักษมณ - - - -
หนุมานลวงกลองดวงใจของทศกัณฐ - - -

จากการศึกษาดานฉันทาธิบดี คือ เมื่อพระมหากษัตริยมีพระประสงคส่ิงใด ทหารจะทําตาม
คําส่ังดวยความเต็มใจในรามเกียรติ์ฉบับลานนาพบวา หนุมานในเรื่อง พรหมจักร จะเปนวานรที่
ทํางานตามรับสั่งมากที่สุด รองลงมาคือในเรื่อง ลังกาสิบโห เปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
หนุมานที่มีตอกองทัพ กลาวคือเมื่อมีเหตุการณสําคัญ ๆ เกิดขึ้นพระรามจะสั่งใหหนุมานทํางาน
เสมอ นอกจากนั้นยังเปนการบอกผูอานถึงความสามารถของหนุมานที่สามารถทํางานตามรับสั่งให
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีใหสมกับที่พระรามไววางใจ

2. วิริยาธิบดี
ตอน  หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา
ในเรื่อง หอรมาน  ในตอนไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา หอรมานมีความเพียรในการติด

ตามหานางสีดามาก สังเกตไดจากการที่หอรมานตามหานางสีดาแตไมพบ หอรมานก็ไมยอทอรีบ
สืบขาวนางตอไป ในเรื่อง ปรัมมเหียร หอรมานใชความเพียรหานางสีดาในเมืองแตก็ไมพบนาง 
“หอรมานนั้นมันก็แอวไปผอดูในเวียงลังกาทังมวลก็บหันนางสีดาในที่ใดสักแหงดั่งอั้น”           
(หอรมาน : 25) เมื่อเพียรหานางจนพบแลว    หอรมานก็สงแหวนทองคําที่พระยาพราหมราชใหมา
มอบแกนางสีดา ในเรื่อง พรหมจักร เมื่อหรมารพบนางสีดาแลวก็แจงขาวพระยาพรหมจักรใหนาง
ทราบ ในเรื่อง ลังกาสิบโห อนูมอมใชความเพียรในการสืบขาวนางสีดา อนูมอมประสบความสําเร็จ
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ในการติดตามหานาง  อนูมอมรีบทํางานตามที่เจาลัมมามอบหมาย คือ สงขาวนางเรื่องเจาลัมมา
และมอบแหวนทองคําใหนาง

ตอนจองถนน
ในเรื่อง หอรมาน และปรัมมเหียร หอรมานใชความเพียรในการจองถนนโดยการบอกกับ

หมูเสนาอํามาตยวาตนจะขอเอาไมมาตอกเปนหลักทําโครงของสะพาน สวนในเรื่องของการสราง
ตัวสะพาน และการถมดินขอใหเปนหนาที่ของทหารและสัตวอ่ืน ๆ การจองถนนในครั้งนี้หอรมาน
ใชเวลาในในการจองถึง 7 ป  7 เดือน  ในเรื่อง พรหมจักร   หรมารแสดงความเพียรหาแหลงน้ําตื้น
สําหรับสรางสะพานขามไปลงกา หลังจากพบแหลงน้ําตื้นแลว หรมารก็จัดการสรางสะพานไป
ลงกาสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

ตอน ไมยราพลักพระรามไปท่ีเมืองบาดาล
ในเรื่อง หอรมาน     หอรมานใชความเพียรในการสืบขาวของพระยารามราชวาถูก         

พระยาปตตหลุมลักไปขังไวที่ใด  ตอมาหอรมานก็พยายามสืบขาวของพระยารามราชจนสําเร็จ   
เพราะหอรมานไดยินชาวเมืองเอยถึงที่อยูของพระยารามราชวา พระยาปตตหลุมนําพระยารามราช
ไปขังคอกเหล็กไวจึงเขาไปในเมือง ในเรื่อง ปรัมมเหียร กอนที่พระยาปตตหลุมจะมาลัก            
พระยาพราหมราช หอรมานแสดงความขยันของตนชวยรักษาการบนอากาศเพื่อปองกันมิให     
พระยาปตตหลุมเขามาลักพระยาพราหมราชไปได  ถึงแมทหารจะเฝายามกันอยางหนาแนน  แตก็
ไมสามารถชวยพระยาพราหมราชได  ในที่สุดพระยาปตตหลุมก็มาลักเอาพระยาพราหมราชไปเมือง
บาดาลได หอรมานก็ใชความพยายามในการติดตามพระยาพราหมราชโดยการถามคนในเมืองนาค 
จนกระทั่งรูที่อยูของพระยาพราหมราช และสามารถชวยพระยาพราหมราชขึ้นมาจากเมืองบาดาลได 
ในเรื่อง ลังกาสิบโห พญาภุมมจักใหไวยลาบแปลงกายเปนปลาไปคอยอยูที่ทาน้ําเพื่อจับเอาเจาลัมมา
กับเจาลคนามาใสลงในหมอตมน้ํา ไวยลาบแปลงกายเปนปลาไปจับเจาลัมมาและ  เจาลคนาขังไวที่
กรุงลงกา     อนูมอมก็ติดตามไปชวยเจาลัมมาและเจาลคนาออกมาได

ตอนหนุมานเก็บยารักษาพระลักษมณ
ในเรื่อง หอรมาน พระลักขณะออกรบกับอินทรชิต  อินทรชิตแผลงหอกโมกขสักกะถูก

ศีรษะพระลักขณะทะลุไปจนถึงทวาร พระลักขณะแผลงศรกลับมาถูกอินทรชิตตาย  พระยารามราช
ถามผูสมัครใจไปเก็บยารักษาพระลักขณะ หอรมานเห็นพระลักขณะเจ็บจึงอาสาไปเก็บยาที่ดอย
คันธมาทนะดวยความเต็มใจ    ในเรื่อง ปรัมมเหียร  ภิกภีถามผูสมัครใจไปเก็บยารักษาพระลักขณะ
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ซ่ึงถูกหอกโมกขะสักของอินทรชิต หอรมานอาสาไปเก็บยาดวยความเพียร เมื่อไดยามาแลว        
หอรมานจึงฝนยาทาเทาของพระลักขณะจนหายจากการบาดเจ็บ ในเรื่อง ลังกาสิบโห อนูมอมอาสา
ไปเก็บยาเพื่อชวยเจาลคนา อนูมอมเพียรพยายามเรียกชื่อยา “สุวรรณปุตา” หลายครั้งก็ไมไดตัวยา
เพราะยายายทิศอยูตลอดเวลาจนครบแปดทิศ อนูมอมเห็นพระอาทิตยจวนจะขึ้นมาจากเหลี่ยมเขาจึง
แสดงความเพียรรีบยกภูเขาทั้งลูกเหาะกลับมาใหหมอหมีฝนยาทาแผล  หอกก็หลุดออกได          ตอ
มาหมอหมีส่ังใหอนูมอมนําภูเขากลับไป แตหามวางลงยังพื้นดิน เพราะกลัววายักษจะไดกล่ินยา
แลวฟนคืนมา อนูมอมแสดงความเพียรแบกภูเขายาเหาะไปวางไวบนยอดเขาแหงหนึ่งซ่ึงหากใช
เวลาในการเดินไปยังภูเขาแหงนั้นจะตองใชเวลายาวนานถึง 6 เดือน

ตอนหนุมานลวงกลองดวงใจของทศกัณฐ
ในเรื่อง หอรมาน พระยารามราชถามภิเภกถึงวิธีการฆาพระยาราพณาสวร ภิเภกบอกวาจะ

ตองใชธนูทศพลควาวชิระซึ่งจมอยูในมหาสมุทรสังหารพระยาราพณาสวร  มียักษเฝาธนูไว ยักษมี
ฤทธิ์มากสามารถอาปากกินสัตวใหญไดเปนจํานวนมาก เชน ราชสีห แรด ชาง  ภิเภกถามผูสมัครใจ
จะไปเอาธนูจากยักษ หอรมานขออาสาไปเอาธนูเพื่อใหพระยารามราชฆาพระยาราพณาสวร  หอร
มานมีความเพียรในการทํางานมากสังเกตไดจากการที่หอรมานยอมเสี่ยงภัยคลานเขาไปในปากยักษ
แลวรีบคลานออกบีบคอยักษเพื่อขอธนู  ยักษเจ็บปวดทรมานก็รองขอชีวิตจากหอรมาน       หอร
มานจึงไมบีบคอยักษใหตาย ยักษจึงใหธนูหอรมาน  ในเรื่อง ปรัมมเหียร พระยาพราหมราชถามผู
สมัครใจจะไปเอาธนูวัชชิทศพลเพื่อฆาพระยาราภนาสวร หอรมานอาสาไปเอาธนูโดยการเสี่ยงภัย
เขาไปเอาธนูจากยักษทั้ง ๆ ที่รูวายักษมีฤทธิ์มาก แตหอรมานก็ใชความพยายามนําเอาธนูมาใหพระ
ยาพราหมราชได ในเรื่อง พรหมจักร หรมารอาสานําส่ิงที่จะทําใหพระยาวิโรหาราชเสื่อมฤทธิ์ไปใส
ไวเหนือเศวตฉัตรของพระยาวิโรหาราช “สวนเครื่องอันถอยรายเขาก็หาไดมาแลว        หรมารก็
สยองเหินไปยามนึ่งแลวก็วางเครื่องอันถอยรายไวเหนือเสตฉัตตแลวก็คืนมา”  (พรหมจักร : 115)

บทบาทการเปนทหารของหนุมานดานวิริยาธิบดีในรามเกียรติ์ฉบับลานนา สามารถสรุปใน
ตารางไวดังนี้

เหตุการณ ร.ห ร.ป ร.พ ร.ก ร.อ
หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา -
จองถนน - -
เหตุการณ ร.ห ร.ป ร.พ ร.ก ร.อ
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ไมยราพลักพระรามไปเมืองบาดาล - -
หนุมานเก็บยารักษาพระลักษมณ - -
ตอนหนุมานลวงกลองดวงใจของทศกัณฐ - -

จากการศึกษาดานวิริยาธิบดี หรือความเพียรในการทํางานของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับ
ลานนา พบวาหนุมานในเรื่อง หอรมาน และปรัมมเหียร จะแสดงความเพียรตอการทํางานมากกวา
รามเกียรติ์ลานนาเรื่องอื่น ๆ สังเกตจากการอาสาทํางานเพื่อพระรามโดยที่พระรามไมตองสั่งแสดง
ใหเห็นถึงความเชื่อมั่นของหนุมานวาตนจะสามารถทํางานยากได

3. จิตาธิบดี
ตอน  หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา
ในเรื่อง หอรมาน ปรัมมเหียร พรหมจักร ลังกาสิบโห และอุสสาบารส ตอนที่หนุมานไป

สืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา เสนาอํามาตยเห็นหนุมานเหาะผานมาจึงจับหนุมานมาถวายทศกัณฐ 
ทศกัณฐใหอํามาตยฆาหนุมานโดยการนําเอาหนุมานมามัด และจุดไฟเผาหนุมานแสดงความ
สามารถทางการรบสูกับทหารของเมืองลงกาแและเผาเมืองลังกาจนวอดวาย  หลังจากนั้นก็รีบเหาะ
กลับไปหาพระรามแจงขาวนางสีดาใหพระรามทราบ

ตอน จองถนน
ในเรื่อง พรหมจักร ในตอนจองถนนเกิดอุปสรรคเพราะมีปลา จระเข และมังกรยกหางขึ้น

ฟาดจนเชือกขาด หรมารใชดาบศรีกัญไชยฟนสัตวตาง ๆ จนขาดเปนทอน ๆ

เจาหรมารก็กลาววา “ มาเราจักลงไปสูพื้นน้ํา แลวสูทานทังหลายจุงฝงเสาหลวงเยียะหื้อ
หมั้นคุงดีอันรีบเทอะ ” วาอั้น แลวก็เอาดาบสรีกัญไชยลงไปสูพื้นน้ํามหาสมุททพุนก็หันสัตต
ทังหลายคือวา ปลา เงือก จักเข และมังกรทังหลายตัวใดมาก็เอาดาบสรีกัญไชยฟาดฟนหื้อ
ขาดเปนบ้ังเปนทอนไปเสี้ยง หั้นแล

 (พรหมจักร : 88)

ในเรื่อง ลังกาสิบโห อนูมอมแสดงความสามารถสูกับปูยักษที่มาทําลายสะพานจนสามารถ
จับปูยักษได
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 ตอน ไมยราพลักพระรามไปท่ีเมืองบาดาล
ในเรื่อง หอรมาน และปรัมมเหียร เมื่อหอรมานไปพบพระยารามราช หอรมานใชเทาถีบคอก

เหล็กเพื่อนําพระยารามราชออกมา หลังจากนั้นก็ถีบพระยาปตตหลุม และฆาทหารตายเปนจํานวน
มาก “ก็แบกเอาเจาแหงตนใสบาแลวก็ถีบพระยาปตตหลุมและหมูชุมอันมาในที่นั้นหื้อตายไปเสี้ยง
หั้นแล” (หอรมาน : 75) ในเรื่อง พรหมจักร หรมารพบกับทหารนาค ทหารนาคพากันเขามาหา
หรมาร หรมารจึงนําดาบสรีกัญไชยออกมาตอสูกับพวกนาค นาคไมสามารถสูกับหรมารไดจึงพาย
หนีไป  หรมารจึงนําพระยาพรหมจักรลอดถํ้าออกมาได

สวนนาคทังหลายก็เลยชอมมา หรมารก็ถอดดาบสรีกัญไชยแลว ก็เอาลําเหล็กตีนาคทัง
หลายบธรนาอยูไดก็พายหนีเสี้ยงแล นาคทังหลายก็ตายมากนัก ลางตัวก็เจ็บแตกเลือดออกมา
บอาจจักรบตอหรมารไดแล

(พรหมจักร  : 113)

ในเรื่อง ลังกาสิบโห ตอนที่อนูมอมไปชวยเจาลัมมา และเจาลคนา อนูมอมพบเจาลัมมา และ
เจาลคนาถูกขังอยูในกรงขังใกลแมน้ํา มียักษถือดาบเฝาอยู อนูมอมแสดงความสามารถดวยการเหาะ
เขาไปฆายักษที่เฝากรงขังตายและฆาไวยลาบตายดวยเชนกัน

…ไปเห็นเจาลัมมาและเจาลคนาถูกขังอยูในคอกใกลคงคา    มียักษใจหมาถือดาบเฝา 
อนูมอมก็ถลารอนลงมายังพื้นดิน กรากเขาตียักษท่ีเฝาคอกตาย ยางเขาตีไวยลาบตายไปอีก
หนึ่ง เอาตีนถีบคอกพังทะลายนําสองเจานายกลับคืนมานั่นแล..

(ลังกาสิบโห : 55)

บทบาทการเปนทหารของหนุมานดานจิตาธิบดีในรามเกียรติ์ฉบับลานนา สามารถสรุปใน
ตารางไวดังนี้

เหตุการณ ร.ห ร.ป ร.พ ร.ก ร.อ
หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา
จองถนน -- - -
ไมยราพลักพระรามไปเมืองบาดาล -
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จากการศึกษาดานจิตาธิบดีของหนุมานในรามเกียรติ์ลานนาฉบับตาง ๆ พบวาหนุมานใน
เร่ือง พรหมจักร และลังกาสิบโห จะมีฝมือดานการรบมากที่สุด ผูเขียนวิทยานิพนธคิดวา อาจเกิด
จากผูแตงตองการแสดงความสามารถของหนุมานในการทํางานตาง ๆ เพื่อใหผูอานเกิดความสนุก
และรูสึกประทับใจกับตัวละครเอกดวย

4. วิมังสาธิบดี
ตอน  หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา
ในเรื่อง หอรมาน หอรมานออกอุบายมิใหทหารเมืองลงกาจับตัวไดโดยการนําล้ินของตัว

เองเนรมิตใหเปนมาเพื่อข่ีไปเมืองลงกา       หลังจากนั้นหอรมานออกอุบายแปลงเปนผูเฒาสืบขาว
นางทั้งในเมืองและรอบเมืองจนพบนางในที่สุด

          หอรมานจักไปทางอากาศบได ก็ชักลิ้นแหงตนเนรมิตหื้อเปนมาข่ีข่ีไปได ๗ วันก็
เขาไปรอดเวียงลังกา แลวก็แอวผอดูในเวียงทังมวล ก็บหันนางสีดาไหนสักแหงแล มันก็
เนรมิตเปนคนเฒาผู ๑ แอวเซาะหาพายนอกเวียง

( หอรมาน : 69 )

ในเรื่อง ปรัมมเหียร ตอนไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา หอรมานออกอุบายแปลงกายเปน
คนชรา เพื่อลวงฝายพระยาราภนาสวรมิใหจับตัวได หอรมานเที่ยวไปหานางสีดาภายนอกเมือง  
“มันก็เนรมิตตนเปนคนเฒาผู ๑ แลวก็ออกไปแอวเล็งหาภายนอกเวียงเลา” (หอรมาน : 25)  ตอมา
หอรมานก็แปลงกายเปนคนชราเขาไปสืบหานางสีดา โดยเขาไปสืบความกับหญิงรับใชสองคนซึ่ง
กําลังนําอาหารไปใหนางสีดาจนไดรูวานางสีดาอยูที่อุทยานของราภนาสวร “..ก็ถามวาเจาหลาน
หญิงทั้ง ๒ จักเอาไปที่ใดชาวาอ้ัน สวนวานางทั้ง ๒ นั้นก็กลาวตามคําอันเขาหากฟูจากันนั้นวา อ่ีลุง
เหยผูขานี้อันพระยาเจาหากใชหื้อไปสงขาวแกนางสีดาที่สวนอุทยานโพนแลวาวาอ้ัน”  (หอรมาน : 
25) ในเรื่อง ลังกาสิบโห  ในตอนที่จะเขาไปในเมืองลงกาอนูมอมออกอุบายแปลงกายเปนแมลงสาบ
เพื่อมิใหชาวเมืองจับตัวได อนูมอมออกอุบายอีกครั้งโดยการกลับรางจากแมลงสาบเปนวานรเผือก
เขาไปหานางสีดาเพื่อนางสีดาจะเขาใจวาตนคือใคร มิไดมีจุดประสงครายตอนาง

ตอน ไมยราพลักพระรามไปท่ีเมืองบาดาล
ในเรื่อง หอรมาน ตอนไปชวยพระยารามราช หอมานออกอุบายแปลงเปนชาวเมือง     

ปตตหลุมเพื่อไปสืบหาที่อยูของพระยารามราช ตอมาก็ออกอุบายแปลงเปนแมงหมี่ขอจับปากไห
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หญิง 2 คนของเมืองลงกาที่กําลังนําน้ําใสยาพิษไปใหพระยารามราชดื่มที่ในเมือง โดยไมมีใคร
สงสัย  ในเรื่อง ปรัมมเหียร หอรมานออกอุบายมิใหชาวเมืองจับตัวได โดยการแปลงเปนคนชราติด
ตามหาพระยาพราหมราช  ตอมาก็แปลงเปนแมงหมี่ขอจับปากไหหญิงที่นําน้ําใสยาพิษไปใหพระ
ยาพราหมราช  หลังจากนั้นหอรมานก็ไปนําพระยาพราหมราชออกมาได ในเรื่อง พรหมจักร ใน
ตอนที่ไปชวยพระยาพรหมจักร หรมารแปลงกายเปนหมอรักษานาคไปสืบขาวพระยาพรหมจักร  
เมื่อทราบที่อยูของพระยาพรหมจักร  หรมารก็นําพระยาพรหมจักรออกมาได

ตอนหนุมานเก็บยารักษาพระลักษมณ
ในเรื่อง หอรมาน และปรัมมเหียร ในการไปครั้งนี้ หอรมานออกอุบายแปลงเปนมดไปเอา

ลูกหินซึ่งราพณาสวรใชหนุนนอนโดยที่ราพณาสวรไมรูตัวมาใหภิกภีบดยา

ตอนหนุมานลวงกลองดวงใจของทศกัณฐ
ในเรื่อง หอรมาน หอรมานออกอุบายแปลงเปนแมงแดง เขาไปจับอยูบริเวณเขี้ยวยักษ   

ยักษกลัวตายจึงรีบนําธนูมาใหหอรมาน  ในที่สุดพระยารามราชก็สามารถสังหารพระยาราพณาสวร
ได  “ขาจักเนรมิตเปนแมงแดงตัว ๑ ปลิวเขาไปติดปากมันจับหวางงาเขี้ยวอยูหั้นกอนแล...”       
(หอรมาน  : 78) ในเรื่อง ปรัมมเหียร    ในตอนที่จะเขาไปในปากยักษหอรมานออกอุบายแปลงเปน
แมงแดงเขาไปอยูระหวางเขี้ยวยักษ แลวใชมือทั้งสองบีบคอยักษ  ดังความวา

มันก็เนรมิตเปนแมงแดงปวเขาคางอยูในหวางเขี้ยวยักษตัวนั้นแลว ก็คอยไตออกไปทาง
งอน แลวมันก็ยวามคอยักษตัวนั้นดวยมือท้ัง ๒ บีบรัดเขาดวยกําลังแหงมัน เปนดั่งคอจักแตก
ไปนั้นหั้นแล

  (ปรัมมเหียร : 33)

ในเรื่อง ลังกาสิบโห อนูมอมออกอุบายแปลงเปนพญาภุมมจัก เพื่อมิใหพระฤๅษีสงสัย
เพราะปยสาบอกวาพญาภุมมจักถอดหัวใจใสธนูไวกับพระฤๅษีโดยแบงธนูออกเปนสองซีก ซีกหนึ่ง
พญาภุมมจักฝากพระฤๅษีไวอีกซีกหนึ่งพญาภุมมจักเก็บไว  หากเกิดศึกสงครามพญาภุมมจักจะไป
ขอซีกธนูอีกครึ่งซีกจากพระฤๅษีเก็บไวกับตน  ผูที่จะไปลวงเอาธนูจากพระฤๅษีจะตองแปลงกายให
เหมือนพญาภุมมจักทุกประการ  ดังความวา
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ขอยแดพระเจาเหนือหัวเมืองบนกวางนี้เอย การท่ีพญาภุมมจักถูกศรยิงหลายครั้ง แตไม
ตายวายชีวาก็เพราะวาพญาภุมมจักราชาถอดหัวใจใสไวในธนูดวงใจ (กุงสายใจ) ใครฆาไม
ตายเมื่ออนูมอมไปเผาเมืองลังกา เจาพี่ภุมมจักเอาธนูดวงใจนําไปฝากไวกับพระฤๅษีอังเชิน
ในปาหิมพานตโดยมีไมทําเครื่องหมายผาซีกใหฤๅษีเก็บไวซัก 1 พญาภุมมจักเก็บไวซีก 1 ถา
มีศึกสงครามเขาก็จะไปรับธนูดวงใจกลับคืนมา แตไมซีกนั้นจะตองเปนอันเดียวกัน         
พระฤๅษีจึงจะคืนธนูดวงใจให อีกประการหนึ่ง เครื่องนุงหมหนาตาสารรูปจะตองเหมือน
พญาภุมมจักจริง ๆ พระฤๅษีจึงจะคืนธนูดวงใจให ถาใครไดกุงสายใจ (ธนูดวงใจ) ใชยิง  
พญาภุมมจักจะตายแล

  (ลังกาสิบโห : 75-76)

อนูมอมจึงลวงพระฤๅษีโดยการแปลงกายเปนพญาภุมมจัก แลวเหาะไปยังอาศรมของ     
พระฤๅษี พระฤๅษีเห็นอนูมอมแปลงก็เขาใจวาพญาภุมมจัก อนูมอมมาขอธนูจากพระฤๅษีโดยให
เหตุผลวามีขาศึกเขาประชิดเมือง ดังความวา

ขาแตพอเจาละสีซีดงนี้เฮย บัดนี้ขอยภุมมจักมาหาพระเจาตาตนทาน เพื่อขอธนูดวงใจ
กลับคืนในเวลานี้ในเมืองลังกามัวมืด มีเมฆมาบังดวงตะวัน เมืองลังกากวางก็มืดมัวไปทุก
แหงหนมีขาศึกมาประชิดติดเมืองสถานการณของบานเมืองไมใครดี

(ลังกาสิบโห : 76)

พระฤๅษีหลงกลของอนูมอมจึงมอบธนูให เมื่อเจาลัมมาไดธนูของพญาภุมมจักแลวก็ให
อนูมอมเหาะไปเอาพานมารอรับศีรษะของพญาภุมมจัก เมื่อทาวลัมมาฆาพญาภุมมจักแลว อนูมอมก็
นําศีรษะของพญาภุมมจักไปทิ้งในมหาสมุทรทันที

บทบาทการเปนทหารของหนุมานดานวิมังสาธิบดีในรามเกียรติ์ฉบับลานนา สามารถสรุป
ในตารางไวดังนี้

เหตุการณ ร.ห ร.ป ร.พ ร.ก ร.อ
หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา - -
ไมยราพลักพระรามไปเมืองบาดาล - -
หนุมานเก็บยารักษาพระลักษมณ - - -
หนุมานลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ - -
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จากการศึกษาดานวิมังสาธิบดีในรามเกียรติ์ลานนาฉบับตาง ๆ พบวาหนุมานในเรื่อง
หอรมาน และปรัมมเหียรมีความสามารถในการออกอุบายในการทํางานตาง ๆ มากที่สุด

บทบาทในฐานะทหารรับใชเจาลัมมาในเรื่อง ลังกาสิบโห อนูมอมจะมีคุณสมบัติของ
อธิบดี 4    นอกเหนือจากที่กลาวมา ดังนี้

 1. ฉันทาธิบดี
ตอน คุนนภาทําพิธีลับหอกโมกขศักดิ์
เจาลัมมาสั่งใหอนูมอมไปทําลายพิธีลับหอกของคุนนภาโดยใหอนูมอมแปลงเปนหมาเนา 

และใหอองคอดแปลงเปนกาจิกหมาเนานั้น  ดังความวา    “ทานจงแปลงกายเปนหมาเนาเหม็นโฉ มี
หนอนขาวไตตามตามตัวยั้วเยี้ย    ใหกําลังและอองคอดอุปราชาแปลงกายเปนกาจิกกินหมาเนานั้น  
เอาไปวางไวบนหินผาที่ลับหอกตอหนาคุนนภาแลนา”  (ลังกาสิบโห : 63)  อนูมอมไปทํางานตามที่
เจาลัมมาสั่งดวยความเต็มใจ

ตอน อนูมอมเปนทูตไปสูขอนางเกงคําใหเจาโลมา
เจาลัมมาแตงตั้งใหอนูมอมไปขอนางเกงคําธิดาของพญาภุมมสิงหาเจาเมืองโกสุมให        

เจาโลมาบุตรของเจาลัมมา อนูมอมทําหนาที่ของทูตดวยความเต็มใจ แตกลับไปพบกับทูตของเมือง
ตักสิลาที่ไปขอนางในวันเดียวกัน พญาภุมมสิงหาไมยกนางใหใคร แตนางเกงคํามีใจเสนหาตอเจา
โลมา นางเกงคําแอบเขียนสารถึงเจาโลมา ทาวโลมาจึงขอใหเจาลัมมาแตงตั้งใหอนูมอมเปนทูตไป
ขอนางเกงคําอีกครั้ง อนูมอมก็เต็มใจทําตามคําส่ังของเจาลัมมา แตพญาภุมมสิงหาไมยอมยกให    
อนูมอมเห็นใจในความรักของเจาโลมา และนางเกงคําจึงชวนพญากีสาและวานรอีก 37 ตัว     ไปยก
ปราสาทนางเกงคํามาไวที่เมืองธตลถ พญาภุมมสิงหาทราบขาววานางเกงคําอยูที่เมืองธตลถ จึงให
อนุชา โอรส และเจาเมืองอื่น ๆ ยกทัพไปสูรบ แตสูไมได สุดทายจึงยอมนําเครื่องบรรณาการไปขอ
เปนราชไมตรี

2. จิตาธิบดี
ตอน ศึกไวยกัน
พญาภุมมจักสั่งใหไวยกันไปฆาอนูมอม เพราะโกรธที่อนูมอมเผาลงกา ไวยกันจึงเนรมิต

เกาะไวที่ดอนทรายแหงหนึ่งแลวซอนตัวอยูในเกาะดอนทรายนั้น คร้ันอนูมอมเหาะมาพบเกาะโผล
อยูเหนือดอนทรายก็เหาะเขาไปดู อนูมอมพบไวยกันหลบอยูใตดอนทรายจึงเขาไปตอสูกับไวยกัน
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ทันที  อนูมอมสูรบกับไวยกันโดยที่อนูมอมมิไดกลัวไวยกันเลย อนูมอมกับไวยกันสูอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ  ไวยกันถอนตนไทรตีอนูมอม อนูมอมถอนตนมะพราวตีไวยกันบางแตก็ไมสามารถ
ทําอันตรายซึ่งกันและกันได

…เอาขากระทืบเกาะดอนทรายแตกกระจายเห็นไวยกันนอนแองแมงอยู     ไวยกัน
เห็นอนูมอมก็ปราดเขาประชิดตัวอนูมอมทันที จับขาอนูมอมไดก็เหวี่ยงไปไกลพันวาสาม
ศอก เจาวอกก็กลับมาเขาจับตัวไวยกัน     ตางกอดรัดฟดเหวี่ยงปากกัดตีนถีบกันอุตลุด ฝาย
ไวยกันขันแข็งแรงใหญถอนตนไทรมาตีฟาดอนูมอมแตไมถูก อนูมอมถอนตนมะพราวตี
ฟาดไวยกันแตก็ไมถูกตัวเหมือนกัน

(ลังกาสิบโห : 47)

ตอมาอนูมอมก็สามารถเอาชนะไวยกันได แมวาไวยกันจะออกอุบายเสนอใหเอาตนตาล    
3 ตนมามัดรวมกันแลวผลัดกันตีโดยที่ไวยกันขอตีอนูมอมกอน    แตตีไมถูกอนูมอมเพราะ           
อนูมอมหลบได  คร้ันอนูมอมไปถอนตนตาล 3 ตนตีไปที่ศีรษะของไวยกันบาง ไวยกันสิ้นชีวิตทัน
ที

อนูมอมไปถอนตนตาลมา 3 ตนจับตนหนึ่งยกขึ้นเหนือหัวตีฟาดลงไป แตไวยกันหลบ
หลีกไปได อนูมอมจับตนที่สองเงื้อข้ึนสูงสุดแลวตีฟาดลงอยางแรงถูกหัวไวยกันแตกตาย
เลือดไหลนองกลายเปนปลิงและทาก

  (ลังกาสิบโห : 47 )

ตอน  ศึกอินทรชิต
พญาภุมมจักสั่งใหอินทสิตา กุมภาและทาวคันทาออกรบ    อินทสิตาออกรบกับเจาลัมมา 

อนูมอมแสดงความสามารถดานการรบออกรบกับทหาร อนูมอมถอนตนตาลฟาดใสทหารของ   
ทาวลังกาตายเปนจํานวนมาก อินทสิตาเห็นอนูมอมฆาทหารตายเปนจํานวนมาก ก็แผลงศรนาคบาศ
ออกไปรัดคออนูมอม แตเจาลัมมาก็สามารถชวยอนูมอมไดโดยการแผลงศรใหกลายเปนครุฑจับ
นาคกินเปนอาหาร ตอมาเจาลัมมาก็แผลงศรไปฆาอินทสิตาตกลงมาขาดใจตาย

…ขุนพลเขาสัประยุทธทันที อนูมอมจอมใจหาวถอนตนตาล ขุนหาญ ทาวหมอหมี
ถอนตนโพธิ์ ไทรฟาดใสรี้พลทาวลังกาตายเกลื่อน พลขาศึกก็รนถอยไป เมื่อนั้นอินทสิตาเขา
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จับธนูนาวยิงออกไป อนูมอมขุนลิงกุมดาบเขาฟาดฟนโจมตีขาศึกพลโยธาของกุมภาเขา
ตอตาน อนูมอมตะลุยไลท้ังปกซายและปกขวา…

(ลังกาสิบโห : 56)

ตอน ศึกไฟมไลคัน
อนูมอมออกรบกับไฟมไลคัน อนูมอมจับตัวไฟมไลคันไมได เพราะกายของไฟมไลคันล่ืน

มาก อนูมอมจึงเขาไปถามพระฤๅษี พระฤๅษีแนะนําใหปสสวะใสทรายแลวปนทรายเปนยาแกกาย
ล่ืน อนูมอมทําตามที่พระฤๅษีบอกจึงสามารถจับตัวไฟมไลคันได หลังจากนั้นก็ฉีกเปนสองซีก
ขวางไปขางเหนือซีกหนึ่ง ขางใตซีกหนึ่ง แตกายของไฟมไลคันกลับมารวมกันไดใหม อนูมอมจึง
นํารางของไฟมไลคันไปถวงน้ําเพื่อไมใหฟนมาไดอีก

…อนูมอมทําตามก็จับตัวไฟมไลคันไดฉีกเปนสองซีกขวางไปขางเหนือซีกหนึ่ง ราง
ไฟมไลคันก็กลับรวมกันเปนตัวตนมาทําการรบใหมไดตอไป อนูมอมจับไดอีกฆาแลวเอา
รางกายไปถวงน้ําไมใหฟนขึ้นมาไดอีก

( ลังกาสิบโห : 65)

3. วิมังสาธิบดี
ตอน คุนนภาทําพิธีลับหอกโมกขะสัก
ในตอนที่อนูมอมจะไปทําลายพิธีของโมกขะสัก อนูมอมออกอุบายแปลงเปนหมาเนา เมื่อ

คุนนภาเห็นหมาเนาลอยน้ํามามีกาจิก ก็รูสึกคลื่นเหียนไมสามารถลับหอกไดอีกตอไป คุนนภานํา
หอกไปแทงหมาเนาแลวรองบริภาษพรอมทั้งถมน้ําลายรดตามไป

ปางนั้น คุนนภาทาวรูสึกคลื่นเหียนเวียนไส ลุกขึ้นยืนตรงเอามืออุดจมูกรากแตกราก
แตนเหมือนคนปวยไขเลยลืมคําพอสั่งมันก็เอาหอกทิพยแทงหมาเนาตกน้ําไหลไป รองดาซ้ํา
ถมน้ําลายรดตามไป

 (ลังกาสิบโห : 63)

เมื่อทําลายพิธีแลวอนูมอมก็เหาะขึ้นไปเฝาเจาลัมมาทันที

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



267

ตอน  ศึกสหสา
อนูมอมไปลวงเอาคอนจุมโบวซี้ลแพกของสหสา อนูมอมออกอุบายโดยการเอาผาลายผูก

หอยคอทําหนาตาเศราหมองนั่งรองไหคอยกองทัพของสหสา สหสาเห็นอนูมอมก็ถามถึงสาเหตุที่อ
นูมอมรองไห  อนูมอมตอบสหสาดวยมารยาวาตนทํางานใหเจาลัมมาเปนเวลานานถึง 12 ป ไมเคย
เกี่ยงงาน  แตเจาลัมมาก็ยังบริภาษทุบตีขับไล

ขานี้เปนขุนใหญเจาทานไทตนหนอลัมมา เปนเสนากลาหาญชาญสงครามเปนเวลา
นานถึง 12 ป การใหญนอยขารับใชไมเคยหนี การสงครามเกิดมีทางเจา ขาก็เขารณรงค
ตอสูไมไหวหวั่น แตกระนั้นก็ยังดาขาทุบตี ขับไลขาออกมาไมใยดี ตัวขานี้จะกลับไปอยู
เมืองกีสา อันนามกรของขาช่ือวา อนูมอมนะทานเฮย

( ลังกาสิบโห  : 70 - 71)

ทาวสหสาใหอนูมอมแสดงอิทธิฤทธิ์ใหตนประจักษในฝมือ  อนูมอมแสดงความสามารถ
ใหสหสาดูโดยใชมือซายจับกอนหินยาว 20 วา ใชมือขวาทุบกอนหินจนแตกกระจาย ตอมาก็เอาฟน
กัดตนตาลลมลง แลวจับตนตาลฟาดตนโพธ์ิตนไทรจนลมโคน สหสาเห็นความสามารถของ
อนูมอมจึงรับอนูมอมเปนบุตรบุญธรรม อนูมอมรําพึงรําพันตอไปวาตนอุตสาหทํางานรับใช    เจา
ลัมมาเปนระยะเวลาถึง 12 ป แตเจาลัมมาไมเคยเห็นความดีของตน ตนรูสึกเสียใจมาก

อุตสาหรับใชเจาลัมมาเปนเวลานานถึง 12 ป เขาจะนึกถึงความดีหรือก็หาไม ได
ประมาทพลาดพลั้งเพียงครั้งเดียว ความดีท่ีทําไวก็หายหมด แสนโศกศัลยรันทด น้ําตาหยด
กราดหนาพานอินทร

 (ลังกาสิบโห : 71)

ทาวสหสาไดยินที่อนูมอมรําพึงรําพันถึงเจาลัมมาจึงหลงกลอนูมอม  สหสาใหอนูมอมไป
อยูในวังแลวพาอนูมอมไปขอขมาพญาภุมมจัก พญาภุมมจักกลาวตอนรับอนูมอมทามกลางบรรดา
เสนาอํามาตย สหสานําอนูมอมออกรบ สหสาใหคอนจุมโบวซี้ลแพกแกอนูมอม  เพื่อตอสูกับ เจา
ลัมมา บรรดาทหารวานรพากันกลัวคอนของอนูมอมจึงพากันถอยรนไป ในที่สุดอนูมอมก็สามารถ
สังหารสหสาได
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บทบาทการเปนทหารของหนุมานในเรื่องลังกาสิบโห สามารถสรุปในตารางไวดังนี้

เหตุการณ ฉั น ท า
ธิบดี

วิริยาธิบดี จิตาธิบดี วิ มั ง ส า
ธิบดี

ตอนศึกไวยกัน - - -
ตอนศึกอินทรชิต - - -
ตอนคุนนภาทําพิธีลับหอกโมกศักดิ์ - -
ตอนศึกสหสา - - -
ตอนศึกไฟมไลคัน - - -
ตอนอนูมอมไปขอนางเกงคําใหเจาโลมา - - -

เปรียบเทียบการใชอธิบดี 4 ของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนาตาง ๆ

เหตุการณ ฉันทาธิบดี วิริยาธิบดี จิตาธิบดี วิมังสา
ธิบดี

หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่กรุง
ลงกา

ร.ห/ร.ป/ร.
พ/ร.ก/ร.อ

ร.ห/ร.ป/ร.
พ/ร.ก /

ร.ห/ร.ป/
ร.พ/ร.ก/
ร.อ

ร .ห /ร .
ป/ ร.ก

จองถนน ร.ห/ร.ป/ร.
พ /ร.ก

ร.ห/ร.ป/ร.
พ

ร.พ/ร.ก -

ไมยราพลักพระรามไปเมืองบาดาล ร.ห/ร.ป/ร.
พ/ร.ก.

ร.ห/ร.ป/ร.
ก

ร.ห/ร.ป/
ร.พ/ร.ก

ร .ห /ร .
ป/ร.พ

หนุมานเก็บยารักษาพระลักษมณ ร.พ ร .ห / ร .ป /  
ร.ก

- ร .ห /ร .
ป

หนุมานลวงเอากลองดวงใจของทศ
กัณฐ

ร.พ/ ร.ก ร.ห/ร.ป/ ร.
พ

- ร .ก /ร .
ห /
ร.ป

*ตอนศึกไวยกัน - - ร.ก -
*ตอนศึกอินทรชิต - - ร.ก -
*ตอนคุนนภาทําพิธีลับหอกโมกศักดิ์ ร.ก - - ร.ก

เหตุการณ ฉันทาธิบดี วิริยาธิบดี จิตาธิบดี วิมังสา
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ธิบดี
*ตอนศึกสหสา - - - ร.ก
*ตอนศึกไฟมไลคัน - - ร.ก -
*ตอนอนูมอมไปขอนางเกงคําใหเจา
โลมา

ร.ก - - -

* มีเฉพาะในเรื่อง ลังกาสิบโห

จะเห็นไดวาในหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนามีคุณสมบัติของทหารครบทั้ง 4 ผูแตงจะ
นําเหตุการณสําคัญ ๆ ที่กระทบใจผูอาน และเปนตอนที่นิยมมาไวในเรื่อง เชน ตอนหนุมานไป    
สืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา ตอนนี้จะเปนตอนที่หนุมานเผาลงกาดวยจะเปนตอนที่สนุก เพราะมี
อนุภาคหลาย ๆ ตอนในตอนเดียวกัน เชน ตามหานางสีดา เผาลงกา หนุมานพยายามดับไฟที่หาง 
ตอนจองถนน  ผูอานจะเห็นในความเพียรของหนุมานที่สามารถจองถนนใหพระรามนําทหารขาม
ลงกาได ตอนไมยราพมาลักพระรามไปเมืองบาดาล ผูอานจะเห็นความสามารถดานการใชกลอุบาย 
และการรบของหนุมาน ตอนหนุมานไปเก็บยารักษาพระลักษมณก็เปนตอนที่ผูอานเห็นความเพียร
ในการหายาของหนุมานและชวยลุนกับการไปเก็บยาดวยเวลาที่จํากัด  ตอมาก็รูสึกสงสารที่หนุมาน
ถูกพระอาทิตยเผา สวนตอนหนุมานไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐจะเปนตอนที่ผูอานเห็น
ความสามารถของหนุมานในดานการใชกลอุบาย นอกจากนั้นยังมองเห็นความจงรักภักดีของ      
หนุมานที่ไมมีใครเทียบได  สวนใน เร่ือง ลังกาสิบโห ผูแตงตองการรวบรวมตอนสําคัญ ๆและเห็น
วาสนุกที่มีในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกใหมากที่สุดซ่ึงสวนใหญจะเปน
ตอนที่เกี่ยวกับการใชกลอุบาย และการแสดงความสามารถดานการรบของหนุมาน เชน ศึกไวยกัน 
ศึกอินทรชิต ศึกกุมภกรรณ ศึกสหัสเดชะ ศึกบรรลัยกัลป และเพิ่มตอนหนุมานไปขอนางเกงคําให
บุตรพระราม เพื่อเพิ่มบทบาทดานการทูตใหหนุมานนอกเหนือจากการรบเพียงอยางเดียว

จากการศึกษาบทบาทของทหารดานอธิบดี 4 ของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ของ
ลานนาในแตละดานพบวาดานฉันทาธิบดี หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ตางพรอมที่จะทําตาม
คําส่ังของพระรามอยางเต็มใจ หนุมานในเรื่อง หอรมาน และปรัมมเหียร จะเปนทหารที่เนนในดาน
วิริยาธิบดีหรือความขยันและดานวิมังสาธิบดี หรือการรูจักใชอุบายในการทํางานมากกวาเรื่องอื่น ๆ 
อาจเกิดจากผูแตง แตงใหหนุมานเปนผูชวยพระราม พระรามมีหนาที่สําคัญ คือ รบกับฝาย    ทศ
กัณฐ สวนหนุมานก็แสดงตนเปนผูชวยที่ดีโดยการอาสาทํางานเพื่อพระรามโดยที่พระรามไมตองสั่ง     
หนุมานจึงตองรูจักวางแผนในการทํางาน เชน การใชอุบายตาง ๆ เพื่อมิใหฝายทศกัณฐจับตัวได 
สวนในเรื่อง พรหมจักร  และ ลังกาสิบโหจะเนนดานจิตาธิบดีหรือการรบมากกวาเรื่องอื่น ๆ อาจ
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เกิดจากผูแตงตองการสรางตัวละครที่มีความสามารถดานการรบเปนพิเศษก็ได ในเรื่อง อุสสาบารส 
ผูแตงสรางให  หนุมานเปนเพียงทหารที่คอยทําตามรับสั่งพระยาพานพรหมทัตตกุมาร และพระบา
รสวามีใครคิดรายตอตนบาง หนุมานเคยรบแพพระยาพานพรหมทัตตกุมารและพระบารสจึงตอง
ยอมเปนขารับใชของทั้งสอง หนุมานในเรื่องอุสสาบารสจึงเปนเพียงผูชวยของพระเอกเทานั้น

2.1.2.2 บทบาทของหนุมานในฐานะทหารของพระรามในรามเกียรติ์ภาคตะวันตกฉบับวัด
ขนอน

สถานภาพติดตัว บุตรพระพาย
สถานภาพแหงความสําเร็จ ทหารพระราม

จากการศึกษาสถานภาพของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน พบวาหนุมานมีสถาน
ภาพติดตัวเปนบุตรพระพาย อยางไรก็ตามการแสดงบทบาทของหนุมานคือการเปนทหารของ
พระรามซึ่งจะเปนสถาพภาพแหงความสําเร็จตามบทบาทที่ไดรับ บทบาทในฐานะทหารของ
พระรามในรามเกียรติ์วัดขนอนที่เห็นไดอยางเดนชัดเจนมีดังนี้

1. ฉันทาธิบดี
ตอน ศึกวิรุณมุข
สังเกตไดในตอนที่ทศกัณฐใหวิรุณมุขผูเปนหลานออกรบ วิรุณมุขรายคาถามิใหฝาย

พระรามเห็นกองทัพตนแลวเขาไปฆาวานรลมตายเปนจํานวนมาก พระลักษณถามพิเภกถึงสาเหตุที่
มองไมเห็นวิรุณมุข พิเภกบอกวาเปนเพราะวิรุณมุขกําบังกายอยู ใหพระรามแผลงศรไปลอมวิรุณมุข 
วิ รุณมุขโดนตาข าย เพชรลอมไวก็ เหาะขึ้นไปบนอากาศรองไห  

พระรามไดยินเสียงรองจึงใหหนุมานไปจับวิรุณมุข หนุมานทําตามคําส่ังของพระรามเหาะ
ไปบอกวิรุณมุขวาจะมิใหพระรามฆาวิรุณมุขถาวิรุณมุขปรากฏกายใหเห็น “นี่แนะอสุรยักษเราจะ
ชวยกราบทูลองคพระทรงศักดิ์มิใหสังหารผลาญชีวิตทาน จงออกมาใหเราไดเห็นรางกายแลวเราจะ
พาไปถวายพระจักรี”   (รามเกียรติ์วัดขนอน : 174) วิรุณมุขไดยินเสียงหนุมานก็เนรมิตกายให      
หนุมานเห็น หนุมานมัดวิรุณมุขลงมาเฝาพระรามทันที

2. วิริยาธิบดี
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ตอน พระลักษณถูกศรพรหมาสตรของอินทรชิต
ชมพูพานทูลพระรามถึงผูที่จะไปเก็บยารักษาพระลักษณไดวาจะตองเปนหนุมาน เพราะที่

เขาอาวุธมีจักรกรดซึ่งกําลังหมุนอยู ผูที่ทําใหจักรกรดหยุดหมุนไดมีเพียงหนุมานเทานั้น

อันสรรพยานั้นมีอยูยังเขาอาวุธ ไกลที่สุดเหลือคะเน ช่ือ บุพพวิเทหทศทักษิณทวีปใหญ 
เขานั้นไซรมีจักรกรดรอบคีรี ถาแมนวากระบี่หนุมานรับโองการเก็บโอสถ อันจักรกรดนั้นก็
จะหยุดดวยฤทธีอันศักดาของพระองคจงทราบบาทาเถิดพระเจาขา

(รามเกียรติ์วัดขนอน : 110)

หนุมานรีบเหาะไปที่ภูเขายา จักรที่หมุนอยูก็หยุดหมุนทันที เทวดาใหหนุมานแบกภูเขาไป
เพราะไมสามารถถอนตัวยาได หนุมานจึงเนรมิตกายใหใหญเทาสวรรคช้ันพรหมแบกภูเขาไป    
“หนุมานนิมิตกายา เทามหาพรหเมศก็ชอนเอาคีรี บัดนี้เชิด” (รามเกียรติ์วัดขนอน : 111) เมื่อนําภูเขา
ยามาถึงแลวหนุมานก็ไมสามารถวางภูเขายาได เพราะสถานที่ขางลางเปนเพียงเกาะเล็ก ๆ หนุมาน
แสดงความเพียรแบกภูเขายาไปทางทิศเหนือแลวขอใหพระพายพัดยาใหมาตองกายพระลักษณจน
ฟนขึ้นมา

3.จิตาธิบดี
ตอนศึกอินทรชิต
ในเรื่องกลาววาอินทรชิตแปลงเปนพระอินทร  หนุมานเขาไปหักคอชางเอราวัณจนชางถึง

แกความตาย  ดังความวา

หนุมานหักคอไอยรา หนุนเศียรนิทรา
อนาถปถพี

( รามเกียรติ์วัดขนอน : 104)

ขอความตัดมาถึงตอนที่พิเภกมาถึงสนามยุทธ เห็นหนุมานนอนทับเศียรชางอยู พิเภกคิดใน
ใจวาหนุมานไมนาจะมาแพยักษ ดวยเปนบุตรของพระพาย แตหากใชลมเปาคงชวยทําใหหนุมาน
ฟนคืนมาได (จบตอนเพียงแคนี้) การที่หนุมานสามารถฆาชางเอราวัณไดเปนการพิสูจนไดวา       
หนุมานเปนผูที่มีความสามารถในดานการรบ

4. วิมังสาธิบดี
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ตอน หนุมานไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ
ในตอนที่หนุมานอาสาไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐมาถวายพระราม  หนุมานพา

องคตไปดวย หนุมานไปหาพระฤๅษีผูซ่ึงเก็บกลองดวงใจของทศกัณฐไว หนุมานออกอุบายแสรง
ทําเปนรองไหใหพระฤๅษีเห็น พระฤๅษีถามถึงสาเหตุที่หนุมานที่รองไห หนุมานตอบดวยมารยาวา
ตนถูกพระรามขับไลออกจากเมือง พระรามไมเคยเห็นความดีทั้ง ๆ ที่หนุมานชวยพระรามทําศึกมา
นับครั้งไมถวน ดังความวา

ขาพระเจาอยูในพลับพลารับอาสาพระรามลนเหลือ สูอาบเหงื่อตางน้ําทําแทบจะสิ้น
ชีวิต    สิ่งใดสักนิด  ก็มิไดใหเปนรางวัล สักคําหนึ่งทานก็มิไดวาดีคอยแตจะฆาดาตีวันละ
รอยครั้งพันหน พระรามโกรธกริ้วเหลือทน  ไมปราศรัยแลวก็ขับไลมิใหอยูพลับพลา ตั้งแต
ทําสงครามรับอาสาหนักเบามิไดวา มีแตความรังเกียจเดียดฉันท       คําหนึ่งทานจะวาดีนั้น
หามิได คอยแตจะหยิบผิดไปทุกเวลา ถาขืนอยูในพลับพลาก็คงจะมวยมรณ

 (รามเกียรติ์วัดขนอน : 140)

หนุมานออกอุบายใหพระฤๅษีพาตนไปเปนทหารของทศกัณฐ พระฤๅษีไมคิดวาหนุมานจะ
หวังดีตอทศกัณฐ เพราะหนุมานเคยเผาเมืองของทศกัณฐ และเคยขโมยเอาลูกหินบดยาของทศกัณฐ
ไปและยังเคยผูกผมของทศกัณฐกับนางมณโฑ หนุมานเห็นพระฤๅษีไมยอมพาตนไปหาทศกัณฐจึง
รายมนตมหาละลวยใสพระฤๅษีใหพระฤๅษีชวยตน คร้ันพระฤๅษีตองมนตของหนุมานจึงพา
หนุมานไปหาทศกัณฐ หนุมานไดลวงใหพระฤๅษีนํากลองดวงใจของทศกัณฐไปดวยโดยใหเหตุผล
วากลัวนิลพัทธทหารของพระรามจะมาลักเอากลองดวงใจไป ดังความวา

หลานจะเตือนสติพระเจาตา ดวยอายนิลพัทธมันมีฤทธิ์มันคิดอิจฉาอยูกับดิฉัน พิเภก
นั้นเขาดูรูวาพระเจาตาไมอยูยังกุฎิ ก็จะกราบทูลพระราม พระรามก็จะใชใหอายกระบี่นิล
พัทธมาลักเอาดวงใจไปเสียดอกกระมังพระเจาคะ

(รามเกียรติ์วัดขนอน : 143)

หนุมานขอใหพระฤๅษีฝากกลองดวงใจไวแกองคต พระฤๅษีไมไวใจองคต หนุมานกลาววา
องคตมีนิสัยซ่ือสัตยไมคดเหมือนชื่อ ในที่สุดพระฤๅษีก็หลงกลหนุมานฝากกลองดวงใจของทศ
กัณฐใหองคตถือไว หนุมานสั่งใหองคตนํากลองดวงใจของทศกัณฐไปไวที่เขาอัญชัน ดังความวา
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เจาพี่เจาจงเอากลองศิลานี้ไปไวยังเขาอัญชัน ครบสามวันแลวพี่จะเนรมิตใหเปนพายุ
ใหญมาถึงเจา  แลวเอากลองศิลาไปพี่ ถาแมนองคพระมุนีกลับออกมา เจาจงนิมิตกลองดวง
ชีวาใหกับพระอาจารยใหมใหจงได อยาลืมคําท่ีพี่สั่งไวหนาเจา

(รามเกียรติ์วัดขนอน : 144)

ทศกัณฐหลงกลหนุมานรับหนุมานไวเปนบุตรบุญธรรม ทศกัณฐใหหนุมานยกพลไปดู
ทวงทีของฝายพระราม คร้ันหนุมานพบพระลักษณหนุมานตองการใหฝายทศกัณฐไวใจตนจึงแกลง
พูดจาเยาะเยยพระลักษณ พระลักษณโกรธมากที่หนุมานไปเขาขางทศกัณฐ ทศกัณฐยกนาง    
สุวรรณกันยุมา ภรรยาของอินทรชิตใหหนุมาน ตอมาหนุมานก็ออกอุบายชวนทศกัณฐออกรบ เมื่อ
ไปถึงสนามรบหนุมานหลอกลอใหทศกัณฐรอตน โดยใหเหตุผลวาตนจะไปจับพระรามมาถวาย 
องคตเห็นหนุมานเหาะมาจึงหยิบเอากลองดวงใจสงใหนุมาน เมื่อไมมีกลองดวงใจทศกัณฐก็ถูก
พระรามฆาตาย

ตอน ศึกบรรลัยกัลป
หนุมานตองการฆาบรรลัยกัลป จึงออกอุบายแปลงเปนกระบือเพื่อใหลวงบรรลัยกัลปฉุด

ตนขึ้นมาจากปลัก

อยาเลยเราจะแกลงแปลงเปนกระบืออยูยังทางมรคาที่มันมา ใหอสุรากระชากชักเราขึ้น
มาใหได กําลังมันจึงจะถอยไป วาแลวก็รายพระเวทยคาถากลายเปนกาสรจมอยูยังพื้นพสุธา

( รามเกียรติ์วัดขนอน : 184)

เมื่อบรรลัยกัลปเห็นกระบือหนุมานจึงถามหาที่อยูพระรามจากกระบือหนุมาน  หนุมาน
ออกอุบายใหบรรลัยกัลปยกตนขึ้นจากปลักโคลนกอนแลวจึงจะบอกทางใหบรรลัยกัลป “ออ ทาน
เอาเราขึ้นจากตมกอนซิ เราถึงจะบอกทาน” (รามเกียรติ์วัดขนอน : 174)    บรรลัยกัลปยกหนุมานจน
เหนื่อย หนุมานออกอุบายใหบรรลัยกัลปไปอาบน้ําแลวคอยมาฉุดตนใหมเพื่อใหบรรลัยกัลปหมด
แรง  หนุมานเห็นบรรลัยกัลปมีกําลังมากจึงสูกับบรรลัยกัลป แตก็ไมสามารถสูไดในรางของกระบือ 
จึงคิดหาวิธีใหมโดยการหนีเขาปาเพื่อแปลงกายเปนวานรติดอยูกับตอมะกอกขอใหบรรลัยกัลปยก
ตนขึ้น ดังความวา

หนุมานผูมีฤทธิ์ไกรก็แปลงเปนวานรติดตอมะกอก เอาหางนั้นแยงไปถึงบาดาล ตีนทั้ง
สองขางก็แยงลงไปในบาดาลใหพระยามารมันอุมเขาขึ้นใหจงได
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(รามเกียรติ์วัดขนอน : 85)

หนุมานจับบรรลัยกัลปไมไดเพราะกายของบรรลัยกัลปล่ืนมาก หนุมานจึงแปลงกายเปน
หนุมานอีกตัวหนึ่งรบอยูกับบรรลัยกัลป

วานรจับอสุรยักษหลายครั้งหลายคราไมอยู จนหมดสิ้นกําลังขุนกระบี่ผูมีฤทธิ์รําพึงคิด
ในพระทัย อยาเลยเราจะแปลงกายรายพระเวทคาถาใหรบอยูกับบรรลัยกัลป แลวเราจะหนี
ไปยังองคพระมุนี วาพลางขุนกระบี่ก็รายพระเวทคาถากลายเปนรูปหนุมานเหาะเขาชิงชัยกับ
บรรลัยกัลป บัดนี้ เชิด

( รามเกียรติ์วัดขนอน : 174)

หนุมานเหาะไปหาพระสิทธาขอใหพระสิทธาบอกวิธีฆาบรรลัยกัลป   พระสิทธาชี้แนะให
หนุมานเดินไปหนาศาลา หนุมานเห็นมีแตฝุนทรายจึงนําเอาฝุนทรายมาที่สนามรบ แลวซัดไปที่
บรรลัยกัลป ในที่สุดหนุมานก็สามารถฆาบรรลัยกัลปได

หนุมานก็ซัดฝุนเขาไปตรลบไปทั้งตัวบรรลัยกัลป    ดวยศักดาขุนกระบี่ผูมีฤทธาก็จับ
อสุราดวยฤทธีก็จับไดดวยกําลังขุนกระบี่ แลววานรก็ฟาดลงกับพื้นพสุธาจับตีนอสุราแยกทั้ง 
๒ ขาง จนมรณาอยูท่ีตรงนั้น

 ( รามเกียรติ์วัดขนอน : 185)

บทบาทการเปนทหารของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน สามารถสรุปในตารางไวดัง
นี้

เหตุการณ ฉันทาธิบดี วิริยาธิบดี จิตาธิบดี วิมังสาธิบดี
ศึกอินทรชิต - - -
พระลักษณถูกศรอินทรชิต - - -
ศึกวิรุณมุข - - -
หนุมานลวงกลองดวงใจของทศ
กัณฐ

- - -

ตอนศึกบรรลัยกัลป - - -
จากการศึกษาบทบาทของหนุมานดานอธิบดี 4 ในรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน พบวา หนุมาน

ในรามเกียรติ์ภาคตะวันตกจะมีคุณสมบัติดานวิมังสาธิบดี  เดนกวาดานอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเกิดจากผูแตง       
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หนุมานในรามเกียรติ์ภาคตะวันตกตองการเนนบทบาทของทหารที่มีความสามารถในการใช        
กลอุบายในการทํางานมากกวาดานอื่น ๆ

2.1.2.3 บทบาทของหนุมานในฐานะทหารของพระรามในรามเกียรติ์ภาคใตฉบับวัดควนเกย

สถานภาพติดตัว บุตรพระอิศวร
สถานภาพแหงความสําเร็จ ทหารพระราม

จากการศึกษาสถานภาพของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกย พบวาหนุมานมีสถาน
ภาพติดตัวเปนบุตรพระอิศวร      แตบทบาทที่หนุมานไดรับคือการเปนทหารของพระรามซึ่งจะ
เปนสถาพภาพแหงความสําเร็จตามบทบาทที่ไดรับดังในรามเกียรติ์ฉบับอื่น ๆ บทบาทในฐานะ
ทหารของพระรามในรามเกียรติ์วัดควนเกยที่เห็นไดอยางเดนชัดมีดังนี้

1. ฉันทาธิบดี
ตอน จองถนน
พระรามสั่งใหหนุมานไปเอาตําราที่พระดาบส  เพราะผูที่สามารถไปเอาตําราไดคือหนุมาน

เอง ดังความวา

ยังมีดาบส รอยหนึ่งนักพรต ทานอยูอาศัย
ทุกกึ่งทุกกัลป คาคบพระไทร อึงคนึงอยู   โคนไทรบคลา

ดาบสนั้นแล อยูแกสิ้นแน แกถือตํารา
เมื่อใดวานรขาว เผือกผูโสภา เพื่อนไปเอา  จึงไดดีใจ

(รามเกียรติ์วัดควนเกย : 204 )

พระรามใหหนุมานไปขอตําราไปลงกาจากพระดาบส ดังความวา

พระดาบสเจา องคหนึ่งนั้นเลา อยูโคนพระไทร
ทานถือตํารา จักไดข้ึนไป ทานเจาใหได    แกพระโคดม

บัดนั้นหนุมาน จําเพาะเหาะทะยาน ไปเร็วราวลม
ไหวตนพระไทร ไหวพระโคดม สองมือรวบกลม    ฉีกออกบนาน

(รามเกียรติ์วัดควนเกย : 204 )
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หนุมานทําตามคําส่ังของพระรามดวยความเต็มใจ

2. วิริยาธิบดี
ตอน จองถนน
หนุมานแสดงความเพียรในการไปหาตําราไปลงกาโดยการไปหาดาบส และขอตําราจาก

พระดาบส พระดาบสเห็นหนุมานมีลักษณะตรงตามตําราจึงยื่นตําราใหหนุมาน หนุมานนําตารามา
ใหพระราม ในตําราบอกวาแผนที่ไปลงกาซอนอยูในศิลา พระรามจึงส่ังใหทหารหาศิลาดังกลาว ดัง
ความวา

คนเดียวเที่ยวจบ เรียกธาตรีลบ พบกอนศิลา
เพื่อนแบกทะยาน          มาสูรามา     และในตํารา ………………

ศิลาจึงแตก ยับยอยออกแหลก พบแลวฉงน 
(รามเกียรติ์วัดควนเกย : 205 )

ในตอนที่ทหารชวยกันตัดทางตั้งแตภูเขาใหญไปจนถึงถํ้าที่มีนกสัมพาทีอยู หนุมานชวยนก
สัมพาทีใหพนจากคําสาป ดังความวา

พระยาชมพู จึง…………….ดู คําแหงบนาน
วานรพันหนึ่ง เปนยอดบริวาร ตัดทางกันดาร ไปโดยพงพี

แตภูเขาใหญ เขาตัดทางไป ถึงสัมพาที
ครุฑาอาศัย ในคูหามี ช่ือสัมพาที ตองสาปทินกร

(รามเกียรติ์วัดควนเกย : 205)

ตอน องคตสื่อสาร
พระรามมีคําส่ังใหองคตไปเปนทูตเพื่อขอใหทาวมหาชมพูสวามิภักดิ์ตอพระราม หนุมาน

แสดงความเพียรไปกับองคตดวยปรากฏวาทาวมหาชมพูไมยอมสวามิภักดิ์ตอพระราม หนุมานจึง
เปาใหหลับแลวยกเตียงนอนมาถวายพระราม  ในตอนที่นิลเพชร นิลพัตรเห็นทาวมหาชมพูถูก
หนุมานจับตัวมาจึงแปลงกายเปนแมลงวันเขาไปจับหูทั้งสองของทาวมหาชมพู หนุมานเห็นดังนั้น
จึงรีบเขาไปจับแมลงวันทั้งสองทันที ดังความวา
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หนุมานเพื่อนเจากล จับแมลงวันไดท้ังสอง
วาหลานทานทั้งสอง เขาตามมาฟงอาการ

(รามเกียรติ์วัดควนเกย : 102)

บทบาทการเปนทหารของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกย สามารถสรุปในตารางไว
ดังนี้

เหตุการณ ฉันทาธิบดี วิริยาธิบดี จิตาธิบดี วิมังสาธิบดี
จองถนน - -
องคตสื่อสาร - - -

จากการศึกษาบทบาทของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกย พบวาหนุมานจะมีคุณ
สมบัติของอธิบดี 4 ดานวิริยาธิบดีเดนชัดที่สุด หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกย จะแสดงความ
เพียรดวยการอาสาทํางานเพื่อพระรามดวยความเต็มใจเชนเดียวกับหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลาน
นา สวนบทบาทดานอื่น ๆ จะไมเดน โดยเฉพาะดานจิตาธิบดี และวิมังสาธิบดีไมปรากฏใหเห็น อาจ
เกิดจากรามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกย มีเนื้อหานอยจึงมองไมเห็นรายละเอียดดานอื่น ๆ ชัดเจน

2.1.2.4 บทบาทของหนุมานในฐานะทหารของพระรามในรามเกียรติ์ภาคอีสาน

สถานภาพติดตัว บุตรพระราม
สถานภาพแหงความสําเร็จ ทหารพระราม

จากการศึกษาบทบาทของหนุมานในเรื่อง พระลักพระลาม และพระรามชาดก ผูเขียนวิทยา
นิพนธตั้งขอสังเกตวาถึงแมหนุมานจะเปนบุตรของพระราม แตหนุมานจะมีบทบาทเหมือนทหาร
ของพระรามทุกประการ สถานภาพที่หนุมานไดรับจึงขัดแยง (role conflict)16    กับบทบาทของหนุ
มานเอง อาจเกิดจากหนุมานในรามเกียรติ์เร่ือง พระลักพระลาม และพระรามชาดก จะตองแสดงบท
บาทตามคูบทที่ไดรับ ในรามเกียรติ์เร่ือง พระลักพระลาม และพระรามชาดก ในยามศึกสงคราม
พระรามมีสถานภาพเปนแมทัพมีบทบาทในการบัญชากองทัพ หนุมานจึงตองปรับบทบาทของตน

                                                          
16พัทยา สายหู, กลไกของสังคม, 47.
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ไปตามคูบทที่ไดรับกลาวคือ หนุมานจะตองแสดงบทบาทตามสถานภาพของพระรามในสถาน
การณขณะนั้นเพื่อใหเกิดความสัมพันธกัน แมวาหนุมานจะเปนบุตรของพระรามก็ตาม  การทํางาน
ของหนุมานในเรื่อง พระลักพระลาม และพระรามชาดก จึงมิใชการทํางานตามบทบาทของบุตรที่มี
ตอบิดา แตจากการปฏิบัติหนาที่ของหนุมานพบวาหนุมานเลือกที่จะปฏิบัติหนาที่ของทหารคนหนึ่ง
เฉกเชนเดียวกับสุครีพซ่ึงมีหนาที่รับฟงคําส่ังของพระราม และแสดงบทบาทเหมือน        หนุมาน
ทุกประการ เพียงแตพระรามอาจเห็นวาหนุมานมีความสามารถมากกวาสุครีพจึงไววางใจใหหนุ
มานทํางานตาง ๆ บทบาทของหนุมานในเรื่อง พระลักพระลาม และพระรามชาดก จึงเปนบทบาทที่
ขัดแยงกันตามสถานภาพที่เปนจริง

1. ฉันทาธิบดี
ตอนหนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา
ในเรื่อง พระลักพระลาม และพระรามชาดก พระรามใหหนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมือง

ลงกา หนุมานก็ไปทําดวยความเต็มใจ หนุมานรีบแจงขาวเรื่องพระรามใหนางทราบวา พระรามคอย
นางอยู และโศกเศราคิดถึงนาง ขอใหนางไปกับตน นางสีดาสั่งใหหนุมานทูลพระรามใหมาชวยนาง
ดวย

ตอนจองถนน
ในเรื่อง พระลักพระลาม พระลามสั่งใหพะลีจันทน และหุลละมานหาทางขามไปลังกา   

ทั้งสองตางพากันไปหาทางสําหรับขามลังกา ในเรื่อง พระรามชาดก พญารามราชสั่งใหหุนละมาน
พาพี่นองของตนไปหาแหลงน้ําตื้นเพื่อจองถนนไปลงกา  หุนละมานรับคําส่ังของพญารามราชดวย
ความเต็มใจ

ตอนหนุมานเก็บยารักษาพระลักษมณ
ในเรื่อง พระลักพระลาม โมกขะสักแผลงศรมาถูกเทาของพระลาม พระลามใหหุลละมาน

ไปหายาแก หุลละมานก็ไปดวยความเต็มใจ ในเรื่อง พระรามชาดก พญารามราชตองการให        
บุพกรรมที่ตนมีอยูหมดไปจึงเอาเทาออกมารับศรของพญาราพณาสวรบังเกิดความเจ็บปวดแสน 
พญารามราชเรียกใหหุนละมานไปชวยตนเก็บยา หุนละมานทําตามคําสั่งโดยรีบไปเก็บยามาชวย
รักษาพญารามราชทันที

ตอนหนุมานลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ
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ในเรื่อง  พระรามชาดก  พญารามราชจะสังหารพญาราพณาสวร  แตการสังหาร                
พญาราพณาสวรไดนั้นจะตองใชธนูที่ช่ือแกววิเชียรเพชร  พญารามราชจึงส่ังใหหุนละมานไปเอาธนู
มา หุนละมานรีบไปทําตามคําส่ังของพญารามราช

บทบาทการเปนทหารของหนุมานดานฉันทาธิบดีในรามเกียรติ์อีสาน สามารถสรุปในตา
รางไวดังนี้

เหตุการณ ร.ร. ร.ล.
หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา
จองถนน
หนุมานเก็บยารักษาพระลักษมณ
หนุมานลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ -

จากการศึกษาดานฉันทาธิบดีพบวาในเรื่อง พระลักพระลาม และพระรามชาดก หนุมานจะ
เปนผูที่ทําตามคําส่ังของพระรามอยางเต็มใจ โดยเฉพาะตอนจองถนน และเก็บยารักษาพระราม อาจ
เกิดจากพระรามคิดวาเปนงานที่หนักและเสี่ยงภัย ผูที่สามารถทํางานนี้ไดจึงควรเปนทหารที่เกง 
พระรามจึงส่ังใหหนุมานทํา และหนุมานก็สามารถทํางานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

2.วิริยาธิบดี
ตอนหนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา
ในเรื่อง พระรามชาดก และพระลักพระลาม หุลละมานแสดงความเพียรอาสาไปสืบขาว

นางสีดาที่เมืองลงกา หลังจากพบนางแลวหุลละมานก็มอบแหวนใหนางสีดา

ตอนจองถนน
ในเรื่อง พระลักพระลาม หุลละมานแสดงความเพียรชวยพระลามหาทางขามไปลงกาโดย

การไปถามหาแหลงน้ําตื้นจากพระฤๅษี 3 ตน หุลละมานไปถามพระฤๅษีตนแรก พระฤๅษีบอกวา
ตนเพิ่งมาอยูจึงไมรูแหลงน้ําตื้นใหหุลละมานไปถามพระฤๅษีอีกตนหนึ่งที่นั่งสมาธิอยูที่ตนไมใหญ  
“ตนเฮานี้ทะลอนเนานั่งอยู จิงแลว อันจักฮูที่เคาจิงแททางนั้นก็บมี แทแลว ทอวายังมีเจามหารัสสี
ตนหนึ่งเจาก็เนานั่งเคาไมใฮตนใหญกวมเขือจิ่งไปถามทอนพระรัสสียืนยิ่ง จิงแลว ลางจักฮูทางแท
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เบาสงค”  (พระลักพระลาม : 60) เมื่อหุลละมานไปถามพระฤๅษีตนที่สอง พระฤๅษีก็ไมรูแหลงน้ํา
ตื้น พระฤๅษีตนที่สองใหไปถามพระฤๅษีตนที่สาม

 เมื่อนั้นพะลีจันทนพรอมหุลละมานไปฮีบ เถิงตนไมใฮนั้น จิ่งถาม เชื่อจิ่งเห็น
พระบาทเจาพระรัสสีสถิตอยู เลยเลาไหวถามเคาแหงทาง เมื่อนั้น รัสสีตานจารจาสอง
ออนเฮาก็บหอนฮูเห็นแทท่ีทาง เจาเอย ทอวายังมีเจารัสสีตนหนึ่งพระก็เนาอยูถ้ําผานั้น
ใหญกวม เขือจงไปถามทอน พระรัสสียืนยิ่ง จิงดาย ชอบวายังซิฮูจิงแทเบาสงก เจาเอย

(พระลักพระลาม : 60)

หุลละมานเหาะไปถามพระฤๅษีตนที่สามซึ่งกําลังนั่งสมาธิที่หนาผาใหญ  พระฤๅษีบอก    
หุลละมานวาตําราบอกแหลงน้ําตื้นอยูในทองปลาอานนทซ่ึงเปนปลาที่ตัวใหญมาก พระฤๅษีให         
หุลละมานเหาะเขาไปในปากของปลาอานนท

เมื่อนั้น เขือก็นบบาทเจาแลวสั่งลาไปเถิงหินหลวงเกื่อนเภพังมาง บาจิ่งเห็นจอมรัสสีเจา
เนาในถ้ําใหญ เลยเลานบบาทไทถามท่ีหนทาง พระจิ่งจาคํางามบอกไปในน้ําทอวายังมีปงคะ
ลาเซื้อมัสสาตัวใหญช่ือวา “ ปลาอานนท ” ทอเขาสุเมรุแกว เฮาก็เคยไดยินเขาเวาบูฮาณกาล
สืบตอ มานั้น ตํานานมีอยูทองปลา “ อานนท ” ตัวใหญ

(พระลักพระลาม : 60)

ตอมาหุลละมานก็ไดเนรมิตใหเปนพระอาทิตยเจ็ดดวงคาบเขาไปในทองปลาอานนทแลว
ซอกซอนไปตามทอง ตับ และปอดของปลาแลวนําตาราออกมา

แตนั้น ขาก็จงแลซายเผลียงไปปอมเมฆก็จิ่งเถิงแหงหองคันธารเขาใหญ ปลาก็เนาอยู
พื้นสมุทรใตหวางดอย หั้นแลว หุลละมานทาวทําฤทธีเฮืองฮุง บาก็บไดหยอนยานเสียแททอ
ใย บาก็นีรมิตใหเปนตาวันเจ็ดหนวย ปากคาบไดเยืองเขาในทองปากปลา บาก็นําใตทอง
พุงปลา ตับ ปอดเลยซอกไดตํานานนั้นออกมา แทแลว

(พระลักพระลาม : 60)

หลังจากที่ไดตําราบอกแหลงน้ําตื้นมาแลว ตอมาหุลละมานก็สามารถหาแหลงน้ําตื้นได   
หุลละมานใหพระลาม และทหารลองหยั่งน้ําดูวาสามารถเดินไปไดหรือไม  พระลัก พระลาม         
พะลีจันทน พญาครุฑทอง และบรรดาไพรพลจํานวนมากจึงพากันลงไปหยุดอยูที่บริเวณน้ําตื้นซึ่งมี
ระยะทางที่กวางมาก ปรากฏวาเดินไดอยางสบาย น้ําลึกแคเขามีกอนหินเรียบเสมอกันไปโดยตลอด  
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พระลามจึงใหบรรดาไพรพลพากันเดินไปจนถึงเมืองลงกาซึ่งใชระยะเวลาในการเดินหลายเดือน ตอ
มาพระลามก็ส่ังใหทหารชวยกันสรางสถานที่ตั้งคายบริเวณริมน้ํา ทหารจํานวนมากชวยกันหาไม
สรางกําแพงออมคายทั้งส่ีดาน การเตรียมสถานที่ตั้งคายครั้งนี้กอใหเกิดเสียงดังมากดังความวา

จักวาแมนบอนนี้ดูแทหยั่งดู  กอนเทอญจักวาเล็กและตื้นเปนสิ่งสันใด บฮูแตนั้นแซว ๆ 
เขาหยั่งลงดูตื้นเปนพะแนงกอนหินหลวงยาวโยชน เลิกและตื้นเพียงเขาแขงขา แตนั้น     
พระลักพรอมเสตถะราชกุมารกับทั้งหุลละมานหยั่งลงเถิงพื้นน้ํายังเลาตื้นเดินยางสําบายบาน 
แลนา แตนั้น พระลามนาถเนื้อนามหนอองคกะสัตร พะลีจันทนท้ังครุฑทองหยั่งลงโดย
พรอมโยธาไททันกางลานโกฏิ เลยเลาเห็นแมน้ําดูกวางโยชนยาวน้ํานั้น เลิกและกวางกะแส
หลวงแสนโยชน จอมภูธรจอดเซาพลยั้งเซาในน้ําสมุทรหลวงอนันเนกเทิงแผนกอนผาลาน
ฮาบเพียงนับแตภูธรขวามสมุทรหลวงน้ําใหญหลายวันเดือนฮอดแดนเมืองทาว แลวเลาออก
จากน้ําเซาที่แคมชล แลเยอ โยธาหลายคาดปะโคนเคียนแลว เขาก็ขุดคูออมปกตูเวียงท้ังสี่ 
ยายกันไวซูดานเหนือใตฮอบเวียง เขาก็ซวา ๆ ทวงสังแทดังลือ นั้นจา

(พระลักพระลาม : 89)

ในเรื่อง พระรามชาดก หุนละมานเพียรพยายามหาแหลงน้ําตื้นทุก ๆ ที่จนพบกับบริเวณ
ของน้ําแหงหนึ่งมีความลึกประมาณเขา กวางราวแปดวา หุนละมานจึงขออาสาจองถนนพาทหาร
ขามไป พญารามราชก็อนุญาตใหหุนละมานทําตามที่ขอ หุนละมานจึงพาพี่นองไปหาไมยาวมาทํา
เปนเขื่อน แลวขนหินมาถมไปจนถึงฝงลงกา ใชเวลาในการจองถนน  3 วัน 3 คืน

สี่พี่นองไปแลว พบบอน้ําเล็กน้ําตื้นเพียงหัวเขา กวางราวแปดวาเปนที่ราบ แตคนที่จะ
เดินขามไป ยอมลําบากเมื่อยลาแขงเขาเพราะทางไกลดวย อาจลมเจ็บตายลง ขออาสาจองขัว
ใหไพรพลเขาไปโดยสะดวก พญารามราชอนุญาต สี่พี่นองไปถอนไมยาวปกเปนเขื่อน ขน
โหงนหินถมตลอดไปถึงฝงลงกา สิ้นเวลาสามวัน สามคืน

 (พระรามชาดก : 81)

ตอนไมยราพลักพระรามไปเมืองบาดาล
ในเรื่อง พระลักพระลาม ตอนที่ยักษจะมาลักพระลามไปเมืองบาดาล หุลละมานแสดง

ความเพียรชวยปองกันทัพจากขาศึกโดยการเอาปากอมกองทัพไวดังความวา“หุลละมานเจาลือชาจบ
เพท บาก็อาปากกวางคือถํ้าหมื่นวา อันวาชางและมาสัพพะส่ิงพลแสนคนหลวงหลายเขาเต็มในทอง 
บาก็อมพลไดสิบอักโขทัดเที่ยงก็บมีเดือดฮอนสักแททอใย” (พระลักพระลาม :74) แตหุลละมานก็
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ไมสามารถชวยพระลามไมใหยักษจับตัวไปได เพราะยักษเอาแกวไปไวยังทิศตะวันออกทําให
เหมือนพระอาทิตยขึ้น หุลละมานคิดวาเชาแลวจึงเลิกอมกองทัพแลวเขานอน ยักษจึงลักพระลาม 
พระลัก และทาวพะลีจันทนไปได หุลละมานตื่นขึ้นมาไมเห็นทั้งสามก็คิดวาเปนกลอุบายของยักษ 
จึงรีบเหาะไปชวยพระลามทันที หุลละมานใชความพยายามอยางเต็มที่ในการตามหาพระลาม  
หุลละมานติดตามไปสืบขาวพระลามจนทราบสถานที่ที่ยักษขังพระลามไว

ในเรื่อง  พระรามชาดก  ทาวหุนละมานและพี่นองของตน  คือ ทาวขวัญเทาฟา                 
ทาวชาตะพญา และทาวกัณหาพญาอาสาไปชวยพญารามราชซึ่งถูกพญาปตตะลุมลักไปเมืองบาดาล 
เมื่อส่ีพี่นองพบพญารามราชและเห็นพญารามราชกําลังรองไหอยู ทั้งสี่จึงชวยกันนําพญารามราช
ออกมาไวที่ดอนทรายแหงหนึ่ง ตอมาหุนละมานไดเนรมิตสุมเหล็กครอบพญาปตตะลุมไวแทน

ตอนหนุมานเก็บยารักษาพระลักษมณ
ในเรื่อง พระลักพระลาม ตอนที่หุลละมานไปเก็บยา หุลละมานแสดงความเพียรเอายามา

ถวายพระลามถึง 2 ครั้ง แตไมใชตัวยาที่จะแกพิษหอกโมกขะสักได เมื่อกลับมาที่ภูเขายาอีกครั้ง    
หุลละมานก็ไปขอรองใหพระอาทิตยหยุดเดิน โดยใหเหตุผลวาพระลามถูกหอกของโมกขะสัก
เพราะเอาเทาไปรับหอก ตองหายา 3 ชนิดใหทันกอนพระอาทิตยขึ้น แลวนํายาทั้งหมดมาฝนใสเทา
จึงจะหาย ขอใหพระอาทิตยเอ็นดูตนดวย ดังความวา

พอขอยนี้ซิตายมอดเมี้ยนวันนี้ ดั่งลือ บฮูโมกขะสักเจายิงธนูซัดถืก จิงแลวตีนซอดแลว
ดูลนเวทนา เจาเอย ผิวาหายาไดสามปะการมาใส อยาใหกายมื้อนี้ยาแกจิ่งซิดี วาอั้น อดได
ผายโผดขอยยั้งอยูพอคาว แดเทอญ ขอปาณีผายอีดูตนขอย

(พระลักพระลาม : 100)

พระอาทิตยก็ไมยอมทําตามคําขอรองของหุลละมาน หุลละมานรีบรอนที่จะชวยพระลาม
จึงจับพระอาทิตยขวางไปทางทิศตะวันออก    ตอมาหุลละมานไดเหาะไปยังดอยหลวงยกภูเขาทั้งลูก
มาใหพระลามเก็บยา และไดไปขอมูลโคอุสุภราช  โคอุสุภราชไมยอมใหมูลแกหุลละมานโดยให
เหตุผลวาตนจะถายมูลเฉพาะในวันเพ็ญเทานั้น  หุลละมานรีบรอนมากไมสามารถรอมูลของโคได
อีกตอไปจึงเอากําปนตีหลังโคจนโคถายมูลออกมา ดังความวา
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ทาวก็กําก่ําปนบายเทงฟาดแฮง บาก็ตีหลังเจาโคโณอุสุภะราช มือก็เลยบีบคั้นยังสวาง
แหงงัวเจาเอย แตนั้นงัวก็อดบไดตีงตนดิ้นดั่น ข้ีก็เลยหยาดยอยยังกนแหงงัว แตนั้นบาบาว
ทาวเหลียวเปงโคโณ ก็จิ่งเห็นคุตถังหลดลงเต็มหญา แตนั้นหุลละมานวางงัวปะปอยไปนั้น 
ทาวเอามือกอบไดยังข้ีลวด ทะยานนํามาถวายเจาราชาตนพอ

 (พระลักพระลาม : 102)

หลังจากที่ไดตัวยามาแลวหุลละมานก็เหาะไปบาดาลขอหมอนที่พญานาคหนุนนอน     
พญานาคปาดสวนหนึ่งใหแกหุลละมาน

ในเรื่อง พระรามชาดก ในการไปเก็บยาครั้งนี้หุนละมานมีความเพียรมาก สังเกตจากการที่
หุนละมานตองเหาะไปที่เขาคันธมาทนเพื่อเก็บสมุนไพร หุนละมานเรียกจนเหนื่อยแตสมุนไพรก็
ไมขานตอบ จนหุนละมานตองยกภูเขาทั้งลูกเหาะไปใหทาวเชฐกุมารเก็บตัวยา ตอมาก็เหาะกลับไป
ขอมูลของโคอุสุภราช ปรากฏวาโคอุสุภราชไมยอมถายมูลใหเพราะไดถายมูลไปหมดแลว             
โคอุสุภราชใหหุนละมานรออีก 7 วัน หุนละมานรอตอไปไมไหว เพราะหากรอถึง 7 วันพญา       
รามราชคงตายเสียกอน จึงเขาไปบีบทองโคใหโคอุสุภราชถายมูลออกมาจนสําเร็จ ตอมาหุนละมาน
เห็นพระอาทิตยใกลจะลับขอบฟาจึงรีบเขาไปขอรองใหพระอาทิตยอยาเพิ่งลับขอบฟา เพราะตน
ตองเก็บยาใหทันกอนที่ตะวันจะลับขอบฟาไป มิเชนนั้นพญารามราชจะเสียชีวิต พระอาทิตยไมยอม
บอกวาผิดประเพณี ดวยความรีบรอนหุนละมานจึงจับพระอาทิตยขวางไปทางทิศตะวันออกจน  
พระอาทิตยไมยอมขึ้นมาสองแสงอีก หลังจากนั้นหุนละมานตองแสดงความเพียรพยายามดําลงไปที่
ใตมหาสมุทรเพื่อขอแมหินสําหรับเปนที่บดยาจากหมอนหนุนนอนของพญากาลนาค หุนละมาน
เห็นพญากาลนาคหลับอยูจึงเขาไปกระชากใหพญากาลนาคตื่นแลวขอแมหินที่ทําดวยหมอนของ      
พญากาลนาค พญากาลนาคจึงยอมปาดหมอนสวนหนึ่งใหหุนละมาน เมื่อไดตัวยาครบแลว           
หุนละมานก็นําตัวยาไปใหทาวเชฐกุมารนํามาบดรวมกันเพื่อรักษาพญารามราชจนฟนคืนมา

บทบาทการเปนทหารของหนุมานดานวิริยาธิบดีในรามเกียรติ์อีสาน สามารถสรุปในตาราง
ไวดังนี้

เหตุการณ ร.ร. ร.ล.
หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา
จองถนน
ไมยราพลักพระรามไปเมืองบาดาล
หนุมานเก็บยารักษาพระลักษมณ
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จะเห็นไดวาดานวิริยาธิบดี หนุมานในเรื่อง พระรามชาดก และพระลักพระลาม   มีความ
เพียรในการทํางานมากสังเกตไดจากการชวยพระรามสืบขาวนางสีดาที่ลงกา การจองถนน การชวย
พระรามที่ถูกไมยราพลักตัวไป การเก็บยารักษาพระลักษมณ รวมไปถึงการลวงเอากลองดวงใจของ
ทศกัณฐ

3.จิตาธิบดี
ตอนหนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา
ในเรื่อง พระลักพระลาม หุลละมานพดหางใหสูงเสมอพญาฮาบมะนาสวนเพื่อทําให     

พญาฮาบมะนาสวนโกรธ ดังความวา “ทาวก็ทําฤทธีใหเปนวานรหกศอกบาก็ขดกอดเกี้ยวหางขึ้นนั่ง
สูงบา ก็คึดอยากใหเพียงแทนแกวพญาฮาบมะนาสวนจิ่งไดแปงแทนทองนั่งเพียงพญาเจา”         
(พระลักพระลาม : 55) ทาวฮาบมะนาสวนโกรธมากจึงใหทหารจับหุลละมาน แตก็ไมสามารถทํา
อันตรายหุลละมานได  ในเรื่อง พระรามชาดก หลังจากที่หุนละมานเห็นพญาราพณาสวรตื่นขึ้นมาก็
แปลงกายเปนวานรนอยขดหางขึ้นเปนแทนเสมอพญาราพณาสวร  พญาราพณาสวรโกรธมากสั่งให
จับหุนละมานไปฆา แตทหารก็ไมสามารถทําอันตรายหุนละมานได “สองพี่นองนีรมิตเปนลิงสอง
ตัวขดหางขึ้นเปนแทนนั่งสูงกวาพญาราพณาสวร พญากริ้วโกรธนักตวาดสั่งใหจับไปฆา”   
(พระรามชาดก : 74)

ตอนศึกชิวหา
ในเรื่อง พระลักพระลาม นางมัสสาหลวงทูลพญาฮาบมะนาสวนวา พระลามยกทัพมาตี

ลังกา พญาฮาบมะนาสวนใหชิวหาเนรมิตล้ินเปนสะพาน ชิวหาพลิกล้ินเมื่อเห็นพลของพระลามขาม
สะพานมา  หุลละมานเห็นทหารตกมหาสมุทรจึงเนรมิตฝามือใหญใหทหารเกาะขึ้นมาได             
ทาวเชษฐราชทูลพระลามวาเปนอุบายของชิวหา หุลละมานจึงเหาะไปตัดล้ินชิวหาดังความวา           
“ทาวก็นีรมิตเปนสิ่งนี้ทยานล้ําลวงกาย บาดเดียวจิงเหลียบหลบเกี้ยวทางหลังจักจวบไปนั้นทาวก็ทํา
แกวงแกตีนเจาบาดแฮง ตีนยอทํากะดน ชิวหาล้ินขาดตกลุมน้ํานทีกวางเลือดนอง” ( พระลัก       
พระลาม  : 88 - 89)

ในเรื่อง พระรามชาดก ชิวหาตองการฆาฝายพญารามราชโดยการเสกใหล้ินใหญกวางสาม
วา ยาวจากเกาะลงกาโคงไปจนถึงฝงชมพูทวีป ทาวหุนละมาน ทาวขวัญเทาฟา ทาวชาตะพญา และ
ทาวกัญหาพญาเห็นสะพานพลิกพญารามราช และบรรดาทหารตกลงไปในมหาสมุทร  หุนละมาน
และพี่นองจึงเนรมิตฝามือใหญไปรับ  เห็นขุนชิวหานั่งอาปากอยู จึงเขาตอสูกับขุนชิวหาส่ีพี่นองถีบ
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โคนล้ินของขุนชิวหาจนขาด  ทาวขวัญเทาฟาจึงนําโคนลิ้นของขุนชิวหาทิ้งมหาสมุทร เมื่อขุนชิวหา
หาล้ินของตนเองไมพบจึงขาดใจตาย ดังความวา

สี่พี่นองถีบพรอมกันถูกโคนลื่นขาดตกน้ํา ขุนชิวหาควาข้ึนมาตอติดอยางเกา เหลียวดู
ไมแลเห็นใครก็นั่งอาปากแลบลิ้นทอดเฉยอยู ทาวหุลละมานซ้ําถีบโคนลิ้นขาดอีก ทาวขวัญ
เทาฟาทะยานไปจับลิ้นที่ขาดพุงไปตกมหาสมุทร ขุนชิวหาเอาลิ้นตอไมได ก็สิ้นใจตาย

 (พระรามชาดก :  80)

ตอนไมยราพลักพระรามไปเมืองบาดาล
ในเรื่อง พระลักพระลาม หลังจากที่หุลละมานนําพระลามออกมาจากบาดาลแลว ยักษ

จํานวนมากเขามาจับหุลละมาน หุลละมานควายักษไดก็จับขายักษฟาดลงไป ยักษรีบเขามาตี         
หุลละมาน 3 คร้ัง หุลละมานโกรธมากจึงแปลงรางใหใหญเหมือนยักษดุรายทั่วไป ฝายยักษพากัน
เขามาหาหุลละมานเพื่อจะฆาใหตาย หุลละมานเนรมิตใหมียักษจํานวนหนึ่งพันตนเขาตอสูกับยักษ
เมืองบาดาล บรรดายักษเมืองบาดาลที่ถูกหุลละมานฆาตายตางพากันฟนขึ้นใหมอีกเปนจํานวนกวา
ลานตน แตหุลละมานก็ไมยอทอฆายักษตายลงไปทีละตน คอยักษขาด แขนหลุดออกจากกัน แต
ยักษก็กลับฟนมามากกวาเดิม

เมื่อนั้นยักษโขหลวงแลนมากุมไว บาก็ควาควีไดจับขายักษฟาด แทแลวยักษก็กาก่ําปน
ตีหลังสามบาทอันวายักษถอยฮายตัวนี้ซื่อลือ แทนอ แตนั้น หุลละมานผูลือซากุมเคียด       
บาก็นีรมิตใหเลาคีงสูงใหญคือดั่งผียักษฮายโดยดามคองคือ เมื่อนั้น ยักษก็โจด ๆ เอิ้นหาหมู
ฝูงผี แทแลวสูจงเอากันมาขาโจรตัวนี้ เมื่อนั้นบาก็นีรมิตใหเปนยักษโขพันหนึ่งเล็วผามางฟน
ขามุนวาย ยักษก็ตายไปแลวไหลมาลานโกฏิ แทแลว เมื่อนั้นบาบซาฟนแกวงมณฑลคนตอ
คนฟาดฟนตายมวน บาก็กวัดแกวงงาวคอขาดแขนหลุดนั้นแลว

(พระลักพระลาม  : 76-77)

หุลละมานเห็นดวยตาทิพยวายักษถอดกลองดวงใจซอนไวที่ดอยเขาแกว หุลละมานจึง
เนรมิตใหกายของตนหมุนควางเหมือนการปนฝายแลวเนรมิตใหแขนยาวพันโยชนยื่นแขนทั้งสอง
ขางรวบเอากลองดวงใจของยักษมา ตอมาหุลละมานก็สามารถฆายักษจนถึงแกความตาย

เมื่อนั้น หุลละมานทาวคณิงใจดูถี่ จิงแลว บาก็ตัดสองแจงมืนแหงตาทิพย ก็จิ่งเห็นกงใจ
อยูดอยเขาแกว มันก็ผันควาง ๆ เสมอสิ่งกงหลา นั้นแลว เมื่อนั้น บาก็นีรมิตใหแขนยาวพัน
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โยชน บาก็บซาเลยยื้อไปเถิง บไดไปฮอดหองเขาหลวงคันธมาต บาก็เหาะหอบเตนผยองผาย
เผนมา

  (พระลักพระลาม : 77)

บทบาทการเปนทหารของหนุมานดานจิตาธิบดีในรามเกียรติ์อีสาน สามารถสรุปในตาราง
ไวดังนี้

เหตุการณ ร.ร ร.ล
หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา
ชิวหา
ไมยราพลักพระรามไปเมืองบาดาล -

              ในดานจิตาธิบดีพบวา หนุมานในเรื่อง พระลักพระลาม จะมีความสามารถดานการ
รบมากกวาหนุมานในเรื่อง พระรามชาดก อาจเกิดจากหนุมานในเรื่อง พระลักพระลาม
ทํางานคนเดียวจึงสามารถแสดงความสามารถดานการรบอยางเห็นไดชัดเจน สวนหนุมานใน
เร่ือง พระรามชาดก มีพี่นองอีก 3 คนชวยงาน งานที่ทําจึงเสี่ยงนอยกวาการทําคนเดียว

4.วิมังสาธิบดี
ตอนหนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา
ในเรื่อง พระรามชาดก ในการไปสืบขาวนางสีดาหุนละมานออกอุบายแปลงกายเปนหญิง

งามเขาไปสืบขาวเพื่อมิใหยักษจับตัวได หลังจากที่มอบแหวนใหนางสีดาแลวหุนละมานก็เขาไปใน
คุมพญาราพณาสวร แลวรายมนตสะกดใหพญาราพณาสวรกับนางจันทาหลับ   ตอมาหุนละมานจึง
ออกอุบายแปลงกายเปนแมลงวันเขียวไปผูกผมพญาราพณาสวรกับนางจันทาใหเกิดความอับอาย 
“…จึ่งไปที่ขวงคุมพญาราพณาสวรรายมนตรสะกดพญาราพณาสวรกับนางจันทราใหหลับสนิทแลว
จําแลงแปลงเปนแมลงวันเขียวบินเขาไปที่หองพญาราพณาสวรขอดผมกับนางจันทาใหแนน” 
(พระรามชาดก : 74) ตอมาก็นําขาวของนางสีดาไปแจงใหพญารามราชทราบ
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ตอนศึกชิวหา
ในเรื่อง พระรามชาดก กอนที่จะไปฆาชิวหา ทั้งส่ีเห็นตองกันวามีศัตรูที่จงใจพลิกใหพวก

ตนตกทะเล จึงออกอุบายพากันแปลงเปนแมลงวันเขียวบินไปตามสะพานจนไปถึงฝงลงกา           
“ส่ีพี่นองจําแลงเปนแมลงวันบินไปตามขัว เร็วปร๋ือพักเดียวถึงฝงลงกา” (พระรามชาดก :  80)

ตอนไมยราพลักพระรามไปเมืองบาดาล
ในเรื่อง พระลักพระลาม ในการไปชวยพระรามในครั้งนี้หุลละมานออกอุบายโดยการ

แปลงเปนชายชรา ศีรษะหงอก หลังงอ ถือไมเทาเขาไปในเมืองเพื่อตามหาพระลาม “บาก็นีรมิตให
เปนผียักษใหญ ดูเถาฮายหัวหงอกหลังขด แทแลว บาก็ถือไมเทาทั้งเลาพายถงนําทางเขาไปฮอดฮิม
เมือง” (พระลักพระลาม : 76) ตอมาก็แปลงเปนแมลงวันบินไปจับสาแหรกของหญิงชราซึ่งกําลัง
หาบน้ําเขาเมือง จนสาแหรกขาดแตหญิงชราก็สามารถผูกสาเแหรกขึ้นไดใหมแลวหาบเขาเมืองตอ
ไป  “เมื่อนั้นบาก็นีรมิตตนเปนแมงวันมี่ บินไปจับสายแซกเจายายเถาขาดลง แตนั้นยาก็ควาควีได
เอาเคือมาตอ ดีแลว มัดดีแลวสิกหาบไป” (พระลักพระลาม : 76) ตอมาหุลละมานออกอุบายแปลง
เปนยักษชราเพื่อเขาไปตีสนิทกับยักษที่เฝากรงขัง จนทําใหยักษไวใจเพราะคิดวาเปนคนเมืองเดียว
กัน ยักษบอกหุลละมานวาไดไปจับกวางพระลามมาขังไวเพื่อรอกินในเร็ววันนี้  หุลละมานออก
อุบายขอนอนเปนเพื่อนยักษหาวัน แลวขอยักษเขาไปดูกวางพระลามเพราะไมเคยเห็น เมื่อ     หุล
ละมานเขาไปใกลที่พระลามถูกขังอยูหุลละมานรีบไปกระซิบที่หูพระลามวาตนกําลังมาชวย เมื่อได
โอกาสหุลละมานจึงรีบเปดกรงขังทันทีแลวนําพระลามออกมา

…บาก็ทํามิตสหายดวยเอาเขาเฮือนเปนเสี่ยวไดอยูเฮือนหั้นแทประมาณไดหาวัน…บาบ
ซาไปลูบคํากวาง บาจิ่งซับซี่เวารหัดใหพอตน…แตนั้นบาก็ยอไงข้ึนสุมเหล็กหนักโกฏิ
เหมือนดั่งยกตุมนอยขังไวหมูนกเขา

(พระลักพระลาม : 76)

ในเรื่อง พระรามชาดก  ในการไปชวยพญารามราชซึ่งถูกพญาปตตะลุมลักไปที่เมืองบาดาล 
หุลละมานและพี่นองของตนออกอุบายแปลงเปนแมลงวันเขียวเพื่อมิใหนาคจับตัวได “จําแลงตัว
เปนแมลงเขียวบินไปหาที่พญารามราชทั่วทุกแหง” (พระรามชาดก :  87)
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ตอนหนุมานลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ
ในเรื่อง พระรามชาดก หุนละมานออกอุบายแปลงกายเปนแมงแดงแลวเอาบีบคอยักษ

หุนละมานบังคับยักษใหนําธนูมา  ยักษกลัวตายจึงมอบธนูใหหุนละมาน

ทาวหุนละมานไปถึงท่ีปน เห็นมียักษเฝาอยูจึงจําแลงเปนแมงแดงจับกําดนยักษ เอามือ
บีบคอยักษจนตาเหลือกบังคับใหปน ยักษรองจนเสียงเขียวบอกวาจะเอาก็เอาเถิด เสร็จธุระ
เอามาสงก็แลวกัน ทาวหุนละมานจึงปลอยมือถอนเอาปนซึ่งปกดินอยูข้ึนมา

(พระรามชาดก : 94)

บทบาทการเปนทหารของหนุมานดานวิมังสาธิบดีในรามเกียรติ์อีสาน สามารถสรุปในตา
รางไวดังนี้

เหตุการณ ร.ร. ร.ล.
หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา -
จองถนน - -
ชิวหา -
ไมยราพลักพระรามไปเมืองบาดาล
หนุมานลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ -

จากการศึกษาดานวิมังสาธิบดีพบวาหนุมานในเรื่อง พระรามชาดก จะรูจักใชอุบายในการ
ทํางานมากกวาในเรื่อง พระลักพระลาม

บทบาทในฐานะทหารรับใชพระรามในเรื่อง พระลักพระลาม  และพระรามชาดก หนุมานจะ
มีคุณสมบัติของอธิบดี 4    นอกเหนือจากเหตุการณกลาวมา ดังนี้

เร่ือง พระลักพระลาม
1. จิตาธิบดี

ตอน ศึกพญากําปน
พญาฮาบมะนาสวนใหพญากําปนตามไปฆาหุลละมาน เพราะโกรธที่หุลละมานเผาลงกา 

พญากําปนลวงหุลละมานโดยการเนรมิตเกาะขึ้นมา สวนตัวของพญากําปนก็แอบซอนอยูในหลุม 
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หุลละมานเห็นเกาะผิดปกติจึงเขาไปดู และไดเห็นพญากําปนซอนตัวอยู หุลละมานจึงเขาตอสูกับ
พญากําปนทันที แตไมรูผลแพชนะกัน

สองก็ลอยเวหาขึ้นไปเมือหนา บไดฮูจักบานหนแหงเมืองคน เขือก็พากันปนคอยตกลง
น้ํา ลมก็พักเอาเจาท้ังสองเสมอนุน หลายวันเถิงฮอดดินเซายั้ง สองก็วางกันแลวจากันเสมอ
พากย อันวาเฮาสองคนนี้เสมอภาคกันเนอ

(พระลักพระลาม : 66 )

ตอมาหุลละมานก็สามารถเอาชนะพญากําปนได  แมวาพญากําปนจะออกอุบายใหใชคอน
ผลัดกันตี เพื่อหวังฆาหุลละมานโดยที่พญากําปนจะขอใชคอนของตนตีหุลละมานกอนแต            
หุลละมานก็ไมไดรับอันตรายแตอยางใด  คร้ันหุลละมานจะตีพญากําปนบางหุลละมานไมใชคอน
ของพญากําปนแตกลับไปถอนเอาตนตาลมา 3 ตนเพื่อตีพญากําปน   หลังจากนั้นก็หักคอของ     
พญากําปนทันทีจนทําใหพญากําปนถึงแกความตาย เมื่อหุลละมานฆาพญากําปนแลว หุลละมานก็
กลับไปทูลใหพระลามทราบ

แตนั้นหุลละมานทาวผันผยองเฮ็วฮีบไปฮอดตนตาลแลวถอดเอา บาก็หลกเอาไดสามลํา
ตาลใหญ บาก็ฝนเขาเปนแกวเสมอเซือก เมื่อนั้นบาบชาผันผายเผนมา บาก็ตีแกงแกหมดถีบ
เต็มแฮง พญาหลวงเลยเมื่อยใจคาวนอย เมื่อนั้นหุลละมานทาววางคอนกอดคอ บากุมหักคอ
ทาวพญาใหญกําปน พญาก็มรณังตายจากเมืองฮามเหงา

(พระลักพระลาม : 66)

ตอน ศึกพญาฮาบมะนาสวน
ในการทําศึกกับพญาฮาบมะนาสวน  หุลละมานชวยพระลามและพระลักออกรบกับพญา

ฮาบมะนาสวน และแสนเมืองแมทัพของพญาฮาบมะนาสวนอยางสุดความสามารถ  แสดงใหเห็นวา
การเปนวานรที่มีฝมือในการรบมาก  ในตอนที่ตอสูกับพญาฮาบมะนาสวน พญาฮาบมะนาสวน
เนรมิตฝนลงมาใหกลายเปนหอกดาบเขาทํารายทหารของฝายพระลาม หุลละมานรีบเอามือรับหอก
และดาบไวทั้ งหมด  แลวเนรมิตมือของตนใหใหญครอบทหารฝายพระลามไว  ตอมา                    
พญาฮาบมะนาสวนก็แกวงงาวใสหุลละมาน หุลละมานก็สามารถชิงเอางาวของพญาฮาบมะนาสวน
ไวได หลังจากนั้นก็นํางาวซัดไปที่พญาฮาบมะนาสวนทําใหทหารฝายของพญาฮาบมะนาสวนลม
ตายลงเปนจํานวนมาก หุลละมานรีบอาปากใหมีพระอาทิตยออกมา 7 ดวงเขาเผาทหารของพญา  
ฮาบมะนาสวนลมตายลงมากมาย
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…พญาก็นีรมิตใหเปนฝนหอกดาบ กําหวานถิ้มลงแทดั่งฝน ตกถืกก้ําพลไพพระลาม
หลวง แตนั้น หุลละมานก็แปนมือฮับโฮบเอาเสียเสี้ยง บาก็นีรมิตใหมือใหญกวมพลคือดั่งเอา
ผาหินใหญมากวมไว แตนั้น พญาก็กวัดแกวงงาวลงใสสนๆ หุลละมานเปนมือฮับโฮบเอา
หมดเสี้ยง มันจึงผันผยองขึ้นเมือเทิงอากาศ ซัดหวานถิ้มลงแทตอบมือ ตกถืกก้ําพลหลวง
พญาฮาบ คนทาวลมตายแทไขวขีน บาก็หยิ่งแขวใหเปนตาวันเจ็ดหนวยแสงเปงฮอนคนลม
ลาวเลียน แตนั้นแสงไฟไหมคนตายลมทาว…

( พระลักพระลาม  : 93 )

หลังจากที่ทําใหพญาฮาบมะนาสวนถอยรนไปแลวหุลละมานก็เขาตอสูกับแสนเมือง
ซ่ึงเปนแมทัพที่มีความสามารถคนหนึ่ง ในตอนแรกทั้งสองตางแสดงฝมือในการรบที่เสมอ
กัน   แตในที่ สุดหุลละมานก็ทําใหฝายของแสนเมืองตองถอยรนเชนเดียวกับพญา                
ฮาบมะนาสวน เพราะไมสามารถสูหุลละมานได

…หุลละมานทาวหลบหลิงมองเปง บอาจยานคมงาวทอใย แตนั้นแสนเมืองยอเงือดงาว
ฟนตาวเผลียงบา กูจักฟนแกวงแกตายแทบาดเดียว แลนา แตนั้นหุลละมานทาวยอมือฮับโฮบ
เปนดั่งฟนนุนงิ้วบมิไดฮอดคิ่ง แตนั้น แสนเมืองทาวฟนบาสองบาด ทาวก็หลบสอดเกี้ยวปาย
งาวแกวงฟน แลวเลาหนีจากกั้นลงคอสาร แสนเมืองเลยบกัวเก็งยาน แตนั้น หุลละมานเจาลือ
เกียรกงโลก จิงแลว เจาจิ่งนีรมิตใหสารกาฮอดแฮงเซน ๆ ชางสารใหญ แสนเมืองถุยคืนไป
ยองยีเซลม ทาวก็ดูมวนแมงสุดยิ่งในจิต บาก็วอน ๆ เสียงขับอานโคงอําอึ้ง..

( พระลักพระลาม  : 96 )

ตอนศึกโมกขะสัก
หุลละมานไปเปนทูตของพระลาม เพื่อขอใหโมกขะสักแตงเครื่องบรรณาการไปสวามิภักดิ์

ตอพระลาม ถาโมกขะสักไมยอมทําตามคําส่ังจะตัดคอไปถวายพระลาม โมกขะสักไมยอมจึงเกิดตอ
สูกันขึ้น ทั้งสองมีฝมือในการรบเสมอกัน        ทาวพะลีจันทนเห็นหุลละมานตอสูกับโมกขะสักจึง
แผลงศรจนเกิดเสียงดังสะเทือนเล่ือนล่ันทั่วเมือง ศรพุงไปตัดศีรษะของโมกขะสักขาดลง โมกขะ
สักนําศีรษะของตนมาตอไดใหม พะลีจันทรแผลงศรไปตัดศีรษะโมกขะสักเปนครั้งที่สอง หุล
ละมานนําศีรษะของโมกขะสักเหาะหนีไป      โมกขะสักหาศีรษะของตนไมพบจึงส้ินใจตาย

สองก็โกธาแฮงตอกุมปา สองก็ผันผยองเฮื้องคือหงสสวานปก ซูคนซูมีเดชแกกาฤทธีก้ํา
เกิ่งกัน…แตนั้นพะลีตัดสองแจงเห็นแหงหุลละมาน พระจิ่งบายธนูทองแกวงเผลียงเฟอนฟน 
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ปนยําเทาตาลหลวงเผลียงผาควันมืดกุมทั้งคายทั่วนคร ปนตําตองติดคอโมกขะราช เลยทาว
ลมทะยานฟาวลุกมา พระจิ่งฤทธีใหเปนหัวติดตอคอขาดแลวหัวตั้งตอมา…พระจิ่งทวายเดช
ใหธนูแกวผาเผลียงท่ีนั้นปนตําตองตัดหัวโมกขะราชหัวขาดแลว บาทาวฮีบพะลัน หุล
ละมานบายเอาไดทะยานหนีเฮ็วฮีบ โมกขะสักหาหัวบไดเลยซ้ําลวดตาย

(พระลักพระลาม : 112)

2. วิมังสาธิบดี
ตอน หุลละมานลวงนางมัจฉาหลวง
หุลละมานตองการใหนางมัจฉาหลวงและบริวารชวยสรางสะพานจึงออกอุบายแปลงเปน

ปลาเขาไปตีสนิทกับนางมัสสาหลวง “เมื่อนั้น หุลละมานทาวลีลาลงทา บาก็นีรมิตใหเปนปลาตัว
ใหญ จิงแลว ทาวก็แยงไปเขาคณาปลาฝูงใหญ ” (พระลักพระลาม : 81) หุลละมานออกอุบายลวง
นางมัจฉาหลวงวาจะฆาพระลาม หุลละมานวางอุบายใหฝูงปลาสรางสะพานจากเมืองลงกามาจนถึง
กึ่งกลางของสะพาน “สูจงพากันคูณฮอดเมืองลังกาแกว อันวา หลังขัวนั้นเพี้ยงคอคนหยั่ง ทางพุนพี้
พอดามทอกัน แทเนอ..” (พระลักพระลาม : 83)

หุลละมานบอกฝูงปลาวาเมื่อสรางสะพานเสร็จกึ่งหนึ่งแลวตนจะใหฝูงปลาหลบอยูเพื่อให
พระลามพาไพรพลขามมา หลังจากนั้นจะไดจับกิน ฝูงปลายินดีที่หุลละมานจะใหพวกตนฆาฝาย
พระลามโดยที่ฝูงปลาไมสงสัยวา หลังจากที่พวกตนสรางสะพานจนสําเร็จแลว  หุลละมานจะทรยศ
แอบหนีไป ตอมาฝูงปลาชวยกันสรางสะพานจนเหลือเพียงสวนเดียวตางก็หมดกําลัง หุลละมานจึง
ถือโอกาสหนีออกมา

เมื่อนั้น หุลละมานตานจาบอกฝูงปลา คันคูณขัวฮอดแลวเฮาซิบังผกอยู อันวาเสิกใหญ
เจาพระลามไทหลากมา ดังนั้นคันวา เพียง ๆ เสียงสวายกินคงได พอจารจาแลวฝูงปลาซมซื่น 
เขาบซาเลยออนหาดซาย ก็หากฮุนแฮงแลวฝูงปลาอิดออนเสี้ยแลว ก็เพื่อสมุทรใหญกวางฮอย
โยชนอนันตัง ยังแตประมาณเจ็ดชั่วลําตาลตั้ง แตนั้น หุลละมานทาวเห็นคูนไดถองสมุทรนั้น 
บาก็ชาเลยฟาวออกมา แทแลว

 (พระลักพระลาม : 83)

ตอมาหุลละมานก็รีบไปบอกนางมัสสาหลวงวาตนจะไปฆาพระลามใหตาย  ดังความวา 
“สายคอเอยอยาจาคํานั้น  ขอยจักผิไปหนาใหเขาตายเกี่ยงออยหอย  ก็บมีหยอนยานเขานั้นทอใย”      
(พระลักพระลาม : 82) เมื่อนางมัสสาหลวงรูวาหุลละมานหลอกลวงนางจึงกลับไปทูลพญา          
ฮาบมะนาสวนวาหุลละมานคิดอยากจะฆาพระลามจึงใหนางจองถนนเพื่อใหพระลาม และไพรพล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



292

เดินตามถนนมา    หุลละมานบอกนางวาหากเมื่อใดก็ตามที่พระลามเดินมาไดคร่ึงทางหุลละมาน     
ผูเปนเขยของพญาฮาบมะนาสวนจะอาปากกินพระลาม และไพรพลใหหมด    แตตอนนี้หุลละมาน
ไดหนีจากนางไป   หุลละมานทอดทิ้งนางใหเฝาคอยหุลละมานอยู

อันวาบุตรเขยพระบาทเจาราชาตนพอ  ก็หากคึดอยากฆาพระลามเจาซูอันพระเอย บาก็
พาขอยนอยแปลงสรางเฮ็ดขัว เพื่อใหเสิกใหญเจาพระลามหลวงเที่ยวใตคันวา เขามาฮอดเคิ่ง
น้ําใหญกวางเขยเจาซิสวาบกิน พระเอย บัดนี้ ทาวหนีจากขอยนอยพัดพากกันเสีย จิ่งไดปะ
ออนนอยท้ังขอยอยูพอย

(พระลักพระลาม : 83)

หลังจากที่นางมัสสาหลวงทราบความจริงวาถูกหุลละมานหลอกจึงพาฝูงปลาไปทําลาย
สะพานจนสะพานเสียหาย

ตอน หุลละมานไปทําลายพิธีลับหอกของโมกขะสัก
พญาฮาบมะนาสวนใหโมกขะสักเจาเมืองบาดาลมาชวยรบ หุลละมานไปทําลายพิธีลับ

หอกของโมกขะสัก โดยการออกอุบายแปลงเปนนกกระสาบินเขาไปสืบเรื่องราวการลับหอกของ
โมกขะสัก ตอมาหุลละมานก็แปลงกายเปนแมลงวันหัวเขียวแอบฟงโมกขะสักคุยกับทาวแสนเมือง
อํามาตยของเมืองลงกาวาจะไปลับหอกที่แมน้ํา หากผูใดกินน้ําลางหอกจะถึงแกความตาย ในตอนที่
ลับหอกหามมีของเนาเหม็นมารบกวนมิเชนนั้นจะลับหอกไมสําเร็จ

บาก็เปนสิ่งนกกะสาเตนบินไปฟงท่ีเขาจากันบอกเวาคณิงฮูเมื่อจํา พอเมื่อบาคณิงแลว
กับเพสนีรมิตบาก็เปนแมงวันเขียวฮีบพะลันมีชาก็ไปจนใกสองพระองคนั่งอยู สองก็เวาพาก
ถอยจาตานตอกัน แตนั้น โมกขะสักจาตานเวาตอแสนเมือง อันวาปนพิสฮอนเหลมปะเสิฐมี
คุณ เฮาหากไดฝนดีมาหอกตกลงพื้น เมื่อใดคนตกใสน้ําสมุททหลวงแสนโยชน ก็ดีทอน ใผ
อยูใกกินน้ําก็สวนตายทานเอย

(พระลักพระลาม : 99)

เมื่อหุลละมานรูแผนการของโมกขะสัก หุลละมานรีบออกอุบายแปลงเปนหมาตัวใหญเทา
ดอยเขาแกวทําตายลอยน้ํามามีฝูงกา และแรงทึ้งศพอยูบริเวณที่โมกขะสักทําพิธี คร้ันโมกขะสักเห็น
หมาเนาสงกลิ่นเหม็น โมกขะสักไมสามารถทําพิธีไดตอไปจึงพุงหอกไปถูกไพรพลของพระลามลม
ตายเปนจํานวนมากแลวแอบหลบไปเมืองบาดาล
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บาก็นีรมิตใหเปนหมาตัวใหญ สมสถานทอดอยเขาแกว บาก็ตายแตเทิงเหนือน้ําฟูมา
ลอยลอง ฝูงหมูกาและแฮงแซวทึ้นแหนํา มันก็ดูเหม็นแทคือดังจักแตก ตายแลว เมื่อนั้น โมก
ขะสกเจาเหม็นฮายลวดทะยาน บาก็มาเถิงหองราชาสหายเสี่ยว

( พระลักพระลาม  : 99 )

ตอน ศึกโมกขะสัก
โมกขะสักหนีไปเมืองบาดาลเพราะสูหุลละมานไมได ในตอนที่จะไปหาโมกขะสัก         

หุลละมานออกอุบายแปลงกายเปนพระอินทรใหนาเชื่อถือตามโมกขะสักไปเมืองบาดาลนั่งพดหาง
เสมอโมกขะสัก “บาก็นีรมิตเนื้อโสมทาวดั่งอินทรทงแทนแกวเปนอาสนสูง แตนั้นหุลละมานทํา   
ฤทธีกวดหางสูงขึ้นเถิงที่พอพญาไทราชาโมกขะราช บนบอกใหเห็นแจงซูประการ” (พระลัก      
พระลาม : 111)

บทบาทการเปนทหารของหนุมานในเรื่องพระลักพระลาม สามารถสรุปในตารางไวดังนี้

เหตุการณ ฉันทาธิบดี วิริยาธิบดี จิตตาธิบดี วิมังสาธิบดี
ศึกพญากําปน - - -
หุลละมานลวงนางมัสสาหลวง - - -
ศึกพญาฮาบมะนาสวน - - -
หุลละมานทําลายพิธีลับหอก
ของโมกขะสัก

- - -

ศึกโมกขะสัก - -

เร่ือง พระรามชาดก
1. จิตาธิบดี

ตอน หุนละมานรบกับปลาอานนท
ในตอนที่หุนละมานจะไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา  หุนละมานเหาะไปลังกา แตเหนื่อย

ออนมากกวาปกติ ถูกปลาอานนทสองตัวมาฮุบไว หุนละมานใชความสามารถทางการรบถีบกระทุง
พุงปลาจนแตกตาย
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2.วิมังสาธิบดี
ตอน ศึกเกากุมาร
ในตอนที่บุตรของพญาราพณาสวรออกรบรวมกับทาวราพณาสวรผูเปนบิดา หุนละมาน

ทราบวานางสุดโทมารดาเกากุมารมีอวัยวะเปนยาทิพยทาง ตา หู จมูกเพื่อใหเกากุมารเลียรักษา
อาการบาดเจ็บ หุนละมานจึงออกอุบายนิรมิตเปนเกากุมารเขาไปเลียอวัยวะนางสุดโท แลวเสกเสน
ขนอุดตา หู ปาก จมูก และถันปองกันมิใหน้ําไหลออกมาเปนวานยาเพื่อชวยรักษาอาการบาดเจ็บ
ของเกากุมารและผูที่ไดรับบาดเจ็บจากการทําศึก

เมื่อเกากุมารบุตรพญาราพณาสวรออกรบ หุนละมานพุงหอกไปถูกเกากุมาร เกากุมารกลับ
ไปเลียอวัยวะของนางสุดโทแตไมสามารถเลียไดก็ถึงแกความตาย

ทาวหุนละมานประหลาดใจถามทาวเชฐกุมาร ทราบวามารดาเกากุมารมีอวัยวะเปนยา
ทิพยทางตา หู จมูก     จึ่งนิรมิตตนเปนรูปเกากุมารนั้นไปเลียท่ีอวัยวะนางสุดโทแลวเสกเสน
ขนอุดตา หู ปาก จมูกแทรกถันทั้งคูปองกันมิใหน้ําใหลออกมาเปนวานยาแลวกลับมากองทัพ

 (พระรามชาดก : 91)

บทบาทการเปนทหารของหนุมานในเรื่องพระรามชาดก สามารถสรุปในตารางไวดังนี้

เหตุการณ ฉันทาธิบดี วิริยาธิบดี จิตตาธิบดี วิ มั ง ส า
ธิบดี

หุนละมานรบกับปลาอานนท - - -
ศึกเกากุมาร - - -

เปรียบเทียบการใชอธิบดี 4 ของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับอีสาน

เหตุการณ ฉั น ท า
ธิบดี

วิริยาธิบดี จิตาธิบดี วิ มั ง ส า  
ธิบดี

หนุมานสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา ร.ล / ร.ร ร.ร /ร.ล ร.ร /ร.ล ร.ร
จองถนน ร.ล /ร.ร ร.ล /ร.ร - -
ศึกชิวหา - - ร.ล /ร.ร ร.ร
ไมยราพลักพระรามไปเมืองบาดาล - ร.ล /ร.ร ร.ล ร.ล /ร.ร
หนุมานเก็บยารักษาพระลักษมณ ร.ล /ร.ร ร.ล /ร.ร - -

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



295

เหตุการณ ฉั น ท า
ธิบดี

วิริยาธิบดี จิตาธิบดี วิ มั ง ส า  
ธิบดี

หนุมานลวงเอากลองดวงใจของทศ
กัณฐ

ร.ร - - ร.ร

*หุนละมานรบกับปลาอานนท - - ร.ร -
*  ศึกเกากุมาร - - - ร.ร
**ศึกพญากําปน - - ร.ล -
**หุลละมานลวงนางมัสสาหลวง - - - ร.ล
**ศึกพญาฮาบมะนาสวน - - ร.ล -
**หุลละมานทําลายพิธีลับหอก
ของโมกขะสัก

- - - ร.ล

**ศึกโมกขะสัก - - ร.ล ร.ล
หมายเหตุ *  มีเฉพาะในเรื่อง พระรามชาดก
                ** มีเฉพาะในเรื่อง พระลักพระลาม

จากการศึกษาบทบาทของหนุมานในรามเกียรติ์ภาคอีสานในเรื่อง พระรามชาดก และ    
พระลักพระลาม พบวาหนุมานจะมีอธิบดี 4 ครบทุกประการ ทั้งในดานฉันทาธิบดี วิริยาธิบดี           
จิตาธิบดีและ วิมังสาธิบดี หนุมานทั้งสองเรื่องจะเดนดานการรบ และการใชอุบายในการทําสงคราม 
ในเรื่องพระลักพระลาม หนุมานจะแสดงคุณสมบัติของอธิบดี 4 เดนชัดกวาในเรื่อง พระรามชาดก
อาจเกิดจากการทํางานเพียงผูเดียวก็ไดจึงทําใหหนุมานสามารถทํางานไดอยางเต็มความสามารถไม
ตองมีผูชวยดังในเรื่อง พระรามชาดก

ผูเขียนวิทยานิพนธตั้งขอสังเกตวาการแสดงบทบาทของหนุมานในฐานะทหารในรามเกียรติ์
ฉบับอีสานในเรื่อง พระลักพระลาม  และพระรามชาดก  ถึงแมวาหนุมานจะมีฐานะเปนถึงบุตรของ
พระรามแตหนุมานก็ทําหนาที่เยี่ยงทหารคนหนึ่ง หนุมานรับคําส่ังทุกอยางจากพระรามโดยตรง การ
ทํางานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากพระรามเปนการทําหนาที่เยี่ยงทหารคนหนึ่งและเปนหนาที่ที่
บุตรมิตองกระทํา การทํางานตาง ๆ ของหนุมานมิไดบอกไวอยางชัดเจนวาหนุมานทําไปเพราะ
ตองการทดแทนคุณ  พระรามสั่งใหทําหนุมานก็ตองทํา หนุมานมิไดทําไปเพราะสํานึกของความ
เปนบุตร แตการทําหนาที่ของหนุมานเหมือนกับการทําหนาที่ของทหารทั่ว ๆ ไป
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เปรียบเทียบบทบาทของหนุมานเกี่ยวกับอธิบดี 4 ในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ

เหตุการณ ฉันทาธิบดี วิริยาธิบดี จิตาธิบดี วิ มั ง ส า  
ธิบดี

หนุมานสืบขาวนางสีดาที่กรุง
ลงกา

 ร .ห /ร .ป /
ร .ก /ร .พ /  
ร.อ/ร.ร/ร.
ล

ร .ห /ร .ป /  
ร.พ/ร.ก/ร.
ร/ร.ล/ร.1

ร .ห /ร .ป /   
ร .ก /ร .พ /   
ร.อ/ร.ร/ร.
ล

ร.ห/ร.ก/ร.
ป/ร.ร

ศึกฤทธิกัน - - ร.1 -
หนุมานรบกับผีเสื้อสมุทร - - ร.1 -
จองถนน ร.1 /ร.ห/ร.

ป/ร.พ/ร.ก/
ร.ค/ ร.ร/ร.
ล

ร.ห/ร.ป/ร.
พ/ร.ค/ร.ร/
ร.ล

ร.พ/รก -

หนุมานจับสุกรสาร ร.1 - - -
หนุมานรบกับภานุราช ร.1 - ร.ก -
องคตสื่อสาร - ร.ค - -
ไมยราพลักพระรามไปเมือง
บาดาล

ร.ห/ร.ป/ร.
พ/ร.ก

ร.1/ร.ห/ร.
ป/ร.ก/ร.ร/
ร.ล

ร.ป/ร.ห/ร.
พ/ร.ก/ร.ล

ร.ห/ร.ป/ร.
พ/ร.ร/ร.ล

หนุมานทําลายพิธีลับหอกโมกข
ศักดิ์ของกุมภกรรณ

ร.ก - - ร.1/ร.ก/ ร.
ล

กุมภกรรณหนีบสครีพไว ใต
รักแร

ร.1 - - -

หนุมานเก็บยารักษาพระลักษมณ ร.พ/ร.ร/ ร.
ล

ร.1/ร.ห/ร.
ป/ร.ก/ร.ข/
ร.ร/ ร.ล

- ร.ห/ร.ป

ศึกกุมภกรรณ ร.1 - ร.1/ร.ล ร.ล
กุมกรรณทําพิธีทดน้ํา - - - ร.1
ศึกวิรุณมุข ร.ข - - -
ศึกกําปน - - ร.1/ร.ล -
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เหตุการณ ฉันทาธิบดี วิริยาธิบดี จิตาธิบดี วิ มั ง ส า  
ธิบดี

ศึกอินทรชิต - - ร.ข/ร.ก -
ศึกทศกัณฐ - - ร.1/ร.ล -
ศึกสหัสเดชะ - - - ร.1/ร.ก
หนุมานทําลายพิธีอุโมงคของทศ
กัณฐ

- - - ร.1

หนุมานไปลวงศรของสัทธาสูร - - - ร.1
ศึกวิรุณจําบัง - - ร.1 -
หนุมานทําลายพิธีหุงน้ําทิพย
ของนางมณโฑ

- - - ร.1

หนุมานไปลวงกลองดวงใจของ
ทศกัณฐ

ร.พ/ร.ก/ร.
ร

ร.ห/ร.ป/ร.
พ

- ร.1/ร.ป/
ร.ก/ร.ห/
ร.ข/ร.ร

ศึกทาวอัศกรรณ - - ร.1 -
ศึกบรรลัยกัลป - - ร.ก ร.1/ร.ข
ศึกทาวมหาบาล ร.1 - - -
ศึกทาวมัฆวานและกาลสูร - - ร.1 -
หนุ ม า น ไปล ว งพ ร ะ ม ง กุ ฎ
พระลบ

- - - ร.1

ศึกทาวคนธรรพ - - ร.1 -
*ศึกชิวหา - - ร.ร/ร.ล ร.ร
*หุนละมานรบกับปลาอานนท - - ร.ร -
*หุลละมานลวงนางมัสสาหลวง - - - ร.ล
*หุนละมานรบกับเกากุมาร - - - ร.ร
*อนูมอมไปขอนางเกงคําใหเจา
โลมา

ร.ก - - -

* ไมมีในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
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จากการศึกษาบทบาทของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ พบวาหนุมานมีคุณสมบัติที่
สอดคลองกับอธิบดี 4 ครบทุกประการ คือ ในเรื่องของการทําหนาที่ตามคําส่ังของพระราม  ในเรื่อง
ของความเพียรในการงาน เร่ืองของความสามารถในการออกศึก  และการใชอุบายในการทํางาน 
แสดงใหเห็นวาหนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจะเนนทั้งลักษณะ
นิสัย และบทบาทของทหารที่ดีพรอม คือ จงรักภักดี (ฉันทาธิบดี) ขยัน (วิริยาธิบดี) ฉลาด (วิมังสาธิ
บดี) และกลาหาญ (จิตาธิบดี) แตคุณสมบัติที่เดนชัดมากที่สุดคือความสามารถทางการรบ ใน
รามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินจะไมเนนในการแจกแจงรายละเอียดดังในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลก แตหนุมานก็มีคุณสมบัติของอธิบดี 4 ครบทั้ง 4 ขอ ผูอานสามารถมองเห็น
ความสามารถของหนุมานไดแมจะเลาเรื่องอยางรวบรัดก็ตาม

ผูเขียนวิทยานิพนธตั้งขอสังเกตวารามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินคุณสมบัติที่เดนของหนุมานจะ
เนนไปที่การทําหนาที่ตามคําส่ังของพระราม และความเพียรในการงานเปนสําคัญ  เชน การไปสืบ
ขาวนางสีดาที่กรุงลงกา จองถนน การไปชวยพระรามที่เมืองบาดาล และการเก็บยารักษา            
พระลักษมณ คุณสมบัติในดานการรบ และการใชอุบายในการทํางานเปนคุณสมบัติที่ชวยสนับสนุน
การทํางานใหดียิ่งขึ้นเทานั้น ผูแตงอาจคิดวาทหารที่ดีไมจําเปนตองมีคุณสมบัติครบทุกประการก็ได
แตขอใหสามารถทํางานตามสั่งใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี นอกจากนั้นอาจเกิดจากในสังคมของชาว
บานวิถีชีวิตความเปนอยูไมซับซอนเหมือนในสังคมเมือง การทํางานที่ไดรับมอบหมายจากนายไม
จําเปนตองใชกําลัง และเลหเหล่ียมในการทํางานมาก การทํางานของหนุมานในสังคมชาวบานจึง
เนนไปที่การทํางานตามที่นายสั่งโดยอาศัยความเพียรในการงานเปนหลัก  อยางไรก็ตามในการ
ทํางานยากบางครั้งก็จําเปนที่จะตองใชฝมือทางการรบ และอุบายตาง ๆ บางหากเห็นวาเปนงานที่
ยากลําบาก เชน การไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา การชวยพระรามซึ่งถูกไมยราพลักไปเมือง
บาดาล และการลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ การทํางานครั้งนี้หนุมานจะตองคิดใครครวญให
รอบคอบเสียกอน เพื่อความปลอดภัยของตัวหนุมานเอง และปองกันไมใหยักษจับกุมตัวได หาก
เห็นวาสามารถกําจัดศัตรูได เพื่อลดภาระของพระรามหนุมานก็ตองทํา เพราะฉะนั้นการเปนผูที่ทํา
ตามรับสั่งหรือแสดงความเพียรเพียงอยางเดียวคงไมทําใหหนุมานทํางานสําเร็จไปไดดวยดี

2.2 บทบาทของหนุมานในฐานะอื่นๆ
บทบาทของหนุมานในฐานะอื่น ๆ สวนใหญจะเปนบทบาทของหนุมานที่ปรากฏใน

รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก   บทบาทของหนุมานในฐานะอื่น ๆ มีดังนี้
2.2.1 บทบาทของหนุมานในฐานะบิดา
2.2.2 บทบาทของหนุมานในฐานะหลาน
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2.2.3 บทบาทของหนุมานในฐานะผูบังคับบัญชา
2.2.4 บทบาทของหนุมานในฐานะกษัตริย

2.2.1 บทบาทของหนุมานในฐานะบิดา
จากการศึกษาบทบาทของหนุมานในฐานะบิดาพบวาบทบาทของหนุมานในฐานะบิดาคือ

การเอาใจใสบุตรโดยสงเสริม และสนับสนุนดานการประกอบอาชีพของบุตร เชน  การสนันสนุน
ใหบุตรของตนเปนทหาร ดังนั้นเมื่อหนุมานมีบุตร บุตรของหนุมานจึงทํางานรับใชพระรามทั้งสอง
คน คือมัจฉานุและอสุรผัด

ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก หนุมานมีบุตรคือมัจฉานุซ่ึงเกิดจาก
นางสุพรรณมัจฉา  หลังจากที่นางไปสํารอกกุมารไวที่ชายหาด ไมยราพไปเห็นเขาจึงเก็บมาเลี้ยงเปน
บุตรบุญธรรมที่เมืองบาดาลโดยใหมัจฉานุอาศัยอยูในบึงใหญ  ตอนที่หนุมานไปตามพระรามซึ่งถูก
ไมยราพลักตัวไปเมืองบาดาล หนุมานไดพบมัจฉานุแลวเกิดสูรบกันขึ้น แตไมมีใครแพชนะ        
หนุมานสังเกตวามัจฉานุมีลักษณะเหมือนตนยกเวนมีหางเหมือนปลาจึงถามถึงบิดาของมัจฉานุ 
มัจฉานุตอบวาบิดาของตนชื่อหนุมาน สามารถหาวเปนดาวเปนเดือนและตะวันได หนุมานแสดงให
มัจฉานุดู มัจฉานุเห็นแลวจึงเชื่อวาหนุมานเปนบิดา  เมื่อรูวามัจฉานุเปนบุตรของตน หนุมานก็พา
มัจฉานุหาพระรามเพื่อใหทําสงคราม และขอใหพระรามตัดหางให ดังความวา

ขอพระองคจงไดโปรดเกศ แปลงใหพนเพศมัจฉา
จะไดรองเบื้องบาทา ไปกวาจะสิ้นลมปราณ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4 : 292)

หนุมานมีบุตรอีกคนหนึ่งกับนางเบญกายชื่ออสุรผัด  หนุมานไดพบกับอสุรผัดตอนที่บวช
อยูในปา อสุรผัดเลาใหหนุมานฟงวาตอนนี้ทาวจักรวรรดิแตงตั้งใหไพนาสุริยวงศบุตรนางมณโฑ
กับทศกัณฐครองลงกาแทนพิเภก ขอใหหนุมานไปชวยพิเภกซึ่งถูกทาวจักรวรรดิจับไปขังไว       
หนุมานพาอสุรผัดไปเฝาพระราม หนุมานนําเรื่องราวที่อสุรผัดเลาใหตนฟงทูลพระราม เมื่อพระราม
จึงใหหนุมานไปเมืองขีดขิน และชมพูเพื่อเกณฑคนมาชวยพิเภก พระรามเอยชมอสุรผัดวามีความ
ซ่ือสัตยและกลาหาญ

ตรัสพลางสรรเสริญอสุรผัด น้ําใจซื่อสัตยกลาหาญ
มาบอกความตามเหตุในเมืองมาร จึ่งแจงการวาเกิดไพรี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4 : 18)
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บุตรทั้งสองของหนุมานไดแสดงความกลาในการรบจนเปนที่พอพระทัยของพระราม 
พระรามจึงแตงตั้งใหมัจฉานุเปนพญาหนุราช

ฝายมัจฉานุผูบุตร ฤทธิรุทธปรีชาแหลมหลัก
ควรเปนเจาแกอสุรยักษ ผานนัคเรศแทนบิดร
ครองกันกับรัตนมาลี บุตรีจักรวรรดิชาญสมร
ช่ือพญาหนุราชฤทธิรอน ใหถาวรสืบวงศกษัตริยไป

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4 : 293)

ฝายอสุรผัดซึ่ งทําความดีความชอบชวยพระพรต  และพระสัตรุดทําศึกคราวศึก                
ทาวจักรวรรดิ พระรามจึงแตงตั้งใหอสุรผัดเปนพญามารนุราชอุปราชเมืองลงกา

อันวากุมารอสุรผัด ไมเกรงทาวจักรวรรดิโมหันธ
ซื่อตรงจงรักพระทรงธรรม ไดเอาเหตุนั้นมาแจงการ
แลวนําทัพไปลงกา อาสาตอตีหักหาญ
จับอายทศพินขุนมาร ชาญศึกองอาจวองไว
ลางพิธีไวยตาลบรรลัยจักร ทั้งสองขุนยักษเสียได
ความชอบนั้นมีแตตนไป ใหเปนอุปราชลงกา
ช่ือวาพญามารนุราช โดยชาติสุริยวงศยักษา
….

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4 : 280)

จะเห็นไดวาบทบาทของหนุมานในฐานะบิดาคือการเอาใจใสบุตร คือ หนุมานพาบุตรไป
รับราชการทหารเพื่อใหบุตรสรางชื่อเสียงใหแกบานเมือง

2. 2.2 บทบาทของหนุมานในฐานะหลาน
ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก       

หนุมานมีสถานภาพเปนหลานของพาลีและสุครีพ  หนุมานจะทําหนาที่ในฐานะหลานที่ดี เชน ตอน      
สุครีพรบกับพาลี หนุมานจะไมไปกาวกาย เพราะคิดวาตนเปนผูนอย จะตองไมไปกาวกายเรื่องของ
ผูใหญ หนุมานจึงปลอยใหนาทั้งสองรบกัน ดังความวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



301

เมื่อนั้น หนุมานผูชาญชัยศรี
ถวายบังคมคัลอัญชุลี ขุนกระบี่จึ่งกราบทูลไป
ซึ่งนาตอนาจะรบกัน ขาจะอยูนั้นหาควรไม
จะขอลาบาทภูวไนย ไปใหไกลกายไกลตา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 21)

ตอมาพาลีไดขับสุครีพออกจากเมืองเพราะคิดวาสุครีพทรยศตอตน หนุมานตามสุครีพมา
ดวย และขออยูรับใชสุครีพที่ในปาซึ่งสงผลใหหนุมานเกิดความสนิทสนมกับสุครีพมากกวาพาลี    
ในตอนที่สุครีพไปชวนใหหนุมานไปเปนทหารของพระราม    หนุมานก็ไปดวยความเต็มใจ เพราะ
หนุมานเคารพสุครีพมาก    หนุมานจะเชื่อฟง และแสดงความออนนอมถอมตนตอสุครีพ หนุมาน
ตอบสุครีพดวยความเคารพวาสุดแลว แตสุครีพจะเห็นวาสมควร ดังความวา

บัดนั้น วายุบุตรผูมีอัชฌาสัย
ไดฟงจึ่งตอบคําไป ดวยใจจงรักภักดี
ท้ังนี้สุดแตประควรการ ตัวหลานไมขัดบทศรี
วาแลวสําแดงฤทธี สองกระบี่ก็พากันเหาะมา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2  : 45)

จะเห็นวาหนุมานจะเปนหลานที่ดีของพาลีและสุครีพ โดยเฉพาะกับสุครีพ หนุมานจะ
ออกรบเคียงบาเคียงไหลกับสุครีพหลายครั้งเพื่อแสดงถึงความรัก และเคารพตอสครีพ

2.2.3.บทบาทของหนุมานในฐานะผูบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชาหมายถึง ผูที่มีอํานาจปกครองบังคับบัญชาคนหมูหนึ่งตั้งแตสองคนขึ้นไป

และไมจํากัดอายุวามากนอยเทาไร เปนผูที่สามารถปกครองคนไดโดยไมจํากัดเชื้อชาติ กําเนิด อายุ
คุณสมบัติของผูบังคับบัญชาที่ดี เชน เมื่อถึงคราวขูก็ขู ถึงคราวประคองก็ประคองเมื่อพูดจากับ
ผูนอยตองพูดจาใหเปนหลักสําคัญ17

                                                          
17พระเทพวิสุทธิเมธี [ปญญานันทภิกขุ], หนาที่ของคนฉบับสมบูรณ คนดีและคุณ

สมบัติของนักบริหาร, 185 – 189.
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หนุมานแสดงบทบาทเปนผูบังคับบัญชาที่ดี สังเกตไดจากตอนที่หนุมานมีมีหนาที่คุมทหาร
ไปลงกา บทบาทของหนุมานคือการทําหนาที่ควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยในกองทัพ  ถึง
คราวขูก็ตองขูเพื่อความเปนระเบียบของกองทัพ เชน ในตอนที่หนุมานไดพบกับยักษปกหล่ัน  
บรรดาทหารไดยินเสียงของยักษปกหล่ันตางพากันวิ่งหนีกันวุนไป     หนุมานเห็นดังนั้นก็รองตวาด
ดวยเสียงอันดังส่ังใหทหารหยุดวิ่ง คร้ันวานรไดยินเสียงหนุมานก็พากันสงบลงทันทีดังความวา

บัดนั้น ฝายพลกระบี่ถวนหนา
ไดยินหนุมานรองมา วานรก็สงบทันที 

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2  : 88)

นอกจากหนุมานจะมีอํานาจที่จะสั่งทหารไดแลว หนุมานยังเปนผูบังคับบัญชาที่รูจักพูดจา
ซ่ึงเปนหลักสําคัญในการปกครองคน เชน การสอนใหทหารเขาใจถึงบทบาทของตน ดังความวา

………………… …………………
ตั้งใจอาสาพระสี่กร อยาอาวรณแกชีพชีวา
ถึงมาตรตัวตายจะไวยศ ใหปรากฏดั่งราชปกษา
อันชื่อสดายุผูศักดา สกุณาสูเสียชีวัน
จึ่งควรดวยเราเปนทหาร องคพระอวตารรังสรรค
ความดีจะอยูช่ัวกัลป จนสิ้นสุริยันจันทรา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 94)

หนุมานยกตัวอยางของสดายุที่ยอมตายเพื่อพระรามเปนตัวอยางใหทหารเห็นวา หนาที่ของ
ทหารที่ดี คือ ตองตั้งใจรับใชนายจนแมตัวตายก็ยอม เพื่อความดีจะไดปรากฏชั่วกัลปาวสาน

2.2.4  บทบาทของหนุมานในฐานะกษัตริย
บทบาทของหนุมานในฐานะกษัตริยเปนไปตามขนบวรรณคดีโดยทั่วไป    คือ  กษัตริยที่ดี

จะตองกอรปไปดวยทศพิธราชธรรม 10 ประการปกครองบานเมืองอยางสงบสุข สุรพงศ           โส
ธะเสฐียร กลาววาผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกษัตริยจะตองเปนคนที่พระมหากษัตริยไววาง  พระ
ราชหฤทัย ประกอบดวยไหวพริบและปญญา ( Tricky ) 18

                                                          
18สุรพงษ โสธะเสฐียร, “ รามเกียรติ์ :  การแปลความหมายทางการเมือง, ” 244.
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สุวคนธ จงตระกูล กลาววากษัตริยในอุดมคติตามความเปนจริงอาจเปนแบบใดแบบหนึ่งก็
ได เชน ในหนังสือประชุมโคลงโลกนีติที่กลาวถึงกษัตริยวากษัตริยจะตองไมเกรงกลัวขาศึก มีความ
กลาหาญและตั้งมั่นอยูในสัตยสวนในโลกนีติไตรพากยกลาวถึงขอควรปฏิบัติสําหรับพระมหา
กษัตริยวาควรประกอบไปดวยทาน ศีล การบริจาค ความซื่อตรง ความผอนผัน ตบะ ความไมโกรธ 
ความไมเบียดเบียน ความอดทน และความยุติธรรม19

ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเมื่อพระรามแตงตั้งใหหนุมานเปน
พญาอนุชิตแลว พระรามใหหนุมานไปครองเมืองนพบุรี หนุมานก็ทําหนาที่กษัตริยไดเปนอยางดีตั้ง
อยูในทศพิธราชธรรม ไพรฟาอยูเย็นเปนสุข ดังความวา

เมื่อนั้น ฝายพญาอนุชิตเรืองศรี
ครอบครองไพรฟาประชาชี ในนพบุรีอันโอฬาร
ตั้งอยูในธรรมทศพิธ โดยกิจกษัตริยมหาศาล
ถึงเวลาออกวาราชการ เปนสุขสําราญทั้งพารา
อันหมูไพรฟาประชากร สโมสรรื่นเริงถวนหนา
ราตรีเขาท่ีไสยา ในมหาปราสาทมณี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3 : 555)

หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ20ที่พระมหากษัตริยใชในการบริหารบานเมือง มีดังนี้
1. ทาน  คือ การบําเพ็ญทาน
2. ศีล  คือ รักษาศีลหา และศีลแปด
3. บริจาค  คือ การบริจาคทรัพยเพื่อรักษาไวซ่ึงเอกราชและอธิปไตยของประเทศชาติ
4. อาชชวะ คือ ความซื่อตรง ความเปดเผย
5. มัททวะ  คือ ความออนโยน
6. ตบะ  คือ ความพากเพียร
7. อโกธะ  คือความไมโกรธ
8. อวิหิงสา  คือ ความไมเบียดเบียนผูอ่ืน
9. ขันตี คือ ความอดทน

                                                          
19สุวคนธ จงตระกูล, “กษัตริยในวรรณคดีไทย” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2513), 141.
20พุทธทาสภิกขุ, ทศพิธราชธรรม (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2537).
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10. อวิโรธนะ  คือ ความไมมีพิรุธ

จะเห็นวาขอปฏิบัติในโลกนีติไตรพากยจะใกลเคียงกับหลักทศพิธราชธรรม ยกเวนความ
ผอนผันกับความยุติธรรม ในหลักทศพิธราชธรรมจะเปนความออนโยน กับความไมมีพิรุธ

จากการศึกษาบทบาทอื่น ๆ ของหนุมาน คือ บทบาททหาร บทบาทของบิดา บทบาทของ
หลาน บทบาทของผูบังคับบัญชา และบทบาทของกษัตริย พบวาบทบาทที่เดนของหนุมาน คือ     
บทบาททหาร เหตุที่บทบาทของทหารเดนสุดเพราะเรื่องรามเกียรติ์เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการทํา
สงครามระหวางพระรามกับฝายทศกัณฐ หนุมานซึ่งเปนทหารที่มีความสามารถเหนือกวาทหาร    
อ่ืน ๆ และมีความจงรักภักดีจึงตองมีบทบาทเดนกวาทหารคนอื่น

จากการศึกษาลักษณะนิสัย และบทบาทของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ พบวา          
หนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับทอง
ถ่ินจะมีลักษณะนิสัยเหมือนกัน คือ จงรักภักดี กลาหาญ และฉลาดรอบคอบ ลักษณะนิสัยที่เดนนี้จะ
มีความสัมพันธกับฐานะของหนุมานซึ่งเปนทหารเอกของพระรามดวยวาจะตองจงรักภักดีตอ
พระราม กลาหาญ และฉลาด นอกจากนั้นลักษณะนิสัยที่ดีของหนุมานจะสอดคลองกับเรื่องที่เกี่ยว
กับสงคราม เชน นิสัยจงรักภกัดีจะปรากฏในตอนที่หนุมานไปถวายแหวนนางสีดา หนุมานตั้งใจ
ทํางานตามที่พระรามสั่งอยางสุดความสามารถ สังเกตไดจากการไปสํารวจปราสาทแตละหลังของพี่
นองทศกัณฐ และชวยไมใหนางสีดาผูกคอตาย ตอมาก็ถวายแหวนและสไบใหนาง            ตอนพระ
ลักษมณถูกศรพรหมาสตรของอินทรชิต หนุมานก็แสดงความจงรักภักดียอมสละชีวิตไปฉุดพระ
อาทิตยไมใหขึ้นมาสองแสง เพราะกลัวพระลักษมณส้ินชีพจนตัวตาย นอกจากนั้นยังอาสาไปชวย
พระรามซึ่งถูกไมยราพลักไปเมืองบาดาล การเสี่ยงชีวิตไปขโมยกลองดวงใจของทศกัณฐโดยที่ไมรู
วาตนจะมีชีวิตกลับมาหรือไม หนุมานในฐานะของทหารไดพิสูจนใหพระรามเห็นวาตนเปนผูที่มี
ความจงรักภักดีตอพระรามมาก  นิสัยกลาหาญปรากฏในตอนที่รบกัน เชน หนุมานเขาไปตอสูกับ
ฝายของทศกัณฐอยางกลาหาญซึ่งสวนใหญจะเปนพี่นองของทศกัณฐและเพื่อนของทศกัณฐที่มี
ความสามารถมากแตหนุมานก็รบอยางสุดความสามารถและไมกลัวตาย หนุมานกลาที่จะเผชิญกับ
ศัตรูอยางไมหวั่นเกรงตออันตรายเพื่อชวยพระรามฆาฝายของทศกัณฐ นิสัยฉลาดสังเกตจากการใช
อุบายตาง ๆ ในการทํางาน เชน การแปลงกายเพื่อมิใหศัตรูสงสัย เปนตน สวนลักษณะนิสัยที่ดีดาน
อ่ืน ๆ จะปรากฏในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมากที่สุด เชน             ชาง
สังเกต   รูเทาทันในการทําสงคราม มีสติ ทําผิดแลวยอมรับผิด เขาใจชีวิต มีเหตุผล และไมเห็นแก
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สินจางรางวัล ในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินจะตางจากรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลก เชน นิสัยไรเดียงสา อาจเกิดจากผูแตงรับอิทธิพลมาจากรามายณะเรื่องอื่น ๆ ก็เปนได

นอกจากลักษณะนิสัยที่ดีของหนุมานจะสอดรับกับบทบาทของหนุมานในฐานะทหารแลว 
ลักษณะนิสัยที่ไมดีของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ก็จะสอดรับกับฐานะทหารของหนุมาน
ดวย  เชน หนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และรามเกียรติ์ฉบับ        
วัดขนอนจะมีนิสัยเจาชูกับผูหญิงก็เพื่อใหผูหญิงชวยงานของตนใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  เชน     
นางบุษมาลี ช ว ยบอกทางไปลงกา  เปนตน  หนุมานในรามเกี ยรติ์ พระบาทสมเด็ จ                           
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  รามเกียรติ์ฉบับลานนา และรามเกียรติ์ฉบับอีสานมีนิสัยใจรอน เพื่อ
ตองการชวยงานของพระรามเพื่อไมใหพระรามเหนื่อยจนเกินไป หนุมานในรามเกียรติ์พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รามเกียรติ์ฉบับอีสาน รามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน และรามเกียรติ์วัด
ควนเกยจะมีนิสัยทะนงตนก็เพื่อแสดงการขมขวัญศัตรู และเพื่อใหคนอื่นเห็นถึงความสามารถของ
ตน เปนตน สวนลักษณะนิสัยที่ไมดีอ่ืน ๆ ในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน เชน หนุมานในรามเกียรติ์
ฉบับลานนามีนิสัยดื้อร้ัน และละโมบ หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับอีสานมีนิสัย เจาชู ทะนงตน ดื้อร้ัน 
นิสัยพาล ละโมบ ชอบโยนความผิดใหคนอื่น ใจรอน ไมมีมารยาท และไมรอบคอบ อาจเกิดจากผู
แตงตองการแสดงใหผูอานเห็นวาถึงแมหนุมานจะเปนทหารที่มีคุณสมบัติตามลักษณะของทหาร 
เชน จงรักภักดี กลาหาญ และฉลาด แตหนุมานก็อาจแสดงนิสัยที่ไมดีอยางมนุษยทั่วไปได

3. กลวิธีการสรางตัวละครหนุมาน
วินิตา  ดิถียนต มีความเห็นวา

…การสรางตัวละครเปนเรื่องสําคัญเทากับการสรางโครงเรื่อง เพราะโครงเรื่องคือชีวิต 
ตัวละครและเนื้อเรื่องเปนสิ่งท่ีแยกออกจากกันไมได และถาเรื่องท้ังหลายที่แตงข้ึนลวนเกี่ยว
กับชีวิต แลวก็ตองมีคําถามตอไปวา ชีวิตของใคร? ฉะนั้นการสรางตัวละครจึงเปนเรื่อง
สําคัญเทากับการสรางโครงเรื่องเพราะโครงเรื่องคือชีวิต ตัวละครคือ ผูแสดงบทบาทของ
ชีวิตนั้น21

                                                          
21วินิตา  ดิ ถียนต ,  เอกสารประกอบการสอนวิชา  411 การเขียนบันเทิงคดี                            

(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 45.
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จากการศึกษารามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ พบวามีการสรางตัวละครหนุมานในรูปแบบตาง ๆ ดัง
นี้

3.1 สรางใหสมจริง
มีนักวรรณคดีศึกษาความหมายเกี่ยวกับการสรางใหสมจริงที่ตางกันแบงออกเปน

2 กลุม  ดังนี้
1. การสรางความสมจริงแบบใกลเคียงความเปนจริง (realistic) คือ การสรางตัว

ละครแบบใกลเคียงความเปนจริง ถูกตองตามความเปนจริง หรือสอดคลองกับความเปนจริง ขอเท็จ
จริงที่ปรากฏอยู  เนนความเปนจริง   ดงันี้

กุหลาบ มัลลิกะมาส22กลาววา การสรางเรื่องใหสมจริงเปนการถายทอดชีวิตให
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ผูอานจะยอมรับและรูสึกไดวานี่คือเร่ืองที่อาจเปนจริงได การวัด
ความสมจริงในวรรณคดีวามีความสมจริงเพียงไรมีลักษณะเปนจิตวิสัย การเขียนเพื่อแสดงความสม
จริงนักเขียนพยายามสะทอนชีวิตทั้งที่เปนเหตุการณ และสภาพจิตใจของตัวละครมากขึ้น เชน การ
พยายามนําเอาชีวิตจริงของคนที่อยูรวมสมัยกับตนมากลาว หรือแสดงความคิดของตนที่มีตอเหตุ
การณที่เปนจริง สวนกลวิธีการสรางตัวละครใหสมจริงจะใชแนวจิตวิทยา และความจริงในชีวิต 
ตลอดจนการสรางตัวละครใหมีลักษณะนิสัยหลายอยาง และเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณที่
เรียกวาพลวัต

เปลื้อง ณ นคร กลาววา ลักษณะของความสมจริง23 คือ
1. ผูเขียนวาดภาพชีวิตตามความเปนจริง ไมแตงเติมและมักวาดภาพหรือบรรยาย

ชีวิตในแงที่นาเกลียดนาชัง ผูเขียนไมคํานึงถึงความงดงาม แตนําความนาทุเรศนาอนาถของชีวิตมาตี
แผอยางชัดแจง

2. การเขียนนวนิยาย หรือเร่ืองสั้น มักเพงเฉพาะปจเจกชน  (individual) ไมใชแบบ
ของบุคคล (type)

วิภา กงกะนันทน24 กลาวถึงการสรางตัวละครใหสมจริง (realistic)วา คือการสราง
ตัวละครใหมีลักษณะที่เปนไปไดตามธรรมชาติ ฉะนั้นผูประพันธจึงจําเปนตองรูวาของจริงนั้นมี

                                                          
22 กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ  (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 120.
23เปลื้อง ณ นคร, คําบรรยายวิชาการประพันธและหนังสือพิมพ   (พระนคร : ไทย

วัฒนาพานิช, 2514), 235 – 236 .
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ลักษณะและธรรรมชาติเปนอยางไร การสรางความสมจริงมุงที่จะกลาวถึงการถายทอดชีวิตใหใกล
เคียงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยลดเสรีภาพที่จะใชจินตนาการของโรแมนติกซิสมใหอยูใน
ขอบเขตของความสมจริงที่ผูอานยอมรับได และรูสึกไดวานี่คือเร่ืองที่อาจเปนจริงได

วาณิช จรุงกินอนันต กลาววา การสรางความสมจริงของตัวละคร การวิเคราะห
แจกแจงวามันสมจริงหรือไม สมจริงแคไหน  ตัวละครในนวนิยายที่ดูสมจริงที่สุด คือ ตัวละครที่มี
ลักษณะของบุคคลโดยประมาณใกลเคียงกับชีวิตคนจริง ๆ ที่มนุษยสังเกต และรับรูได อันทําใหคน
อานคาดเดาไดวาเมื่อเขาเปนคนอยางนี้ การแสดงออกของเขาจะเปนอยางไร เชน หากนักเขียนสราง
ตัวละครขึ้นมาโดยกําหนดใหเปนคนเห็นแกตัว ผูอานก็จะคาดวาพฤติกรรมของตัวละครตัวนั้นจะ
เปนแบบคนเห็นแกตัวตามที่เคยสังเกต และรับรูมาจากการใชชีวิตของมนุษย เพราะฉะนั้นนิสัย และ
พฤติกรรมของตัวละครจะอยูบนพื้นฐานของสิ่งที่มนุษยทั่วไปกระทําโดยปกติ25

จากการนิยามศัพทของนักวรรณคดีสรุปไดวาความสมจริงแบบใกลเคียงความเปน
จริง คือ การสรางตัวละครใหใกลเคียงกับความเปนจริงที่มนุษยสังเกตและรับรูได ตัวละครมี
ลักษณะเปนธรรมชาติ  ไมแตงเติม ไมใชจินตนาการ ผูอานรับไดวาเปนเรื่องจริง

2. การสรางความสมจริงแบบละมายจริง (verisimilitude) คือ การสรางตัวละคร
แบบละมายจริง คลายคลึงความเปนจริง  แตไมเปนจริงเหมือนแบบแรก   ดังนี้

เจตนา นาควัชระ  กลาวถึงความสมจริงวาในโลกวรรณคดีผูประพันธจะมุงโนม
นาวอารมณของผูอานใหรับรูเรื่องสมมุติของตนที่สรางสรรคดวยจินตนาการ ราวกับวาเปนเรื่องจริง 
บางครั้งนักประพันธจะดึงมาจากชีวิตจริงจากสังคมรวมสมัย หรือแมแตจากเหตุการณที่เกิดขึ้น    
จริง ๆ หรือจากทองถ่ินที่ซ่ึงเปนที่รูจักกันในชีวิตจริง โดยถือวาปจจัยเหลานี้เปนสิ่งที่เสริมสราง
ความสมจริง และทําใหผูอานเขาถึงวรรณกรรมของตนได ความจริงกับความลวงประสมกลมกลืน
กันในวรรณกรรมและเกิดเปนความสมจริง26

                                                                                                                                                                     
24 วิภา กงกะนันทน,วรรณคดีศึกษา (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร,2530) ,103 –

110.
25วาณิช จรุงกิจอนันต, ศาสตรแหงเรื่องสั้นและนิยาย (กรุงเทพมหานคร : วังบูรพา,

2537) , 24 – 27.
26เจตนา นาควัชระ, ทฤษฎีแหงวรรณคดี (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2521), 47 – 54.
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ปรานี วงษเทศ27 กลาวถึงการสรางความสมจริงในนิทานวาความวิเศษมหัศจรรย
จะเกิดขึ้นเฉพาะในนิทานเทานั้น ความสมจริงเปนอัตนัยในโลกของสมมุติฐานของนิทาน  มิใช
ความเปนจริงของโลกที่เราใชชีวิตอยู ดังนั้นการที่เมื่อแตงงานกันแลว พระเอกและนางเอกใชชีวิต
รวมกันอยางมีความสุขตลอดไป และเมื่อถึงคราวคับขันจะมีเทพเจา นางฟาผูมีอิทธิฤทธิ์เวทมนตร
วิเศษเขามาชวยเหลือ ดลบันดาลใหพนภัย ใหเรื่องรายกลายเปนดีซ่ึงเปนไปในโลกของนิทาน

ธัญญา สังขพันธานนท ไดกลาวถึงการวิเคราะหความสมจริงวา สามารถพิจารณา
ไดจากความนาเชื่อ ความสมเหตุสมผล และความเปนไปได ความสมจริง หรือความมีเหตุผลของ
เร่ืองมิไดหมายความวาตองเปนเรื่องที่ถายทอดความเปนจริงเสมอไป แตอาจเปนเรื่องที่สรางขึ้นจาก
จินตนาการที่ไมเคยมีผูใดเคยประสบเหตุการณ หรือสภาพเหลานั้นมากอนก็ไดแตผูอานเกิดความรู
สึกวาเรื่องนี้มีเหตุผลนาเชื่อถือ และคลอยตามได28

ราชบัณฑิตยสถานแปลศัพทภาษาอังกฤษ verisimilitude ที่กลาวถึงความสมจริง
เปนภาษาไทยวาหมายถึง ความละมายจริง ความสมจริงหรือความละมายจริงหมายถึงความ
คลายคลึงกับความจริง  โดยทั่วไปใชกลาวถึงงานเขียนที่มีลักษณะที่ยอมรับตามสัญนิยม 
(convention) วาเหมือนชีวิตจริง และใชในการวิจารณเพื่อแสดงใหเห็นระดับขั้นที่นักเขียนสราง
สรรคงานเขียนของตนใหดูราวกับเปนจริง29

นพพร ประชากุล กลาวถึงความสมจริงวา ลักษณะอันสมจริงเปนลักษณะที่นาเชื่อ 
เปนที่ยอมรับวาเปนเชนนั้นไดไมกอใหเกิดความขัดแยง  เร่ืองที่ลอกเลียนความเปนจริงทุกกระเบียด
นิ้วอาจฟงดูไมสมจริงเลยก็ได แตในทางกลับกันเรื่องเลาที่หางไกลจากเรื่องจริง ถารูจักใชตรรกะ
และวิธีการนําเสนอที่สอดคลองกับมติมหาชน ก็สามารถกอใหเกิดความรูสึกคลอยตามได ในกรณี
ของวรรณกรรม ความสมจริงนอกจากจะอิงอยูกับมติมหาชนแลว ยังตองสอดคลองกับขนบ หรือ
สัญนิยมของแนววรรณกรรมนั้น ๆ (generic conventions) ซ่ึงก็ประกอบดวยแบบแผน และตรรกะ
ดานการประพันธลวน ๆ  เชน ในกรณีนวนิยายวิทยาศาสตรตัวละครอาจเดินทางแบบลองหนจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งดวยการสลายโมเลกุลแลวประกอบสรางขึ้นใหมก็ถือไดวาสมจริงทั้งที่ไมมีหลัก

                                                          
27ปรานี วงษเทศ, “นิทานเรื่องเลาประเภทรอยกรอง,”  ใน พื้นถ่ินพื้นฐาน : มิติใหมของ

คติชนวิทยาและวิถีชีวิตสามัญของพื้นบานพื้นเมือง (กรุงเทพมหานคร : ศิลปวัฒนธรรม, 2531),
123.

28ธัญญา สังพันธานนท, วรรณกรรมวิจารณ (กรุงเทพมหานคร : นาคร, 2539),170.
29ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม : ภาพพจนโวหาร และกลการ

ประพันธ (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2539), 211.
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การณทางวิทยาศาสตรใด ๆ ที่จะทําใหคาดวาเปนเชนนั้นไดในอนาคต แตที่เรายอมรับ เพราะเปน
ไปตามขนบวิทยาศาสตร สวนในเรื่องเจาชายนอย ตัวละครเดินทางขามดวงดาวไดโดยท่ีนักอาน
สมัยใหมไมเดือดรอนโวยวายวาไมจริง เพราะทุกคนทราบวาเรื่องนี้ใชขนบของนิทานในการดําเนิน
เร่ือง  ความสมจริงทางวรรณกรรมจึงมิไดสัมพันธกับความเปนจริงโดยตรง แตสัมพันธกับคติความ
เชื่อของผูอานทั่วไปที่มีตอความเปนจริงอีกทีหนึ่งและที่สําคัญกวานั้นคือถูกกําหนดดวยแนว
วรรณกรรม30

นพพร ประชากุล กลาวเสริมตอไปอีกวาในปจจุบันความหมายของคําวาสมจริงมี
คนนําไปใชในความหมายที่เพี้ยนไปนั่นคือเหมือนกับความเปนจริง หรือเหมือนกับสิ่งที่มีอยูจริง 
เชน นพพรกลาวถึงนวนิยายเร่ืองหนึ่งวา “นําเสนอรายละเอียดปญหาการตัดไมทําลายปาไดอยางสม
จริง ยืนยันไดดวยขอมูลของหนวยงาน…” นพพรยืนยันวาในขอความนี้ควรเปลี่ยนสมจริงเปน
เหมือนจริง เพื่อมิใหเกิดความสับสนระหวางความสมจริงซ่ึงถูกกําหนดดวยความเชื่อกับความ
เหมือนจริงซึ่งถูกกําหนดดวยความจริง  ความสับสนดังกลาวเกิดจากอิทธิพลของวรรณกรรมแนว
สัจนิยมซ่ึงเปนแนวที่นิยมนําเอาสภาพความเปนจริง และขอเท็จจริงมาใชสรางความนาเชื่อถือเสริม
กับความสมจริงที่อิงกับมติมหาชน  ความเหมือนจริงเปนเพียงหนึ่งในวิธีสรางความสมจริงตามแบบ
สัจนิยม แตถูกนํามาเชิดชูขึ้นเปนเกณฑหลักในการวัดความสมจริงทั้งหมด31

ประคอง นิมมานเหมินท กลาววา ในนิทานพื้นบานอาจมีเหตุการณที่เปนเรื่อง
ประหลาดมหัศจรรย เร่ืองอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย เร่ืองเกี่ยวกับไสยศาสตร แตเร่ืองดังกลาวมีความสม
เหตุสมผลในตัวของมันเอง ผูฟงยอมรับได เชน ในเรื่องปลาบูทอง แมของเอื้อยตายไปเกิดเปนปลา
บู และมะเขือเปนตน คนไทยยอมรับวาเปนไปได สมเหตุสมผล เพราะเราเชื่อเรื่องการเวียนวายตาย
เกิด ในนิทานของไทยพระอินทร และพระฤๅษีปรากฏตัวบอย ๆ เพื่อชวยเหลือพระเอก ถาพระเอก
ถูกฆาตายอาจชุบชีวิตใหฟนไดซ่ึงเปนเรื่องที่สมเหตุสมผล เพราะพระอินทรและพระฤๅษีถือวาเปน
ผูมีฤทธิ์ อํานาจพิเศษเหนือมนุษย ทั้งพระเอกก็มักจะเปนผูมีบุญมาเกิด32

จากการนิยามศัพทของนักวรรณคดี สรุปไดวาความสมจริงแบบละมายจริง เปน
ความถูกตอง สอดคลองกับขนบหรือสัญนิยมของแนววรรณกรรมนั้น ๆ สามารถพิจารณาไดจาก

                                                          
30นพพร ประชากุล, “สมจริงมิใชเหมือนจริงและมิใชสมควร,” วารสารสารคดี  15,173

(  กรกฎาคม 2542) : 141 .
31เร่ืองเดียวกัน, 142 – 143.
32ประคอง นิมมานเหมินท ,  นิทานพื้นบานศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โครงการตํารา

อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 37.
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ความนาเชื่อถือ สมเหตุสมผลและเปนไปได เปนความสมจริงที่อาจจะไมสอดคลองกับความเปน
จริงหรือขอเท็จจริงพื้นฐานก็ได แตผูเขียนใชศิลปะในการประพันธจนสามารถโนมนาวใหผูอาน
เกิดความรูสึกวาเรื่องนี้มีเหตุผล ยอมรับได มีความคิดเห็น หรือจินตนาการคลอยตามไปดวย

จากการศึกษานิยามการสรางตัวละครจากความสมจริงจากนักวรรณคดีทั้งสอง
กลุม คือ การสรางความสมจริงแบบใกลเคียงความเปนจริง และการสรางความสมจริงแบบละมาย
จริง พบวาหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ มีกลวิธีสรางความสมจริงทั้งสองลักษณะ แตในลักษณะ
ที่สองจะเดนชัดที่สุด ดังนี้

3.1.1 การสรางความสมจริงแบบละมายจริง (verisimilitude) มีดังนี้
3.1.1.1 การสรางตัวละครใหสมจริงตามขนบของนิทาน คือ การสรางตัวละครที่

เนนความมหัศจรรยเหนือธรรมชาติ มีเหตุการณมหัศจรรยที่เกิดขึ้นเฉพาะในโลกของนิทานเทานั้น 
เหตุการณที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะที่แตกตางจากชีวิตหรือเหตุการณในชีวิตจริง พระเอกในนิทานบาง
เรื่องจะมีความเกงกลาเหนือกวามนุษยธรรมดา การที่ผูแตงสรางตัวละครแบบนี้เพื่อใหผูอานเห็น
ความสามารถของตัวละครเอก33  ลักษณะของหนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก และรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินเปนลักษณะของพระเอกในรูปแบบของนิทานวีรบุรุษ (hero 
tale)34 กลาวคือ เปนตํานานของบุคคลที่เกี่ยวกับวีรบุรุษในวัฒนธรรมหรือในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่ง 
นิทานวีรบุรุษจะเกี่ยวกับวีรกรรมของตัวละครเอกตามลักษณะของนิทาน โดยในทุก ๆ วัฒนธรรม
จะมีตัวเอกในนิทานตัวหนึ่งเปนวีรบุรุษบาง เปนมนุษยบาง เปนสัตวบาง เปนทั้งมนุษยและสัตว คือ 
บางตอนของเรื่องจะมีรูปลักษณเปนมนุษย บางตอนของเรื่องจะมีรูปลักษณเปนสัตว หรือเปนสัตวที่
กลายรูปเปนมนุษย เปนมนุษยที่แปลงเปนสัตวได ตัวเอกของนิทานวีรบุรุษมักเปนพระเอก เชน    
หนุมาน ตัวละครหนุมานมีความละมายคลายจริงตามขนบของนิทาน ดังนี้

3.1.1.1.1 แปลงกายได
หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ จะมีรูปลักษณเปนสัตว คือวานรแต

สามารถแปลงกายเปนมนุษย และสามารถแปลงกายเปนสัตวอ่ืน ๆ ได เชน    หนุมานในรามเกียรติ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกแปลงกายเปนทศกัณฐเพื่อไปลวงนางมณโฑ หนุมาน

                                                          
33ปรานี วงษเทศ, “นิทานเรื่องเลาประเภทรอยกรอง,”  ใน พื้นถ่ินพื้นฐาน : มิติใหมของ

คติชนวิทยาและวิถีชีวิตสามัญของพื้นบานพื้นเมือง, 119 - 123.
34เร่ืองเดียวกัน ,116 – 123.
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แปลงกายใหใหญเทาสวรรคช้ันพรหม สูงเทาภูเขา มีส่ีหนา แปดกร ไปเก็บยารักษาพระลักษมณที่
ถูกหอกกบิลพัทของทศกัณฐ

บัดเดี๋ยวก็เปนพรหมาน สูงตระหงานเงื้อมง้ําคีรีศรี
แปดกรสี่พักตรรูจี มีกุณฑลแกวแพรวพรรณ
แลวชักตรีเพชรออกกวัดแกวง วาบวามดั่งแสงสุริยฉัน
สําแดงฤทธิไกรดั่งไฟกัลป เหาะดั้นไปโดยเมฆา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 256)

หุลละมานในรามเกียรติ์ฉบับอีสาน ในเรื่อง พระลักพระลาม จะแปลงกายใหใหญ
อยางไรก็ได “หุลละมานทาวทงฤทธีจบเพท พระก็นีรมิตตัวใหญแทเปนไดดั่งกะใจ” (พระลัก    
พระลาม : 52) ตอนไปชวยพระรามที่เมืองบาดาล หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนาแปลงกายเปน
คนเมืองนั้นเพื่อมิใหใครสงสัย ตอนไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับ
วัดขนอน แปลงกายเปนทศกัณฐเพื่อหลอกใหพระฤๅษีมอบที่เก็บดวงใจใหหนุมาน

3.1.1.1.2 สามารถเหาะเหินเดินอากาศ
ในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ หนุมานสามารถเหาะเหินเดินอากาศได เชน การ

ไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา หนุมานใชวิธีการเหาะไป หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกย มี
ความสามารถดําดิน ดําน้ําได

กําบังดําผุดสองหน คาถาทํามนตร
ดําดินกระหวัดจดจํา

นิรมิตบิดเบือนเพียรทํา ชําแรกดินดํา
บันดาลผานน้ําสาคร

(รามเกียรติ์วัดควนเกย : 191)

3.1.1.1.3 เนรมิตสิ่งตาง ๆ ไดดังใจ
หนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกสามารถ

เนรมิตกลองดวงใจปลอมของทศกัณฐสลับกับกลองดวงใจจริงเพื่อลวงพระฤๅษีมิใหเกิดความสงสัย  
ตอนที่ทําสงครามกับฝายทศกัณฐ หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับอีสานเรื่อง พระลักพระลาม จะเนรมิต
ใหมีงูเขาตอสูกับศัตรู หรือไมก็เนรมิตกอนหิน และยักษเพื่อสูกับศัตรู เชน ในตอนทําศึกกับพญา       
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ฮาบมะนาสวน หุลละมานสามารถเนรมิตใบไมเปนทหารจํานวนมากเขาสูรบกับทหารของพญา 
ฮาบมะนาสวน และสามารถเนรมิตกอนหินใหกลายเปนชางจํานวนมากดวย “หุลละมานทําฤทธิ
เปนแตงพลพอลาน บาเปามนตใบไมดงเดียระดาดใหเปนคนมากลนแสนลานโกฏกือ บาจิ่ง           
นีรมิตหินผากอนดินสูงจุมบวก กายเกิดเปนฮูปชางเหลือลนอเนกนอง ” (พระลักพระลาม : 91) ตอ
มาก็สามารถเนรมิตกอนหินใหเปนยักษผีเสื้อตาแดงอยูทามกลางทหารของพญาฮาบมะนาสวน “แต
นั้น หุลละมานทาวเอาหินสบเปา เลยเกิดเปนยักษฮายผีเสื้อไลกิน จักขุตาใหญเพี้ยงแดงดั่งกองไฟ 
กางพลพญาฮาบ”  (พระลักพระลาม : 94)

3.1.1.1.4 มีฤทธิ์มาก
หนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจะมีฤทธ์ิ

มาก ฆาไมตาย เมื่อลมพัดก็ฟน นอกจากนั้นยังชวยแกคําสาปใหนางฟาที่ถูกสาปขึ้นสวรรคดังเดิม  
เชน นางบุษมาลี และนางวานริน ตอนหอรมานแสดงความสามารถใหพระยาพราหมราชประจักษ
ในฝมือ หอรมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนาเรื่อง ปรัมมเหียร พูดออกมาเปนพระอาทิตย 7 ดวง 
สามารถเหาะขึ้นไปเวียนรอบเมืองกุรุรัฐนคร ซ่ึงนาจะเปนเมืองที่ใหญมาก นอกจากนั้นหอรมานยัง
สามารถเหาะไปถึงยอดเขายุคันธร แลวเกี้ยวจักรวาลไดซ่ึงเปนเรื่องที่เหลือเชื่อสําหรับคนอานมาก

สวนหนุมานนั้นก็แสงสําแดงฤทธีดวยอันไหวสาปากจาคําใด เปนดั่งตาวันออกมาได 7 
ลูกนั้น คันไหวสากับดวยพระรามแลวก็สยองขึ้นไปแวดเวียงกุรุรัฐนคร 3 รอบ แลวข้ึนไป
เพียงปลายเขายุคันธอร แลวก็ลงมาเกี้ยวจักรวาลทั้งมวลอันควรอัศจรรยมากนักหั้นแล

    (ปรัมมเหียร : 20)

การที่ผูแตงนิยมสรางใหตัวละครมีอิทธิฤทธิ์ ผูแตงจะมีที่มาของอิทธิฤทธิ์  
เชน ในเรื่อง ปรัมมเหียร ผูแตงใหพระยาพราหมรามอธิบายวาสาเหตุที่หอรมานมีอิทธิฤทธิ์เพราะ
มารดาของหอรมานรับน้ํากามจากพระยาธัตตรัฐเชื้อสายพรหม และอีกประการหนึ่งคือตอนที่    
หอรมานเหาะขึ้นไปกินพระอาทิตย หอรมานถูกพระอาทิตยเผากลายเปนจุณ หอรมานไดรับน้ําที่
พระอาทิตยนํามารดเพื่อชุบชีวิตทําใหหอรมานมีฤทธิ์มากกวาวานรธรรมดา

สวนวาหนุมานนั้นหากเกิดมาลูน ปางเมื่อนางผูเปนแมเสียตาแลว ไปนอนหงายอยูใต
รมไมเดื่อนั้น นางคันธัพพีเอาหอน้ํากามมาหลอใสปาก แลวลวดทรงคัภพนั้น เหตุดั่งอั้น   
หนุมานลวดมีฤทธีมากนัก เปนเหตุวาเปนน้ํากามแหงพระยาธัตตรัฐอันเปนลูกพรหมตนชื่อ
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วา ตัปปรไมสวร อันลงมาตั้งโลกหัวทินั้น เชื้อพรหมบหายเหยเทื่อ ลวดมีฤทธีแถมปางเมื่อ
พระอาทิตยเอาน้ําใจมาหดนั้นที ๑

 (ปรัมมเหียร : 21)

ตอนที่หอรมานไปพักอาศรมพระฤๅษี หอรมานแอบไปเลนน้ําในสระจน
ถูกปลิงเกาะ ผูแตงไดสรางความสมจริงโดยใหหอรมานกระโดดขึ้นไปใหสูงเทาตนตาล จนกระทั่ง
กระโดดไปถึงเขายุคันธรปลิงก็ไมปลอยหอรมาน “มันก็เตนขึ้นสูอากาศประมาณเชนตนตาล ๑ ปง
ก็บตกซ้ําเตนขึ้นไป ๒ เชนตนตาล ๓  เชนตนตาลก็บตก ก็ซํ้าเตนขึ้นเพียงเขายุคันธอร ก็บตก”       
(ปรัมมเหียร : 24)

ตอนที่หอรมานจองถนน ผูแตงสรางความมหัศจรรยโดยการใหหอรมาน
ใชตาของตนตอกหลักเพื่อทําโครงของสะพานจนตาลึกซึ่งในความเปนจริงแลวการใชตาตอกหลัก
ทําใหตาบอดได    “หอรมานเอาตาตอกหลักหวายน้ํามหาสมุทรนั้น ตามันลวดเลิกไป” (ปรัมมเหียร 
: 28)

ในเรื่อง หอรมาน ผูแตงสรางใหตัวละครหอรมานมี
ความสามารถเหนือกวาวานรเชนเดียวกับในเรื่อง ปรัมมเหียร เชนการที่หอรมานสามารถพูดออกมา
เปน          พระอาทิตย 7 ดวง เหาะขึ้นไปเวียนรอบเมืองกัฎฐะ และสามารถเหาะไปถึงเขายุคันธร
เกี้ยวขอบจักรวาลได

หอรมานก็แสรงสําแดงริทธี ไหวสาปากจาคําใด เปนดั่งตาวันออกได 7 ลูกนั้นแล คัน
ไหวพระยารามราชแลวก็สยองเวียงกัฎฐะ 3 รอบแลวก็ข้ึนไปเพียงเขายุคันธร เกี้ยวขอบจัก
วาลปุนอัสสจันใจมากนักแล

(หอรมาน : 66)

ในยามที่หอรมานจะเหาะหอรมานตองหาที่ยันที่แข็งแรงมิฉะนั้นจะทํา
ใหแผนดินบริเวณนั้นทรุดประมาณหลังชาง เชน ตอนที่หอรมานไปสืบขาวนางสีดา หอรมานใช
สนามเปนที่ยันจนแผนดินบริเวณนั้นลึกลงไปประมาณหลังชาง

คันวาหอรมานไดอาชญาแหงตนแลวก็ลงไปจากสนามแลวก็เอาสนตีนยันสยองขึ้นสู
อากาศไปลังกาทวีปพุนแล แผนดินที่หอรมานยันไปนั้นก็หลมเปนขุนเลิ้กลงไปพอถวมหลัง
ชาง

 (หอรมาน :67)
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ในตอนที่หอรมานไปเลนน้ําในสระ การแสดงอิทธิฤทธิ์ของหอรมานก็
เชนเดียวกับเรื่อง ปรัมมเหียร ที่ผูแตงใหหอรมานกระโดดถึง 7 ลําตาลแตปลิงก็ยังเกาะหอรมานไม
ยอมปลอย  “เมื่อนั้นปลิงกับโลกก็เขามาติดหนาผากหอรมานมันก็เตนขึ้นเชนลําตาล ๑ ปลิงก็ชักลง
มา หอรมานก็ซํ้าเตนขึ้น ๗ เชนลําตาลปลิงก็ยืดทวยชักลงมา” (หอรมาน : 68)

ตอนที่หอรมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา ผูแตงก็ใหหอรมาน
สามารถชักล้ินของตัวเองเนรมิตใหเปนมาขี่ได “หอรมานจักไปทางอากาศบไดก็ชักล้ินแหงตน
เนรมิตหื้อเปนมาขี่”  (หอรมาน : 66)

ในเรื่อง พรหมจักร  ตอนที่หรมารผูแตงกลาวถึงความสามารถของหรมาร
ผูแตงเปรียบอิทธิฤทธิ์ของหรมารวาประดุจเปลวไฟคือมีอิทธิฤทธิ์มาก “หุรมารตนมีเตชะฤทธีอันดั่ง
เปลวไฟ” (พรหมจักร : 89)

ในเรื่อง ลังกาสิบโห อิทธิฤทธิ์ของอนูมอมจะเนนในดานความสามารถ
ของตัวละครเปนสําคัญ เชน หมอหมีทูลเจาลัมมาวา “อนูมอมมีอิทธิฤทธิ์มากทางสามแสนโยชน 
อนูมอมสามารถเหาะไปถึงเพียงลัดนิ้วเดียว” (ลังกาสิบโห : 40)

ตอนที่อนูมอมเหาะไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา ทหารจับอนูมอมไป
ฆาแตอาวุธตาง ๆ เชน ดาบ ฆอนไมสามารถทําอันตรายอนูมอมได “…จับลิงเผือกมัดกับหลัก
ประหารไวมั่นคงเอาดาบฟนคอดาบหักเปลายักษเอาฆอนทุบหัวเหมือนเอาฆอนตีทั่ง”  (ลังกาสิบโห 
: 48)

ในเรื่อง อุสสาบารส ผูแตงไดนําเสนอดานอิทธิฤทธิ์ของหอรมานวา     
หอรมานเปนวานรที่มีกําลังยิ่งกวาชาง 10 ตัวรูภาษาคน “…ก็มีลูกเปนลิงตัวนึ่ง จําเริญใหญมาแลว ก็
มีกําลังแรงยิ่งกวาชางสารได 10 ตัว รูปากเปนคําคนมีประยาผายผองรูทุกอัน” (อุสสาบารส : 134)

ในรามเกียรติ์ฉบับอีสาน เรื่อง พระรามชาดก ผูแตงไดกลาวถึงความ
มหัศจรรยของตัวละครวาหุนละมานมีฤทธิ์กวาเทวดา และมนุษยทั้งชมพูทวีป “ทาวหุนละมานมี
ฤทธิ์เดชลวงเทวดามนุษยทั้งชมพูทวีป” (พระรามชาดก : 57)

ตอนไปสืบขาวนางสีดาที่ลงกา หุนละมานจะตองหาสิ่งของมายัน เพราะ
หุนละมานฤทธิ์มาก หุนละมานใชเขาของพญารามราชเปนที่ยัน จนพญารามราชทรุดจมดินไป      
ดังความวา

ทาวหุนละมานวา ในการที่จะโจนทะยานขึ้นอากาศทีแรกจะไดอะไรเปนที่ยัน เพราะถา
ทะยานถีบแผนดินก็จะถลม ถีบภูเขาก็จะทะลาย พญารามราชตองนั่งตั้งหัวเขาใหลูกทั้งสอง
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ยันพอลูกถีบทะยานขึ้นอากาศ พอก็จมดินลงไปมิดคอ ผลุดข้ึนมาดูลูกไมทันไดเห็นเพราะ
ปลิวลิ่วเร็วราวกะฟาแลบแปลบเดียวหาย

  (พระรามชาดก : 69)

ตอนที่หุนละมานไปพักอาศรมพระฤๅษี หุนละมานถูกปลิงเกาะไมปลอย 
ผูแตงใหหุนละมานเหาะไปเวียนถึงเขาพระสุเมรุ แตปลิงก็ไมปลอย “แมจะทะยานขึ้นไปไหนตอ
ไหน เวียนออมเขาสุเมรุตั้งสามรอบปลิงนั้นก็ไมหลุด…” (พระรามชาดก : 71)

ในเรื่อง พระลักพระลาม ผูแตงสรางใหหุลละมานมีฤทธิ์มาก เชน เมื่อ    
หุลละมานจะไปลงกาหุลละมานตองมีที่เหยียบ หุลละมานไดแสดงอิทธิฤทธิ์ของตนวา

 พระจักใหขานอยทะยานข้ึนย่ําสังนี้เด ขาจักผยองย่ําพื้นธรณีจักหลุบหลมไปนั้น อัน
หนึ่งขาจักทยานที่หลองดอยหลวงจักพังแตก เฮาแปมางดอยกวางมุนทะลาย อันนี้พระจักให
ขานอยทะยานขึ้นบอนใด

 (พระลักพระลาม : 44)

ตอนที่หุลละมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา ทหารจับหุลละมานมา
และใชดาบฆา แตดาบก็ไมสามารถทําอันตรายหุลละมานได “แสงดาบเปองฟนทาวแตกกระจาย 
ดาบแผมางเหมือนดั่งผลธุลี”  (พระลักพระลาม  : 56)

ตอนที่ยักษจะมาลักพระลามไปเมืองบาดาล หุลละมานอาปากที่มีขนาด
ใหญอมชางมา และคนจํานวนมากเขาไปในปากได

หุลละมานเจาลือซาเพท บาก็อาปากกวางคือถ้ําหมื่นวา อันวาชางและมาสัพพะสิ่งพล
แสน คนหลวงหลายเขาเต็มในทอง บาก็อมพลไดสิบอักโขทัดเที่ยง ก็บมีเดือดฮอนสังแททอ
ใย

 (พระลักพระลาม : 74)

ตอนที่นางมัสสาหลวงมาหาพญาฮาบมะนาสวนผูเปนบิดา นางไดกลาว
ถึงหุลละมานวา เปนผูที่ประเสริฐ และมีฤทธิ์ถึงครึ่งหนึ่งของพระอินทร “เขยเจานั้นผูปะเสิฐมีบุญ
แทแลว มีฤทธีแฮงเถิงเกิ่งอินทรพญาฟา” (พระลักพระลาม : 83)
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3.1.1.1.5 มีของวิเศษ
หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ จะมีของวิเศษเพื่อชวยพระรามทําศึก 

เชน หนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน มี
ตรีเพชร   หอรมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนา เร่ือง พรหมจักร หรมารมีดาบสรีกัญไชย เปนตน

3.1.1.1.6 มีชาติกําเนิดท่ีมหัศจรรย
 ผูแตงสรางใหหนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา   

จุฬาโลก และรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน มีชาติกําเนิดที่มหัศจรรยเกิดจากอาวุธของพระอิศวรทําให       
หนุมานมีฤทธิ์มาก ฆาไมตาย เมื่อตายพระพายจะพัดใหฟนขึ้นมา เนื่องจากชาติกําเนิดที่มหัศจรรย
ของหนุมาน ทําใหการเลาเรื่องเกิดความสมจริง เพราะคนธรรมดายอมทําไมไดแตนิทานทําไดหาก
หนุมานเปนวานรธรรมดาหนุมานคงไมมีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย แตเปนเพราะหนุมานเปนบุตรของ
พระพายจึงทําใหมีฤทธิ์เหนือกวาวานรธรรมดา ผูอานก็จะยอมรับความสามารถที่เกินจริงของ      
หนุมานได  หอรมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนาเรื่อง หอรมาน และ ปรัมมเหียร เกิดจากนางคันธัพพี
นางฟาในสวรรคนําน้ํากามของพระยาธัตตรัฐซึ่งเปนบุตรของพรหมมาใสในปากของมารดาของ  
หนุมาน ในเรื่อง ลังกาสิบโห อนูมอมเกิดจากพญาลมปสสาวะใสปากนางสวาหะ ในรามเกียรติ์ฉบับ   
วัดควนเกย หนุมานเกิดจากพระพายนําน้ํากามของพระอิศวรมาใสในปากนางสวาหะ จะเห็นไดวา
หนุมานในฉบับตาง ๆ จะเกิดจากการปฏิสนธิทางปากของนางสวาหะเปนสําคัญ ทําใหมีอิทธิฤทธิ์
เหนือกวาวานรธรรมดาเพื่อชวยพระรามปราบฝายทศกัณฐ

3.1.1.2 การสรางตัวละครใหสมจริงตามขนบของวรรณคดีไทย กลาวคือพระเอก
ในวรรณคดีไทยตองรบเกง รักเกงตามคานิยมทางสังคมของคนในอดีต วิภา กงกะนันทกลาววาคนใน
อดีตมิไดยึดมั่นนิยมเฉพาะพระเอกแบบเดียว เชน แบบชวนใหสลดใจ แบบนักรบ แบบลูกทุง หรือ
นักเลงประจําถ่ิน แบบศิลปน หรือแบบคนเจาอุบาย หรือไมบังคับใหนิยมหรือไมนิยมพระเอกที่มี
ฐานะใดฐานะหนึ่ง หากแตจะนิยมเฉพาะสวนดีของพระเอกแตละคนโดยเฉพาะการที่ตัวละคร
สามารถสรางวีรกรรมของเขาไวใหคนอื่นอางถึง35 อยางไรก็ตามถึงแมพระเอกจะมีสวนเสียอยูตาง ๆ 

                                                          
35วิภา กงกะนันท,  “ตัวละครเอกฝายชายในวรรณคดีไทยคลาสสิคกับทรรศนะของคน

ไทยตอผูนําทางสังคม,”  ใน เอกสารประกอบการสัมมนาตัวเอกในวรรณคดีไทยกับทรรศนะของ
คนไทยตอผูนํา ( กรุงเทพมหานคร : สถาบันเอเชีย, 2526), 15.
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กัน    แตพระเอกในวรรณคดีไทยโดยเฉพาะเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ  ก็มีคุณสมบัติรวมบางประการ เชน 
รูปงาม รบเกง เปนผูมีความสามารถทํางานสําเร็จตามที่ตั้งใจ และเจาชู เชน ขุนแผน พระอภัยมณี และ
ไกรทอง เปนตน  การที่ผูแตงสรางลักษณะนิสัยของตัวละครหนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และรามเกียรติ์ฉบับอีสานใหเปนวานรที่มีความเจาชูก็เพื่อใหเขากับขนบ
ของวรรณคดีไทย

3.1.2 การสรางความสมจริงแบบใกลเคียงความเปนจริง  (realistic) มีดังนี้
3.1.2.1 ตัวละครมีความรูสึกเชนบุคคลธรรมดาทั่วไป  เชน คนที่เกงมาก ๆ พอรูตัว

วาผิดหวังก็จะแสดงความเสียใจใหเห็น หนุมานแสดงอารมณเหมือนมนุษย คืออารมณเปลี่ยนเมื่อมี
อะไรมากระทบ เชน รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ตอนที่เผาลงกาพระราม
กริ้วหนุมานมากเพราะกลัววาทศกัณฐจะฆานางสีดา เมื่อหนุมานไดยินดังนั้นก็แสดงความนอยใจที่
ตัวเองทํางานไมเต็มที่ คิดไมดี เห็นผิดเปนชอบ

บัดนั้น คําแหงหนุมานชาญสมร
รับผาชุบสรงพระสี่กร ทูนเศียรแลวถอนใจคิด
ตัวกูทําการทั้งนี้ จงรักภักดีสุจริต
มิไดอาลัยแกชีวิต ทะนงใจไมคิดตริการ
เห็นผิดเปนชอบดวยโมหันธ ปมสิ้นชีวันสังขาร
ใครเลยจะนับวาชายชาญ อาภัพอัประมาณเปนพนไป
ท้ังนี้เพราะวาสนาตัว ดีช่ัวจะโทษผูใดได
เสียทีท่ีมีฤทธิไกร นอยใจเปนพันคณนาฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 159)

ตอนที่พระรามใหหนุมานตามศรของพระองคไปเพื่อสรางเมืองใหมใหหนุมาน       
คร้ันหนุมานไปถึงดวยความหวังดี หนุมานจึงทําความสะอาดบริเวณนั้นจนเรียบรอย พระรามตําหนิ
ที่หนุมานทํางานเกินสั่ง เพราะพระองคประสงคที่จะสรางใหเองเพื่อใหเกิดความรุงเรืองไปตราบ     
พระอาทิตย พระจันทร  หนุมานก็แสดงความนอยใจมากที่ไมคิดใหรอบคอบทํางานไปโดยพลการ
ไมพิจารณาใหถวนถ่ีเสียกอน

เมื่อนั้น พญาอนุชิตเรืองศรี
ตกใจตะลึงท้ังอินทรีย ดั่งหนึ่งชีวีจะบรรลัย
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เสียแรงกูผูปรีชาชาญ จะพิจารณาการก็หาไม
มาลวงบรรหารพระภูวไนย นอยใจเปนพนคณนา
ยิ่งคิดยิ่งแคนแนนอก เสโทไหลตกอาบหนา
ไมรูท่ีจะสนองพระบัญชา กมพักตรานิ่งไมติงกาย ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 524 )

ผูแตงรามเกียรติ์ฉบับลานนาสรางจุดหักเหตอนจบใหหนุมานในเรื่อง หอรมาน
และปรัมมเหียรไปในทางที่ไมดีทั้ง ๆ ที่หนุมานเปนผูที่มีความเกงกลาสามารถมาตลอดทั้งเรื่อง       
ผูแตงใหตัวละครหนุมานเปลี่ยนพฤติกรรมจากบวกกลายเปนลบทันที เชน ผูแตงใหหนุมานเปนคน
โออวด เพราะรบชนะคนอื่นมาโดยตลอดมีสิทธิ์ที่จะโออวดได แตคร้ันหนุมานไปมีเรื่องกับ         
พระกุมารโอรสของพระราม หนุมานก็ไมกลัวเพราะคิดวาตนมีความสามารถมากคนหนึ่ง แตกลับ
แพเด็ก เพราะหนุมานถูกพระกุมารโขกศีรษะจนเลือดอาบตองหนีออกจากเมือง และไมกลับเขา
เมืองอีกตอไป ผูแตงอาจตองการแสดงอารมณของตัวละครใหสมจริงวาคนที่คิดวาตนเกง แตครั้น
มาเสียทีแกเด็ก อาจทําใหอารมณเปลี่ยนไปได และเกิดความเสียใจจึงหนีเขาปาไป

ผูแตงรามเกียรติ์ฉบับอีสานสรางใหตัวละครมีพฤติกรรมเหมือนมนุษยอยางสม
เหตุสมผล เชน ในเรื่อง พระลักพระลาม หนุมานเปนบุตรพระรามเมื่อจะทําส่ิงใดก็ไมเกรงกลัว
พระราม  เชน ตอนไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา หนุมานไปขมขืนบุตรีของทศกัณฐโดยไมกลัววา
พระรามจะลงโทษที่ฝาฝนคําส่ัง ผลปรากฏวาเมื่อหนุมานกลับมาหาพระราม พระรามก็ไมลงโทษ
หนุมาน ตอนที่หนุมานทะเลาะกับนิลพัท หนุมานผิดแตไมยอมใหพระรามตี หนุมานเนรมิตรูปปน
ใหพระรามตีแทน พระรามก็ไมเรียกหนุมานตัวจริงมาลงโทษอีกตอไป แสดงใหเห็นวาพระรามรัก
จึงไมลงโทษหนุมาน จะเห็นวาพฤติกรรมที่หนุมานแสดงออกเปนพฤติกรรมที่สมจริง เพราะ       
หนุมานเปนบุตร พระรามเลยไมถือสาหนุมาน

3.1.2.2 ผูแตงสรางตัวละครใหมีพฤติกรรมเหมือนวานรโดยทั่วไป เชน รามเกียรติ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ผูแตงสรางใหหนุมานมีชาติกําเนิดเปนวานรจึงมีนิสัย
ซุกซน โลดโผนโจนคะนองตามลักษณะของวานรโดยทั่วไป   ตอมาผูแตงก็ใหหนุมานไดรับ
ตําแหนงเปนกษัตริยครองเมืองนพบุรีปกครองราษฏร แตหนุมานก็ไมสามารถครองเมืองได เพราะ
หนุมานมีชาติกําเนิดเปนวานร ดวยนิสัยวานรของหนุมานทําใหหนุมานแสดงกริยาซุกซนตาม
สัญชาติญาณของตนออกไป หนุมานถอดมงกุฎปนไปบนตนไมจนสรางความขบขันใหแกนาง
กํานัล จนในที่สุดวานรอยางหนุมานไมสามารถทนความอัปยศอดสูได จึงไปบวชในปา  เพราะ
ฉะนั้นการที่ผูแตงไมใหหนุมานครองเมืองอาจเพื่อสรางความสมจริงดานชาติกําเนิดของ    หนุมาน
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ใหบันดาลดลจิตคิดคะนอง โดยเพศลําพองไมนิ่งได
ถอดมงกุฎแกวแววไว สงใหแกชาวพระพาลา
แลวโลดโผนโจนดวยกําลัง ปนปายขึ้นยังพฤกษา
เลียบไตเก็บผลอัมพา ทิ้งมาใหฝูงนารี
พอยางมะมวงนั้นตกตรง ลงเหนือเศียรเกลากระบี่ศรี
เอาหัตถเขาปดเปนหลายที มิไดถนัดดั่งใจ
ยกเทาข้ึนเกาทั้งสองขาง ยางนั้นจะออกก็หาไม
มือเช็ดตีนแกะวุนไป ตามวิสัยวานรไมสงกา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4 : 357)

จะเห็นวารามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ มีการสรางตัวละครที่สมจริง 2 แบบ คือ การสรางใหสม
จริงแบบละมายจริง (verisimilitude) ผูแตงจะเนนการสรางตัวละครใหสมจริงตามขนบของนิทาน 
และตามขนบของวรรณคดี การสรางตัวละครใหสมจริงตามขนบของนิทาน มีลักษณะรวมกัน คือ 
เปนเรื่องที่อยูในโลกจินตนาการ ตัวละครเอกของเรื่องตองผจญภัย ตัวละครเอกสามารถแสดงอิทธิ
ฤทธิ์ปาฏิหาริย หรือส่ิงมหัศจรรยเหลือวิสัยของมนุษยธรรมดาจะทําได  เชน การที่ตัวละครแปลง
กายได เหาะเหินเดินอากาศได มีอาวุธวิเศษ มีฤทธิ์ เนรมิตอะไรก็ได และมีชาติกําเนิดที่มหัศจรรย  
นอกจากนั้นในเรื่องตัวละครตองผจญภัยกับศัตรู เชน ยักษ ผี และเทวดา ตอมาตัวละครก็สามารถเอา
ชนะศัตรูเปนประการสําคัญ  สวนการสรางตัวละครใหสมจริงดานขนบของวรรณคดี จะเนนไปที่
การสรางลักษณะนิสัยของตัวละครตามนิทานจักร ๆ วงศ ๆ เชน ตัวละครจะตองเปนนักรบและนัก
รัก  ลักษณะที่สองคือ การสรางใหสมจริงแบบใกลเคียงความเปนจริง (realistic)     ผูแตงจะเนน
อารมณความรูสึก และนิสัยของตัวละครที่เปนมนุษยหรือสัตวจริง ๆ เชน เปนวานรก็มีนิสัยเหมือน
วานร คือ ซุกซน โลดโผน เปนตน จะเห็นไดวาการที่ผูแตงสรางตัวละครหนุมานใหสมจริงจะมี
ความสัมพันธกับบทบาทในฐานะทหารเอกของพระรามที่เต็มไปดวยความสามารถเหนือกวาทหาร
อ่ืน ๆ

3.2 การสรางตัวละครตามอุดมคติ  (idealistic)
นอกจากการสรางตัวละครใหสมจริงแลว การสรางตัวละครหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับ   

ตาง ๆ ยังมีการสรางแบบอุดมคติ (idealistic) ดวย
กุหลาบ มัลลิกะมาส กลาววา การแตงแบบอุดมคติเปนการแตงที่เนนความดีเลิศ หรือความ

งามเลิศของตัวเอกในเรื่อง และความงามดานกายภาพอื่น ๆ หรือความประพฤติอันดีเลิศโดย
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สมบูรณตามอุดมคติของคนแตละสมัย  วรรณคดีรุนเกาของไทยมักมีปรัชญาการแตงเปนไอดีลลิสม 
ตัวเอกของเรื่องเปนผูสูงศักดิ์ มีตระกูลอันดีเลิศ และทรงคุณธรรม พระรามและนางสีดา และตัว
ละครอื่น ๆ อีกหลายตัวในเรื่องรามเกียรติ์เปนบุคคลในอุดมคติ ประกอบการใดก็จะเนนความดีเลิศ
ในดานจิตใจ ศีลธรรม และความประพฤติอยูตลอดทั้งเรื่อง รวมทั้งความงามสวนรางกายดวย36

เสฐียรโกเศศ กลาววา อุดมคติเปนตนแบบหรือเปนแบบอันสมบูรณ เมื่อกวีหรือศิลปน
แสดงออกตามอุดมคติจึงเปนการผสมระหวางความนึกอันงามของกวีและศิลปนเอง เพราะฉะนั้น
ส่ิงซึ่งแสดงออกเปนอุดมคติของกวี และศิลปนเปนอุดมคติที่คิดวาดีเลิศ ผูใดที่สามารถเอาคุณงาม
ความดีจากสิ่งตาง ๆ ออกมาใหผูอานไดรับรูถือวาเปนอุดมคติของกวีและศิลปนที่มีใจสูง37

เปลื้อง ณ นคร กลาววา การสรางตัวละครในอุดมคติ คือการสรางตัวละครใหมีลักษณะที่
คาดหวัง โดยใชอุดมการ ความศรัทธา และระบบคานิยมสวนตัวของในเรื่องของความงาม ความดี 
ความถูกตอง และความยุติธรรมเปนเกณฑ ฉะนั้นตัวละครแบบอุดมคติจึงมักดีงามเกินกวาธรรมดา
สามัญทั่วไปจนขาดความสมจริงไปบาง แตก็อาจจะมีโอกาสเปนจริงไดบางในบางกรณีเหมือนกัน 
ไอเดียลิสม ในนวนิยายมักเปนเรื่องที่แสดงคติอันสูงอาจเปนเรื่องเกี่ยวกับการเสียสละ เกี่ยวกับความ
รักหรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง แตผูเขียนมีแนวที่จะแสดงทัศนะอันเห็นวาเปนของวิเศษและดีงามลงไวใน
เร่ืองนั้น38

พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย กลาววา idealism คือ ความเชื่อ ความคิด และ
หลักการอันใดอันหนึ่งที่เห็นวาดี สมบูรณ และใชความพยายามทุกวิถีทางที่จะใหบรรลุความดี
สมบูรณอันนั้น อุดมคตินิยมยังหมายถึง ตัวบุคคล และความคิดซึ่งเปนตัวแทนของลักษณะชีวิตที่ดีที่
สุดเทาที่อาจจะเปนไดซ่ึงไมใชอยางที่เปนจริง39

จากที่กลาวมาสรุปไดวาการสรางตัวละครตามแบบอุดมคติ คือ การที่กวีสรางตัวละครตาม
คานิยม ความเชื่อ ความคิด อุดมการณ และความศรัทธาสวนตัวเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน การ
เสียสละ ความรัก เปนตน การสรางตัวละครจะเนนลักษณะดีเลิศ ตัวละครจะมีความสมบูรณแบบ
มากกวาคนธรรมดาซึ่งอาจจะมีจริงหรือไมมีจริงก็ได

                                                          
36กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ, 54.
37เสฐียรโกเศศ  [นามแฝง], การศึกษาวรรณคดีแงวรรณศิลป (กรุงเทพมหานคร : ราช

บัณฑิตยสถาน, 2507), 113 – 114.
38เปลื้อง ณ นคร, คําบรรยายวิชาการประพันธและหนังสือพิมพ, 235 – 236 .
39ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม : ภาพพจนโวหาร และกลการ

ประพันธ (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2539), 216.
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ประจักษ ประภาพิทยากรไดประมวลทรรศนะของผูรูที่ตางก็มีความคิดเห็นวาคุณสมบัติ
ของพระเอกตามอุดมคติไทยในวรรณกรรมประเภทมหากาพยซ่ึงพระเอกในอุดมคติตองมีคุณ
สมบัติไดแก เปนผูที่มีลักษณะงดงาม หรือแปลกกวาวานรอื่น เปนที่ตองตาหญิงที่พบเห็นหรือ
สมาคมดวย เปนผูที่มีลักษณะเจาชู เปนวีรบุรุษ มีความกลาหาญ มีความเฉียบขาด เปนผูมีความเสีย
สละเพื่อบานเมือง เปนผูมีความรอบรู และมีความสามารถในเชิงยุทธวิธี เปนผูมีความกตัญ ู ซ่ือ
สัตย และเปนผูที่ยึดมั่นและจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย40

จากที่กลาวมาขางตนพบวารามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ มีการสรางหนุมานตามอุดมคติ ดังนี้
3.2.1 หนุมานเปนผูท่ีมีลักษณะงดงามหรือแปลกกวาวานรอื่น เชน หนุมานในรามเกียรติ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมีกายสีขาวเผือกเปนที่ตองตาตองใจสําหรับผูพบเห็น เชน 
เมื่อบรรลัยกัลปเห็นหนุมานครั้งแรกก็พบวาหนุมานเปนวานรมีกายสีขาวท้ังตัว

เมื่อนั้น บรรลัยกัลปฤทธิแรงแข็งขัน
เห็นวานรไพรใจฉกรรจ  กายนั้นใหญหลวงมหิมา
ขาวผองบริสุทธิ์ท้ังอินทรีย ทวงทีองอาจแกลวกลา
มีกุณฑลขนเพชรรจนา เขี้ยวแกวมาลาอลงการ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 471)

ลักษณะพิเศษประการตอมา คือ การเปนวานรที่มีขนเพชร เขี้ยวแกว หาวเปนดาวเดือน เชน 
ตอนหนุมานจะชวยแกคําสาปนางบุษมาลีใหกลับไปเปนนางฟาบนสวรรคดังเดิมหนุมานเนรมิตรูป
อันแทจริงของตนใหนางบุษมาลีเห็นวามีแปดกรสี่หนา หาวเปนดาวเดือน และตะวัน

คอยอยูตรงชองบัญชร กลับเปนแปดกรสี่หนา
อันเดือนดาวแลดวงสุริยา ออกมาจากโอษฐชัชวาลฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 88)

ตอนที่หนุมานพบนางวานรินหนุมานก็แสดงตนเปนวานรมีเขี้ยวแกว กุณฑล ขนเพชร หาว
เปนดาวเดือน และพระอาทิตย ดังความวา
                                                          

40ประจักษ ประภาพิทยากร, ขุนแผน : พระเอกนักรบ (กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย,
2527), 68.
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บัดเดี๋ยวก็เปนวานร มีเขี้ยวแกวอรชรซายขวา
กุณฑลขนเพชรมาลา หาวเปนดาราเดือนตะวัน

(บทละครรามเกียรติ์ เลม3 : 192)

หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน จะเปนวานรที่มีลักษณะเหมือนกับหนุมานพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทุกประการคือ กายขาว มีกุณฑล ขนเพชร เขี้ยวแกว หาวเปนดาว
เดือน และตะวันจัดไดวาเปนวานรที่มีความงดงาม เชน การปรากฏกายใหนางบุษมาลีเห็น             
นางบุษมาลีก็มีความชื่นชมในรูปรางของหนุมาน หนุมานในรามเกียรติ์วัดควนเกย มีกายสีขาว      
นารักแกผูพบเห็นโดยทั่วไป

3.2.2 หนุมานเปนผูท่ีมีความเจาชู   หนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกเปนผูที่มีวาทศิลปเปนเลิศ  หนุมานสามารถทําใหหญิงตกเปนของตนไดอยางงายดาย เชน 
นางบุษมาลี    นางวานริน  นางเบญกาย   นางสุพรรณมัจฉา  และนางสุวรรณกันยุมา หญิงที่ไดรวม
รสรักกับหนุมานตางก็แสดงเสนหาตอหนุมานอยางมาก จนลืมทุกสิ่งทุกอยางแมกระทั่งตัวเอง  เชน 
นางเบญกาย หลังจากที่นางมีความสัมพันธกับหนุมานแลว นางก็มีแตความเสนหาในตัวหนุมาน 
นางรักหนุมานมาก ลืมกลัวทศกัณฐที่ใชใหนางมาทําลายพิธีจองถนนของหนุมาน นางมีแตความสุข

เมื่อนั้น นวลนางเบญกายโฉมศรี
ไดสูสมรวมรสฤดี กับขุนกระบี่ผูศักดา
มีความชื่นชมโสมนัส ประดิพัทธพูนเพิ่มเสนหา
ความรักเพียงสิ้นชีวา กัลยาไมหางวานร
แสนสนิทพิสมัยใหลหลง งวยงงดวยทหารพระทรงศร
ลืมกลัวทาวยี่สิบกร บังอรเกษมเปรมปรีดิ์ ฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 211)

นางสุพรรณมัจฉาเมื่อไดรวมรสรักกับหนุมานก็มีความสุขมาก นางมีแตความเสนหาในตัว
หนุมาน ลืมกลัวทศกัณฐที่ใหนางทําลายการจองถนนของหนุมาน ลืมเลนน้ํา ลืมฝูงปลา และลืมแม
กระทั่งตัวเอง ดังตัวอยาง

เมื่อนั้น นวลนางสุพรรณมัจฉา
ไดรวมรสรักภิรมยา กับวายุบุตรวุฒิไกร
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อิงแอบแนบชิดพิศวง งวยงงดวยความพิสมัย
แสนรักแสนสวาทจะขาดใจ อรไทลืมกลัวบิดา
ลืมเลนในทองชลธาร ลืมฝูงบริวารมัจฉา
ลืมอายลืมองคกัลยา เสนหาเพิ่มพูนพันทวี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 233)

หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับอีสานเรื่อง พระลักพระลาม และพระรามชาดก และหนุมานใน
รามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน ก็มีนิสัยเจาชูเชนเดียวกัน นอกจากหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน จะ
มีวาทศิลปแลว หนุมานยังเปนวานรที่มีอารมณขันดวย

3.2.3 หนุมานเปนวีรบุรุษมีความกลาหาญ มีความเฉียบขาด หนมานในรามเกียรติ์ฉบับ   
ตาง ๆ จะมีความกลาหาญ และเฉียบขาดในการทําสงครามมาก ตอนที่ทําสงครามหนุมานจะแสดง
ความกลาหาญในการรบใหปรากฏทั้งแกสายตาไพรพล และฝายศัตรู นอกจากนั้นยังมีความเด็ดเดี่ยว
เฉียบขาดในการรบ  เชน ตอนศึกอินทรชิตหนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก และรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน ออกรบรวมกับพระลักษมณ   กองทัพของอินทรชิตแปลงมา
เปนองคอัมรินทรขี่ชางเอราวัณ ใหทหารแปลงเปนนางฟา และเทวดารําฟอนเพื่อใหฝายพระ
ลักษมณหลงกลจนทําใหพระลักษมณเพล่ียงพลํ้าในการรบ  เหลือหนุมานเพียงผูเดียว แตหนุมานก็
ไมยอมทิ้งทัพกลับเขาตอสูกับอินทรชิตอยางกลาหาญ  ดังความวา

ผูเดียวมิไดยั้งหยุด สําแดงฤทธิรุทธดั่งไกรสร
หวดซายปายขวาตะลุมบอน ราญรอนอุตลุดวุนไป

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 464)

เมื่อนั้น หนุมานผูชาญชัยศรี
ผูเดียวหักโหมโจมตี กลางพลโยธีวานรฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 465)

3.2.4 หนุมานเปนผูท่ีเสียสละเพื่อบานเมือง หนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระ   
พุทธยอดฟาจุฬาโลก และรามเกียรติ์ฉบับวัดขอนอน เปนวานรที่เสียสละเพื่อบานเมืองมาก ในการ
ทําสงคราม หนุมานจะไมเคยคิดถึงชีวิตของตนเองยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อบานเมืองทุกครั้ง เชน ตอน  
พระลักษมณถูกหอกพรหมาสตรของอินทรชิต หนุมานไปเก็บยามารักษาพระลักษมณ หนุมานยอม
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ถูกพระอาทิตยเผาจนเปนจุณ เนื่องจากเหาะไปยึดทายรถพระอาทิตยเพื่อไมใหพระอาทิตยขึ้นมา        
หนุมานยอมเสี่ยงชีวิตคร้ังนี้ เพราะไมตองการใหพระลักษมณตายกอนที่จะหายาไดทันทวงที

ตอนที่พระรามถามผูที่จะอาสาไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ ในรามเกียรติ์พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  พระรามถามถึงสามครั้งแตไมมีผูใดยอมเสียสละเพื่อบานเมือง   มี
เพียงหนุมานที่ขออาสาไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ หนุมานยอมพลีชีพเขาไปลวงทศกัณฐถึง
กรุงลงกาโดยที่ไมคํานึงถึงชีวิตของตน แสดงใหเห็นความเสียสละของหนุมานเพื่อพระรามอยางแท
จริง สวนในรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน ถึงแมพระรามจะใหรางวัลแกผูที่อาสาไปลวงเอากลองดวงใจ
ของทศกัณฐ และมีผูอาสาเปนจํานวนมาก แตหนุมานก็ไดพิสูจนตนใหพระรามเห็นถึงความตั้งใจ
จริง หนุมานจึงไดเปนตัวแทนในการทํางานที่เสี่ยงภัยคร้ังนี้

3.2.5 หนุมานเปนผูท่ีมีความรอบรู และมีความสามารถในเชิงยุทธวิธี  เชน ตอนที่ไปชวย
พระรามที่เมืองบาดาล หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนา และอีสานรูวาหากแปลงกายเปนชาวเมือง
นั้นจะทําสงผลใหชาวเมืองไมสงสัย ตอมาก็แปลงกายเปนแมลงวันเพื่อสืบหาที่อยูของพระราม การ
ที่หนุมานแปลงกายเปนแมลงวัน อาจเกิดจากแมลงวันมีขนาดเล็กบินซอกแซกไปตามที่ตาง ๆ ได
งาย ในที่สุดหนุมานก็สามารถชวยพระรามออกมาได ตอนศึกสหสา หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับ    
วัดควนเกย จะรูวาสหสามีคอนวิเศษก็ออกอุบายทําเปนคนตกทุกขไดยากเพื่อใหสหสาสงสาร และ
รับหนุมานไวเปนขา กอนที่จะลวงเอาคอนของสหสา และฆาสหสาตายในที่สุด หนุมานใน
รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมีความสามารถในเชิงยุทธวิธีมาก   เชน ตอน 
ศึกไมยราพ ไมยราพเปนผูที่มีความสามารถมาก ดังความวา

เหมเหมดูดูไอชาติลิง เยอหยิ่งอวดฤทธิ์วาแกลวกลา
ตัวกูผูทรงศักดา ใตฟาไมมีใครเทียมทัน
มึงดั่งหิ่งหอยนอยแสง หรือจะแขงกับดวงสุริยฉัน
วาพลางขบเขี้ยวเคี้ยวฟน แกวงพระขรรคออกไลราญรอน

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 337)

การตอสูกันในครั้งนี้ทั้งสองตางใชความสามารถของตนที่มีอยูเขาห้ําหั่นกันดวยความกลา
หาญ อยางไรก็ตามหนุมานก็ใชความรอบรูของตนสังหารไมยราพได กลาวคือหนุมานเกิดความ
สงสัยที่ไมยราพไมตาย จึงถามนางพิรากวน และรูจากนางพิรากวนวาไมยราพถอดดวงใจใสแมลงภู
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ไว หนุมานจึงเอาเทาเหยียบอกไมยราพ แลวเนรมิตแขนใหยาวเพื่อไปเอากลองดวงใจของไมยราพ
มาขยี้ใหละเอียด หลังจากนั้นหนุมานก็สังหารไมยราพจนสิ้นชีพ

ตอนหนุมานจะไปหลอกลอเอากระบองของสหัสเดชะ ซ่ึงพิเภกบอกวามีอานุภาพรายแรง
มาก สวนตนของกระบองสามารถชี้ใหคนตายได สวยปลายก็จะชุบชีวิตคนตายใหฟนขึ้นมาใหมได
เชนกัน ดังความวา

อันสหัสเดชะยักษี ฤทธีฟากฟาดินไหว
แมนรูวานองบรรลัย จะโกรธาบาใจขุนมาร
ก็จะยกจตุรงคโยธา แสนสุรเสนาทวยหาญ
กลับมาตอกรรอนราญ เห็นจะรําคาญพระบาทา
ดวยเพื่อนนั้นมีอาวุธ เดชาฤทธิรุธรแกลวกลา
แมนวาช้ีตนก็มรณา ชี้ปลายเปนมาไดดั่งใจ
ถาจะละใหกุมภัณฑ มันยกมานั้นเห็นไมได
บรรดาโยธีกระบี่ไพร จะบรรลัยไมทันตอตี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 59)

หนุมานใชความรอบรูในการไปลวงเอากระบองของสหัสเดชะ โดยปลอมเปนวานรนอย
ขอเขาไปสวามิภักดิ์กับสหัสเดชะ   สหัสเดชะก็อวดตนวาเปนผูที่มีอิทธิฤทธิ์ เพราะมีคทาซึ่งมีฤทธิ์
มาก ถึงแมสหัสเดชะจะบอกวาตนมีความสามารถเพียงใดก็ไมสามารถสูหนุมานได เพราะหลังจาก
ที่หนุมานหลอกเขามาสวามิภักดิ์กับสหัสเดชะแลว หนุมานก็สามารถหลอกลอใหสหัสเดชะสง
กระบองใหตนไดโดยอางวาจะใชปองกันตัว หลังจากนั้นก็หักกระบองแลวโยนไปที่หนารถทรง
ของสหัสเดชะเพื่อเปนการเยาะเยยซ่ึงสงผลใหสหัสเดชะแสดงเสียใจ และรูสึกอับอายบรรดาเทวดา 
มนุษย และครุฑที่เสียรูหนุมาน ดังความวา

โออนิจจาแกตัวกู เสียแรงรูพระเวทรังสรรค
เสียแรงเรืองฤทธิไกรดั่งไฟกัลป อาวุธครบครันสองพันกร
เชื้อชาติบุรุษอาชาชาญ แกลวกลาชํานาญในการศร
เลื่องช่ือลือเดชขจายจร ฤทธิรอนปราบไดท้ังแดนไตร
ควรหรือหลงลมแกลิงปา มาลวงเอาคทาไปได
จนเสียตนเสียชีพชีวาลัย ใครเลยจะนับวาดี
เปนที่อัปยศอดสู แกหมูเทวาทุกราศี
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ท้ังมนุษยครุฑานาคี ร่ําพลางอสุรีก็โศกา ฯ
(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 73)

ตอมาหนุมานก็สามารถสังหารสหัสเดชะได

ในตอนศึกบรรลัยกัลป พระรามใหพิเภกไปฆาบรรลัยกัลป พิเภกบอกวาบรรลัยกัลปเปน
กระบือที่พญานาคนําไปเลี้ยงไวที่เมืองบาดาล บรรลัยกัลปทําพิธีชุบกายดวยน้ําวานทําใหกายล่ืน
มาก หนุมานหาวิธีไปสูกับบรรลัยกัลป โดยการแปลงกายเปนกระบือตกหลมเพื่อใหบรรลัยกัลปยก
จนหมดแรงไป คร้ันหนุมานสูกับบรรลัยกัลป หนุมานกลับเสียเปรียบ เพราะกายของบรรลัยกัลปล่ืน
มาก ยากที่จะจับตัวได หนุมานจึงไปถามพระฤๅษี พระฤๅษีแนะใหไปที่หนาศาลา หนุมานเห็นทราย
จึงรูวาพระฤๅษีแนะตนเปนนัย ๆ หนุมานจึงนําทรายมาซัดใสบรรลัยกัลปเพื่อทําใหกายหายลื่น จน
สามารถฆาบรรลัยกัลปได

3.2.6 หนุมานเปนผูมีความกตัญู ซ่ือสัตย  หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ จะมีความ
กตัญ ู และซ่ือสัตย เชน หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนาเรื่อง อุสสาบารส ชวยหาอาหารเลี้ยง
มารดา และพระฤๅษีของตน เมื่อสัญญากับพระยาพานพรหมทัตตกุมาร และพระบารสวาหากรบแพ
จะยอมเปนขารับใช ก็ทําตามสัญญาที่ใหไวขอเปนขารับใชในฐานะผูแพ หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับ
อีสานเรื่อง พระลักพระลาม จะทํางานเพื่อพระลาม รวมไปถึงพระลัก นางสีดา และคนที่ใกลชิดกับ
หุลละมานทุกคนเพื่อแสดงความมีน้ําใจ และความกตัญตูอพระลามซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือบิดาของตน
นั่นเอง เชน การชวยสรางปราสาทราชวัง ยามศึกสงครามก็ชวยอุมมารดาไปดวยเพื่อมิใหมารดา
เหน็ดเหนื่อย สวนในการทํางานหุลละมานก็จะทําไปดวยความซื่อสัตยไมเคยทําใหพระรามผิดหวัง 
หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนา อีสาน ฉบับวัดควนเกย และวัดขนอนไมเคยคิดทรยศไปเขาฝาย
ทศกัณฐ แสดงใหเห็นถึงความกตัญู และซื่อสัตยตอพระราม สวนหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับ     
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจะเปนวานรที่มีความกตัญ ู และซ่ือสัตยตอพระรามมาก
เชนเดียวกัน สังเกตจากตอนที่พระรามกลาวถึงลักษณะนิสัยของหนุมานดวยความชื่นชมตอน       
หนุมานฆาไมยราพตายวาเปนวานรที่มีความกตัญ ูหากเสร็จสงครามพระรามจะใหผานอโยธยา

ตามไปดวยกตัญู ผูเดียวทําการหาญนัก
แมนเสร็จสงครามในเมืองยักษ เราจักใหผานอยุธยา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 345)
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ตอนที่หนุมานเหาะไปหักคอชางเอราวัณจนถูกอินทรชิตใชศรพรหมาสตรฟาดตกลงมา
สลบ  พระรามมาเห็นหนุมานนอนสลบอยูก็โทมนัสมาก พระรามรําพันถึงหนุมานวาเปนวานรที่มี
ความซื่อสัตยไมสมควรสิ้นชีพ

จะหาไหนไดเหมือนดั่งนี้ ภักดีซื่อตรงสุจริต
ควรฤามาสิ้นชีวิต ดั่งไมมีฤทธิ์กําลังกาย

 (บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 657)

คร้ันนางสีดามาเห็นหนุมาน นางสีดากลาววาหนุมานไมนาสิ้นชีพพายแพตออินทรชิต
เพราะเปนถึงบุตรพระพาย

ผูเดียวเคี่ยวขับรอนราญ กับสหัสกุมารยักษี
ฆาเสียสิ้นทั้งโยธี แลวลวงเผาบุรีกุมภัณฑ
ครั้งนี้มีพวกวานร มาแพกรอินทรชิตโมหันธ
จนถึงสิ้นชีพชีวัน เปนนาอัศจรรยใจนัก
เสียแรงเปนพงศพานริน เลื่องช่ือลือสิ้นทั้งไตรจักร
ร่ําพลางชลเนตรคลอพักตร นงลักษณเพียงสิ้นสมประดีฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 664)

3.2.7 หนุมานเปนผูมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  หนุมานในรามเกียรติ์พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  และรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินตาง ๆ มีความจงรักภักดีตอพระราม
มาก เมื่อพระรามใหหนุมานทําอะไรหนุมานก็ทํา เชน จองถนน  ไปถวายแหวนนางสีดาที่เมืองลงกา 
บางครั้งการทํางานของหนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกที่แสดงถึง
ความจงรักภักดีตอพระรามอาจทําใหพระรามตําหนิได เชน ตอนที่ไปสืบขาวนางสีดาที่กรุงลงกา 
หนุมานเผาเมืองลงกาจนวอดวาย พระรามกริ้วหนุมานมากที่ทํางานเกินรับสั่ง หนุมานก็ยอมรับคํา
บริภาษของพระรามโดยดุษณีไมมีขอโตแยงประการใด  และในตอนที่หนุมานทํางานเกินรับสั่ง
สรางเมืองใหมโดยพลการ พระรามตําหนิหนุมาน หนุมานก็แสดงอาการโศกเศราที่ทําใหพระราม
กริ้ว เพราะตั้งใจที่จะลดภารกิจของพระรามแตตนไมรูจักคิดใหดีตองทําใหเจานายโกรธ หนุมานคง
ประสงคใหงานที่ตนรับผิดชอบอยูสําเร็จตามที่หวังไวจึงทําไปโดยพลการ เชน เมื่อไปถวายแหวน
นางสีดาแลวหนุมานก็เผาลงกาดวยเพื่อลดกําลังทหารของฝายทศกัณฐ  หรือในตอนที่หนุมานสราง
เมืองใหมระหวางที่รอพระรามหนุมานก็ทําความสะอาดบริเวณนั้นไปดวย เปนตน
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เปรียบเทียบกลวิธีการสรางตัวละครตามอุดมคติในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ

หนุมานตามอุดมคติของผูแตงในรามเกียรติ์
ฉบับตางๆ

ร.1 เหนือ อีสาน ตก ใต

เปนผูท่ีมีลักษณะงดงามหรือหรือแปลกกวาผู
อื่น
เปนผูท่ีมีลักษณะเจาชู - -
เปนวีรบุรุษมีความกลาหาญ มีความเฉียบขาด
เปนผูท่ีเสียสละเพื่อบานเมือง - - -
เปนผูท่ีมีความรอบรูและมีความสามารถใน
เชิงยุทธวิธี
เปนผูท่ีมีความกตัญแูละซื่อสัตย
เปนผูท่ีจงรักภักดีและยึดมั่นตอสถาบันพระ
มหากษัตริย

จะเห็นวาหนุมานในอุดมคติของผูแตงทุกสํานวนมีลักษณะที่งดงาม อาจเกิดจากผูแตงเห็น
พองตองกันวาหากตัวละครเอกมีลักษณะที่ดียอมเปนที่ช่ืมชมแกผูพบเห็น และทําใหผูอานมองวา
ลักษณะของคนดีตองมีรูปลักษณที่ดีดวย หนุมานเปนวีรบุรุษมีความกลาหาญ มีความเฉียบขาด 
กตัญู และซ่ือสัตยในการทําสงคราม หนุมานเปนผูที่มีความรอบรูและมีความสามารถในเชิง     
ยุทธวิธี และหนุมานเปนผูมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย

ในสวนที่แตกตางกัน คือ ความเจาชู หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนา และรามเกียรติ์ฉบับ
วัดควนเกยจะไมเจาชู แตรามเกียรติ์ฉบับอื่น ๆ จะมีสอดแทรกเขามาในเรื่อง อาจเกิดจากอุดมคติของ
ผูแตงที่มีตอตัวละครแตกตางกัน ผูแตงรามเกียรติ์ลานนากับรามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกย อาจคิดวาตัว
ละครเอกในอุดมคติที่ดีจะตองตั้งใจทํางานมากกวาเนนในเรื่องชูสาว สวนเรื่องของความเสียสละ
เพื่อบานเมืองรามเกียรติ์ฉบับอื่น ๆ มองเห็นรายละเอียดไมชัดเจนเทากับรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน

จะเห็นไดวาการสรางตัวละครหนุมานใหอยูในอุดมคติของผูแตงดังกลาวจะสัมพันธกับ
ลักษณะนิสัย และบทบาทในฐานะทหารเอกของพระรามที่เหนือกวาทหารคนอื่น ๆ คือ มีความจง
รักภักดีตอพระราม ยอมทําตามรับสั่งของพระราม (ฉันทาธิบดี) ขยัน (วิริยาธิบดี) กลาหาญ เฉียบ
ขาดในการทําสงคราม (จิตาธิบดี) มีความรอบรูในเชิงยุทธวิธี (วิมังสาธิบดี)
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จากการศึกษาการสรางตัวละครหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ พบวาผูแตงใชกลวิธีการ
สรางทั้งแบบสมจริง และในอุดมคติซ่ึงจะไปมีความสัมพันธกับลักษณะนิสัย และบทบาทของ       
หนุมานในฐานะทหารเอกของพระรามที่มีทั้งรูปลักษณ และความสามารถเหนือกวาทหารคนอื่น ๆ 
จนเกินปกติวิสัย เปนที่นาสังเกตวารามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินตาง ๆ จะแสดงกลวิธีการสรางตัวละคร
นอยกวารามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เกิดจากรามเกียรติ์ทองถ่ินสวนใหญ
แตงเปนรอยแกว สวนที่แตงเปนคําประพันธประเภทรอยกรองมีเพียงสองเรื่องคือรามเกียรติ์         
วัดขนอน และรามเกียรติ์วัดควนเกย ผูแตงรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินสวนใหญจะเนนการบรรยายเพื่อ
เลาเรื่องมากกวาการเนนการนําเสนอลักษณะของตัวละคร

4. กลวิธีเก่ียวกับการนําเสนอตัวละครหนุมาน
ธัญญา  สังขพันธานนท ไดกลาววา หัวใจของการวิเคราะหเร่ืองการสรางตัวละครขึ้นอยูกับ

การที่ผูแตงใหความสําคัญแกตัวละครมากนอยเพียงใด การใหขอมูลเกี่ยวกับตัวละครชัดเจน และ
แจมแจงเพียงไรซึ่งผูแตงอาจมีการนําเสนอ   2 วิธี41 คือ

1. การนําเสนอโดยตรง (direct  method) หมายถึงการที่ผูแตงใหรายละเอียดและขอมูลเกี่ยว
กับตัวละครในลักษณะของการบรรยายภาพตัวละคร ขอมูลที่นําเสนอมักเปนองคประกอบ  พื้นฐาน
ทั้งหลายของตัวละครนั้น  ๆ เชน รายละเอียดเชิงประวัติ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทาทาง จิตใจ 
การนําเสนอตัวละครโดยการบรรยายนี้ อาจเสนอโดยการบรรยายรวม คือการใหขอมูลทั้งหมดเกี่ยว
กับตัวละครครั้งเดียวจนหมด กับการบรรยายแบบกระจายไปตลอดทั้งเรื่อง

2.  การนําเสนอโดยออม (indirect method) หมายถึงการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตัวละครนั้น
โดยไมบรรยายอยางตรงไปตรงมา และไมใหขอมูลทั้งหมดในการบรรยายครั้งเดียว แตจะสอด
แทรกอยูในการเลาเหตุการณตาง ๆ ผูอานจะรูจักตัวละครผานทางพฤติกรรมที่แสดงออก การ
กระทํา คําพูด  หรือการบรรยายถึงกริยาอาการ สายตาหรืออวัจนะภาษาของตัวละครทําใหผูอาน
สรุปลักษณะทางกายภาพและนิสัยใจคอของตัวละครได

กอบกุล อิงคุทานนท  กลาววา การนําเสนอตัวละคร (characterization) คือ การสรางภาพ 
และลักษณะนิสัยตัวละคร วิธีขั้นพื้นฐานของการนําเสนอตัวละครในบันเทิงคดีจะกระทํากัน 3 วิธี42

คือ

                                                          
41ธัญญา สังขพันธานนท, วรรณกรรมวิจารณ, 174 - 179.
42กอบกุล อิงคุทานนท, ศัพทวรรณกรรม (กรุงเทพมหานคร :  แซพโฟรพร้ินติ้ง,

ม.ป.ป.), 19.
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1.  ผูเขียนบอกเกี่ยวกับตัวละครโดยตรง ทําใหผูอานมองเห็นภาพและลักษณะนิสัยตัวละคร
ชัดเจน

2. ผูเขียนไมบอกเกี่ยวกับตัวละครโดยตรง แตคาดหวังวา ผูอานหรือผูดูสามารถเขาใจตัว
ละครไดจากพฤติกรรมของเขา

3.  ผูเขียนเสนอดานจิตใจตัวละคร เชน อารมณความรูสึก ความคิด แรงกระทบของอารมณ
ภายในที่กอใหเกิดพฤติกรรมของตัวละคร ผูเขียนคาดหวังวาจะทําใหผูอานจะเขาใจและคนหาตัว
ตนที่แทจริงของตัวละครได

จะเห็นไดวากอบกุลกลาวถึงกลวิธีการเสนอตัวละคร 2 วิธี คือ
1. การนําเสนอโดยตรง คือ ผูแตงบรรยายเอง
2. การนําเสนอโดยออม คือ ผูแตงใหผูอานรูจักตัวละครผานความรูสึกนึกคิดของตัวละคร

เอง

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวากลวิธีการสรางตัวละครสามารถแบงออกได ดังนี้
1. การนําเสนอโดยตรง

1. ผูแตงบรรยายหรือบอกลักษณะตัวละคร
1.1 ลักษณะทางกายภาพ
1.2 ลักษณะนิสัย
1.3 คุณลักษณะ

2. การใหตัวละครอื่นบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของตัวละคร
2.1 ลักษณะนิสัย
2.2 ลักษณะทางกายภาพ
2.3 คุณลักษณะ

 2. การนําเสนอโดยออม
 1. ผูแตงใหผูอานรูจักตัวละครผานพฤติกรรมของตัวละคร

2. ผานความนึกคิดของตัวละคร

4.1  ผูแตงนําเสนอตัวละครโดยตรง
จากการศึกษาการสรางตัวละครหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ พบวาผูแตงจะเสนอกลวิธี

การสรางตัวละครหนุมาน ดังนี้
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4.1.1 รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
4.1.1.1 ผูแตงบรรยายหรือบอกลักษณะของหนุมาน

4.1.1.1.1ลักษณะทางกายภาพ ดังตัวอยาง
ผูแตงบอกลักษณะโดยทั่วไปของหนุมาน เชน ตอนกําเนิดหนุมาน    

เมื่อผูแตงบอกวันเวลาที่เกิดแลว คือ ตรงกับปขาล เดือนสาม วันอังคาร  ขณะไดฤกษพระอาทิตย
ปราศจากเมฆหมอก แผรัศมีจา ผูแตงบอกวาหนุมานเปนวานรเพศผูเผนออกมาทางปากของมารดา   
เปนวานรเผือกผองทั้งกาย  ตัวใหญเทากับอายุสิบหก ผิวกายเรืองรองดั่งพระจันทร

ครั้นไดศุภฤกษยามดี พระรวีหมดเมฆแสงฉาน
ปขาลเดือนสามวันอังคาร เยาวมาลยก็ประสูติโอรส
เปนวานรผูเผนออกทางโอษฐ เผือกผองไพโรจนท้ังกายหมด
ใหญเทาชันษาไดโสฬส อลงกตดั่งดวงศศิธรฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 1 : 68)

 ผูแตงบอกลักษณะพิเศษของหนุมาน เชน เวลาที่หนุมานแผลงฤทธิ์  
ผูแตงจะใหหนุมานมีส่ีพักตร แปดกร หาวเปนดาว เดือน และตะวัน

มีกุณฑลขนเพชรอลงการ เขี้ยวแกวแววฟามาลัย
หาวเปนดาวเดือนรวีวร แปดกรสี่หนาสูงใหญ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 1 : 68)

ตอนหนุมานแสดงตนใหมัจฉานุรูวาตนเปนบิดา หนุมานก็หาวเปน
ดาวเปนเดือน และตะวัน สองสวาง

หาวเปนดาวเดือนทินกร เขจรสวางเวหา
เสร็จแลวก็กลับลงมา ยังพื้นพสุธาทันที

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 329)
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ลักษณะพิเศษของหนุมาน คือ เปนวานรตัวใหญ มีส่ีหนาดั่ง          
พระพรหม มีแปดกร มีกุณฑล และขนเพชรสุกสวางดั่งแสงของพระอาทิตย ตอนหนุมานไปเก็บยา
รักษาพระลักษมณเมื่อเทวดาเห็นหนุมานอยูบนยอดเขา ก็รูวาเปนทหารของพระนารายณ

ตางองคเหลือบแลขึ้นไป ในยอดสัญชีพคีรีศรี
จึ่งเห็นวานรผูฤทธี สี่พักตรดั่งบรมพรหมาน
กุณฑลขนเพชรโชติชวง แสงสวางดั่งดวงพระสุริยฉาน
ก็รูวานารายณอวตาร ใชใหทหารมาเก็บยา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 330)

และตอนแสดงตนใหอสุรผัดบุตรนางเบญกายเห็น หนุมานแปลงกาย
เปนวานรมีส่ีหนา แปดกร มีเขี้ยวแกวจํารัส หาวเปนดาวเปนเดือนสองสวางพางพื้นปฐพี

เปนกระบี่สี่พักตรแปดหัตถ เขี้ยวแกวจํารัสประภัสสร
กุณฑลมาลัยอลงกรณ ขนเพชรอรชรรูจี
ดาวเดือนดวงตะวันชวงโชติ ออกมาจากโอษฐกระบี่ศรี
สองสวางพางพื้นปถพี แลวลงมายังท่ีบรรพตา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4 : 17)

จากการที่ผูแตงบรรยายหนุมานโดยตรงทําใหทราบวาลักษณะโดย
ทั่วไปของหนุมาน คือ เปนวานรเพศผู มีผิวกายสีเผือก ตัวใหญเทากับอายุสิบหก  ผิวกายเรืองรอง 
สวนลักษณะพิเศษ คือ เวลาแผลงฤทธิ์ จะมีส่ีพักตรแปดกร มีกุณฑลขนเพชรสุกสวาง      ดั่งพระ
อาทิตย  หาวเปนดาวเปนเดือน และตะวัน

4.1.1.2 การใหตัวละครอ่ืนบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของตัวละคร คือ ผูแตงใหตัว
ละครอื่น ๆ พูดถึงตัวละครอีกตัวหนึ่ง คําพูด คําวิจารณของตัวละครอื่น ๆ สามารถเปดเผยใหผูอาน
รับรูลักษณะของตัวละครที่บรรยายในหลายแงมุม ดังนี้

4.1.1.2.1 การใหตัวละครอ่ืนบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของหนุมาน
4.1.1.2.1.1 ลักษณะนิสัย  คือ มีสติปญญา กลาหาญ และซ่ือตรงตอ

พระราม  ดังตัวอยาง
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พระรามกลาวชมหนุมาน
ตอนศึกตรีเมฆ พระรามกลาวชมหนุมานวามีสติปญญา และกลา

หาญมาก  ดังความวา

ท้ังสติปญญาก็สามารถ ฤทธิรงคองอาจกลาหาญ
 (บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 132)

ตอนศึกวิรุณจําบัง พระรามกลาวชมหนุมานวามีความกลาหาญ       
สมกับเปนบุตรของพระพาย ดังความวา

มิเสียแรงเปนลูกพระพาย เลิศชายศักดากลาหาญ
 (บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 201)

ตอนศึกบรรลัยกัลป พระรามกลาวชมหนุมานวาสมควรแลวที่      
หนุมานเปนบุตรพระพายมีสติปญญาและความกลาหาญ  ดังความวา

มิเสียแรงเปนลูกพระพาย แยบคายปรีชากลาหาญ
(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 435)

นางสีดากลาวชมหนุมาน
ตอนศึกอินทรชิตทรงชางเอราวัณ  นางสีดาเห็นหนุมานนอนสลบ

ทับศีรษะชาง นางจึงชมหนุมานวาหนุมานมีความซื่อตรงตอพระราม ไมมีใครเหมือนหนุมาน

ซื่อตรงตอองคพระภูวไนย จะหาไหนไดเหมือนเชนนี้
(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 664)

4.1.1.2.1.2 คุณลักษณะ  คือ มีฤทธิ์มาก ใชใหทําส่ิงใดก็สําเร็จ ดังตัว
อยาง

พระรามกลาวชมหนุมาน
พระรามกลาวชมหนุมานวาเปนวานรที่มีฤทธิ์มาก ทําไดทุกอยาง ใช

ใหทําอะไรก็ทําไดสําเร็จ ดังนี้
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ตอนหนุมานทําลายพิธีทดน้ําของกุมกรรณ พระรามชมวาหนุมานวา
มีฤทธิ์มากเหมาะที่จะเปนบุตรของพระพาย เพราะใชใหทําส่ิงใดก็สําเร็จตามที่พระรามตองการ   ดัง
ความวา

จึ่งตรัสสรรเสริญศักดา ทานผูเรืองฤทธาดั่งเพลิงกรด
ควรท่ีเปนวายุโอรส ใชไหนไดหมดเหมือนใจ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 406)

ตอนศึกอินทรชิตทรงชางเอราวัณ พระรามกลาวชมหนุมานวามีฤทธิ์ 
ขนาดสามโลกยังเกิดความเกรงกลัว พระรามแปลกใจที่หนุมานแพตอศัตรู ดังความวา

อนิจจาโอวาวายุบุตร ปรีชาฤทธิรุทธแกลวกลา
สามโลกยอมเกรงศักดา ฤามาแพพาลาปจจามิตร

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 506)

ตอนศึกสหัสเดชะ พระรามกลาวชมหนุมานวาสมควรแลวท่ีเกิดเปน
ลูกเทวดา มีความเกง มีฤทธิ์ ทําไดทุกอยาง ใชไดดั่งใจ  สามโลกไมสามารถเทียบได ควรเปนที่ตาง
ตาตางใจของพระองคในการทําสงคราม ดังความวา

มิเสียทีเปนวงศเทเวศ เรืองเดชเลื่องช่ือลือหาญ
ใชไหนก็ไดราชการ ปรีชาเชี่ยวชาญทุกสิ่งไป
กําลังฤทธิรอนขจรจบ ทั้งสามพิภพไมเปรียบได
ควรท่ีตางตาตางใจ ในการรณรงคราวี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 75)

ตอนศึกตรีเมฆ พระรามกลาวชมหนุมานวามีฤทธ์ิมาก แมจะหา
ทรัพยสมบัติหรือดวงแกวของจักรพรรดิอันลํ้าคา ยังพอหาได  แตจะหาทหารที่ดีเหมือนหนุมานหา
ไมได ดังความวา

…….
อันวายุบุตรผูศักดา ฤทธาเลิศลบแดนไตร
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แมจะหาทิพยสมบัติ ดวงแกวจักรพรรดิพอหาได
อันจะหาทหารที่คูใจ หาไมไดเหมือนหนุมาน

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 132)

ตอนศึกวิรุณจําบัง พระรามกลาวชมหนุมานวาใชใหทําส่ิงใดก็สําเร็จ 
เปรียบดั่งจักรแกวท่ีมีฤทธิ์ของพระองค  ดังความวา

ใชไหนก็ไดราชการ ปานประหนึ่งจักรแกวอันฤทธา
(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 201)

ตอนศึกทศกัณฐ พระรามกลาวชมหนุมานที่ชวยเก็บยารักษา        
พระลักษมณซ่ึงถูกหอกกบิลพัทของทศกัณฐมาไดวามีฤทธิ์ หนุมานเปนทหารที่ใชไดดั่งประสงค  
ควรเปนทหารไวปราบยักษ นอกจากนั้นยังทําใหทศกัณฐอับอายดวย  ความชอบมีมาก หาทหารที่ดี
เทาหนุมานไมไดอีกแลว  ดังความวา

จึ่งมีบัญชาประกาศิต ตรัสสรรเสริญฤทธิ์กระบี่ศรี
ใชไหนก็ไดทันที ควรท่ีเปนทหารปราบยักษ
มิหนําซ้ําทําประจาน ทศเศียรขุนมารอัปลักษณ
ความชอบทั้งนี้มากนัก จักหาไหนไดเทียมทัน

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 262)

ตอนศึกบรรลัยกัลป  พระรามกลาวชมหนุมานที่สามารถฆา       
บรรลัยกัลปไดวาใชใหทําส่ิงใดก็สําเร็จ ความชอบมีมาก แมนจะใหสมบัติทั้งแผนดินก็ไมเทากับที่
หนุมานทําความชอบฆายักษตั้งแตตน

…….
ใชไหนก็ไดราชการ ความชอบของทานนี้มากนัก
ถึงจะใหสมบัติท้ังแผนดิน เปนปนไพรฟาอาณาจักร
ก็ไมเทาบําเหน็จที่จงรัก สงครามฆายักษแตตนมา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 435)
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นางสีดากลาวชมหนุมาน
ตอนศึกอินทรชิต นางสีดาเห็นหนุมานซึ่งไปหักคอชางเอราวัณจน

ตกลงมานอนสลบทับศีรษะชาง แตนางก็ยังชมหนุมานวามีฤทธ์ิมาก อาสาพระรามเอาแหวนและ
สไบมาใหนาง  คุณของหนุมานมีมาก

โอวาคําแหงหนุมาน ยอดทหารฤทธิแรงแข็งกลา
องอาจอาสาพระจักรา เอาธํามรงคมากับสไบ
ใหเราจึ่งไมมวยชีวัน คุณทานนั้นหาที่สุดไม
……..

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 664)

พิเภกกลาวชมหนุมาน
ตอนศึกอินทรชิต พิเภกเห็นหนุมานลมทับศีรษะชางที่หนุมานเปน

คนหัก  พิเภกเห็นหนุมานกลิ้งอยูบนนั้นก็ตกใจมาก และคิดวาหนุมานเปนวานรที่มีฤทธิ์มาก เหตุใด
จึงมาพายแพตอศัตรู แตคิดวาหนุมานคงไมตายเพราะเปนบุตรพระพาย เมื่อลมพัดก็จะฟนคืนมาดัง
ความวา

ครั้นมาถึงท่ีสนามรบ พบพวกนิกรกระบี่ศรี
ตายยับทับกันไมสมประดี เกลื่อนกลาดกับที่สุธาธาร
แลวเห็นหนุมานฤทธิรอน นอนทับซึ่งเศียรคชสาร
กลิ้งอยูกับพื้นดินดาน ขุนมารยิ่งตกใจนัก
เอะไฉนฉะนี้วายุบุตร ฤทธิรุทรปราบไดท้ังไตรจักร
มาลมอยูดูดั่งทรลักษณ ตายดวยปรปกษปจจามิตร
แลวคิดไดวาหนุมานนี้ อันจะสิ้นชีวีนั้นเห็นผิด
ดวยเปนลูกพระพายเรืองฤทธิ์ ชะรอยวาตองพิษสลบไป
แมนลมพัดสัมผัสกายา ก็จะฟนชีวาข้ึนมาได
คิดแลวก็รีบคลาไคล มายังท่ีใกลวานรฯ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 518)
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4.1.1.2.2  การใหตัวละครอื่นบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของหนุมานใน   
บทสนทนา  จากการศึกษาบทสนทนาในรามเกียรติ์ทําใหผูอานรูจักหนุมาน ดังนี้

4.1.1.2.2.1 ลักษณะนิสัย
หนุมานเปนผูท่ีมีสติปญญา  ดังตัวอยาง
ตอนที่หนุมานสามารถขโมยกลองดวงใจของทศกัณฐมาได บท

สนทนาระหวางพระลักษมณกับพระราม ทําใหผูอานรูวาหนุมานเปนผูมีสติปญญามากจน          
พระลักษมณเปรียบวาถาจะนับดวงดาวในทองฟายังพอนับได แตหากจะหยั่งปญญาของหนุมานสุด
ที่จะหยั่งได

อันซึ่งกลหนุมาน คิดอานลวงยักษา
ลึกซึ้งพนที่จะคณนา ในอุบายมารยาแยบคาย
ถาจะนับดวงดาวในอัมพร หยั่งมหาสาครกระแสสาย
ดวยกําลังปญญาอัชฌาชาย พอจะหมายนับหยั่งไดดั่งใจ
อันจะหยั่งปญญาวายุบุตร เห็นสุดที่นองรักจะหยั่งได
ดวยกลนั้นพนประมาณไป ที่ในทวงทีแลปรีชา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 378)

หนุมานเปนผูท่ีซ่ือสัตย จงรักภักดี    ดังตัวอยาง
ตอนหนุมานไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ พระลักษมณเขาใจ

ผิดคิดวาหนุมานทรยศ  แตเมื่อพระลักษมณเห็นหนุมานนํากลองดวงใจมาถวายพระราม               
พระลักษมณถึงกับเอยชมหนุมาน สวนพระรามซึ่งเชื่อในตัวหนุมานกลาววาหนุมานเปนทหารที่ซ่ือ
สัตยและจงรักภักดีตอพระรามจนไมอาจจะเปรียบกับสิ่งใดได

เมื่อนั้น พระตรีภพลบโลกนาถา
จึ่งตรัสแกพระอนุชา อันวายุบุตรวุฒิไกร
ซื่อตรงจงรักภักดี จะมีสิ่งใดเปรียบก็หาไม
ถึงจะเอาเดือนดาวอโณทัย ก็จะไดดั่งใจไมยากนัก

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 
379)
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คําพูดของพระรามที่มีตอหนุมาน และตําหนิที่พระลักษมณไม        
ตริตรองดูใหดี     อนุมานไดหนุมานเปนทหารที่มีความฉลาด ซ่ือสัตยและจงรักภักดี

หนุมานเปนผูกลาหาญ     ดังตัวอยาง
บทสนทนาระหวางพระมงกุฎกับพระลบ เปนการกลาวชมหนุมาน

วาเปนวานรที่กลาหาญ มากแมวาจะมีรูปรางหนาตาอัปลักษณ ดังความวา

แลววาดูกอนนองรัก ลิงนี้อัปลักษณเปนหนักหนา
มาทําสาละวนไมเขายา ตายสมน้ําหนาอายสาธารณ
แตหลากดวยตัวของมันนี้ มีเครื่องประดับกายฉายฉาน
ผิดกับลิงไพรในดงดาน ฮึกหาญไมกลัวบรรลัย

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 4 : 346)

 จากการศึกษาการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงในเรื่อง
รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกพบวาผูแตงนําเสนอหนุมาน 2 วิธี คือ ผูแตง
บรรยายหรือพูดถึงลักษณะของตัวละคร  เชน  หนุมานเปนวานรเผือก ตัวโตเทากับคนอายุ 16 ป มี
ลักษณะพิเศษคือเวลาจะแสดงฤทธิ์จะมีส่ีหนา แปดกร มีกุณฑล ขนเพชร เขี้ยวแกว หาวเปนดาว
เดือน และตะวัน และผูแตงใหตัวละครอื่นบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของตัวละครซึ่งมีทั้งเปนการ
บรรยายและบทสนทนา    หนุมานเปนผูที่กลาหาญ ฉลาด มีฤทธิ์  มีสติปญญา ซ่ือสัตย

4.1.2 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงในรามเกียรติ์ฉบับลานนา
กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลานนา มีดังนี้

4.1.2.1  กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงในเรื่องหอรมาน
4.1.2.1.1การใหตัวละครอ่ืนบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของหอรมาน  ดังนี้

4.1.2.1.1.1 ลักษณะทางกายภาพ
 หอรมานมีใบหนาเหมือนวานร  ดังตัวอยาง

ตอนที่หอรมานมีหนาที่ไปเก็บภาษีอากร แมคาไดบรรยายรูปลักษณของ   
หรมานวา หอรมานมีหนาเหมือนลิง “ปูหอรมานนั้น มันมีหนาเปนดั่งวอกนั้น” (หอรมาน : 84)

4.1.2.1.1.2 คุณลักษณะ
 หอรมานเปนผูมีบุญ  ดังตัวอยาง
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ตอนที่หอรมานเหาะไปกินพระอาทิตยหอรมานถูกพระอาทิตย เผา            
พระอาทิตยเห็นหยดเลือดของหอรมานก็คิดวาเปนผูมีบุญ “รอยวาสัตตัวใดตัว ๑ มีบุญสมภารหาก
ไดกตาธิการมีมากนักแลวชะแล บควรกูจักละหื้อตายเสียแล” (หอรมาน : 63)

ตอนที่หอรมานไปเคาะประตูอาศรมเรียกพระฤๅษีที่อาศรม พระฤๅษีตาไฟ
ลืมตาขึ้นมาจึงเผาหอรมานจนกลายเปนจุณ พระฤๅษีเห็นหยดเลือดติดอยูที่ประตูก็คิดวาคงเปนผูมี
บุญมาหาตน ไมควรใหตาย   “เลือดอันนี้รอยวาจักแมนสัตวตัวมีบุญชะแล กูบควรหื้อสิบหายเสีย
แล”  (หอรมาน : 69)

หอรมานเปนผูมีความรู ดังตัวอยาง
ตอนที่พระยาราพณาสวรใหทหารจับหอรมานที่เขามาขอดผมของตนกับ

นางเทวีไว ทหารเห็นหอรมานสามารถเขามาในปราสาทของพระยาราพณาสวรไดก็คิดวาเปนผูมี
ความรูเขามาในเมืองของตน  “อันอื่นก็บหันสังสักอัน หันแตวอกหนอยตัวนี้ ส่ิงเดียวแล รอยวาผูรู
ศาสตรศิลสิปปคุณมาแตลงหื้อ เปนฉันใดก็บรูไดแล”  (หอรมาน : 71)

4.1.2.2 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงในเรื่องปรัมมเหียร
4.1.2.2.1การใหตัวละครอ่ืนบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของหอรมาน ดังนี้

4.1.2.2.1.1  คุณลักษณะ
หอรมานมีฤทธ์ิมาก  ดังตัวอยาง
ตอนที่สุคิบกลาวชมหอรมานใหพระยาพราหมราชฟงวาหอรมานเปนผูที่มี

ฤทธิ์มาก   “หอรมานนั้นเปนนองซอยแล ประกอบดวยฤทธีอานุภาวะมากนัก”   (ปรัมมเหียร : 16)

หอรมานเปนผูท่ีมีบุญญาธิการ  ดังตัวอยาง
ตอนที่หอรมานเหาะไปกินพระอาทิตยเพราะเขาใจวาเปนผลไม หอรมาน

ถูกพระอาทิตยเผาจนเปนจุณ พระอาทิตยเห็นหยดเลือดของหอรมานที่ติดอยูที่รถก็คิดวาคงเปนผูมี
บุญไมควรจะใหตายเปลา ควรจะชุบไวเปนขาของพระยาพราหมราช ดังความวา “รอยสัตวตัวใดตัว 
๑ มีบุญสมภาร ไดกตาธิการมามากนักแลว บควรกูจักหื้อตายเสียเทื่อ…ขาจักเวนวางไวหื้อเปนขา
จําเริญใชสอยแกมหาราชเจาชะแล” (ปรัมมเหียร : 18)

ตอนที่หอรมานเหาะไปที่อาศรมของพระฤๅษีตาไฟ พระฤๅษีตาไฟไดลืมตา
เผาหอรมานจนเปนจุณเหลือแตเลือดหยดหนึ่ง พระฤๅษีเห็นแลวจึงคิดวาคงเปนเลือดของผูมีบุญ ไม
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ควรใหตาย  “เลือดอันนี้รอยแมนเลือดสัตวตนมีบุญชะแล กูบควรจักหื้อฉิบหายตายเสียเทอะ”                           
(ปรัมมเหียร : 23)

หอรมานเปนผูมีวิชาความรู  ดังตัวอยาง
ตอนที่พระยาราภนาสวรใหทหารจับหอรมาน     เมื่อทหารเห็นหอรมาน

คร้ังแรกตอนที่หอรมานอยูบนปราสาท ทหารก็คิดวาหอรมานคงเปนผูมีวิชาความรูเขามาในเมือง
ลังกา   “รอยวาคนผูรูศาสตรศิลสิปคุณแตงมาหื้อเปนฉันนี้ เราก็บไดรูแล” (ปรัมมเหียร : 26)

4.1.2.3 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงในเรื่องพรหมจักร
4.1.2.3.1  ผูแตงบรรยายหรือบอกลักษณะของหรมาร ดังนี้

4.1.2.3.1.1 ลักษณะทางกายภาพ  ดังตัวอยาง
ผูแตงพูดถึงหรมารวาเปนวานรมีกายสีขาวงดงาม มีเชื้อชาติตระกูลดีเพราะ

หนุมานเปนบุตรสุครีพ  “ลูกวอกตัวขาวงามดีเหลือขนาด เปนเชื้อชาติงามดี”  (พรหมจักร :72)

4.1.2.3.2 การใหตัวละครอ่ืนบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของหรมาร  ดังนี้
4.1.2.3.2.1 คุณลักษณะ
 หรมารเปนผูประเสริฐ  ดังตัวอยาง
พระยากาวินทราชกลาวชมหรมารวา   “สวนวาวอกตัวนั้นเปนวอกอัน

ประเสริฐ”   (พรหมจักร :72)

 หรมารเปนผูมีฤทธิ์  ดังตัวอยาง
นางนาคมาลิกากลาวชมหรมารวา   “หรมารตนมีเตชะฤทธีอันดั่งเปลวไฟ”  

(พรหมจักร : 89)

 หรมารเปนผูมีบุญ ดังตัวอยาง
พระยาพราหมราชกลาวชมหรมารตอนที่หรมารไปชวยตนที่เมืองบาดาลวา   

“บุญเจาไดปกหมขา”  (พรหมจักร : 112)

4.1.2.4  กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงในเรื่องอุสสาบารส
4.1.2.4.1 ผูแตงบรรยายหรือบอกลักษณะของหอรมาน  ดังนี้
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4.1.2.4.1.1 ลักษณะทางกายภาพ
หอรมานตัวใหญ  ดังตัวอยาง
ตอนกําเนิดหอรมานผูแตงบรรยายวาเมื่อหอรมานอายุ 16 ป ตัวใหญเทามา

อัสดร “…มีตัวใหญเทามาอัสดร” (อุสสาบารส : 63)

4.1.2.4.1.2 คุณลักษณะ
 หอรมานมีฤทธ์ิมาก  ดังตัวอยาง

ตอนกําเนิดหอรมานผูแตงไดบรรยายวาเมื่ออายุได 16 ปมีฤทธิ์เทาชาง 10 
ชาง “หอรมานตนนั้นก็จําเริญใหญขึ้นมาได 16 ปก็มีฤทธีอานุภาพกําลังแรงเทา 10 ตัวชางสาร”    
(อุสสาบารส : 63)

4.1.2.4.2  การใหตัวละครอ่ืนบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของหอรมาน ดังนี้
4.1.2.4.2.1 ลักษณะทางกายภาพ  ดังตัวอยาง
ชาวบานพูดถึงรูปลักษณของหอรมานวาเปนวานรตัวใหญเทามา และชาง 

ปากมีวาทศิลปสามารถซื้อขายได “สัตตตัว 1 มีรูปอันงามเปนดั่งวอกนั้น ใหญเทามาและชาง ปากรู
หลวก รูอันซื้ออันขายนั้นนอ” (อุสสาบารส : 66)

4.1.2.4.2.2 คุณลักษณะ
หอรมานเปนผูมีฤทธิ์  ดังตัวอยาง

                         ตอนที่หอรมานเหาะมายังปราสาทของทศกัณฐ หอรมานเผาปราสาทของ
ทศกัณฐแลวซัดธนูไปที่สระ  นอกจากนั้นยังไลตีทหารของฝายทศกัณฐดวย  ทหารเห็นดังนั้นจึง
กลาวชมหอรมานกับทศกัณฐวามีฤทธิ์มาก

เขาก็แลนเขาสูเวียงแลวก็ไหวพระยาวา เทวะ ขาแดมหาราชะเปนเจา ผูขาทังหลายวาจัก
ไปแวดยิงวอกใหญตัวนั้นวาอั้น บทันยิงเทื่อวอกตัวนั้นเปนอันกําลังฤทธีไวนัก ก็สยองมาลู
เอาธนูแหงผูขาทังหลายซัดตกไปในมหาสระโพนแลวก็ไลตีผูขาทังหลาย ผูขาทังหลายก็บ
อาจจักแพมันไดแล พระยาไดยินคําอันนั้นก็คระนิงใจวา รอยวาเปนหอมานระโลกชะแล วา
อั้น ก็อยูบปากหั้นแล

(อุสสาบารส : 83)
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4.1.2.5 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงในลังกาสิบโห
4.1.2.5.1 ผูแตงบรรยายหรือบอกลักษณะของอนูมอม ดังนี้

4.1.2.5.1.1 ลักษณะทางกายภาพ
อนูมอมเปนวานรเผือก ดังตัวอยาง
ผูแตงบรรยายตอนอนูมอมไปถวายแหวนนางสีดาที่เมืองลงกา และขาม

มหาสมุทรมาวา   “เมื่อนั้น เทพยดาเล็งเห็นลิงเผือกเหาะขามมหาสมุทรกลัววาอนูมอมจะเหนื่อย
หรือหิวมาก จึงเนรมิตของวิเศษใหมีสมสุกลูกไมฝาดหวานเปรี้ยว ขม มีพรอมตั้งไวริมฝงสาครวอก
เผือก” (ลังกาสิบโห : 25)

4.1.2.5.1.2 ลักษณะนิสัย
อนูมอมเปนผูขยัน ดังตัวอยาง

 ผูแตงบรรยายลักษณะนิสัยของอนูมอม ตอนที่อนูมอมจองถนนวาเปนคน
ขยัน  “บัดนั้น อนูมอมจอมขยันรีบมาตรวจสํารวจสะพานก็หันปูเฒาตัวใหญหลวงคอยทําลาย
สะพาน”  (ลังกาสิบโห :25)

4.1.2.5.1.3  คุณลักษณะ
อนูมอมเปนผูมีฤทธิ์  ดังตัวอยาง
ผูแตงบรรยายตอนศึกพญาภุมมจักวาอนูมอมมีฤทธิ์มาก  “บัดนั้น อนูมอม

จอมกระบี่ฤทธิ์กลา   เขาประชิดติดตัวทาวโกลัม เขากอดปล้ําฟดกันอยูไปมา”  (ลังกาสิบโห : 75)

4.1.2.5.2 การใหตัวละครอ่ืนบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของอนูมอม ดังนี้
4.1.2.5.2.1 ลักษณะนิสัย
อนูมอมเปนผูฉลาด   ดังตัวอยาง
ตอนทาวลัมมาใหอนูมอมไปลวงเอากลองดวงใจของภุมมจัก  ทาวลัมมา

ชมอนูมอมวาเปนผูมีปญญายิ่ง  “เร่ืองนี้คงไมเหลือบากวาแรงของแกวอนูมอมผูมีปญญายิ่ง ทานจง
ไปแปลงกายใหเหมือนพญาภุมมจักทุกประการและเนรมิตไมบากหมายไปมอบใหพระฤๅษี ขอรับ
ธนูดวงใจมาโดยไวเทอญ”  (ลังกาสิบโห : 76)

ตอนเจาลัมมาใหอนูมอมไปแยงคอนของสหสา ทาวลัมมาชมวา อนูมอม
เปนผูมีปญญา     “อนูมอมผูมีปญญายิ่งนี้เฮย ทานจงใชกลอุบายใหไดมาซึ่งคอนทิพยของสหสา
เถอะเนอ” (ลังกาสิบโห : 70)
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จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงในรามเกียรติ์ฉบับ
ลานนาพบวาในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ผูแตงใชวิธีการบรรยายนอยมาก สวนใหญจะใหตัวละครอื่น
พูดถึงหนุมาน ทําใหผูอานทราบวาหนุมานฉบับลานนามีลักษณะดังนี้  ลักษณะทางกายภาพของ  
หนุมาน คือ เปนวานรเผือก ตัวใหญ  สวนลักษณะนิสัยตัวละคร คือ ขยัน และฉลาด  คุณลักษณะ
ของหนุมาน คือ มีฤทธิ์มาก เปนผูมีบุญญาธิการ เปนผูมีวิชาความรู เปนผูมีบุญ และเปนผูประเสริฐ

4.1.3 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงในรามเกียรติ์ภาคอีสาน
การนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินภาคอีสาน  คือ เร่ือง     

พระลักพระลาม และพระรามชาดก มีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงเฉพาะในเรื่อง          
พระลักพระลาม เทานั้น  ดังนี้

4.1.3.1 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงในเรื่องพระลักพระลาม
4.1.3.1.1 ผูแตงบรรยายหรือบอกลักษณะของหุลละมาน ดังนี้

4.1.3.1.1.1 คุณลักษณะ
หุลละมานเปนผูมีฤทธิ์ ดังตัวอยาง
ตอนที่หุลละมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา ผูแตงไดนําเสนอคุณ

ลักษณะของหนุมานวาเปนผูมีฤทธิ์ เพราะสามารถแปลงกายได และแปลงกายไดงามมาก “ทาวจิ่งนี
ระมิตไดตัวแทฮูปคนโสมเสลางามดั่งพรหมภายฟา…ดูดั่งโสมฮูปทาวงามยอยดังพระอินทร” (พระ
ลักพระลาม : 48)

4.1.3.1.2  การใหตัวละครอื่นบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของหุลละมานในบท
สนทนา ดังนี้

4.1.3.1.2.1 ลักษณะนิสัย
หุลละมานเปนผูมีนิสัยพาล  ดังตัวอยาง
ตอนที่หุลละมานทะเลาะกับมะกัดติง เหตุการณตอนนี้กลาวถึงหุลละมาน

กับมะกัดติงชวยกันจองถนนโดยที่หุลละมานไปขนกอนหินมาใหมะกัดติงรับ มะกัดติงก็รับไวได 
คร้ันมะกัดติงไปขนมาบางใหหุลละมานรับ หุลละมานกลับรับไมไดกอนหินกระเด็นออกไป        
หุลละมานก็เหาะมาฟองพระลามใหตีมะกัดติงโดยกลาวหาวามะกัดติงแกลงตน เมื่อพระลามฟง
ความจากมะกัดติงแลวไดความจริงวาเปนหุลละมานเองที่รับกอนหินไมได และยังไปโทษวาเปน
ความผิดของคนอื่นอีก พระลามจึงตีหุลละมานเพราะเห็นวาหุลละมานสมควรถูกทําโทษ การที่       
ผูแตงใหพระลามทําโทษหุลละมานทําใหผูอานสามารถอนุมานไดวาหุลละมานเปนผูที่มีนิสัยพาล
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จากการศึกษาการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงในเรื่องพระลักพระลาม
พบวาผูแตงนําเสนอตัวละครโดยการบรรยายหรือพูดถึงคุณลักษณะวาหุลละมานเปนผูมีฤทธิ์ นอก
จากนั้นผูแตงยังใหตัวละครอื่นบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของหุลละมานทําใหทราบวาหนุมานมี
นิสัยพาล

4.1.4 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงในรามเกียรติ์ภาคตะวันตก
กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินภาคตะวันตก  คือ 

เร่ืองรามเกียรติ์วัดขนอน ดังนี้
4.1.4.1 การใหตัวละครอ่ืนบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของหนุมาน  ดังนี้

  4..1.4.1.1 ลักษณะทางกายภาพ ดังตัวอยาง
ตอนที่นางบุษมาลีนึกถึงหนุมานนางจะนึกถึงวานรที่สามารถหาวเปนดาว และ

เดือน และมีขนเพชร มีลําตัวสีขาว นอกจากนั้นยังเปนวานรที่มีความสามารถ “หนุมานมีขน         เพ็
ชรเผือกผองขาว … อาโอษฐหาวเปนดาวเดือน” (รามเกียรติ์วัดขนอน : 57) นางบุษมาลีกส็ามารถรู
ทันทีวาเปนหนุมานทหารของพระราม

ตอนที่หนุมานไปเก็บยารักษาพระลักษณที่ ถูกศรพรหมาสตรของอินทรชิต      
เทวดาเห็นหนุมานก็จําได เพราะหนุมานมีกายสีขาว มีขนเพชรเขี้ยวแกวอยูดวย เทวดาจึงมอบยาให
หนุมาน “ฝายเทวันแลเห็นขุนกระบี่ อันศักดา กายาขาวดังสําลีมีเขี้ยวแกวขนเพชรมาลัย” (รามเกียรติ์
วัดขนอน : 111)

4..1.4.1.2 ลักษณะนิสัย
หนุมานเปนผูท่ีซ่ือสัตย   ดังตัวอยาง
ตอนที่พระรามเห็นหนุมานลมสลบอยูกับพื้นในศึกพรหมาสตรของอินทรชิต 

พระรามกลาวชมหนุมานวาหนุมานเปนวานรที่ซ่ือสัตย  “ทั้งซ่ือสัตยสุจริตไมคิดตาย มานอนกลาง
ทรายนาอนาจ” (รามเกียรติ์วัดขนอน : 106)

4.1.4.1.3 คุณลักษณะ
หนุมานเปนผูมีฤทธิ์ ดังตัวอยาง
ในตอนศึกพรหมาสตรของอินทรชิต ตอนที่พระรามเห็นหนุมานลมสลบอยูกับ

พื้น พระรามกลาวชมหนุมานวามีความสามารถมาก “โอวายุบุตรฤทธิไกรศักดาเดช ไยมาแพแก
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อสุเรศปจจามิตร ดังหนึ่งวาไมมีฤทธิกําลังกาย โอแสนเสียดายเปนตนคิด” (รามเกียรติ์วัดขนอน : 
106)   

พิเภกมาเห็นหนุมานนอนสลบอยู พิเภกก็ยังชมหนุมานวาหนุมานเปนผูที่มีความ
สามารถ และเปนถึงบุตรพระพายไมควรมาแพแกฝายทศกัณฐ “พระยานิ่งพินิจวายุบุตรอันมี      
ฤทธิรุทธศักดาเดช จะมาแพแกอสุเรศเห็นผิดทา ดวยเปนบุตรองคพระพาย” (รามเกียรติ์วัดขนอน : 
109)

ในตอนที่หนุมานอาสาไปเอากลองดวงใจของทศกัณฐ พระรามกลาวชมความ
สามารถของหนุมานวาเปนวานรที่เกงกวาคนอื่น ๆ “มิเสียทีดีจริงยิ่งโลกเปนโจกจอมลิงในพลับ
พลา” (รามเกียรติ์วัดขนอน : 139)

4.1.4.2 การใหตัวละครอ่ืนบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของหนุมานในบทสนทนา   ดังนี้
4.1.4.2.1 ลักษณะนิสัย
หนุมานเปนผูท่ีมีสติปญญา  ดังตัวอยาง
 ตอนที่หนุมานสามารถลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ พระลักษณเขาใจผิดคิดวา

หนุมานทรยศตอพระราม แตเมื่อพระลักษณเห็นหนุมานนํากลองดวงใจมาถวาย พระลักษณก็ถึงกับ
เอยชมความสามารถของหนุมานวา หากจะใหนับดาวหรือหยั่งน้ําในมหาสมุทรคงพอทําไดแตหยั่ง
ปญญาของหนุมานนั้นทําไดยาก หนุมานเปนทหารที่ฉลาดมาก  “ใหไปนับดาวในเวหาหรือจะให
ไปหยั่งพระคงคาก็พอหยั่งได สุดใจจะหยั่งปญญาหนุมาน เพื่อนเปนทหารแหลมหลักเลิศปญญา” 
(รามเกียรติ์วัดขนอน : 155)

ตอนนี้พระรามยังไดเอยถึงความสามารถของหนุมานวาหากจะหาพระอาทิตยยอ
มหาได แตจะหาทหารที่มีทั้งสติปญญา และความสามารถดังเชนหนุมานยอมหาไมได “แมนจะเอา
ดวงพระสุริยาก็หาได อันหนุมานนี้ไซรเลิศลิงยิ่งทหาร เชี่ยวชาญทั้งสติปญญา อันจะหาเชนนี้ไมมี
แลวนะเจา” (รามเกียรติ์วัดขนอน : 156)

จากการศึกษาการนําเสนอตัวละครโดยตรงในรามเกียรติ์วัดขนอนพบวาผูแตงนํา
เสนอตัวหนุมานโดยใหตัวละครอื่นบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของหนุมานซึ่งมีทั้งการบรรยายและ
บทสนทนา ทําใหผูอานทราบวา ลักษณะทางกายภาพของหนุมานคือ ตัวขาว มีขนเพชร หาวเปน
ดาวเปนเดือน สวนดานลักษณะนิสัย คือ เปนวานรที่ซ่ือสัตยและมีสติปญญา ดานคุณลักษณะของ
หนุมาน คือเปนวานรที่มีฤทธิ์มาก
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4.1.5 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงในรามเกียรติ์ภาคใต
4.1.5.1 การใหตัวละครอ่ืนบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของหนุมาน ดังนี้

4.1.5.1.1 ลักษณะทางกายภาพ  ดังตัวอยาง
ตอนที่พระรามเห็นหนุมานพระรามกลาวถึงรูปลักษณของหนุมานวาเปนวานรที่มี

ลําตัวสีขาว มีขนเพชร

วานรรา เผือกผูโสภา บนมงกุฎเปน
มีท้ังขนเพชร เสร็จสุขทุกสิ้น หนุมานไดยิน รูวาพอตน

(รามเกียรติ์วัดควนเกย : 194 )

ตอนที่หนุมานไปขอตําราจากพระดาบส พระดาบสเห็นรูปลักษณของหนุมานซึ่งมี
ขนสีขาวตองตามตําราจึงมอบตําราไปลังกาใหหนุมาน

ดาบสยื่นให เห็นลิงนั้นไซร ขนขาวโสภา
ดาบสจึงตองตามตํารา จึงพระนาคา ใหชัยมงคล 204

(รามเกียรติ์วัดควนเกย : 194 )

ตอนที่นกสัมพาทีเห็นรูปลักษณของหนุมานซึ่งมีขนสีขาว จึงหวังที่จะใหหนุมาน
ชวยแกคําสาปใหตน

…กระบี่ ขนขาวยองใย ทินกรวาไว ตามพูดทํานาย
(รามเกียรติ์วัดควนเกย : 205 )

จากการศึกษาการนําเสนอตัวละครโดยตรงในรามเกียรติ์วัดควนเกย พบวาผูแตง
นําเสนอหนุมานโดยใหตัวละครอื่นบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของตัวหนุมานเทานั้นทําใหผูอาน
ทราบวา ลักษณะทางกายภาพของหนุมานคือ เปนวานรตัวขาว มีขนเพชร
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กลวิธีการนําเสนอหนุมานโดยตรงในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ

ผูแตงบรรยายหรือบอกลักษณะตัวละครทาง
กายภาพของหนุมาน

การใหตัวละครอื่นบรรยายหรือพูดถึงลักษณะ
ของหนุมาน

เรื่อง ลั กษณะทาง
กายภาพ

ลั ก ษ ณ ะ
นิสัย

คุณลักษณะ ลักษณะทางกาย
ภาพ

ลั ก ษ ณ ะ
นิสัย

คุณลักษณะ

ร.1 เ ป น ว า น ร
เผือกผอง ตัว
ใหญหาวเปน
ดาวเปนเดือน
และตะวัน

ก ล า ห า ญ  
ฉลาด  ซื่อ
สัตย

มี ฤ ท ธิ์ ม า ก  
ใชทําสิ่งใดก็
สําเร็จ

มี กุ ณ ฑ ล  ข น
เพชร เขี้ยวแกว สี่
หนา แปดกร หาว
เปนดาวเปนเดือน 
และตะวัน

มี ส ติ
ป ญ ญ า
ก ล า ห า ญ  
ซื่อสัตย จง
รักภักดี

-

ร.ห - - - มีใบหนาเหมือน
วานร

- มีบุญ
มีความรู

ร.ป - - - - - มีฤทธิ์มากมี
ความรู
มีบุญ

ร.พ ว า น ร ก า ย สี
ขาว

- - - - เ ป น ผู
ประเสริฐ
มีบุญ

ร.ก วานรเผือก ขยัน มีฤทธิ์ - ฉลาด -
ร.อ ตัวใหญเทามา - อายุ  1 6  มี

ฤทธิ์ เทาชาง  
10 ชาง

ตัวใหญเทามา - มีฤทธิ์

ร.ล - - มีฤทธิ์ - นิสัยพาล -
ร.ข - - - ตัวขาว มีขนเพชร 

หาวเปนดาวเปน
เดือน

มี ส ติ
ปญญา ซื่อ
สัตย

มีฤทธิ์มาก

ร.ค - - - ว านรขาวมี ขน
เพชร

- -
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จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอหนุมานโดยตรงในเรื่องรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ พบวาผูแตง
เร่ืองรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกใชกลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมาน
ทั้งโดยการบรรยาย หรือบอกลักษณะทางกายภาพของตัวละคร และการใหตัวละครอื่นบรรยายหรือ
บอกลักษณะของตัวละคร  สวนรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินสวนใหญผูแตงจะนิยมนําเสนอตัวละคร
เพียงกลวิธีใดกลวิธีหนึ่ง เชน รามเกียรติ์ภาคอีสานสวนใหญผูแตงจะนําเสนอตัวละครเพียงการ
บรรยายหรือบอกคุณลักษณะของตัวละครเอง  รามเกียรติ์ฉบับลานนา รามเกียรติ์ภาคตะวันตก   
และรามเกียรติ์ภาคใตสวนใหญผูแตงจะนิยมใหตัวละครอื่นบรรยาย หรือบอกลักษณะทางกายภาพ
และลักษณะนิสัยของตัวละคร การที่รามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินมีกลวิธีการนําเสนอตัวละครเพียงกลวิธี
ใดกลวิธีหนึ่ง อาจเกิดจากรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินมีขนาดสั้น และเปนเรื่องเลาผูแตงมุงเลาเรื่องราวที่
เกิดขึ้นมากกวาการแจกแจงรายละเอียด กลวิธีการนําเสนอตัวละครในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินตาง ๆ 
สวนใหญจึงนิยมใชกลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงเพียงกลวิธีใดกลวิธีหนึ่งเทานั้น

4.2  ผูแตงนําเสนอตัวละครโดยออม
การนําเสนอตัวละครโดยออมเปนการนําเสนอตัวละครใหผูอานรูจักผานพฤติกรรมของตัว

ละคร และผานความนึกคิดของตัวละคร
4.2.1 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยออมในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระ          

พุทธยอดฟาจุฬาโลก
4.2.1.1  ผูแตงใหผูอานรูจักหนุมานผานพฤติกรรม ดังตัวอยาง
หนุมานเปนผูจงรักภักดี  การที่ผูแตงใหหนุมานอาสาทํางานที่ยากลําบากเพื่อพระราม 

ทําใหผูอานสามารถอนุมานไดวาหนุมานเปนผูที่จงรักภักดีตอพระรามอยางแทจริง  เห็นไดจากพฤติ
กรรมของหนุมานตอนที่หนุมานไปเก็บยารักษาพระลักษมณ หนุมานไปฉุดพระอาทิตยไมใหพระ
อาทิตยขึ้นมาสองโลก เพราะกลัววาพระลักษมณจะสิ้นชีพ  หนุมานมีความจงรักภักดีตอพระ
ลักษมณมากไมคิดถึงชีวิตของตนเองจนถูกพระอาทิตยเผา

เห็นพระอาทิตยขับรถ เลี้ยวลดตามเหลี่ยมสิงขร
ลวงจากทวีปอุดร ไขสีออนออนขึ้นมา
ขุนกระบี่ผูปรีชาไว ไมอาลัยแกชีพสังขาร
ผาดโผนโจนทะยานดวยฤทธา ฉวยทายรัถาพระสุริยัน

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 369)
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ตอนที่พระรามถามทหารวามีผูใดจะอาสาไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ พระราม
ถามถึงสามครั้งก็ไมมีทหารคนใดอาสา ในที่สุดหนุมานจึงรับอาสาทํางานที่เสี่ยงอันตรายนี้แมวาจะ
ไมรูวาการไปในถิ่นของศัตรูจะสามารถมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม ทั้งนี้การณนี้เกิดจากความจงรัก
ภักดีของหนุมานเอง

บัดนั้น วายุบุตรวุฒิไกรใจกลา
เห็นทหารทั้งสองนครา กมหนาไมทูลประการใด
แตนิ่งใหถามถึงสามครั้ง หวังจะดูศักดาอัชฌาสัย
วาทหารตนใดจะอาจใจ ไปลวงพระมหามุนี
ครั้นไมมีผูจะอาสา ก็สมเจตนากระบี่ศรี
นอมเกลารับราชวาที ชุลีกรสนองพระโองการ
ขาบาทวายุบุตรวุฒิไกร ตั้งใจมาเปนทหาร
จะขออาสาบทมาลย ลวงเอาวิญญาณกุมภัณฑ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 334)

หนุมานเปนผูกลาหาญ   จากการศึกษาพฤติกรรมหนุมานพบวาในการทําศึกทุกครั้ง  
หนุมานจะชวยออกรบอยางเต็มที่ เชน ศึกอินทรชิต กุมภกรรณ สหัสเดชะ ทศกัณฐ หรือศึกไมยราพ
43 ตอนที่หนุมานไปชวยพระรามที่เมืองบาดาล หนุมานไมหวั่นเกรงยักษนับพันที่เฝารักษาเมือง  ชาง
ตัวสูงใหญ   หรือฝูงยุงตัวเทาแมไก  การที่หนุมานอาสาไปครั้งนี้ หนุมานกลาหาญมาก

บัดนั้น คําแหงหนุมานทหารใหญ
หลบหลีกแคลวคลองวองไว เลี้ยวไลสังหารอสุรี
ถีบกัดฟนแทงสับสน ดวยกําลังฤทธิรณกระบี่ศรี
ตายยับทับกันไมสมประดี สิ้นพวกโยธีกุมภัณฑ

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 323)

เหลือบแลไปเห็นกุญชร งางอนสูงใหญขวางหนา
เรียกมันครั่นครึกเปนโกลา สองตาดั่งแสงอโณทัย

                                                          
43ดูรายละเอียดบทที่ 3 ดานบทบาทตัวละคร
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จึ่งทําสีหนาทตวาดเสียง สําเนียงกึกกองแผนดินไหว
แกวงตรีโลดโผนโจนไป เขาไลโจมจับคชกรรม

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 323)

บัดนั้น หนุมานผูชาญชัยศรี
หลบหลีกวองไวในที ขุนกระบี่เหยียบงาคชาชาญ
ปนขึ้นดวยกําลังสามารถ องอาจหักคอคชสาร
ลมลงกับพื้นสุธาธาร วายปราณสิ้นชีพชีวา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 324)

การที่ผูแตงใหหนุมานกลาที่จะเผชิญกับศัตรูโดยไมเกรงกลัวตอศัตรูแตอยางใดจน
สามารถเอาชนะไดทําใหผูอานสามารถอนุมานไดวาหนุมานเปนผูที่กลาหาญมาก

หนุมานเปนผูรอบคอบ จากการศึกษาพฤติกรรมหนุมานในการทําศึกหลายครั้ง พบวา
หนุมานเปนวานรที่มีความรอบคอบมาก เชน กอนที่จะทํางานหนุมานจะสํารวจบุคคล และสถานที่
กอนทุกครั้ง เชน กอนที่จะไปถวายแหวนนางสีดา หนุมานจะแปลงกายเพื่อไมใหทหารจับได และ
ออกสํารวจปราสาททุกหลังของทศกัณฐและสังเกตลักษณะของยักษที่อยูในปราสาทวาใชทศกัณฐ
หรือไม เพื่อวาจะไดรูวามีนางสีดาอยูที่ปราสาทหรือเปลา    การที่ผูแตงใหหนุมานเปนผูที่รูจัก
ใครครวญและตริตรองในการทํางานกอนเสมอทําใหผูอานสามารถอนุมานไดวาหนุมานเปนผูที่มี
ความรอบคอบมาก

 หนุมานเปนคนเจาชู  สังเกตไดจากตอนที่หนุมานไปมีความสัมพันธกับ  ผูหญิงทั้ง       
5  คน คือนางบุษมาลี นางสุพรรณมัจฉา นางเบญกาย นางวานริน และนางสุวรรณกันยุมา หนุมาน
จะแสดงพฤติกรรม ดังนี้ เพียงแคพบผูหญิงเปนครั้งแรกหนุมานจะสนใจในรูปรางหนาตาที่สวยงาม
เปนประการสําคัญ  เมื่อเห็นหนาตาอันสวยงามแลว หนุมานจะคอย ๆ แสดงนิสัยเจาชูออกมาโดย
การเขาไปเกี้ยวพาราสีและแสดงความรักของตนที่มีตอนางทันที   เมื่อเห็นนางยังแงงอนอยูหนุมาน
จะประชิดตัวมากขึ้นโดยการเขาไปใกล ความือของนาง  อุมนางใหอยูเคียงใกล  จุมพิต แลวควา
หนาอกของนาง ตอมาก็มีความสัมพันธกับนาง   ดังตัวอยางหนุมานแสดงพฤติกรรมเจาชูกับนาง     
บุษมาลี
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วาพลางก็เดินเขาไปไกล ควาไขวฉวยกรสาวสวรรค
เชิญองควนิดาวิลาวัณย ขวัญเมืองมานั่งกับพี่ชาย

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 87)

วาพลางทําสัพยอก เยาหยอกจุมพิตพิสมัย
เจาคอยดูเถิดอรไท วาแลวโผนไปดวยฤทธา

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 88 )

แลวมีวาจาอันสุนทร สายสมรเยาวยอดเสนหา
รักเจาเทาดวงชีวา แกวตาของพี่อยาตกใจ
วาพลางอุมองคนงลักษณ ภิรมยชมพักตรพิสมัย
เชยแกมแนมเนื้ออรไท ควาไขวตองเตาสุมามาลย

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2 : 88 )

พฤติกรรมของหนุมานเมื่อพบกับนางตาง ๆ ในเรื่องทําใหผูอานสามารถอนุมานไดวา
หนุมานเปนผูที่มีนิสัยเจาชูมาก

4.2.1.2 ผานความนึกคิดของตัวละครเอง    ดังนี้
หนุมานเปนผูรอบคอบ ดังตอนที่หนุมานไปถวายแหวนนางสีดา หนุมานคิดวาตน

ตองการเขาไปเฝานางสีดา หนุมานจึงเล่ียงที่จะตองตอสูกับฝายทศกัณฐโดยเหาะใหพนจากสวนที่
ยักษเฝาอยูเพื่อมิใหยักษเห็นหนุมานกอน ความคิดนี้ของหนุมานทําใหผูอานอนุมานไดวาหนุมานมี
นิสัยรอบคอบ

แมนกูจะลงไปบัดนี้ นาท่ีอสูรยักษา
ซึ่งอยูกระเวนตรวจตรา เห็นวาจะออกชิงชัย
ไหนจะพบองคอัคเรศ จะเกิดเหตุกอการณศึกใหญ
คิดแลวก็เหาะทะยานไป ลงใหพนสวนมาลี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 1 : 113)

ตอนศึกไมยราพ ไมยราพวางแผนฆาหนุมานโดยการใชตระบองตาลผลัดกันตีโดยท่ี
ไมยราพขอตีกอน เพราะคิดวาจะสามารถฆาหนุมานได หนุมานคิดใครครวญแลวก็รูวาเปนกลของ
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ไมยราพแตก็ไมกลัว เพราะรูวาตนเปนบุตรของพระพาย หากถูกไมยราพตีตายแมนลมพัดก็สามารถ
ฟนขึ้นมาได ความนึกคิดของหนุมานทําใหผูอานอนุมานไดวาหนุมานมีนิสัยรอบคอบ

มันคิดเปรียบเทียบมาดั่งนี้ เห็นจะมีอุบายยักษา
กูก็ไมเกรงฤทธา จะซอนกลฆามันใหวายปราณ
ถึงจะตายแมนตองพระพายพัด ก็อุบัติคืนชีพสังขาร
อันตัวของไอขุนมาร นัยจะแหลกลาญดวยฤทธี

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 2  : 339)

หนุมานเปนผูทะนงตน ดังจะเห็นไดจากตอนหนุมานไปขอกลองดวงใจของ       ทศ
กัณฐจากพระฤๅษีเพื่อใหองคตถือไวโดยใหเหตุผลวากลัวกลองดวงใจจะเขาไปรวมเปนหนึ่งเดียว
กับทศกัณฐ เพราะกลองดวงใจอยูใกลเมืองลงกามาก เมื่อพระฤๅษีใหหนุมานดวยความไวใจ หนุ
มานก็คิดดูหมิ่นพระฤๅษีวาโงไมรูเทาทันตน ความคิดนี้ของหนุมานทําใหผูอานอนุมานไดวา  หนุ
มานมีนิสัยทะนงตน

บัดนั้น หนุมานฤทธิไกรดั่งไฟกรด
จึ่งคิดวาองคพระนักพรต ปรากฏสักวาเปนอาจารย
โงเงาไมรูเทากู ดูไปไมเปนแกนสาร
คิดแลวถวายมัสการ ทําวิ่งลนลานออกไป

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 343)

 หนุมานเปนคนฉลาด     ดังจะเห็นไดจากตอนหนุมานสูกับบรรลัยกัลปหนุมานสูใน
รางของกระบือจึงทําใหไมวองไวเหมือนเปนวานร หนุมานคิดไดวาควรจะหนีไปจากบรรลัยกัลป
กอนแลวคอยแปลงกายเปนวานรดังเดิมเพื่อสูกับบรรลัยกัลป ความคิดนี้ของหนุมานทําใหผูอาน
อนุมานไดวาหนุมานฉลาด เพราะคนฉลาดสามารถแกปญหาตาง ๆ ได

หลบหลีกขวิดชนพัลวัน จะสังหารกุมภัณฑก็ไมได
แตรั้งรอนิ่งนึกตรึกไป จะเปนกระบือไพรอยูดั่งนี้
ไมวองไวในเชิงรณรงค จะหนีวงไปใหไกลยักษี
จะคืนเปนวานรเขาวารี จึ่งจะฆาอสุรีมรณา
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คิดแลวไมเขาโรมรัน ติดพันสัประยุทธยักษา
หันกลับออกจากอสุรา แลววิ่งเขาปาออมไป

(บทละครรามเกียรติ์ เลม 3 : 469)

ตัวอยางที่ยกมาแสดงใหเห็นวาผูแตงไดนําเสนอลักษณะนิสัยของหนุมานจากพฤติ
กรรม และความคิดของหนุมานทําใหผูอานสามารถมองเห็นพฤติกรรม และความรูสึกนึกคิดของ
หนุมานในดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี เชน หนุมานเปนวานรที่มีความกลาที่จะเผชิญกับอันตรายตาง 
ๆ และรูจักใชความฉลาดและรอบคอบแกไขสถานการณนั้นไดอยางทันทวงที และสามารถเอาชนะ
ศัตรูไดเปนผลสําเร็จ  นอกจากนั้นยังเปนวานรที่มีความทะนงตน และเจาชูดวย

จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยออมพบวาผูแตงรามเกียรติ์พระ
บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก จะนําเสนอตัวละครหนุมานทั้งใหผูอานรูจักตัวละครจากพฤติ
กรรมของหนุมาน และผานความนึกคิดของหนุมาน ทําใหผูอานทราบวาหนุมานเปนผูที่จงรักภักดี 
กลาหาญ และรอบคอบ นอกจากผูอานจะรูจักหนุมานจากพฤติกรรมของหนุมานแลว ผูอานยังรูจกั
หนุมานจากความนึกคิดของหนุมานทําใหผูอานรูจักหนุมานมากขึ้น  เชน หนุมานเปนคนฉลาด 
รอบคอบ และทะนงในความสามารถของตน  เปนตน

4.2.2 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยออมในรามเกียรติ์ฉบับลานนา
รามเกียรติ์ฉบับลานนา คือ เร่ือง ปรัมมเหียร หอรมาน พรหมจักร ลังกาสิบโห และ      

อุสสาบารส   ผูแตงมีการนําเสนอตัวละครหนุมาน  ดังนี้
4.2.2.1 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหอรมานโดยออมในเรื่องหอรมาน

4.2.2.1.1 ผูแตงใหผูอานรูจักหนุมานผานพฤติกรรม  ดังตัวอยาง
 หอรมานเปนผูจงรักภักดี          ดังตอนที่พระยารามราชสูรบกับพระยาราพณาสวร 

หอรมานใหพระยารามราชนั่งบนบาตนเพื่อใหสูงเสมอกันกับราพณาสวร “มหาราชเจาอยาไดเคริง
ใจ ขาหากจักเอามหาราชเจาขึ้นนั่งบาขา แลวจักหื้อมารบกับราพณาสวรอันเพียงเขายุคันธร”      
(หอรมาน :77) การชวยเหลือพระยามรามราช และพระลกัขณะในยามที่พระยารามราช พระลักขณะ
ตองตกอยูในอันตราย และการที่ผูแตงใหหอรมานทํางานที่ไดรับมอบหมายจากพระยารามราชอยาง
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สุดความสามารถ44 ทําใหผูอานสามารถอนุมานไดวาหอรมานเปนผูที่จงรักภักดีตอพระยารามราช
อยางแทจริง

หอรมานเปนผูรอบคอบ  ดังตอนที่หอรมานไปลงกา หอรมานแปลงกายเปนคนแก
เพื่อไมใหเปนที่สงสัย ตอมาหอรมานไดไปพบกับนางกํานัลของราพณาสวรที่กําลังไปสงอาหารให
นางสีดาที่อุทยาน หอรมานจึงตามนางไป และแอบฟงนางพูดถึงนายของตนวาไดไปลักเมียเขามาขัง
ไวที่อุทยาน หอรมานไดยินดังนั้นจึงเขามาถามวาเปนจริงดังที่นางพูดไวหรือไม หญิงที่ไปสงอาหาร
ไมสงสัยเมื่อเห็นคนแกเขามาถามทาง  หอรมานจึงรูไดทันทีวานางสีดาอยูในอุทยานนั่นเอง  เหตุ
การณนี้ทําใหผูอานสามารถอนุมานไดวาหอรมานเปนผูที่มีความรอบคอบมาก

4.2.2.1.2 ผานความรูสึกนึกคิดของตัวละครเอง  ดังตัวอยาง
 หอรมานเปนผูจงรักภักดี ดังตอนที่หอรมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา      

หอรมานคิดที่จะเผาเมืองลงกา เพราะคิดวาตนเปนถึงทหารของพระยารามราชไมทําประโยชนอะไร
เลยก็ไมเหมาะสมที่จะอยูในฐานะขารับใชของพระยารามราช  “กูเปนคนใชพระมหากษัตริย ชาติ
คนใชบหื้อแลวยังราชกิจประโยชนแหงตนสักอัน ก็บควรแกกูแล มากูจักไปเผาปราสาท               
พระยาลังกาเสียกอน แลวเยียะคืนเมือชะแล” (หอรมาน :70) ความคิดนี้ของหอรมานทําใหผูอาน
อนุมานไดวาหอรมานจงรักภักดีตอพระยารามราช

4.2.2.2 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหอรมานโดยออมในเรื่องปรัมมเหียร
4.2.2.2.1 ผูแตงใหผูอานรูจักหนุมานผานพฤติกรรม  ดังตัวอยาง

 หอรมานเปนผูจงรักภักดี        ดังตอนที่พระยาพราหมราชรบกับพระยาราภนาสวร 
หอรมานเนรมิตตัวใหใหญเทาเขายุคันธร แลวใหพระยาพราหมราชนั่งบนบาตนเพื่อใหสูงเทียมเทา
กับพระยาราภนาสวร ดังความวา “มหาราชเจาอยาไดเคืองใจเทอะ ผูขาก็หากจักเอามหาราชเจาขึ้น
นั่งเหนือจอมบาขา แลวจักหื้อรบกันดวยราภนาสวรอันสูงเพียงเขายุคันธรนั้นชาแล”             (ปรัมม
เหียร : 32) ความคิดนี้ของหอรมานทําใหผูอานอนุมานไดวาหอรมานจงรักภักดีตอพระยาพราหม
ราชมาก

 หอรมานเปนผูรอบคอบ ดังตอนที่หอรมานไปหานางสีดา หอรมานมีความรอบ
คอบ คือ ปองกันไมใหใครสงสัย และสังเกตตนไดจึงแปลงกายเปนคนแลวเขาไปฟงสาวใชเมือง
ลังกาสนทนากันไดความวาพวกนางจะนําอาหารไปใหนางที่พระยาราภนาสวรจับมา หอรมานจึง
                                                          

44ดูรายละเอียดดานบทบาทของหนุมานเรื่องหอรมานในบทที่สาม
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แกลงไปถามสาวใชที่พูดกันดังกลาว และสาวใชไมสงสัยหอรมานจึงตอบกลับมาวา  “อ่ีลุงเหย   ผู
ขานี้อันพระยาเจาหากใชหื้อไปสงขาวแกนางสีดาที่สวนอุทยานโพนแลวาอั้น” (ปรัมมเหียร : 25)

4.2.2.3 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหรมารโดยออมในเรื่องพรหมจักร
4.2.2.3.1 ผูแตงใหผูอานรูจักหนุมานผานพฤติกรรม  ดังตัวอยาง

 หรมารเปนผูรอบคอบ ดังตอนที่ไปเมืองนาค หรมารไดแสดงความรอบคอบแปลง
กายเปนหมอรักษานาค เพื่อหลอกถามที่อยูของพระยาพรหมจักร โดยกลาวกับหมอนาคของเมือง
นั้นวา ตนเปนคนของเมืองลังกามาที่นี้ เพราะจะชวยรักษานาคที่ถูกครุฑทําราย อีกประการหนึ่งตน
ไดยินมาวาพระยานาคไดเอาพระยาพรหมจักรมาขังไวที่นี่ ดังความวา

ขาอยูเมืองลังกาแอวมารอดที่นี้ ขาก็หากเปนหมอยาอาจจักสังคหะเอาคนพนจากพยาธิ
รายทังหลายชะแล เหตุรูขาวนาคเจ็บราดซากครุฑ ขาก็จิ่งมาแลประการนึ่งขาก็ไดยินวา พระ
ยานาคใหญนาคราชเจา เมือมอยเอาพรหมจักรลงมาขังคอกไววาอั้น มีแทคาฤา ลุงจักกลาว
ปนหลานฟงแดเทอะ หลานก็ใครรู มีแทหากเพิ่น ดั่งบอกนั้น รูวาบมีชา

                          (พรหมจักร : 112)

หรมารเปนผูทะนงตน ดังตอนที่หรมารไปชวยพระยาพราหมราชที่เมืองนาค กอน
จะกลับหรมารไดฆานาคไปหลายตัว บางตัวก็บาดเจ็บไมสามารถลุกมาสูกับหรมารได หรมารกลาว
ไปดวยความทะนงในฝมือวา “กูนี้หากเปนหรมารตนมีฤทธีมากนักแล สูใครตายก็มาเทอะ”    
(พรหมจักร :113)

4.2.2.4 กลวิธีการนําเสนอตัวละครอนูมอมโดยออมในเรื่องลังกาสิบโห
4.2.2.4.1 ผูแตงใหผูอานรูจักหนุมานผานพฤติกรรม  ดังตัวอยาง
อนูมอมเปนผูชางสังเกต ดังตอนนางลอย  พญาภุมมจักสั่งใหนางยักษแปลงกายมา

ลวงเจาลัมมาวาเปนนางสีดา อนูมอมสังเกตศพแลวตอบพญาภุมมจักวาไมใชศพของนางสีดาเปนแน
คงเปนนางยักษแปลงมาเพื่อใหเจาลัมมากลับเมือง ดังความวา “คงไมใชพระศพของหมอมแวนฟา   
สีดาดวงสมร เปนนางยักษแปลงกายมาหลอกลวง เพื่อใหทานกลับคืนไปแลเนอ” (ลังกาสิบโห : 51)

4.2.2.4.2   ผานความรูสึกนึกคิดของตัวละครเอง ดังตัวอยาง
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อนูมอมเปนผูรอบคอบ ดังตอนที่จะไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลังกา  อนูมอมเหาะ
ผานมหาสมุทรไป  เทพยดาเห็นอนูมอมเหาะขามสมุทรมากลัววาจะเหนื่อยหรือหิว  จึงเนรมิตของ
วิเศษตั้งไวริมฝงสาคร  อนูมอมเห็นแลวไมกลากิน  นึกในใจวาคงเปนของผียักษจัดมาใหกินเพื่อฆา
ใหตาย  คร้ันเทพยดาไดยินดวยหูทิพยก็บอกวาเปนของพวกตน ดังความวา “ไมใชของผียักษจัดมา
หลอกใหกินตายดอก  แตผลาหารเหลานี้  เราเทพยดาเนรมิตไวใหทานกินขออยาไดกินแหนงแคลง
ใจอะไรเลย” (ลังกาสิบโห : 32)

4.2.2.5 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหอรมานโดยออมในเรื่องอุสสาบารส
4.2.2.5.1  ผูแตงใหผูอานรูจักหนุมานผานพฤติกรรม   ดังตัวอยาง

 หอรมานเปนผูกตัญู  ดังตอนที่หอรมานหาเลี้ยงมารดา และพระฤๅษีผูมีบุญคุณ
ตอตนดังนี้  “สวนอันวาหอรมานตนนั้นรูจักคุณ  รักในแมแหงตนและเจารสีตนเปนพอเกลาแหงตน  
ก็ตักเอาน้ํากินและบัวรโภค  กวาดแผวอาสรมบททุกวันหั้นแล”  (อุสสาบารส : 63)

4.2.2.5.2  ผานความรูสึกนึกคิดของตัวละครเอง ดังตัวอยาง
 หอรมานเปนผูทะนงตน ดังตอนที่หอรมานไปพักอาศรมพระฤๅษี หอรมานไมเชื่อ

ฟงพระฤๅษี คิดวาตนเองเปนคนมีฤทธิ์มาก ดังความวา  “ตนไวแลแรงนัก”  (อุสสาบารส : 83) จึงขัด
คําสั่งของพระฤๅษีแอบไปกินน้ําในสระ ผลของความดื้อร้ันในครั้งนี้ทําใหหอรมานถูกปลิงที่สระ
จับที่หนาผากไมสามารถแกะออกได

จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยออมในรามเกียรติ์ฉบับลาน
นา พบวาผูแตงจะนําเสนอตัวละครทั้งใหผูอานรูจักตัวละครผานพฤติกรรมของตัวละคร และความ
นึกคิดของตัวละคร พฤติกรรมของตัวละครทําใหผูอานสามารถอนุมานไดวาหนุมานเปนผูที่จงรัก
ภักดี และรอบคอบ  นอกจากผูอานยังรูจักหนุมานจากความนึกคิดของหนุมานเองทําใหทราบวาหนุ
มานจงรักภักดี รอบคอบและทะนงตน   เปนตน

4.2.3 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยออมในรามเกียรติ์ฉบับอีสาน
รามเกียรติ์ภาคอีสาน คือ เร่ือง พระลามพระลัก และพระรามชาดก มีการนําเสนอตัวละคร

หนุมาน ดังนี้
4.2.3.1 ผูแตงใหผูอานรูจักหนุมานผานพฤติกรรม  ดังตัวอยาง
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หนุมานเปนผูจงรักภักดี   ในเรื่องพระรามชาดก ดังตอนที่หุนละมานยอมเหนื่อยยาก
ไปเก็บยารักษาพระยารามราชซึ่งถูกศรของราพณาสวร จนสามารถนํายามารักษาพระยารามราชได
ทันทวงที ในเรื่อง พระลักพระลาม ดังตอนที่หุลละมานไปชวยพระลามซึ่งถูกพระยาปตตหลุมลัก
ตัวไปที่เมืองบาดาลดวยความเหนื่อยยากจนสามารถนําพระลามกลับมาได เปนตน การที่ผูแตงให
หนุมานสามารถชวยตัวเอกดวยความยากลําบากไดทุกครั้งทําใหผูอานสามารถอนุมานไดวาหนุมาน
เปนผูจงรักภักดีตอพระรามอยางแทจริง

หนุมานเปนผูเจาชู  หนุมานในรามเกียรติ์อีสานเมื่อพบกับหญิงใดก็มักจะเกี้ยวพาราสี
เสมอ เชน หุลละมานในเรื่อง พระลักพระลาม จะชอบไปเกี้ยวหญิงในเมืองลงกา  สวนในเรื่อง 
พระรามชาดก เมื่อหุนละมานไปเที่ยวสถานที่ใด หุนละมานจะเกี้ยวหญิงที่นั่น เชนหุนละมานไปพัก
ที่เกาะ หุนละมานก็เกี้ยวสาวชาวเกาะ  “ทาวทั้งสองไปพักตามเกาะดอนตาง ๆ ในมหาสมุทร ไดพูด
จาเกี้ยวเลนกับเจาสาวชาวเกาะเปนที่สบายใจ” (พระรามชาดก : 69) การที่ผูแตงใหหนุมานเกี้ยวพา
ราสีผูหญิงทุกครั้งทําใหผูอานสามารถอนุมานไดวาหนุมานเจาชูมาก

จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยออมในรามเกียรติ์ภาคอีสานพบ
วาผูแตงจะนําเสนอตัวละครใหผูอานรูจักจากพฤติกรรมของตัวละครเทานั้นทําใหผูอานอนุมานได
วาหนุมานจงรักภักดี และเจาชู   เปนตน

4.2.4 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยออมในรามเกียรติ์วัดขนอน
 4.2.4.1 ผูแตงใหผูอานรูจักหนุมานผานพฤติกรรม  ดังตัวอยาง
หนุมานเปนผูรอบคอบ ดังตอนที่หนุมานไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ หนุมาน

จะวางแผนไวเปนอยางดีขั้นตอนแรกคือการเขาไปตีสนิทกับพระฤๅษีเก็บกลองดวงใจของทศกัณฐ
ไวทําใหวางใจ และพาไปฝากตัวกับทศกัณฐ ตอมาก็วางแผนลอลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ      
ความรอบคอบของหนุมานเห็นชัดเจนตอนหนุมานเอากลองดวงใจจริงของทศกัณฐไปแลกกับ
กลองดวงใจปลอมที่ตนเนรมิตไวเพื่อมิใหพระฤๅษีสงสัย จนกระทั่งหนุมานสามารถนําเอากลอง
ดวงใจของทศกัณฐมาได และพระรามก็สามารถฆาทศกัฐตาย

ดังหนุมานกลาวกับองคตถึงวิธีการแลกเปลี่ยนกลองดวงใจของทศกัณฐ  “เจาพี่เจาจง
เอากลองศิลานี้ไปไวยังเขาอัญชัน ครบสามวันแลวพี่จะเนรมิตใหเปนพายุใหญมาถึงเจา แลวเอา
กลองศิลาไปพี่ ถาแมนองคพระมุนีกลับออกมา แลวจงนิมิตกลองดวงชีวาใหกับพระอาจารยใหมให
จงได อยาลืมคําที่พี่ส่ังไวหนาเจา” (รามเกียรติ์วัดขนอน : 144)
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4.2.4.2 ผานความรูสึกนึกคิดของตัวละครเอง ดังตัวอยาง
    หนุมานเปนผูฉลาด ดังตอนที่หนุมานไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ หนุมาน

อาสาออกรบกับฝายพระราม  หนุมานคิดที่จะลวงทหารของฝายทศกัณฐโดยการนําหนาทหาร       
ออกรบกับฝายพระลักษณ เพราะไมตองการใหเสียพลวานรฝายพระราม และมิใหฝายทศกัณฐเกิด
ความกินแหนง  “ถากูจะขับไลโยธา เขาตอตี ถาพวกกระบี่แตกพลัดพราย พระนารายณก็จะเคือง
พระทัยนัก ถาพวกอสุรยักษกุมภัณฑมันบรรลัยลงบัดนี้ นาที่ทศกัณฐจะกินแหนง อยาเลยกูจะแกลง
กลมารยาใหชาวลงกาไดใจ” (รามเกียรติ์วัดขนอน : 149) ความคิดนี้ของหนุมานทําใหผูอานอนุมาน
ไดวาหนุมานมีนิสัยรอบคอบ

หนุมานเปนผูกตัญู ดังตอนที่หนุมานคิดที่จะลวงใหฝายทศกัณฐไววางใจ หนุมาน
อาสาทศกัณฐออกรบกับฝายพระรามซึ่งมีพระลักษณเปนแมทัพ หนุมานลวงใหพระลักษณเขาใจผิด
คิดวาตนทรยศตอพระราม และจะจับตัวพระลักษณใหได คําพูดที่แสดงความอกตัญขูองหนุมานที่
มีตอพระรามทําใหหนุมานรูสึกปวดศีรษะ เพราะหนุมานไมเคยแสดงกริยาอกตัญขูองตนมากอน 
“ดวยตัวเปนขาเจรจาใหเกินเจา เผอิญใหปวดเศียรเวียนเกลาแทบจะลมทั้งยืน อุตสาหแข็งขืนฝน   
วิญญาณคิดถึงคุณพระนารายณ” (รามเกียรติ์วัดขนอน : 151) การที่ผูแตงใหหนุมานรูสึกผิดเมื่อลวง
เกินพระลักษณทําใหผูอานสามารถอนุมานไดวาหนุมานเปนกตัญมูาก

จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยออมในรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน
พบวาผูแตงรามเกียรติ์วัดขนอน จะนําเสนอตัวละครทั้งผานพฤติกรรมของตัวละคร และผานความ
นึกคิดของตัวละคร จากพฤติกรรมของตัวละครทําใหผูอานทราบวาหนุมานเปนผูรอบคอบ  และ
กตัญู  นอกจากผูอานจะรูจักหนุมานจากพฤติกรรมของหนุมานแลว ผูอานยังรูจักหนุมานจาก
ความนึกคิดของหนุมานซึ่งจะสามารถอนุมานนิสัยของหนุมานไดวาเปนคนฉลาด และกตัญู  
เปนตน

4.2.5 กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยออมในรามเกียรติ์วัดควนเกย
4.2.5.1 ผูแตงใหผูอานรูจักหนุมานผานพฤติกรรม   ดังตัวอยาง

   หนุมานเปนผูรอบคอบ  ดังตอนที่หนุมานชวยพระรามหาตําราไปเมืองลงกา หนุมาน
ไปเปนเพื่อนองคตที่เมืองชมพูเพื่อขอใหทาวชมพูซ่ึงรูเร่ืองตํารามาสวามิภักดิ์ตอพระราม เมื่อไปถึง
เมืองชมพูทาวชมพูส่ังใหทหารจับหนุมานและองคตเขาคุก ตอมาทาวชมพูส่ังใหทหารนํายาพิษผสม
ในอาหารเพื่อฆาทั้งสอง หนุมานหามองคตกินอาหารที่ทหารนํามาใหเพราะกลัวจะใสยาพิษ ทั้งสอง
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จึงรอดพนจากอันตรายมาได การที่ผูแตงใหหนุมานหามองคตกินอาหารที่ทหารนํามาใหทําใหผู
อานสามารถอนุมานไดวาหนุมานเปนผูที่รอบคอบมาก

จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยออมพบวาผูแตงรามเกียรติ์วัด
ควนเกยจะนําเสนอตัวละครผานพฤติกรรมของตัวละครเทานั้น

กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยออมในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ

เรื่อง ผูแตงใหผูอานรูจักตัวละครผานพฤติ
กรรมของตัวละคร

ผานความนึกคิดของหนุมาน

ร.1 จงรักภักดี กลาหาญ รอบคอบ เจาชู รอบคอบ ทะนงตน ฉลาด
ร.ป จงรักภักดี รอบคอบ -
ร.ห จงรักภักดี รอบคอบ จงรักภักดี
ร.พ รอบคอบ ทะนงตน -
ร.ก ชางสังเกต รอบคอบ
ร.อ กตัญู ทะนงตน
ร.ร จงรักภักดี เจาชู -
ร.ล จงรักภักดี  เจาชู -
ร.ข รอบคอบ ฉลาด กตัญู
ร.ค รอบคอบ -

จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ โดยออมพบวา
ในเรื่องรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ผูแตงจะนําเสนอตัวละครหนุมานใหผู
อานรูจักตัวละครผานพฤติกรรมของตัวละคร และผานความนึกคิดของตัวละคร ทําใหผูอานทราบ
วาหนุมานจงรักภักดี กลาหาญ และรอบคอบ เปนตน

ในรามเกียรติ์ฉบับลานนา ผูแตงใหผูอานรูจักตัวละครจากพฤติกรรมของตัวละคร และผาน
ความนึกคิดของตัวละครเชนกัน ทําใหผูอานอนุมานไดวาหนุมานเปนผูจงรักภักดี และรอบคอบ   
เปนตน ในรามเกียรติ์ภาคอีสาน ผูแตงจะนําเสนอตัวละครผานพฤติกรรมของตัวละครซึ่งทําใหผู
อานทราบวาหนุมานมีความจงรักภักดีตอพระรามมาก ในรามเกียรติ์วัดขนอน ผูแตงจะนําเสนอตัว
ละครหนุมานผานพฤติกรรมของตัวละครและผานความนึกคิดของตัวละคร ทําใหผูอานทราบวา  
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หนุมานเปนคนรอบคอบและกตัญู ในรามเกียรติ์วัดควนเกยผูแตงจะนําเสนอตัวละครผานพฤติ
กรรมของตัววาหนุมานเปนผูที่มี ความรอบคอบ เปนตน

จะเห็นวากลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ  สามารถแบงออกได
เปนทั้งโดยตรง และโดยออม กลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยตรงจะนิยมนําเสนอตัวละคร
โดยใหตัวละครอื่นบรรยายหรือพูดถึงลักษณะของหนุมานมากกวาผูแตงบรรยายหรือบอกลักษณะ
ของหนุมานโดยตรง ทําใหผูอานทราบลักษณะของหนุมานโดยรวมวาเปนวานรที่มีฤทธิ์ มีความจง
รักภักดี ซ่ือสัตย และฉลาดมาก สวนกลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยใหผูแตงบรรยายหรือ
บอกลักษณะตัวละครเองจะนิยมรองลงมา ซ่ึงสวนใหญจะนิยมการนําเสนอตัวละครหนุมานดาน
ลักษณะทางกายภาพ  ทําใหผูอานทราบลักษณะของหนุมานทางกายภาพโดยรวมวาหนุมานเปน
วานรมีกายสีขาว ตัวใหญ สวนการใชกลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยออมผูเขียนวิทยา
นิพนธสังเกตวาผูแตงจะนิยมกลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานโดยใหผูอานรูจักหนุมานผานพฤติ
กรรมของหนุมาน ทําใหผูอานทราบพฤติกรรมของหนุมานโดยรวมวาเปนวานรที่จงรักภักดีตอ
พระราม กลาหาญ และรอบคอบ     สวนการใชกลวิธีการนําเสนอตัวละครหนุมานผานความนึกคิด
ของตัวละคร จะเปนกลวิธีการนําเสนอตัวละครที่มีมากรองลงมาทําใหผูอานทราบวาหนุมานเปน
วานรที่รอบคอบมาก เปนตน

จากการสํารวจความนิยมของการใชกลวิธีนําเสนอตัวละครทั้งโดยตรง และโดยออมพบวา  
ผูแตงรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินตาง ๆ นิยมการนําเสนอโดยออมมากกวาโดยตรง ทั้งนี้อาจเกิดจากที่
รามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินตาง ๆ แตงเปนนิทานพื้นบาน โครงเรื่องไมซับซอน ไมเหมือนกับ
วรรณกรรมลายลักษณซ่ึงอาจมีการยอนไปเลาถึงตัวละครอื่น ๆ และมักจะเพิ่มอนุภาคตาง ๆ ของตัว
ละครเอกทําใหมีโครงเรื่องที่ซับซอนมากขึ้น รามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินตาง ๆ จึงมีขนาดสั้นกวา
รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และสวนใหญจะเปนเรื่องเลา ผูแตงนิยมการเลา
เร่ืองผานพฤติกรรมของตัวละครเพื่อใหผูอานรูจักตัวละครจากพฤติกรรมของตัวละครเอง  ผูแตงจะ
เลาเรื่องหลักไปตั้งแตตนจนจบโดยจะไมเนนการนําเสนออนุภาคตาง ๆ ของตัวละคร ตางจาก
รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกซึ่งจะเนนใชกลวิธีการนําเสนอตัวละครใน     
หนุมานทุก  ๆ ดานทั้งโดยตรง และโดยออมทําใหผูอานทราบลักษณะทางกายภาพ ลักษณะนิสัย 
และคุณลักษณะของตัวละครหนุมานมากกวาเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเปนเรื่องเลาขนาดยาวมากนั่นเอง
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บทที่ 4

สาเหตุที่ทําใหหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ แตกตางกัน

ในการแตงวรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มาจากเรื่องเดียวกัน เราจะพบวาหากนําเอา
อนุภาคในสํานวนตาง ๆ มาเปรียบเทียบกันจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันไป  สาเหตุที่อนุภาคเหลา
นั้นมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป เชน ปรากฏในรามเกียรติ์สํานวนภาคกลาง  ลานนา อีสาน ใต 
และตะวันตก นาจะมีสาเหตุดังตอไปนี้

ประการแรก  สาเหตุมาจากวัตถุประสงคของผูแตง
วิลเลียม  แบสคอม  (William  Bascom) นักมานุษยวิทยาพูดถึงหนาที่ของนิทานหรือ

จุดประสงคในการเลานิทานไว 4 ประการ คือ
1. เพื่อความสนุกสนาน

     2. เพื่อใชอธิบายพิธีกรรม
      3. เพื่อใหการศึกษา
       4. เพื่อรักษาพฤติกรรมของหมูใหเปนไปตามแบบแผนที่ปฏิบัติกันมา1

ทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล กลาววา ความคลายคลึงกันของนิทานทองถ่ินเปนสิ่งที่ไม
แปลกประหลาดอันใด ทั้งนี้เพราะนิทานเปนวรรณกรรมที่แพรกระจายไดกวางขวางที่สุด ตัวอยาง
เชน เร่ืองรามายณะของอินเดียซ่ึงปรากฏแพรหลายในเอเชียอาคเนย เปนตน การศึกษาเปรียบเทียบ
นิทานทองถ่ินเปนสิ่งที่ทาทายนักวรรณกรรมทั้งหลาย เพราะแมวาจะเปนเรื่องเดียวกันแตเมื่อไป

                                                          
1William  Bascom, “Four  Functions  of  Folklore,”  in  The  Study  of  Folklore   

(n.p.,  n.d.), 279 - 298. อางถึงใน ศิราพร ธิตะฐาน, “รามเกียรติ์ : ศึกษาในแงการแพรกระจายของ
นิทาน” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2522), 31.
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ปรากฏในทองถ่ินตางกัน ดวยจุดประสงคในการเลาหรือแตงหรือนําเสนอตางกันทําใหรามเกียรติ์
ฉบับตาง ๆ แตกตางกันออกไป2

ประการที่สอง  สาเหตุจากอิทธิพลทางสังคม และวัฒนธรรมของผูแตง
ทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล กลาววา การที่นิทานแตละทองถ่ินตางกันนอกจากวัตถุ

ประสงคของผูแตงแลว อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมของผูแตงอาจสงผลใหผูแตงสามารถดัด
แปลงเรื่องรามเกียรติ์ใหมีรายละเอียดตาง ๆ ที่สอดคลองกับความเปนทองถิ่นของตนดวย นอกจาก
นั้นอิทธิพลของวัฒนธรรมของสังคมแตละทองถ่ิน ยอมจะทําใหนิทานเรื่องนั้น ๆ มีทั้งลักษณะรวม 
และลักษณะที่ตางกันได3

ชูสิทธิ์ ชูชาติ กลาววา เรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานวรรณกรรมไมไดเกิดจาก          
จิตอิสระ หรือ จินตนาการเลื่อนลอยที่ไมมีส่ิงแวดลอมทางสังคมรองรับ ผลงานของนักประพันธ
ยอมไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมทางสังคมไมทางใดก็ทางหนึ่ง4

ธวัช   ปุณโณทก กลาววา ถึงแมวรรณกรรมจะมีแหลงกําเนิดที่เดียวกันก็ตาม แตเมื่อเขา
ไปเจริญในทองถ่ินอื่นในระยะเวลาอันยาวนาน ยอมจะมีการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม เสริมแตงใน
สมัยตอมา เปนเหตุใหวรรณกรรมไดคล่ีคลายไปตามแนวปรัชญาชีวิตของสังคมนั้น ๆ และเรื่องใด
ตอบสนองแนวคิด ความเชื่อของสังคมไดมาก วรรณกรรมเรื่องนั้นก็จะเปนเรื่องที่ช่ืนชอบของ     
ชาวทองถ่ิน และมีการแพรกระจายไดมากกวาวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ ฉะนั้นวรรณกรรมทองถ่ินหนึ่ง
ยอมตอบสนองคานิยม แนวคิด และปรัชญาชีวิตสังคมของทองถ่ินนั้น วรรณกรรมนั้นจึงจะเจริญรุง
เรืองอยูในสังคมนั้นไดยาวนาน5

สุกัญญา อุยตระกูล กลาววา เมื่อวรรณคดีจากทองถ่ินหนึ่งสงทอดมาสูอีกทองถ่ินหนึ่ง 
นอกจากวัตถุประสงคของผูแตงที่จะปรับเปลี่ยนวรรณคดีเร่ืองนั้นแลว ส่ิงที่ผูแตงตองคํานึงถึง คือ 
จารีตนิยมของวรรณคดีทองถ่ิน วรรณคดีแตละทองถ่ินยอมมีแบบแผน มีกฎเกณฑ มีความนิยมใน
บางสิ่งบางอยางแตกตางกัน เมื่อนําเรื่องจากถิ่นอื่นเขามาผูแตงยอมดัดแปลงเรื่องนั้น ๆ ใหเขากับ
กรอบแบบแผนที่นิยมในทองถ่ิน อันไดแก รูปแบบคําประพันธของทองถ่ิน การดําเนินเรื่อง   

                                                          
2ทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล, “เปรียบเทียบลักษณะของวรรณกรรมทองถ่ินลานนา 

อีสาน และภาคใต,” ใน วรรณกรรมลานนา,  เลม 1 (เชียงใหม : มิตรนราการพิมพ, 2527), 284.
3เร่ืองเดียวกัน, 284.
4ชูสิทธิ์ ชูชาติ, “โลกทัศนชาวลานนา  ศึกษาจากคาวพญาพรหม,”  สังคมศาสตร 6, 2           

(ตุลาคม – มีนาคม 2527) : 37.
5ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมทองถ่ิน (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2525), 157.
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อนุภาค (motif) ที่เปนแบบแผน ลีลาโวหาร ความเปรียบตาง ๆ คานิยมตาง ๆ เปนตน นอกจากนั้น
ยังเกิดจากสังคม และวัฒนธรรม ผูแตงตองการปรับรายละเอียดในการพรรณนาภาพสังคม และ
วัฒนธรรมในเรื่องใหสอดคลอง และเขากันไดกับทองถ่ิน6

ประการที่สาม  สาเหตุเกิดจากลักษณะการเลา และลักษณะผูฟง
ประคอง นิมมานเหมินท กลาววา สาเหตุที่นิทานพื้นบานเรื่องเดียวกัน  แตตางสํานวน

กัน อาจเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
1.ผูเลานิทาน นักเลานิทานอาจจะจําเรื่องราวที่ไมเหมือนกัน ผูเลาบางคนความจําดี 

สามารถถายทอดเรื่องราวไดใกลเคียงกับเรื่องที่เลามา แตผูเลาบางคนอาจลืมบางสวนของนิทาน ก็
อาจทําใหเร่ืองที่เลามีขนาดสั้นไปจากเดิม นอกจากนั้นลีลาในการเลาของแตละคนก็ไมเหมือนกัน
ดวย

2. ผูฟงนิทาน นิทานเรื่องเดียวกันเมื่อเลาใหคนตางวัยฟง ผูฟงแตละคนอาจมีความ
สนใจไมเหมือนกัน เชน คนที่สนใจธรรมะ ผูเลาก็อาจเลาโดยการเนนคติธรรมคําสอนมาก ผูเลาจํา
เปนตองปรับเรื่องใหเหมาะสมกับผูฟง7

Albert  Lard กลาววา โดยปกตินักเลานิทานจะไมใชวิธีทองจํานิทานตามที่บันทึกไวใน
หนาจอ หรือตามที่ไดยินไดฟงมา เพราะเขาไมคิดวาสํานวนที่เปนตัวเขียน หรือ มุขปาฐะ เปนสิ่งที่
เขาตองสืบทอดหรือมีความศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดตองทองจําตามนั้น ดังนั้นนักเลานิทานมักเลานิทาน
ดวยลีลาเฉพาะของตนเองไมซํ้าแบบใครอันเปนเหตุใหนิทานเกิดเปนสํานวนตาง ๆ ในการเลา
นิทานขยายความ โดยใชจินตนาการตกแตงประดับประดาใหฉากสวยงาม และใหเร่ืองสนุกสนาน
นาตื่นเตนยิ่งขึ้น  ลําดับเหตุการณตามที่เห็นสมควรนําอนุภาคจากเรื่องอื่นมาใสปนเขาไปหรืออาจ
นํามาจากเรื่องเดียวกัน แตเปนคนละสํานวนหรือผูเลาอาจสับสนนําตอนใดตอนหนึ่งในเรื่องเดิมทิ้ง
ไป เพราะฉะนั้นการเลาจึงขึ้นอยูกับผูฟง หากนักเลานิทานเห็นวา ผูฟงไมชอบซ่ึงอาจจะดวยเนื้อ

                                                          
6สุกัญญา อุยตระกูล, “การปรับเปลี่ยนวรรณคดีทองถ่ินที่รับจากที่อ่ืน : ทาวจันทะ      

โครพ และทาวโสวัตรของอีสาน,” ใน วรรณคดีทองถ่ินพินิจ  (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2538), 133 – 134.

7ประคอง นิมมานเหมินท, นิทานพื้นบานศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : โครงการตํารา
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 66.
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เร่ืองของนิทานเรื่องนั้นหรือเปนเพราะลีลาของตนก็ตาม เขาจะยนยอเรื่องนั้นใหจบเร็ว ๆ ดังนั้น
นิทานเมื่อตกไปอยูตางทองถ่ินกัน ความสั้นยาวจึงมีไมเทากัน 8

ศิราพร  ธิตะฐาน    กลาววา นิทานเรื่องเดียวกันอาจมีลักษณะที่แตกตางกัน ดังนี้
1.การละความหรือตัดความบางตอนออก เพราะเห็นวาไมสําคัญ อาจเกิดจากเพราะ

ความนั้นไมเคยชิน ขัดกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และคานิยมของสังคม
2.การเปลี่ยนรายละเอียด เพื่อใหเขากับสิ่งแวดลอมของผูฟง จะไดเขาใจงาย
3.การขยายความ เร่ืองที่ขยายมักเกี่ยวกับความคิด ทัศนคติของผูเลา หรือการสอด

แทรกความเชื่อ และแนวจริยธรรมในสังคม
                  4.การผนวกเรื่อง อาจเกิดจากเพราะผูเลาสับสน นําเอาเหตุการณในนิทานเรื่องอื่น
เขามาปน

5.การสลับเหตุการณ หรือสลับบทบาทของตัวละคร เกิดจากผูเลาจําสับสน หรือ
เห็นวาเหตุการณแตละตอนมีความสําคัญเทากัน จะเลาตอนไหนกอนก็ได

6.การอนุรักษตนเอง ไดแกการรักษาจุดเดน หรือแกนของเรื่องไว9

จากการศึกษารามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ผูเขียนวิทยานิพนธพบวาการที่รามเกียรติ์มีหลาย
สํานวน และแตกตางกันมีสาเหตุทั้งจากวัตถุประสงคของผูแตง อิทธิพลทางสังคม  และวัฒนธรรม
ของผูแตง และเกิดจากลักษณะการเลาของผูเลา และความสนใจของผูฟงในทองถ่ินดวย ซ่ึงสามารถ
ศึกษารายละเอียดของสาเหตุดังกลาวไดตอไปนี้

1.ผูแตงตองการใหความบันเทิงแกผูอาน
2.ผูแตงตองการสอนหลักพุทธศาสนา
3.ผูแตงตองการถายทอดขนบ ธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของคนในทอง

ถ่ิน
4.ผูแตงรับอนุภาคของเรื่องรามเกียรติ์จากสํานวนอื่น ๆ และจากอนุภาคในวรรณ

คดีทองถ่ินเรื่องเดียวกัน

                                                          
8Albert  Lard, The  singer  of  Tales (Massa Chusetts : Harvard  University Press, 

1960), 79.
9ศิราพร ธิตะฐาน, “รามเกียรติ์ : ศึกษาในแงการแพรกระจายของนิทาน,” 31.
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1. ผูแตงตองการใหความบันเทิงแกผูอาน
ในเมื่อผูแตงแตงรามเกียรติ์เพื่อใหความบันเทิงแกผูอาน ผูแตงจึงมักสรางเหตุการณที่

ตัวเองชอบใจไวกอน ซ่ึงหากผูแตงชอบใจมากก็สามารถแตงเรื่องใหสนุก และไดอารมณตามใจ     
ผูแตงมากยิ่งขึ้น  เชน ผูแตงชอบใจตัวละครหนุมาน ผูแตงก็ยอมสรางใหหนุมานมีลักษณะตามความ
พึงใจของตน เพราะฉะนั้นตัวละครหนุมานในเรื่องรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ อาจมีบุคลิกลักษณะที่ไม
เหมือนกันเนื่องจากความพึงพอใจของผูแตงในการสรางใหหนุมานเปนไปในทิศทางที่ตนตองการ
ตางกัน      ผูแตงบางคนอาจชอบใจหนุมานมากก็อาจเนนตัวละครหนุมานมากเปนพิเศษ และเสริม
แตงเรื่องตามจินตนาการของตน เชน การเนนเหตุการณที่เกี่ยวกับการผจญภัยของตัวละครเปนพิเศษ  
และเพิ่มเหตุการณที่มหัศจรรยตามจินตนาการของผูแตง  ผูแตงบางคนอาจไดรับอิทธิพลทางสังคม 
และวัฒนธรรมของทองถ่ินเขามาจึงนําเสนอหนุมานที่สอดรับกับความเปนทองถ่ิน และชวยตอบ
สนองความสนใจของผูฟงดวย นั่นคือการเนนความบันเทิงแกผูอานเปนประการสําคัญ  เพราะ
ฉะนั้นหากผูแตงตองการตอบสนองอารมณของผูอาน ผูแตงจึงจําเปนตองสรางตัวละคร      หนุมาน
ในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ใหมีลักษณะที่แปลกกวาตัวละครอื่น ซ่ึงสามารถแยกประเด็นของการ
สรางความบันเทิงแกผูอานไดดังนี้

1.1 การสรางตัวละคร
1.2  การเลาเรื่อง

1.1 การสรางตัวละคร
การสรางตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ดูรายละเอียดไดที่บทที่ 2 และ 3  

สวนใหญผูแตงจะเนนการสรางตัวละครที่ปรากฏรวมกันในลักษณะ ดังนี้
1.1.1 กําเนิดที่มหัศจรรยของตัวละคร
1.1.2 ลักษณะพิเศษของตัวละคร
1.1.3 การออกผจญภัย
1.1.4 การไดรับอํานาจวิเศษ
1.1.5 ความสามารถของตัวละคร

1.1.1 กําเนิดท่ีมหัศจรรยของตัวละคร
รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
หนุมานเกิดจากพระอิศวรแบงกําลัง และเทพอาวุธของพระองคใหพระพายนําไป

ซัดเขาปากนางสวาหะ
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รามเกียรติ์ฉบับลานนา
เร่ือง หอรมาน  หอรมานเกิดจากน้ําอสุจิของพระยาธตรัฏฐะที่หล่ังออกมาเมื่อเกิด

กามราคะที่เห็นนางยักษคันธัพพีฟอนรําอยางสวยงาม นางยักษเห็นดวยตาทิพยจึงเอามือรองรับ แลว
นําไปเทใสปากหญิงตาบอดคนหนึ่ง

เร่ือง ปรัมมเหียร หอรมานเกิดจากนางคันธัพพีนําน้ํากามของพระยาธัตตรัฐที่เกิด
ราคะเมื่อเห็นนางฟอนรําใสปากนางกาสี ตอมานางกาสีตั้งครรภนาน 10 เดือนก็ใหกําเนิดหอรมาน

เร่ือง พรหมจักร  หรมารเกิดจากพระยากาวินทะซ่ึงเปนมนุษยสมสูกับนางวานร 
จนเกิดหรมารมีรูปรางเหมือนมารดา

เร่ือง ลังกาสิบโห อนูมอมเกิดจากนางไฟดื่มน้ําปสสาวะของพญาลม ตอมานางตั้ง
ครรภครบ 10 เดือน ลูกก็ออกมาจากปากของนางเหาะขึ้นกลางอากาศสูง 80 โยชน พญาลมตั้งชื่อลูก
วา อนูมอม

เร่ือง อุสสาบารส  หอรมานเกิดจากพญาลมไปมีความสัมพันธกับนางภรณีซ่ึงเปน
มนุษย

รามเกียรติ์ภาคอีสาน
เร่ือง พระลักพระลาม  หุลละมานเกิดจากลิงพระรามมีความสัมพันธกับนาง      

แพงศรี (ทั้งสองไปกินผลนิโคธกิ่งที่ทําใหทั้งสองกลายเปนลิง)
เร่ือง พระรามชาดก  หุนละมานเกิดจากลิงพระรามมีความสัมพันธกับลิงแพงสี

รามเกียรติ์วัดขนอน
 ( ไมกลาวไว )

รามเกียรติ์วัดควนเกย
 หนุมานเกิดจากน้ําอสุจิของพระอิศวรที่หล่ังออกมาเมื่อเกิดกามราคะที่เห็นความ

งามของนางนารายณแปลง พระนารายณรองน้ํากามของพระอิศวรใสพระหัตถแลวนําไปฝาก     
พระพายใหพัดไปเขาครรภของนางสวาหะ
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1.1.2 ลักษณะพิเศษของตัวละคร
รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
หนุมานอยูในครรภของนางสวาหะ 30 เดือน คลอดในวันอังคาร เดือนสาม ปขาล 

มีรูปกายเปนวานรเผือกเพศผู เผนออกจากปากมารดา เหาะขึ้นไปบนฟาแลวกลับมาลอยตรงหนา
มารดา มีรัศมีโชติชวง มีกุณฑล ขนเพชร เขี้ยวแกว เวลาแสดงฤทธิ์จะหาวเปนดาวเปนเดือนและ
ตะวัน มีแปดกร ส่ีหนา รูปรางจะสูงใหญเทาสวรรคช้ันพรหม

รามเกียรติ์ลานนา
เร่ือง  หอรมาน   หอรมานอยูในครรภของมารดา 10 เดือนก็คลอดออกมา มีอิทธิ

ฤทธิ์ เหาะได พูดจาคําใดจะเปนตะวันออกมา 7 ดวง คนทั้งหลายเรียกวา  “  หอน้ํามาน ”  มีใบหนา
เหมือนวานร

เร่ือง ปรัมมเหียร  หอรมานอยูในครรภมารดา 10 เดือนก็คลอดออกมา มีอิทธิฤทธิ์
มาก

เร่ือง พรหมจักร  หรมารเปนวานรตัวใหญ มีกําลังและอิทธิฤทธิ์มาก เหาะได ดํา
ดิน ดําน้ํา เดินในน้ําได ช่ือวา หรมาร

เร่ือง  ลังกาสิบโห  อนูมอมเปนวานรเผือก มีฤทธิ์มาก
เร่ือง อุสสาบารส หอรมานเปนวานรที่มีรูปกายใหญเทามาอัสดร มีกําลังเทาชาง

สาร 10 ชางรวมกัน เหาะไดรวดเร็ว และยังมีความฉลาดพูดภาษามนุษยได

รามเกียรติ์ภาคอีสาน
เร่ือง พระลักพระลาม หุลละมานสามารถเรียนศาสตรจบในทองแม เหาะไปคาบ

พระจันทร         8 ดวง
เร่ือง พระรามชาดก  (ไมกลาวไว)

รามเกียรติ์วัดขนอน
หนุมาน เปนวานรขาว มีขนเพชร หาวเปนดาว เปนเดือน

รามเกียรติ์ควนเกย
หนุมานเปนวานรเผือก มีมงกุฎ  และขนเพชร มีอิทธิฤทธิ์ เหาะได
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1.1.3 การออกผจญภัย
รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
หลังจากที่หนุมานเปนทหารของพระรามหนุมานมีหนาที่ในการฆายักษจํานวน

มาก อาทิ สหัสเดชะ วิรุญจําบัง ไมยราพ และตรีเมฆ เปนตน สุดทายหนุมานก็สามารถเอาชนะศัตรู
ไดทุกครั้ง ในการออกผจญภัยหนุมานมักไดพบกับหญิงงามและไปมีความสัมพันธดวยถึง 5 คน คือ 
นางบุษมาลี  นางเบญกาย นางสุพรรณมัจฉา นางวานริน และนางสุวรรณกันยุมา หนุมานมีบุตรกับ
นางสุพรรณมัจฉา ช่ือ มัจฉานุ และมีบุตรกับนางเบญกาย ช่ือ อสุรผัด

รามเกียรติ์ลานนา
เร่ือง หอรมาน หอรมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา  รบกับพระยาปตตหลุม 

รบกับพระบุตรพระเทียม  ตอนจองถนนเหงื่อของหอรมานตกลงไปในทะเล นางปลามากินเหงื่อ  
หอรมานจนใหกําเนิดบุตร ช่ือ หัททยี

เร่ือง ปรัมมเหียร เหมือนกับในฉบับหอรมาน  ตอนจองถนนเหงื่อของหอรมานตก
ลงไปในทะเล นางปลามากินเหงื่อหอรมานจนใหกําเนิดบุตรชื่อ หัตถยี แตไมไดอยูกับบุตร

เร่ือง พรหมจักร หรมารไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา ชวยพระยาพรหมจักรที่
เมืองบาดาล  ตอนจองถนนเหงื่อของหรมารตกลงไปในทะเล นางนาคมาลิกามาดื่มเหงื่อจนใหกําเนิด
บุตร ช่ือ   หรยี

เร่ือง ลังกาสิบโห อนูมอมไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา สูกับไวยกัน ไวยลาบ 
อินทสิตา        คุนนภา สหสา และไฟมไลคัน

เร่ือง อุสสาบารส หอรมานชวยพระยาพานพรหมทัตตกุมารสืบขาววามีใครคิดราย
ตอพระองคบาง ตอมารบแพพระบารสจึงยอมเปนขารับใชพระบารส มีหนาที่สืบขาวใหพระบารส
เชนเดียวกัน

รามเกียรติ์อีสาน
เร่ือง พระลักพระลาม  หุลละมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา จองถนน สูกับ

ทาวกําปน สูกับยักษ รบกับชิวหา สูกับพญาฮาบมะนาสวน เปนตน  การผจญภัยทําใหหุลละมานมี
สนมถึงสามพันคน

เร่ือง พระรามชาดก  หุนละมานชวยพญารามราชสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา จอง
ถนน รบกับปลาอานนท รบกับชิวหา ออกรบกับพญาปตตะลุม รบกับเกากุมารบุตรนางสุดโท ตอสูกับ
พระกุมาร เปนตน ตอนจองถนนหุลละมานมีความสัมพันธกับนางนาคจนมีบุตร ช่ือ วลุยี
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รามเกียรติ์วัดขนอน
หนุมานชวยพระรามสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา   ออกรบกับอินทรชิต วิรุณมุข 

บรรลัยกัลป ตอนออกผจญภัยหนุมานไดภรรยา 2 คน คือ นางบุษมาลี   และนางสุวรรณกันยุมา

รามเกียรติ์วัดควนเกย
หนุมานชวยพระรามหาตําราไปเมืองลงกา

1.1.4 การไดรับอํานาจพิเศษ
รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

 วันหนึ่งหนุมานไดไปหักโคน  และเก็บผลไมในอุทยานของพระอุมากิน จนถูก
พระอุมาสาปใหกําลังถดถอยลงครึ่งหนึ่ง ตอเมื่อพระรามไดลูบหลังตลอดหางจึงพนคําสาป ตอมา
หลังจากที่พระรามลูบหลังแลว หนุมานจึงมีกําลังมาก หนุมานสามารถเหาะเหิน เดินอากาศ แปลง
กายได เมื่อตายหากมีลมพัดมาจะฟนขึ้นได

รามเกียรติ์ลานนา
เร่ือง หอรมาน  วันหนึ่งหอรมานไดเหาะขึ้นไปยึดหัวรถพระอาทิตย เพราะเขาใจวา

เปนผลมะเดื่อ จึงถูกรัศมีของพระอาทิตยเผาจนเหลือเพียงเลือดหยดหนึ่งติดอยูที่หัวรถ พระอาทิตย
คิดวาคงเปนผูมีบุญมาเกิดจึงชุบชีวิตหอรมานขึ้นมาและใหมีฤทธ์ิเพิ่มขึ้น จะเนรมิตกายเปนอะไรก็
ได หอรมานในเรื่องหอรมานจึงมีฤทธิ์มาก

เร่ือง  ปรัมมเหียร  วันหนึ่งหอรมานเหาะไปกินพระอาทิตย   เพราะเขาใจวาเปนผล
ไมสีแดงจึงถูกพระอาทิตยเผาเหลือเพียงเลือดหยดหนึ่ง พระอาทิตยจึงชุบชีวิตขึ้นมาใหม ใหมีฤทธิ์
กวาเดิม เนรมิตเปนสิ่งใดก็ไดตามใจปรารถนา

เร่ือง พรหมจักร  (ไมกลาวไว)
เร่ือง ลังกาสิบโห  อนูมอมเปนวานรที่ซุกซน วันหนึ่งไปรังควาญพระฤๅษีในปา 

พระฤๅษีสาปใหอนูมอมเจ็บปวย ถอยแรง หากจะหายจากโรคจะตองใหเจาลัมมาเอามือลูบหลัง        
3 คร้ัง แลวจะมีกําลังยิ่งกวาเดิม ตอมาเมื่อไปเปนทหารของเจาลัมมา เจาลัมมาจึงลูบหลังใหทําให
เปนวานรที่มีฤทธิ์มาก

เร่ือง อุสสาบารส (ไมกลาวไว)
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รามเกียรติ์อีสาน
เร่ือง พระลักพระลาม    (ไมกลาวไว)
เร่ือง พระรามชาดก    (ไมกลาวไว)

รามเกียรติ์วัดขนอน
 (ไมกลาวไว)

รามเกียรติ์วัดควนเกย
วันหนึ่งหนุมานเหาะไปยึดรถพระอาทิตยเพราะเขาใจวาเปนผลไมสีแดง กินได จึง

ถูกพระอาทิตยเผาไหมเปนผงธุลี เหลือแตกระดูก พระอาทิตยจึงชุบชีวิตขึ้นมาใหม ใหมีกําลังเพิ่ม
ขึ้น

1.1.5 ความสามารถของตัวละคร
รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

 หนุมานมีความสามารถในการใชกลอุบายตาง ๆ  การลอลวงศัตรู มีฝมือดานการ
รบ

รามเกียรติ์ลานนา
เร่ือง หอรมาน     หอรมานเหาะเหินเดินอากาศได แปลงกายได มีฝมือในการลอ

ลวงศัตรูและการรบ
เร่ือง ปรัมมเหียร  หอรมานเหาะเหินเดินอากาศได แปลงกายได มีฝมือในการลอ

ลวงศัตรูและการรบ
เร่ือง พรหมจักร  หรมารเหาะเหิน เดินอากาศได แปลงกายได มีฝมือดานการรบ
เร่ือง ลังกาสิบโห อนูมอมสามารถเหาะเหินเดินอากาศได แปลงกายได มีฝมือดาน

การลอลวงศัตรู และการรบ
เร่ือง อุสสาบารส  หอรมานเหาะเหิน เดินอากาศได

รามเกียรติ์อีสาน
เร่ือง พระลักพระลาม  หุลละมานมีกําลังมากตองหาที่ยันทุกครั้งเวลาจะเหาะไป

ทํางาน
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เร่ือง พระรามชาดก  หุนละมานมีกําลังมากเมื่อจะเหาะตองหาที่ยันมิเชนนั้นแผน
ดินจะทรุดได

รามเกียรติ์วัดขนอน
หนุมานมีความสามารถในการรบ เหาะได แปลงกายได นอกจากนั้นยังสามารถใช

คาถามหาละลวยได หนุมานเคยใชคาถาเปาพระฤๅษีใหเอ็นดูตนและพาไปฝากตัวกับทศกัณฐ

รามเกียรติ์ควนเกย
หนุมานสามารถเหาะเหิน เดินอากาศได ดําน้ํา และดําดินได

จากการศึกษาดานการสรางตัวละครในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ พบวาผูแตงจะสราง
ความความบันเทิงแกผูอานโดยการสรางตัวละครใหมีความแปลกกวาตัวละครอื่น เนนความสามารถ 
และการผจญภัยของตัวละคร ผูแตงจะสรางตัวละครตั้งแตชาติกําเนิดที่มหัศจรรย ลักษณะพิเศษของ     
ตัวละคร การผจญภัยของตัวละครกับศัตรู นอกจากนั้นผูแตงยังสรางใหหนุมานไดรับอํานาจพิเศษ
เพื่อใหมีความสามารถยิ่งขึ้น เชน พระอาทิตย และพระฤๅษีตางใหพรเพื่อใหมีอิทธิฤทธิ์กวาเดิม        
ผูแตงยังสรางความสนุกของเรื่องโดยการใหหนุมานมีความสามารถในการแปลงกาย เหาะเหิน เดิน
ในอากาศ ดําดิน และดําน้ําได มีความสามารถในการลอลวงศัตรู และมีฝมือดานการรบมากกวาตัว
ละครอื่น ๆ เพื่อใหผูอานมองเห็นความสามารถ และความพิเศษของหนุมานที่มีเหนือกวาวานร
ธรรมดา และทหารพระรามดวยกัน

1.2  การเลาเรื่อง
จากการศึกษาการเลาเรื่องเพื่อความบันเทิงแกผูอานพบวาในรามเกียรติ์สํานวนตาง ๆ มีการ

เลาเรื่องที่มีลักษณะดังนี้
1.2.1  การเลาเหตุการณเดียวกัน

1.2.1.1 การเลาเหตุการณเดียวกัน ความเหมือนกัน
1.2.1.2 การเลาเหตุการณเดียวกัน  แตเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

1.2.2 การเพิ่มเหตุการณ
1.2.3 การรวบรัดเหตุการณ
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1.2.1 การเลาเหตุการณเดียวกัน
1.2.1.1 การเลาเหตุการณเดียวกัน ความเหมือนกัน
การเลาเหตุการณเดียวกัน ความเหมือนกันในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ สาเหตุที่เลา

เหมือนกันเพราะตองการใหเร่ืองสนุก เหตุการณที่เลาเหมือนกันมีดังนี้

การเลาเหตุการณ ร.1 ร.ห ร.ป ร.พ ร.ก ร.อ ร.ร ร.ล ร.ข ร.ค
หนุมานสืบขาวนาง  
สีดา

- - -

ห นุ ม า น ล อ ง ดี  
พระฤๅษี

- - -

หนุมานเขาลงกา - -
หนุ ม านผู ก ผมทศ
กัณฐ

- - - -

หนุมานพบนางสีดา 
และทูลขาวพระราม

- - -

ทหารจับหนุมาน  แต
ฆาหนุมานไมได

- -

หนุมานบอกวิธีท่ีทํา
ใหตัวเองตาย

- - -

หนุมานเผาลงกา - -
หนุมานกระโดดลง
มหาสมุทร เพราะไฟ
ติดที่หาง

- - -

หนุมานกลับไปทูล
พระราม เ รื่ อ งนาง   
สีดา

- -

หนุมานจองถนน - -
หนุมานมีบุตร - - - -
ห นุ ม า น ไ ป ช ว ย
พ ร ะ ร า ม ที่ เ มื อ ง
บาดาล

- - -
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การเลาเหตุการณ ร.1 ร.ห ร.ป ร.พ ร.ก ร.อ ร.ร ร.ล ร.ข ร.ค
ห นุ ม า น ร บ กั บ  
มัจฉานุ

- - - -

หนุมานเก็บยารักษา
พระลักษมณ

- -

หนุมานลวงเอากลอง
ดวงใจของทศกัณฐ

- -

ห นุ ม า น ร บ กั บ  
พระมงกุฎ พระลบ

- - -

ในรามเกียรติ์ฉบับลานนา คือ เร่ือง หอรมาน ปรัมเหียร พรหมจักร ลังกาสิบโห
และอุสสาบารส ผูแตงมักจะเลาเหตุการณสําคัญที่เกี่ยวกับการผจญภัย และความสามารถของตัว
ละคร การผจญภัยของตัวละครจะเปนสิ่งที่ทําใหผูอานตื่นตาตื่นใจ   และมองเห็นหนุมานมีอิทธิ
ฤทธิ์เหนือกวาวานรธรรมดาโดยทั่วไป โดยเฉพาะการใหหนุมานมีชีวิตที่โลดโผนจากการไปเปน
ทหารรับใชพระราม เชน การชวยพระรามทําศึกตาง ๆ ศึกแตละครั้งทําใหผูอานเห็นความสามารถ
ของหนุมาน   รวมไปถึงมองเห็นการใชสติปญญาของหนุมานที่ทําใหหนุมานสามารถปราบยักษได 
เชน ตอนหนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา  มีการผจญภัยของหนุมานจนกระทั่งหนุมานเผา
ลงกาจนวอดวาย เหตุการณตอนไฟติดที่หางหนุมาน แลวหนุมานพยายามกระโดดลงทะเล เปนเหตุ
การณที่ผูอานรูสึกสนุกที่เห็นภาพของหนุมานตอนที่กําลังหาทางชวยตนเอง ตอนจองถนน หนุมาน
ตองใชความพยายามเพื่อชวยใหพระรามพาไพรพลไปฝงลงกาได ตอนหนุมานไปชวยพระรามซึ่ง
ถูกไมยราพ (นาค, ยักษ) ลักไปเมืองบาดาลหนุมานตองผจญภัยกับนาค  และยักษจนสามารถฆานาค
และยักษได    ตอนหนุมานไปเก็บยารักษาพระลักษมณ หนุมานตองใชความเพียรในการหายาให
ทันกอนที่พระลักษมณจะสิ้นชีพ ตอนหนุมานลอลวงเอากลองดวงใจของยักษ (ทศกัณฐ) หนุมาน
ตองหาวิธีเอากลองดวงใจจากยักษเพื่อมิใหยักษจับตัวได นอกจากนั้นยังมีตอนหนุมานรบกับมัจฉา
นุ ตอนหนุมานรบกับพระมงกุฎ พระลบ เปนตอนที่ผูอานจะสนุก เพราะเห็นความสามารถของหนุ
มานที่มีเหนือกวาวานรอื่น

 ในรามเกียรติ์อีสานเรื่อง พระลักพระลาม และพระรามชาดก มีตอนหนุมานสืบ
ขาวนางสีดาที่เมืองลงกา หนุมานลองดีพระนารถฤๅษี หนุมานเขาลงกา หนุมานเผาลงกา หนุมาน
จองถนน     หนุมานไปชวยพระรามซึ่งถูกยักษลักพาไปที่เมืองบาดาล หนุมานรบกับบุตร
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ในรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน และรามเกียรติ์วัดควนเกย ก็จะมีลักษณะเชนเดียว
กัน  ในรามเกียรติ์วัดขนอน ผูแตงประสงคจะไปแสดงหนังใหญจึงเลือกเฉพาะตอนสําคัญ เชน    
หนุมานอาสาไปเอากลองดวงใจของทศกัณฐ สวนในรามเกียรติ์วัดควนเกยมีตอนจองถนน

นอกจากนั้นในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินมีเหตุการณบางเหตุการณเหมือนกับ
รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกซึ่งรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินเรื่องอื่น ๆ จะไม
ปรากฏตอนที่นําเสนอ เชน เร่ือง ลังกาสิบโห มีตอนหนุมานออกรบกับไวยกัน (ภานุราช) หนุมาน
ทําลายพิธีลับหอกทิพยของคุนนภา (กุมภกรรณ)  หนุมานออกรบสหสา (สหัสเดชะ) หนุมานออ
กรบกับไฟมไลคัน (บรรลัยกัลป)

ในเรื่อง พระลักพระลาม มีตอนสําคัญ ๆ ที่รามเกียรติ์ทองถ่ินเรื่องอื่น ๆ สวน
ใหญจะไมนําเสนอ เชน ตอนโมกขะสัก (กุมภกรรณ) ซ่ึงมีบทบาทในการทําศึกบอยครั้งที่สุด        
กุมภกรรณในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจะออกรบกับฝายพระรามและทํา
พิธีตาง ๆ จํานวนมาก อาทิ พิธีทดน้ํา  พิธีลับหอกโมกขะสัก  เพราะฉะนั้นกุมภกรรณจึงจัดวาเปน    
ผูมีบทบาทสําคัญตอฝายทศกัณฐ การที่ผูแตงดึงตอนกุมภกรรณทําพิธี และตอนที่กุมภกรรณแผลง
หอกถูกพระลักษมณ เปนตอนที่ทําใหผูอานเกิดอารมณรวมกับเหตุการณไดงาย

1.2.1.2 การเลาเหตุการณเดียวกัน  แตเปล่ียนแปลงรายละเอียด
ตอนหนุมานไปเปนทหารของพระราม
ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก หนุมานไปเปนทหาร

ของพระรามเพราะนางสวาหะบอกหนุมานวาหากใครเห็นลักษณะพิเศษของหนุมาน ใหหนุมาน
เปนขารับใชของคนนั้น คร้ันพระรามเห็นลักษณะพิเศษของหนุมาน หนุมานจึงยอมเปนทหารของ
พระราม ในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินลานนาเรื่อง หอรมาน และปรัมมเหียร สาเหตุที่หนุมานเปน
ทหารของพระราม เพราะสุครีพแนะนําหนุมานใหพระรามรูจัก ตอมาหนุมานตองทดสอบความ
สามารถของตนเองใหพระรามเห็นเสียกอนที่จะทํางานใหพระรามได เร่ือง  พรหมจักร        หรมาร
เปนทหารของพระยาพรหมจักร เพราะพระยาพรหมจักรชวยใหพระยากาวินทราชบิดาของหรมาร
ครองเมืองไดดังเดิม พระยากาวินทราชจึงยอมชวยพระยาพรหมจักรรบกับยักษ หรมารซึ่งเปนบุตร
จึงจําเปนตองอุทิศตนชวยพระยาพรหมจักรไปดวย เร่ือง ลังกาสิบโห   อนูมอมเปนทหารของเจาลัม
มาเพราะหมอหมี   (พิเภก) แนะนําอนูมอมใหเจาลัมมารูจัก เร่ือง  อุสสาบารส หอรมานเปนทหาร
ของพระยาพานพรหมทัตตกุมาร และพระบารสเพราะรบแพทั้งสองจึงยอมอุทิศตนเปนขารับใช 
รามเกียรติ์ทองถ่ินอีสานเรื่อง พระลักพระลาม และพระรามชาดก     หนุมานเปนทหารของพระราม 
เพราะหนุมานเปนบุตรของพระราม หนุมานจึงตองทําหนาที่ทหารเพื่อชวยบิดาทําสงคราม สวน
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รามเกียรติ์วัดควนเกย หนุมานเปนทหารของพระราม    เพราะนางสวาหะบอกหนุมานวาหากใคร
เห็นลักษณะพิเศษของหนุมานคนนั้นคือ บิดาของหนุมาน

ตอนหนุมานไปพักอาศรมพระฤๅษี
ในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน เชน เร่ือง หอรมาน ปรัมมเหียร พรหมจักร และ 

ลังกาสิบโห    หนุมานมิไดประสงคที่จะลองดีพระฤๅษีเหมือนในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลก เพียงแตหนุมานไมเชื่อฟงพระฤๅษีแอบหนีไปเลนในสระ เชน เร่ือง         
พรหมจักร ที่หรมารแอบถอนรากบัวกินเลนในสระจนถูกยักษซ่ึงอยูในรางของปลิงเขากัดแขงของ
หรมาร ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกปลิงจะกัดหนุมานโดยตรงมิใชยักษ

 ตอนหนุมานเขาไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา
ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก    หนุมานใชวิธีการเหาะ

ไปหานางสีดา สวนในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินเรื่อง หอรมาน หอรมานเนรมิตมาจากลิ้นของตนขี่ไป
แทน เร่ืองลังกาสิบโห อนูมอมเขาเมืองลงกาโดยการแปลงเปนแมลงสาบสืบหานางสีดา เมื่อพญา
ภุมมจักจับตัวไดก็ใหทหารนําอนูมอมไปปาชาเพื่อมัดกับหลักประหาร แลวทหารก็ใชดาบฟนคอ 
เอาคอนทุบศีรษะอนูมอม เอาอนูมอมใสครกกระเดื่องเพื่อตําใหแหลก อนูมอมก็ไมตาย จนสุดทาย
พญาภุมมจักสั่งใหเผาอนูมอม เร่ือง พรหมจักร พระยาวิโรหาราชใหนําหรมารไปถวงน้ํา และตํา
ดวยครกกระเดื่อง แตก็ไมสามารถทําอะไรหรมารได เร่ือง พระลักพระลาม ตอนเขาเมืองลงกา     
หุลละมานเนรมิตเปนชายหนุมรูปงามเขาเมืองมิไดเปนวานรนอยเหมือนรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก หุลละมานเที่ยวซุกซนกระโดดเขาไปจับศีรษะของทหาร และของพญา
ฮาบมะนาสวน จนพญาฮาบมะนาสวนใหทหารจับหุลละมาน

ในเรื่อง พระรามชาดก การไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงการวมไปถึงการทํางาน
อ่ืน ๆ ผูแตงจะเปลี่ยนรายละเอียดของการทํางาน กลาวคือ หนุมานมิไดทําหนาที่เดนเพียงคนเดียว      
หนุมานมีผูชวยถึง 3 คน คือ พี่นองของหนุมานเอง ที่ชวยเสริมใหเร่ืองเดนขึ้นมา อาจเปนไปไดวา    
ผูแตงไมตองการเนนตัวละครหนุมานมากจนเกินไป จึงเนนบทบาทของตัวละครอื่นเพิ่มเขามาดวย     
ตอนหุนละมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา หุนละมานและพี่นองปลอมเปนชายหนุมเกี้ยว  พา
ราสีหญิงเมืองลงกาดวย และไดเขาไปปลุกปล้ําบุตรสาวของพญาราพณาสวร
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ตอนหนุมานทําลายสวนลงกา
ในเรื่อง พระลักพระลาม ตอนที่หุลละมานทําลายสวนของพญาฮาบมะนาสวน    

ผูแตงใหหุลละมานเนรมิตวานรเพิ่มอีกจํานวนแสนตัวเพื่อกัดกินพืชผลในลงกา เชน มะพราว 
มะมวง ผูที่ใชหวงจับหุลละมานมิใชอินทรชิตดั่งในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา   
จุฬาโลก แตเปนพญาฮาบมะนาสวนเอง ตอนที่หุลละมานเผาเมืองลงกาไฟไหมเมืองลงกาถึง 7 วัน 
ในเรื่อง พระรามชาดก หุนละมานเนรมิตวานรหลายตัวทําลายไร และสวนของพญาราพณาสวร จน
พญาราพณาสวรใชบวงจับตัวมา ตอมาพญาราพณาสวรก็ใหทหารนําหุนละมานใสครกแลวใหเอา
หอก และดาบแทงหุนละมานแตหุนละมานก็ไมเปนอันตรายใด ๆ

ตอนหนุมานพบนางสีดา
ในเรื่อง ลังกาสิบโห ตอนที่หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา หนุมานใน

รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกขอใหนางนั่งบนมือของตน นางสีดาปฏิเสธ
พรอมทั้งขอใหพระรามมาชวยนาง ในเรื่อง ลังกาสิบโห อนูมอมขอใหนางขี่หลังตนแทน  นางสีดา
ปฏิเสธและฝากผม 7 เสน ใหอนูมอมนําไปฝากเจาลัมมา

ตอนหนุมานเผาลงกา
ในเรื่อง อุสสาบารส  ตอนหอรมานเผาลงกา  มิไดเกิดจากการที่หอรมานไปสืบ

ขาวนางสีดา ที่เมืองลงกาแตเกิดจากหอรมานรบแพพระยาพานพรหมทัตต หอรมานจึงยอมเปนขา
รับใช และไปสืบขาววามีใครคิดรายตอพระยาพานพรหมทัตตบาง ตอมาหอรมานรบแพพระบารส 
หอรมานก็ตองคอยทําหนาที่เปนผูสืบขาวใหพระบารสดวยเชนกัน

ตอนหนุมานดับไฟท่ีหาง
ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกหนุมานเผาลงกาแลวไป

ขอใหพระฤๅษีดับไฟ ในเรื่อง หอรมาน ปรัมมเหียร พรหมจักร และลังกาสิบโห หนุมานดับไฟได
เอง การดับไฟในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกหนุมานดับไฟดวยน้ําลายของ
ตน ในเรื่องลังกาสิบโห อนูมอมใชปสสาวะดับไฟ

ในเรื่อง พระลักพระลาม ตอนดับไฟที่หาง หุลละมานขอใหพระลามชวยดับไฟ
ที่หางแทนการขอใหพระฤๅษีชวย พระลามจึงใชน้ําลายของหุลละมานดับไฟ ในเรื่อง พระราม
ชาดกในตอนที่หุนละมานตองการดับไฟที่หาง พญารามราชขอใหหุนละมานไปเอาน้ําที่เมืองลงกา
ดับไฟ ตอมานางสีดาเปนคนนําน้ําในคนโทมารดให
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ตอนที่หนุมานทะเลาะกับนิลพัท
 ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกพระรามใหนิลพัทกลับ

เมือง และใหหนุมานจองถนนไปลงกาใหแลวเสร็จภายใน 7 วันมิเชนนั้นจะถูกประหารชีวิต   ใน
เร่ือง พระลักพระลาม ตอนหุลละมานทะเลาะกับมะกัดติง เมื่อพระลามรูวาหุลละมานทําผิดจริง 
พระลามลงโทษหุลละมานโดยการตี 3 คร้ัง สวนมะกัดติงขอกลับเมือง

ตอนจองถนน
ในเรื่อง หอรมาน ปรัมมเหียร และพรหมจักร หรมารมิไดใชศิลาถมถนน แต

เปนการจองถนนโดยใชเครือหวาย และไมมาผูกเปนสะพานจริง ๆ อาจเพื่อใหดูสมจริงและเหมาะ
สมกับความเปนทองถ่ิน ในเรื่อง พรหมจักร ผูแตงสรางความสนุกของการจองถนนโดยการให
จระเข มังกรและเงือกเขามาทําลายสะพานแทนที่จะเปนปลา  หลังจากนั้นหรมารก็ใชดาบปราบ
จระเข มังกร และเงือกจนไดรับชัยชนะ  ในเรื่อง ลังกาสิบโห อนูมอมอาสาตอกเสาแลวทําโครง
สะพาน  ในเรื่อง พระลักพระลาม ตอนจองถนน หุลละมานดําน้ําเพื่อหาแผนที่ไปลงกาจนไปพบกับ
นางมัสสาหลวง (นางสุพรรณมัจฉา) หุลละมานไปมีความสัมพันธกับนางเพราะตองการหลอกให
นางมัสสาหลวง และบริวารสรางสะพานใหพระลามพาไพรพลขามมาลงกา หลังจากที่นางชวย    
หุลละมานสรางสะพานแลว หุลละมานก็หนีนางมาทูลขาวเรื่องสะพานใหพระรามทราบ ตอมานาง
มัสสาหลวงรูวาหุลละมานหลอกนาง นางจึงพาฝูงปลามาทําลายสะพานทิ้งเสีย  เร่ือง พระรามชาดก 
ตอนจองถนน  ทาว 4 พี่นองคือ ทาวขวัญเทาฟา  ทาวชาตะพญา  ทาวกัณหาพญา และหุนละมาน
อาสาสรางสะพานโดยใชไมมาทําเปนเขื่อนแทน  ใชเวลาสรางสะพานเพียง 3 วัน 3 คืน ซ่ึงเปนระยะ
เวลาที่รวดเร็วมาก  สวนรามเกียรติ์วัดควนเกย เปนรามเกียรติ์ที่มีเนื้อเร่ืองคลายกับรามเกียรติ์ฉบับ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก สังเกตไดจากอนุภาคที่คลายกัน การเปลี่ยนแปลงเนื้อเร่ือง
อาจเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความเปนทองถ่ินเปนเกณฑ เชน ตอนจองถนน มีการพูดถึงลายแทงของแผน
ที่ซ่ึงเปนเรื่องที่คนใตใหความสนใจ เพราะฉะนั้นหากนําไปแสดงหนัง โดยเฉพาะหนังตะลุง หากผู
เลาใหรายละเอียดในสิ่งที่ชาวบานรูจักกันดีและเขาใจตรงกัน ยอมสามารถทําใหเหตุการณในตอนนี้
เพิ่มความสนุกสนานขึ้นได

ตอนที่หนุมานไปชวยพระรามที่เมืองบาดาล
 ในเรื่อง หอรมาน และ ปรัมมเหียร การแปลงกายของหนุมานเปลี่ยนจากการ

แปลงเปนใยบัวติดสไบนางพิรากวนเปนชาวเมืองปตตหลุม ตอมาก็แปลงเปนแมงหวี่จับไหน้ําแทน  
ในเรื่อง พรหมจักร หรมารปลอมเปนปูหมอนาคไปชวยพระยาพรหมจักร ในเรื่อง พระลักพระลาม 
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ตอนไปชวยพระลามที่เมืองบาดาลหุลละมานแปลงเปนยักษชรา และแปลงเปนแมลงวันเกาะหาบ
คานยักษชราจนคานหัก

ตอนกําเนิดบุตรหนุมาน
ในเรื่อง หอรมาน และ ปรัมมเหียร ผูฟงจะรูสึกอัศจรรยกับการเกิดของลูก       

หนุมานซึ่งเกิดจากลูกสาวของนางปลามาดื่มเหงื่อของหนุมานในขณะจองถนน จนใหกําเนิดบุตร
ของหนุมานซึ่งในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกบุตรหนุมานเกิดจากหนุมาน
ไปมีความสัมพันธกับนางสุพรรณมัจฉา ในเรื่อง พรหมจักร สาเหตุที่หรมารมีบุตรกับนางนาค 
เพราะนางนาคมาลิกาบุตรสาวของพระยานาคและบริวารมาเที่ยว แลวไดดื่มน้ําผสมเหงื่อไคล และ
ปสสาวะของหรมารเขา ตอมานางนาคจึงตั้งครรภและใหกําเนิดบุตรชื่อ หรยี

ตอนหนุมานทําลายพิธีลับหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ
ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกหนุมานไปทําลายพิธีกับ

องคต  ในเรื่อง ลังกาสิบโห อนูมอมไปกับอองคอดและกาลิง โดยท่ีอนูมอมแปลงกายเปนหมาเนามี
หนอนไตตามตัวกาลิงและอองคอดแปลงกายเปนกาจิกหมาเนาบริเวณหินผาที่คุนนภาลับหอก ใน
เร่ือง พระลักพระลาม กอนที่จะไปทําลายพิธีลับหอกของโมกขะสัก หุลละมานแปลงเปนนก
กระยาง แลวก็แปลงเปนแมลงวันหัวเขียวไปแอบฟงโมกขะสักคุยกับแสนเมืองถึงพิธีลับหอกของ
ตน  ตอมาหุลละมานก็เนรมิตใหมีหมาเนามาลอยบริเวณที่โมกขะสักทําพิธีโดยที่หุลละมานไมจํา
เปนตองแปลงกายเปนหมาเนาดังในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และไม
ตองมีองคตเปนผูชวยเพราะตอมาเมื่อโมกขะสักเห็นหมาเนาโมกขะสักก็ไมสามารถทําพิธีไดอีกตอ
ไป

ตอนที่หนุมานอาสาไปเก็บยารักษาพระลักษมณ
ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกหนุมานไปขอตัวยาจาก

แหลงตาง ๆ จนไดตัวยาครบ ในเรื่อง ลังกาสิบโห อนูมอมใจรอนไปหักเอาภูเขาทั้งลูกเหาะมาให   
ปยสาเลือกเอาตัวยา ในเรื่อง พระลักพระลาม เปลี่ยนจากการที่หุลละมานไปเก็บยารักษาลักษมณ 
เปนพระลามแทน หุลละมานจับพระอาทิตยเขวี้ยงไปทางทิศตะวันออกเพราะโกรธที่พระอาทิตยไม
ยอมหยุดโคจรเพื่อชวยพระลาม เร่ือง พระรามชาดก ตอนหุนละมานไปเก็บยารักษาพระลักษณ    
หุนละมานจับพระอาทิตยขวาง เพราะโกรธที่พระอาทิตยไมยอมชวยพระลักษณจนพระอาทิตยไม
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ยอมขึ้นสองแสง ซ่ึงในขณะที่ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกพระอาทิตย
ยอมทําตามคําขอรองของหนุมาน

ตอนนางลอย
ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  หนุมานไมเชื่อวานาง

ลอยคือนางสีดาตัวจริง โดยการขอทดสอบเอง ในเรื่อง ลังกาสิบโห อนูมอมขอใหปยสาตรวจดูฤกษ   
เมื่อรูวาเปนยักษอนูมอมก็ตามไปจับ และฆาตายไมเอาเปนภรรยาเหมือนในรามเกียรติ์      พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  เรื่อง พระรามชาดก ตอนนางลอยทาวเชฐราชบอก      พญาราม
ราชวานางสีดามิใชตัวจริงมิใชหุนละมานบอกเอง

ตอนหนุมานทําลายพิธีหุงน้ําทิพยของนางมณโฑ
รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ตอนทศกัณฐออกรบกับฝาย

พระราม ทศกัณฐนําน้ําทิพยของนางมณโฑมารดศพใหฟนขึ้นมาตอสูกับฝายพระราม  จนบรรดา
วานรพากันลมตายเปนจํานวนมาก หนุมานแปลงเปนทศกัณฐเพื่อไปทําลายพิธีหุงน้ําทิพยของ
นางมณโฑดวยการไปมีความสัมพันธกับนาง จนนางไมสามารถทําพิธีหุงน้ําทิพยไดอีกตอไป 
เพราะพิธีนี้หามนางมีความสัมพันธกับบุรุษเกินกวา 3 คน

ในเรื่อง พระรามชาดก หุนละมานรบกับเกากุมารบุตรนางสุดโทที่ออกรบแทน
ทศกัณฐ ตอมาก็แปลงเปนบุตรนางสุดโทเขาไปทําลายยาทิพยที่มีในกายของนางเพื่อมิใหบุตรของ
นางมารักษาตัวได

ตอนหนุมานหลอกลอเอากลองดวงใจของทศกัณฐ
ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกตอนหนุมานไปหลอกลอ

เอากลองดวงใจของทศกัณฐ หนุมานตองเนรมิตเอากลองดวงใจปลอมมาแทนกลองดวงใจจริง  ใน
เร่ือง พรหมจักร ผูแตงเปลี่ยนรายละเอียดของการหลอกลอเอากลองดวงใจของทศกัณฐเปนการไป
เอาธนูทิพยจากยักษแทนเพื่อใหรัมมจักรสังหารราพณาสวร ในเรื่อง ลังกาสิบโห อนูมอมตองแปลง
กายเปนพญาภุมมจักเพื่อนําเอาไมซีกอีกชิ้นหนึ่งมาใหพระฤๅษีเปรียบเทียบวาเหมือนกันหรือไม ตอ
มาพระฤๅษีก็มอบไมซีกที่ตนรักษาไวใหอนูมอมปลอมเพราะเขาใจวาทศกัณฐมาขอกลองดวงใจคืน 
ในเรื่อง พระรามชาดก วิธีการฆาทศกัณฐคือการที่หุนละมานไปเอาปนแกววิเชียรที่จมใตสมุทรเพื่อ
ใหพญารามราชฆาราพณาสวร
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ตอนศึกบรรลัยกัลป
ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก     พระฤๅษีบอกวิธีฆา

บรรลัยกัลปเปนนัย ๆ โดยใหหนุมานเดินไปที่หนาศาลา หนุมานเห็นมีแตทรายจึงนําทรายซัดใส
บรรลัยกัลป ในเรื่อง ลังกาสิบโห อนูมอมใชน้ําปสสาวะรดทรายแลวซัดใสไฟมไลคัน รามเกียรติ์   
วัดขนอน ตอนที่หนุมานสูกับบรรลัยกัลปมีตอนที่หนุมานแปลงเปนวานรติดตอมะกอกเพื่อให
บรรลัยกัลปชวยตน

ตอนจบของหนุมาน
ตอนจบของหนุมานในรามเกียรติ์ลานนาเรื่อง หอรมาน และปรัมมเหียร ลงเอย

ดวยโศกนาฏกรรมไมลงเอยดวยความสุขดังรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
กลาวคือ     ผูแตงใหหนุมานถูกบุตรของพระรามโขกศีรษะจนตองหนีออกจากเมือง จะเห็นไดวา    
ผูแตงเปลี่ยนรายละเอียดของเรื่องใหนาสนใจมากยิ่งขึ้นทั้งการผจญภัย และชีวิตสวนตัวท่ีนาสงสาร    
แมกระทั่งบั้นปลายชีวิต หนุมานก็ไมมีความสุขถูกพระกุมารชกศีรษะจนออกจากเมืองไป    ผูอาน
จะรูสึกวาหนุมานเปนตัวละครที่นาสนใจมากเพราะมีพฤติกรรมอันหลากหลายในเรื่อง

1.2.2  การเพิ่มเหตุการณ
การเพิ่มเหตุการณในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินบางเหตุการณผูแตงอาจตองการให   

ผูอานเห็นความแปลกใหมของเรื่อง และเพื่อใหผูอานเกิดอารมณรวมกับตัวละครหนุมาน  ดังนี้

1.2.2.1 ผูอานรูสึกสมเพช
 ตอนหนุมานขอขาวเพิ่มจากพระฤๅษี
ในเรื่อง หอรมาน ปรัมมเหียร ลังกาสิบโห และพระลักพระลาม ผูอานจะรูสึก

สมเพชที่เห็นหนุมานเปนวานรตะกละ พระฤๅษีใหขาวหนุมานกิน แตดวยความตะกละกลัวไมอ่ิม   
หนุมานจึงขอพระฤๅษีอีก แตก็กินไมหมดจนตองอมไวใตคาง

1.2.2.2 ผูอานรูสึกสนุก
ตอนจองถนน
ในเรื่อง หอรมาน และปรัมมเหียร ผูฟงจะรูสึกสนุกเมื่อเห็นหนุมานถูกปลิงเกาะ

หนาผาก จะกระโดดใหสูงอยางไรปลิงก็ไมหลุด  ในเรื่อง ลังกาสิบโห ตอนจองถนนมีปูยักษมา
ทําลาย เจาลัมมาใหหนุมานไปตามพระอินทร พระอินทรบอกวามีปูยักษคอยทําลายสะพาน อนูมอม
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มีหนาที่ไปปราบปูยักษ หนุมานจึงดึงปูขึ้นมา ปลิดกามปูทิ้งไป กามขางหนึ่งสรางเปนกลอง อีกขาง
หนึ่งหนุมานนําไปถวายพระอินทร การดึงเอาจระเขและปูยักษเขามาในเรื่องอาจเพื่อทําใหเร่ืองสนุก
มากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินลานนา เร่ือง ลังกาสิบโห เวลาตอสูกับยักษ       
หนุมานมักใชตนตาลฟาดยักษ      สวนในรามเกียรติ์ฉบับอีสานหนุมานมักจะเสกกอนหินใหเปนผี
ยักษเขาตอสูกับฝายทศกัณฐ บางครั้งก็เสกใหมีสัตวเขาทํารายศัตรูเพื่อสรางความสนุกสนานใหแก    
ผูอาน

1.2.2.3 ผูอานรูสึกสงสารและเศราสลด
ตอนหนุมานถูกพระฤๅษีตาไฟเผาเปนจุณ
ในเรื่อง หอรมาน ปรัมมเหียร พระลักพระลาม และ พระรามชาดก ผูอานรูสึก

เศราสลดในตอนที่หนุมานไปเคาะประตูเรียกพระฤๅษี แลวถูกพระฤๅษีตาไฟลืมตาขึ้นมาเผาจนเปน
จุณ

ตอนหนุมานถูกพระอาทิตยเผา
ในเรื่อง หอรมาน   ปรัมมเหียร และรามเกียรติ์วัดควนเกย ผูแตงทําใหผูอานรูสึก

สงสารเมื่อเห็นหนุมานเหาะไปกินพระอาทิตย เพราะคิดวาเปนผลมะเดื่อจนถูกพระอาทิตยเผาเปน
จุณ     เร่ือง ลังกาสิบโห ผูแตงแตงใหหนุมานเหาะไปกินพระอาทิตยจนถูกพระอินทรขวางขวานถูก
หนุมานสลบไป ตอมาพญาลมขอรองใหพระอินทรชุบชีวิตอนูมอม    พระอินทรจึงประทานพรให
หนุมานมีฤทธิ์กวาเดิม ตกน้ําไมไหลตกไฟไมไหม  ถูกตําในครกอยาแหลก ถูกใสในเบาเผาไฟอยา
ตาย

ตอนกําเนิดหนุมาน
ในเรื่อง หอรมาน ปรัมมเหียร และพรหมจักร ผูแตงทําใหผูอานรูสึกสงสาร       

หนุมานที่หนุมานเปนกําพรา เพราะมารดาเสียชีวิตหลังจากที่คลอดหนุมานไดเพียง 7 วัน

ตอนบุพกรรมของหนุมาน
ในรามเกียรติ์ภาคอีสานเรื่องพระลักพระลาม และพระรามชาดก ผูอานจะเกิด

อารมณรวมกับตัวละครไดงาย เชน รูสึกสงสารหุลละมานที่กลายเปนวานร เพราะกรรมของ           
หุลละมานที่ไปทําลายสวนผลไม และตนไมในวัด
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1.2.2.4 ผูอานรูสึกชื่นชมพฤติกรรมของหนุมาน
ในเรื่อง อุสสาบารส ชีวิตในชวงตนของหนุมานนาสนใจมาก เพราะหนุมานเกิด

จากบิดาที่เปนวานรแลวไปมีความสัมพันธกับมนุษย ตอมาบิดาก็ถูกฆาตายจากคนรักอีกคนของ
มารดาและจะมีการฆาตกรรมกันมาเรื่อย ๆ แตหนุมานจะกตัญกูับทุกคนที่เกี่ยวของกับมารดาของ
ตน หนุมานจะทําหนาที่ของบุตรที่ดีมาก คอยเลี้ยงมารดา  สามีของมารดาและพระฤๅษีที่อยูในปา 
สวนในรามเกียรติ์วัดควนเกย หนุมานจะแสดงความกตัญูตอมารดาโดยการหาผลไมเล้ียงมารดา
ของตน

1.2.2.5 ผูอานชื่นชมในสติปญญาของหนุมาน
ในเรื่อง หอรมาน และปรัมมเหียร ผูอานรูสึกชื่นชมในสติปญญาของหนุมาน 

เชน ตอนที่พระยารามราชไมเชื่อวาหอรมานเผาลงกา หอรมานขอใหพระยารามราชเอามืออุดหูก็จะ
ไดยินเสียงไฟไหม  เร่ืองรามเกียรติ์วัดควนเกย ตอนที่หนุมานกับองคตไปเปนทูตเจรจาขอใหทาว    
มหาชมพูมาสวามิภักดิ์ตอพระราม ทาวมหาชมพูส่ังใหทหารนําทั้งสองไปขังคุก และใหทหารใสยา
พิษในอาหารแตหนุมานรูทันเสียกอน หรือในตอนที่นิลพัทธแปลงเปนแมลงวันซอนอยูในหูของ
ทาวมหาชมพู หนุมานก็รูไดดวยสติปญญาของตนวามีส่ิงผิดสังเกตอยูที่ใบหูของทาวมหาชมพู

1.2.2.6 ผูอานรูสึกชื่นชมความสามารถของหนุมาน
เหตุการณที่ไมมีในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกสามารถ

ทําใหผูอานเห็นความสามารถของหนุมานที่พิเศษออกไป เชน ความสามารถในดานอิทธิฤทธิ์  ใน
เร่ืองหอรมาน   และปรัมมเหียร หอรมานสามารถพูดออกมาเปนพระอาทิตย 7 ดวง เหาะสูงเสมอยอด
เขายุคันธร แลวเหาะไปรอบจักรวาล ความสามารถในดานการแปลงกาย เชน หอรมานไปเอาธนูยักษ
ที่รักษาใตมหาสมุทร หอรมานตองแปลงกายเปนแมงแดงเขาไปติดที่ซอกฟนของยักษเพื่อบีบคอยักษ 
หลังจากไดธนูแลวปรากฏวาน้ําในมหาสมุทรลดลง   เร่ือง พรหมจักร  หรมารอาสาขมฤทธิ์           
พระยาวิโรหาราช การเสริมเรื่องตาง ๆ เขามาในเรื่องอาจทําใหเร่ืองสนุกสนานจากอิทธิฤทธ์ิและ
ปาฏิหาริยมากขึ้น ในเรื่อง ลังกาสิบโห ในการไปหาพระฤๅษี อนูมอมตองไปหาพระฤๅษีถึง 2 ตน   
พระฤๅษีตนแรกอนูมอมไปขอขาวกิน พระฤๅษีตนที่สองอนูมอมไปนอนคางคืนดวย มีอนุภาคเกี่ยว
กับอิทธิฤทธิ์ของอนูมอม อนูมอมในเรื่องลังกาสิบโห มีอิทธิฤทธิ์มาก เหาะแลวกลับลงมาไมได เพราะ
กินขาว 7 กอนของพระฤๅษีจนหมด พระฤๅษีจึงบอกใหอนูมอมเอาชายเสื้อเช็ดหนาแลวจะลงมาได
เอง ตอนอนูมอมเปนทูตไปขอนางเกงคําใหเจาโลมาบุตรของเจาลัมมา เมื่อไมสําเร็จอนูมอมจึงไป
ถอนปราสาทของนางมาไวที่เมืองเจาลัมมา สวนในการไปทํางานแตละครั้งอนูมอมมักจะแปลงกาย
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เสมอ และสามารถแปลงกายเปนสัตวตาง ๆ ได เชน แมลงวัน กระบือ และนกกระสา เปนตน ทําใหผู
อานรูสึกวาอนูมอมเปนตัวละครที่มีอิทธิฤทธิ์มาก  เร่ือง พระลักพระลาม ผูอานจะรูสึกชื่นชมในความ
สามารถของหุลละมานตอนหุลละมานหาแผนที่ไปลงกา หุลละมานตองไปเอาแผนที่ที่ซอนอยูใน
ทองปลาจนเอาออกมาได

1.2.2.7 ผูอานรูสึกขบขัน
ในเรื่อง พระลักพระลาม ผูอานจะรูสึกขบขันที่เห็นหุลละมานซึ่งเปนวานรชน

ชางกับแสนเมือง

1.2.2.8  ผูอานรูสึกยินดี
ในเรื่อง พระลักพระลาม และพระรามชาดก ผูอานจะรูสึกยินดีที่เห็นหุลละมาน

กินผลนิโคธแลวกลายเปนคน ตอมาผูอานจะรูสึกศรัทธาที่เห็นหุลละมานกลับชาติเปนพระอานนท

1.2.2.9 ผูอานรูสึกอัศจรรยใจ
ในรามเกียรติ์วัดขนอน หนุมานมีความสามารถในการใชคาถามหาละลวย ใน

ตอนที่หนุมานไปหลอกลอเอากลองดวงใจของทศกัณฐหนุมานเปาคาถามหาละลวยใสพระฤๅษีจน
พระฤๅษีเอ็นดูหนุมาน นอกจากนั้นหนุมานยังเปนวานรที่มีอารมณขันดวยซ่ึงเปนเสนหอยางหนึ่ง
ของหนุมาน

1.2.3  การรวบรัดเหตุการณ
ผูเขียนวิทยานิพนธสังเกตวา ผูแตงรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินตาง ๆ มักจะรวบเหตุ

การณตั้งแตสองเหตุการณไวในเหตุการณเดียวกันที่เปนเชนนี้เพราะหากรวบเหตุการณแลวทําให
เร่ืองดูรวดเร็ว และกระชับมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังทําใหไมเสียเวลากับการชมการแสดง หรือ หาก
จะอานเอาเรื่องก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และไมเสียเวลาไปกับการอานตอนอื่น ๆ ดวย เหตุการณ
สองเหตุการณที่ปรากฏในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน มีดังนี้
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ตอนกําเนิดหนุมาน

เหตุการณในรามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 ความเปนมา
1. กําเนิดนนทุก

2. กําเนิดหนุมาน

1. นนทุกคือทศกัณฐกลับชาติมาเกิด นนทุกไดพร
จากพระอิศวรใหมีนิ้วเพชร นนทุกเลยใชนิ้วเพชร
ช้ีเทวดาที่เคยแกลงตน และเทวดาอื่น ๆ ตายลง
เปนจํานวนมาก พระอิศวรเลยขอใหพระนารายณ
ลงมาปราบนนทุก พระนารายณแปลงเปนหญิง
งามออกมารายรําใหนนทุกเห็น นนทุกหลงรัก
นางรําแปลงจึงรายรําตามนาง ตอมาก็ใชนิ้วเพชรช้ี
ตนเองตาย
2. หนุมานเกิดจากพระอิศวรตองการใหมีทหารลง
มาชวยพระรามปราบยักษ พระอิศวรจึงใหพระ
พายซัดอาวุธเขาไปในปากของนางสวาหะที่ยืน
เหนี่ยวกินลมอยูท่ีเชิงเขา ตอมานางสวาหะก็ตั้ง
ครรภ 30 เดือน และใหกําเนิดหนุมานซึ่งเผนออก
มาทางปากของนาง

ในเรื่อง หอรมาน ปรัมมเหียร และรามเกียรติ์วัดควนเกย มีการรวบรัดตอน
กําเนิดนนทุก และกําเนิดหนุมานไวในตอนเดียวกัน กลาวคือ ผูแตงนําเอาอนุภาคนางนารายณแปลง
ฆา  นนทุกมารวบไวกับตอนกําเนิดหนุมานวาหลังจากที่นางนารายณแปลงฆานนทุกแลว นาง
นารายณแปลงก็รําใหพระอิศวรดูดวย จนพระอิศวรเกิดกําหนัดมีน้ํากามไหลออกมา นางนารายณ
แปลงจึงนําน้ํากามไปใสปากนางสวาหะ จนใหกําเนิดหนุมานซึ่งมีอนุภาคการรับน้ํากามใสปากนาง
สวาหะเหมือนกัน เพียงแตรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมิใชน้ํากามแตเปน
อาวุธและกําลังสวนหนึ่งของพระอิศวร

ตอนหนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่ลงกา

เหตุการณในรามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 ความเปนมา
1.ตอนหนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา 1. หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา หลัง

จากที่ถวายแหวนนางสีดาแลว หนุมานก็เผา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



385

เหตุการณในรามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 ความเปนมา

2. ตอนหนุมานไปเก็บยารักษาพระลักษมณ

ลงกาจนวอดวาย ไฟติดที่หางหนุมาน พระนารถ
ฤๅษีเปนผูบอกใหหนุมานใชน้ําลายดับไฟที่หาง
ของตน
2. หนุมานไปเก็บยารักษาพระลักษมณหนุมาน
ไปเอาแมหินที่ทศกัณฐใชหนุนนอนที่เมืองลงกา 
และผูกผมทศกัณฐกับนางมณโฑไวดวยกัน

ในเรื่อง หอรมาน และปรัมมเหียร ผูอานจะเห็นการรวบรัดเรื่องใหกระชับกวา
เดิม คือ ผูแตงรวบตอนหอรมานไปสืบขาวนางสีดากับตอนหอรมานไปลงกาครั้งที่ 2 แลวผูกผม            
ราพณาสวรไวในตอนเดียวกันกับการไปลงกา หลังจากนั้นหอรมานก็เผาลงกาจนวอดวาย สวน
อนุภาคของน้ําลายที่หอรมานใชดับไฟที่หางผูแตงดึงมาใชในตอนที่หอรมานไปสืบขาวนางสีดาที่
เมืองลงกา หอรมานมาพักอาศรมพระฤๅษี ตอมาไดหนีไปเลนน้ําในสระจนถูกปลิงดูด พระฤๅษีให
หอรมานใชน้ําลายปายปากปลิง

ในเรื่อง พระรามชาดก ผูแตงดึงอนุภาคน้ําลายจากตอนที่พระฤๅษีแนะนําให      
หุนละมานใชน้ําลายดับไฟที่หางมารวบกับเหตุการณตอนที่หุนละมานพักที่อาศรมพระฤๅษี           
หุนละมานแอบไปเลนน้ําในสระจนถูกปลิงดูด พระฤๅษีใหหุนละมานถมน้ําลายรดปลิง

เหตุการณในรามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 ความเปนมา
1. ตอนหนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา

2. ตอนหนุมานเก็บยารักษาพระลักษมณ

3. ตอนองคตสื่อสาร

1. หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่ เมืองลงกา   
หนุมานทําลายสวนของทศกัณฐ  และเผาลงกา
2. หนุมานเก็บยารักษาพระลักษมณท่ีตองหอก  
กบิลพัทของทศกัณฐ หนุมานไปเอาแมหินที่  
ทศกัณฐใชหนุนนอน ตอมาหนุมานก็ผูกผมทศ
กัณฐ และนางมณโฑไวดวยกัน
3. พระรามใหองคตไปสื่อสาร  องคตพบกับ  
ทศกัณฐ องคตจึงพดหางใหสูงเสมอทศกัณฐ

ในเรื่อง พระรามชาดก ผูแตงดึงเอาเหตุการณตอนที่หุนละมานไปสืบขาวที่เมือง
ลงกาโยงกับรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกตอนหนุมานไปหายามารักษา
พระลักษมณซ่ึงตองหอกกบิลพัทของทศกัณฐ และตอนองคตสื่อสารไวในตอนเดียวกัน ตอนนี้จะมี
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เหตุการณที่หนุมานเขาไปผูกผมทศกัณฐกับนางมณโฑ ผูแตงเรื่องพระรามชาดกอาจสับสนความจึง
ยกเอาตอนที่หุนละมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา  แลวเพิ่มเหตุการณโดยใหหุนละมานเขาไป
ผูกผมของพญาราพณาสวรและนางจันทาเขาดวยกัน ตอมาหุนละมานก็พดหางนั่งเสมอพญา    รา
พณาสวร กอนที่จะเผาลงกาตอไป

ในเรื่อง พระรามชาดก ผูแตงรวมเหตุการณที่หนุมานเขาลงกา 2 คร้ัง คือ  ตอน
ถวายแหวนนางสีดา และตอนหนุมานไปหาลูกหินบดยาในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จ         
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมารวมไวในตอนเดียวกัน   ที่เปนดังนี้อาจเกิดจากผูแตงเรื่องพระรามชาดก
ตองการคงเรื่องการไปเอาหินบดยาที่เมืองลงกาไวเพื่อจะไดมีตอนหนุมานผูกผมทศกัณฐและ
นางมณโฑดวย และเปลี่ยนเหตุการณสําคัญตอนพระลักษมณถูกหอกกบิลพัทโดยการเปลี่ยนให
พระรามถูกศรโมกขสักแทนและไมตองการใหมีการซ้ําเหตุการณเดิม ผูแตงจึงใหหนุมานไปเอาหิน
บดยาที่พญานาคแทน

ตอนศึกลงกา
ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกหนุมานตองทําศึกมาก

มาย   เชน ศึกไมยราพ  ศึกกุมภกรรณ 2 ครั้ง  อินทรชิต มูลพลัม สหัสเดชะ สัทธาสูร ตรีเมฆ     วิรุณ
จําบัง  และทศกัณฐ  3 คร้ัง เปนตน

ในเรื่อง พระลักพระลาม จะรวบเหตุการณตอนพระลามทําศึกกับพญา               
ฮาบมะนาสวนใหรวบรัดเขามา พระลามจะทําศึกเพียง 3 คร้ัง คือ ศึกสี่เสนา ศึกโมกขะสักที่ทําให
พระลามตองหอกของโมกขะสัก และหุลละมานตองหายามาแก และศึกพญาฮาบมะนาสวน เมื่อ
พญาฮาบมะนาสวนสิ้นชีวิต ก็จะมีศึกโมกขะสักตออีกเพียงครั้งเดียว การทําสงครามก็ส้ินสุดลง       
ผูแตงสรางใหหุลละมานออกผจญภัยเฉพาะเหตุการณในตอนสําคัญ เชน หุลละมานไปทําลายพิธี
ลับหอกของโมกขะสัก และในตอนที่โมกขะสักพุงหอกถูกเทาของพระลาม หุลละมานไปหายามา
ใหเชษฐราชรักษา ตอมาคือการทําศึกกับอุทธาซึ่งเปนบุตรของหุลละมาน พญาฮาบมะนาสวนให     
อุทธาออกรบ ทั้งสองสูรบกันแตไมมีฝายใดแพชนะ หุลละมานจึงสอบถามและไดความวา อุทธา
เปนบุตรของตน
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ตอนหนุมานรบกับภานุราช

เหตุการณในรามเกียรติ์รัชกาล  
ท่ี 1

ความเปนมา

1.  ตอนหนุมานรบกับภานุราช

2. ตอนหนุมานรบกับไมยราพ

3. ตอนหนุมานสูกับกําปน

1.ภานุราชเนรมิตสวนผลไมเพื่อใหฝายพระรามมากิน หลังจาก
นั้นตนจะไดพลิกแผนดินฆาฝายพระราม  เมื่อหนุมานรูหนุมาน
จึงสังหารภานุราชจนสิ้นชีพ
2. หนุมานรบกับไมยราพไมรูผลแพชนะ หนุมานกับไมยราพจึง
ผลัดกันตีดวยกระบองตาล จนในที่สุดหนุมานสามารถสังหาร
ไมยราพได
3. หนุมานสูกับกําปนซึ่งมาขัดตาทัพตอนอินทรชิตทําพิธีชุบศร
พรหมาสตร หนุมานแทงชางของกําปนตาย ตอมาก็ฆากําปนจน
กําปนสิ้นชีพ

ในเรื่อง พระลักพระลาม มีศึกที่หุลละมานสูกับพญากําปน (ภานุราช)   ความ
จริงแลวพญาก่ําปนในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก คือ  กําปนผูซ่ึงมาชวยขัด
ตาทัพตอนอินทรชิตทําพิธีชุบศรพรหมาสตร แตในเรื่อง พระลักพระลาม ผูแตงอาจจําชื่อภานุราช
ไมไดจึงใชช่ือพญากําปนแทน นอกจากนั้นยังเปนการรวบเหตุการณตอนที่หนุมานสูกับไมยราพมา
ไวในเหตุการณเดียวกันกลาวคือพญากําปนเนรมิตสวนผลไมเพื่อลวงใหฝายพระลามกินจนพากัน
ตาย  หุลละมานไปสํารวจดูสถานที่เพราะรูสึกผิดสังเกต เมื่อรูวาเปนแผนของพญากําปนหุลละมาน
จึงเขาตอสูกับพญากําปนทันทีแตไมรูผลแพชนะ ในที่สุดจึงเสนอใหมีการใชตนตาลผลัดกันตี ในที่
สุดหุลละมานก็สามารถฆาพญากําปนไดโดยการถอนตนตาล 3 ตน มาฟนเปนเชือกตีพญากําปน

ตอนจองถนน

เหตุการณในรามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 ความเปนมา
1. ตอนชิวหาลิ้นขาด 1. เหตุการณตอนนี้เกิดจากทศกัณฐใหชิวหารักษาพระนครไว 

ชิวหาอดหลับอดนอนเปนเวลา 7 วันก็ รูสึกออนเพลียจึง
เนรมิตกายใหใหญแลวแลบลิ้นปดเมืองไว  สวนชิวหาเองก็
พลอยหลับไปดวย  ครั้นทศกัณฐกลับมาจากเที่ยวปากับ
นางมณโฑ ทศกัณฐมองไมเห็นเมืองลงกาจึงเขาใจวามีศัตรูมา
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เหตุการณในรามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 ความเปนมา

2. ตอนหนุมานรบกับภานุราช

รุกราน ทศกัณฐจึงใชจักรขวางตัดลิ้นชิวหาจนขาด ชิวหาจึง
สิ้นชีวิต
2. เนื้อความเหมือนขางตน

ในเรื่อง พระลักพระลาม และพระรามชาดก ผูแตงดึงอนุภาคของตัวละครชิวหา
ที่ถูกทศกัณฐตัดล้ินเพราะคิดวามีศัตรูมารุกรานเมืองมาใชในตอนที่พระลามพาไพรพลขามสะพาน
เพื่อไปลงกา ชิวหาไดพลิกล้ินเพื่อฆาไพรพลของพระลาม หุลละมานเนรมิตฝามือใหญรับไพรพลไว
ได กอนที่จะเหาะไปตัดล้ินชิวหาจนขาด ชิวหาก็ส้ินใจตาย

ตอนหนุมานรบกับไมยราพ
ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมี 2 เหตุการณ  คือ             

ตอนองคตพดหาง กับตอนหนุมานรบกับไมยราพที่เมืองบาดาล
ในเรื่อง พระลักพระลาม ตอนที่หนุมานตามไปฆาโมกขะสักที่เมืองบาดาล        

หนุมานพดหางใหเสมอกับโมกขะสัก เหตุการณในตอนนี้ก็เปนตอนที่ผูแตงอาจสับสนความหรือ
ตองการรวบรัดเหตุการณองคตพดหางใหเสมอทศกัณฐแลวนําทั้งสองเหตุการณมารวมไวในเหตุ
การณเดียวกัน อยางไรก็ตาม หากมองในแงของความสนุกสนานพบวาหนุมานในเรื่อง พระลัก   
พระลาม เปนตัวละครที่มีความสามารถมาก เพราะสามารถทําหนาที่ไดหลายอยางเปนทั้งนักรบ 
และทูตที่มีความสามารถสูง

ตอนหนุมานลวงเอากระบองของสหัสเดชะ

เหตุการณในรามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 ความเปนมา
1. หนุมานลอลวงเอากระบองของสหัสเดชะ 1. สหัสเดชะเปนเพื่อนของทศกัณฐมีกระบองที่

วิ เศษสามารถชี้ใครใหตายก็ได ชุบชีวิตคนได 
พระรามจึงใหหนุมานมาลวงเอากระบองของ   
สหัสเดชะ หนุมานแปลงเปนวานรนอยมาขวางหนา
รถของสหัสเดชะ ตอมาก็แสดงความเศราโศกรําพัน
ถึงความทุกขยากที่อยูกับฝายพระราม จนสหัสเดชะ
เช่ือใจใหหนุมานไปอยูทายรถรอตนสังหารฝาย
พระราม หนุมานขอกระบองของสหัสเดชะไว
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เหตุการณในรามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 ความเปนมา

2. หนุมานลอลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐ

ปองกันตัว ตอมาก็หักกระบองของสหัสเดชะแลว
สังหารสหัสเดชะจนสิ้นชีพ
2. ทศกัณฐถอดกลองดวงใจฝากพระฤๅษีไว ฝาย
พระรามจะฆาทศกัณฐอยางไร ทศกัณฐก็ไมตาย 
พระรามถามผูอาสาไปขโมยกลองดวงใจของ   
ทศกัณฐ หนุมานรับอาสาโดยการพาองคตไปดวย 
หนุมานลวงใหพระฤๅษีไวใจโดยบอกวาฝ าย
พระรามใชงานหนัก ทําผิดก็ลงโทษ ไมเคยเห็น
ความดี พระฤๅษีสงสารจึงพาไปฝากใหเปนทหาร
ของทศกัณฐ ตอมาทศกัณฐรับหนุมานเปนบุตร  
หนุมานทําใหทศกัณฐสิ้นชีพเพราะตนสามารถลวง
เอากลองดวงใจของทศกัณฐท่ีพระฤๅษีรักษามาให
พระรามได

ในเรื่อง ลังกาสิบโห มีการรวบรัดเหตุการณตอนหนุมานลวงเอากระบองของ   
สหัสเดชะกับอนุภาคของการรับหนุมานเปนบุตรไวในตอนหนุมานลวงเอากลองดวงใจของ         
ทศกัณฐ กลาวคือ   อนูมอมเอาผาลายผูกคอ ทําเปนคนซอมซอรอลวงเอาคอนของสหสา  อนูมอม
บอกสหสาวาพระรามใชงานหนักจนทนไมไหว สหสาสงสารจึงรับอนูมอมเปนบุตร แลวพาไปขอ
ขมาพญาภุมมจัก    พญาภุมมจักยกโทษใหอนูมอม  ตอมาเมื่อสหสาออกรบ สหสาพาอนูมอมไป
ดวย อนูมอมหาโอกาสแยงเอาคอนของสหสาได แลวสังหารสหสาจนสิ้นชีพ

ตอนหนุมานรบกับบุตร

เหตุการณในรามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 ความเปนมา
1. ตอนที่หนุมานรบกับบุตร 1. ตอนหนุมานรบกับมัจฉานุ หนุมานไมรูวา  

มัจฉานุเปนบุตร ตอมาเมื่อหนุมานเห็นวามัจฉานุมี
ฤทธิ์เสมอตนจึงถามถึงบิดาของมัจฉานุ และในที่
สุดจึงรูวา หนุมานคือบิดาของมัจฉานุ
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เหตุการณในรามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 ความเปนมา
2.ตอนที่พระรามแผลงศรสูกับพระมงกุฎ  
พระลบ

2. เหตุการณตอนนี้เกิดจากพระรามกริ้วท่ีพระมงกุฎ 
พระลบไมกลัวตน จึงแผลงศรหมายจะฆาท้ังสอง
โดยไมรูวาเปนพอลูกกัน แตศรของทั้งสองฝายกลับ
ไมสามารถสังหารซึ่งกันและกันได พระรามแผลง
ศรไปคราใดก็จะกลายเปนขนมใหกุมารท้ังสอง 
สวนศรของกุมารท้ังสองก็กลายเปนดอกไมบูชา
พระราม ในที่สุดเมื่อพระรามถามที่มาของกุมารท้ัง
สองจึงรูวาเปนพอลูกกันเพราะศรศิลปไมกินกัน

ในเรื่อง พระรามชาดก ตอนที่หุนละมานแผลงศรสูกับวลุยีบุตรของตน เปนตอน
ที่ดึงอนุภาคมาจากพระรามสูรบกับพระมงกุฎ พระลบ เพราะขณะที่หุนละมานแผลงศรไปหาวลุยี
ศรกลายเปนขนมนมเนย สวนศรของวลุยีกลายเปนดอกไมบูชาแทน

จะเห็นวา ผูแตงในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน จะดําเนินเรื่องของการเลาในนิทาน
ในลักษณะที่รวบเหตุการณเปนสวนใหญเพื่อใหเร่ืองมีความรวดเร็วมากขึ้น

ศิราพร  ฐิตะฐาน กลาววา

        เราสามารถเลานิทานเรื่องหนึ่งจบภายในหานาที แตถานําไปแสดงคงใชเวลาหลาย
ช่ัวโมง ดังนั้นจึงเปนไปไดท่ีนักเลานิทานจะเลาตอนผูกผมทศกัณฐกับนางมณโฑแลวออก
ไปตอนหนุมานพดหาง หักตนไมในสวน และเขาปลุกปล้ําลูกสาวทศกัณฐ ตอไปเรื่อย ๆ 
แมจะเลาเรื่องหนึ่ง แลวออกไปอีกเรื่องหนึ่งคนฟงก็สามารถคิดและวาดภาพตามไดทัน แต
ถาละครจะเลนตอนเผาลงกา แตตองแสดงตอนผูกผม พดหาง หรือทําลายสวนกอน คนดู
คงจะตองเบื่อเสียกอนที่จะดูถึงตอนเผาลงกา เพราะการแสดงนั้นชากวาการเลามากนัก 
การดําเนินเรื่องในนิทานที่ฉับไวกวา จึงเปดโอกาสใหผูเลาสามารถดึงเอาเนื้อหาตอนตาง 
ๆ มาชวยสรางความตื่นเตนและความรุนแรงของเรื่องตอนที่ผูเลาตองการได ในนิทาน
พระรามสํานวนอีสานจึงสามารถสรางเรื่องใหทศกัณฐรูสึกเปนเดือดเปนแคนที่เห็น      
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หนุมานทํากริยาหลายอยางในเวลาเดียวกัน และเกิดความอาฆาตพระรามไดมากกวาใน
สํานวนที่เปนวรรณคดีการแสดง10

การรวบเหตุการณจะทําใหผูอานเห็นความสามารถของหนุมานที่สามารถแสดง
กริยาตาง ๆ ไดภายในตอนเดียวทั้งสืบขาวนางสีดา    ขมขืนลูกสาวของพญาราพณาสวร  เผาลงกา  
การรวบเหตุการณยอมสรางความสนุกสนานใหแกผูอานมากกวาการแยกใหเปนหลายเหตุการณดัง
ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

จะเห็นวารามเกียรติ์ทองถ่ินมีทั้งการเลาเหตุการณที่เหมือนกัน การเพิ่มเหตุการณ 
และการรวบรัดเรื่อง ส่ิงที่นาสนใจคือรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินมักจะยกเฉพาะเหตุการณตอนสําคัญๆ 
มาอาจเปนเพราะตองการเนนโครงเรื่องใหญของเรื่องไว เชน หนุมานสืบขาวนางสีดา หนุมานเผา
ลงกา หนุมานไปชวยพระรามที่เมืองบาดาล หรือตอนหนุมานไปหาวิธีสังหารทศกัณฐ เหตุการณ
สําคัญ ๆ ที่ผูแตงนํามาเลาอาจเปนจุดที่กระทบอารมณผูดูผูฟง คนดูคนฟงสามารถจําไดอยางแมนยํา
เพราะเนื้อเร่ืองกระทบอารมณของตน สวนเหตุการณแวดลอมอันไดแก เหตุการณกอนที่จะถึงจุด
สุดยอดของแตละตอน และเหตุการณหลังจากนั้น  อันเปนตอนที่เร่ืองคลี่คลายลงแลวนั้นไมฝงใจ
เทาพฤติกรรมสําคัญของเหตุการณในแตละตอน เร่ืองราวจึงไมสนุกสําหรับผูฟงเพราะฉะนั้นเรื่อง
ราวในตอนกอนและหลังจึงอาจเลือนไปจากความทรงจําของคนดู จนตองมีการแตงกันใหม จึงทํา
ใหเนื้อความในสํานวนตาง ๆ ตางกัน

จากการศึกษาดานการเลาเรื่องในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ พบวารามเกียรติ์ฉบับ
ทองถ่ินจะมีการเลาเรื่องตามความตั้งใจของนักเลานิทาน หากตั้งใจก็มักจะเปลี่ยนรายละเอียดให
สอดคลองกับสิ่งที่คุนเคย เพื่อใหเหตุผลกับเรื่อง และเพื่อใหเหตุการณดูสมจริง นอกจากรามเกียรติ์
ฉบับตาง ๆ จะมุงสรางความสนุกในดานการสรางตัวละครแลว ในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ยังเพิ่ม
ความสนุกของเรื่องโดยการเลาเหตุการณที่เหมือนกันแตอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด การเพิ่ม
เหตุการณ  และรวบเหตุการณเพื่อใหเหมาะสมกับทองถ่ิน  เพราะฉะนั้นในเรื่องรามเกียรติ์ฉบับทอง
ถ่ินตาง ๆ อาจเปนไปไดวาหากตอนไหนที่ผูแตงเห็นวาเปนตอนที่สนุกผูแตงจะคงเรื่องไว แตหาก
ตอนไหนที่เร่ืองดูยนเยอเกินไปผูแตงจะรวบเหตุการณเขามาเพื่อไมใหผูอานเบื่อ

                                                          
10ศิราพร ธิตะฐาน, “รามเกียรติ์ : ศึกษาในแงการแพรกระจายของนิทาน,” 150.
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2.  ผูแตงตองการสอนหลักพุทธศาสนา
จากการศึกษาสาเหตุที่ทําใหหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินตาง ๆ แตกตางกัน พบ

วาเกิดจากผูแตงรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินตองการเนนการสอนพุทธศาสนาเปนสําคัญ ในขณะที่   ผู
แตงรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมิไดนําเสนอในดานนี้ ผูแตงรามเกียรติ์
ฉบับลานนา และอีสานจะปรับรูปแบบจากนิทานวีรบุรุษเปนเรื่องแนวชาดกซึ่งเรื่องในแนวนิทาน
ชาดกจะเปนเรื่องราวที่แสดงอดีตชาติของพระพุทธเจาเมื่อครั้งยังเปนพระโพธิสัตว ลักษณะของ
นิทานชาดกจะเลาถึงพฤติกรรม และเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอก และสุดทายเปนการประชุม
ชาดกซึ่งจะกลาวถึงการกลับชาติมาเกิดของตัวละครเอกดวย

ในเมื่อผูแตงประสงคที่จะแตงรามเกียรติ์อีสาน และลานนาใหเปนนิทานชาดกจึงเนน
การสอดแทรกหลักธรรมคําสอนที่ชัดเจน ในการแตงเรื่องรามเกียรติ์ใหเปนลักษณะของนิทาน
ชาดกจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ       
ตัวละครใหเปนไปตามลักษณะของนิทานชาดกดวย สําหรับสาเหตุที่ทําใหรามเกียรติ์อีสาน และ
ลานนามีลักษณะของนิทานชาดก ไกรศรี นิมมานเหมินท กลาววา อาณาจักรลานนาเปนดินแดนที่
พุทธศาสนารุงเรืองนับตั้งแตสมัยพญามังรายสรางเมืองเชียงใหม จนมาถึงสมัยพระเจากือนาได
นิมนตพระสงฆจากลังกาเขามาสอนศาสนา วรรณคดีของลานนาสวนใหญมีลักษณะของนิทาน
ชาดก ดวยเหตุนี้รามเกียรติ์ลานนาจึงมีลักษณะของนิทานชาดกดวย สวนทางภาคอีสานก็ไดรับเรื่อง
ที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตวเชนเดียวกัน รามเกียรติ์ภาคอีสานจึงมีลักษณะของความเชื่อและศิลปวัฒน
ธรรมคลายกับของลานนาที่เปนการผสมผสานความเชื่อ และวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีมาชานานใหเขา
กับวัฒนธรรมพุทธศาสนาที่รับเขามาในชั้นหลัง11

จะเห็นวาการที่ผูแตงรามเกียรติ์ฉบับลานนาและอีสานรับเอานิทานชาดกเขามาในทอง
ถ่ินก็เพื่อสอนหลักธรรมใหแกคนในทองถ่ินเปนสําคัญ สังเกตไดจากผูแตงสอนเรื่องความเชื่อเร่ือง
กรรมของตัวละครตามหลักพุทธศาสนาซึ่งจะตรงกันขามกับรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกที่ไมเนนการสอนศาสนา  ผูแตงรามเกียรติ์ฉบับอีสาน และลานนาสอนวาเคราะห
กรรมหรือความทุกขยากลําบากที่เกิดขึ้นกับตัวละครเกิดจากกรรมแตชาติปางกอนตามมาสงผลถึง
ชาติปจจุบัน เคราะหที่ไดรับมักเปนการลงโทษใหถูกกระทําในทํานองเดียวกัน กรรมเหลานี้สวน
ใหญเปนความผิดที่เกี่ยวของกับบุคคลในศาสนา เชน ความปกติที่ไดกระทําตอภิกษุ สามเณร หรือ
การทารุณสัตว เมื่อมีเคราะหเกิดขึ้นกับตัวละคร ผูแตงก็จะเลาใหฟงถึงเหตุของกรรมนั้น และผลของ

                                                          
11ไกรศรี นิมมานเหมินท, “ความรูพื้นฐานดานลานนาคดี : ศาสนาและวัฒนธรรม,” ใน

ลานนาปริทัศน (ม.ป.ท.,2525), 36 – 37.
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กรรมอยางชัดเจน คติความเชื่อเร่ืองกรรมเปนแนวคิดสําคัญประการหนึ่งทางพุทธศาสนาที่สอนให
เชื่อวา ความทุกขนั้นเกิดมาแตเหตุ และจะดับไปไดก็เพราะเหตุ ความเชื่อเหลานี้ มีผลเปนตัวกําหนด
บทบาทและ พฤติกรรมของตัวละคร

ในรามเกียรติ์ฉบับลานนาผูแตงมิไดกลาวไววา หนุมานสรางผลกรรมอะไรไวในอดีต
ชาติ  แตจากการกระทําของหนุมาน ผูเขียนวิทยานิพนธสังเกตวา หนุมานมีนิสัยเหมือนนักพรตที่ไม
ยุงเกี่ยวกับเรื่องโลกีย การกระทําของหนุมานที่แสดงออกจึงเปนไปในทํานองของพระโดยทั่วไปที่
ทําความดีละเวนความชั่วเพื่อสืบไวซ่ึงหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา อยางไรก็ตามพฤติ
กรรมของหนุมานที่แสดงออก ผูแตงไดกลาวไววาชาติตอมาหนุมานเกิดเปนใครซึ่งจะเปนพระสงฆ
ในศาสนาเชนเดียวกัน ดังเชนในเรื่อง พรหมจักร ที่บอกวาหนุมานคือพระฉันนเถระในกาลปจจุบัน  
“อันวาพระยาวอกชื่อหรมารตัวมีฤทธีกําลังแรงวันนั้นคือ หากไดฉันนเถระในกาลบัดนี้แลฯ” 
(พรหมจักร : 168)

สวนรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินอีสานมีการกลาวถึงบุพกรรมในอดีตชาติของหนุมาน คติ
ความเชื่อเร่ืองกรรม เปนแนวคิดสําคัญทางพุทธศาสนา พุทธศาสนาสอนวาความทุกขนั้นเกิดมาแต
กรรม และจะดับไปไดก็เพราะหมดกรรมที่ทําไว เชน ตัวละครหนุมานในเรื่อง พระลักพระลาม
และพระรามชาดก หนุมานมีกรรมเปนของตนเอง ตั้งแตในชาติที่แลว การที่หนุมานทํากรรมชั่วไว
ทําใหไดรับผลกรรมที่ทําไวในชาติปจจุบัน ดังตัวอยาง

ในชาติกอนเปนลูกพญาเมืองพาราณสี ช่ือทาวกนิษกราช อายุไดเจ็ดป มิไดกลัว
เกรงใครหมด เลนซนคะนองปาดลูกสมผลไมในเขตตวัด ไมมีใครกลาหามครั้นอายุสิบหา
ปสํานึกโทษที่ทําอยางสาโหด จึงเอาผาชุบน้ํามันพันตัวจุดบูชาพระมหาธาตุ เดินเวียนเจ็ด
รอบก็สิ้นใจ มาเกิดเปนลิงทาวหุนละมานเพราะทําราวีตอศาสนา มีฤทธิ์เดชเพราะพลีชีวิต
บูชาพระมหาธาตุ เมื่อสิ้นกรรมแลวก็ไดกินหมากไมนิโคธจึงเปนคน

(พระรามชาดก : 98)

จะเห็นวากรรมของหนุมานในอดีตชาติ คือมีนิสัยพาล เพราะไปทําลายผลไมในวัด 
แตเกิดกลับใจไดเสียกอน จึงไดเอาผาพันตัวจุดบูชาพระมหาธาตุ เมื่อมาเกิดในชาตินี้กรรมที่ทําไวยัง        
ไมหมดสิ้น เพราะกรรมที่ทําไวตอศาสนายอมไดรับผลกรรมที่ตองชดใชเปนเวลานาน เมื่อหนุมาน
มาเกิดในภพปจจุบันหนุมานจึงมีใบหนาเปนวานร ชดใชกรรมตอไปจนกวาจะหมดกรรมที่ทําไว
กลับมาเปนคนอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องพระลักพระลาม กลาวถึงบุพกรรมของหุลละมานวา ชาติที่แลว
เกิดเปนลูกของพญาเมืองใหญ วันหนึ่งไดไปเลนในวัดเห็นตนไมจึงเขาไปถอน   หัก ดึงเสียหมด 
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กรรมที่ไปหักโคนตนไมในวัดจึงเกิดเปนลิง พอกาลตอมาคิดจะทําบุญจึงตั้งใจทําบุญทําให
บาปกรรมนั้นนอยลง เกิดเปนลิงที่มีอิทธิฤทธิ์กวาคนทั้งหลาย ฆาไมตาย

คาวเมื่อปางกอนพุน หุลละมานเจาออน เฮานี้บาก็เกิดเปนกุมาร ลูกพญางามยอยมี
ท้ังผาสาทตั้งวิหารหลังใหญ มีท้ังตนหมากไมเลียนลอม ฮมงาม มันก็เทียวไปหลิ้นในอาฮาม
วัดใหญ เห็นหมูตนหมากไมปนขึ้นปาดตี พิชหมากไมในเขตอาฮามหลวงก็จิ่งอรทายหลน
เหลืองเสียเสี้ยง     มันก็หลกถอนดอกไมอันอยูในอาฮาม ก็ดีทอน มันก็พางานหักถอดดึงเสีย
เสี้ยงอันนี้ กรรมเวรเจาหุลละมานกะทําโทส ปางนั้นบาจิ่งเกิดมาเปนฮูปฮายนามเซื้อชาติลิงค
เจาเอย พอเมื่อเถิงระดูล้ํากุมารสอนสอนบาวมานั้นก็จิ่งคิดสลาดฮูใจตั้งตอบุญทาวจิ่งเอาน้ํา
มันมาลูบไลทาคิงทุกแหง ท่ัวเลาแผนผาพันเนื้อหมคิง หั้นแลว บาก็แยงไปหาแกวฮาฮาม
มะหาดใหญ ไหวพระสงฆะเจามาพรอมสงบุญพอเมื่อสังฆะเจามวนมาหลิงล่ํา ทาวจิงปงมะ
โนตั้งทงพระทัยใหซื่อ ออกปากตานวา “พุทโธ” ตั้งตอบุญ อันวา บาปกรรมนี้นอยใหเฮียม
เกิดเปนสัตว ก็ดีทอน ขอใหฤทธีแฮงกวาคนทั้งคาย อันหนึ่งใผผูยังประสงขากุมฟนเผาจูด ก็
ดีทอน ขออยาใหไดตาย เยื้องนั้นขอเจาโผดผาย แดทอน

(พระลักพระลาม  : 44)

จะเห็นวา ถึงแมหนุมานจะเปนถึงโอรสของพระราม แตดวยผลกรรมที่ทําไวทําให     
หนุมานตองมาเปนวานรเพื่อชดใชกรรมตอไปจนกวาจะหมดกรรม และไดกลับเปนคนดังเดิม เมื่อ
หุลละมานใชกรรมที่ทําไวหมดแลว หุลละมานจึงกลายเปนคนที่มีรูปโฉมงดงาม ดังในเรื่อง พระลัก
พระลาม ที่กลาววา

หมดเวรเจาภายหลังชาติกอนบฮู จักกายเปนคนเที่ยงแท…หุลละมานทาวบายเอาใส
ปากขบคาบเคี้ยวบาทาวลวดกินแตนั้น พออืนลึดเขาไปในอุทรทอง บาทาวละคาบลิงเสีย จึง
ลวดกายเปนคนดั่งอินทรตองแตม  ตั้งหากดูเลิสล้ํางามยิ่งเหมือนคน แลนา

(พระลักพระลาม : 39)

ในเรื่อง พระลักพระลาม เมื่อหมดกรรม ชาติตอมาหุลละมานก็มาเกิดเปนพระอานนท          
“บาบาวทาวเจาออนหุลละมาน ปางนั้น บัดนี้หากแมนอานนทยอดกรรมพุทโธเจา” (พระลัก       
พระลาม : 133)

นอกจากการสอนเรื่องกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแลว ยังมีการสอนเรื่องศีลหาดวย 
เชนในรามเกียรติ์ฉบับลานนาเรื่อง อุสสาบารส มีการกลาวถึงการนับถือศีลหา เปนเหตุการณตอนที่
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พระฤๅษีสอนหอรมานที่หอรมานไปจับนกมาปงกินและไปลักเอาขาวเปลือกของชาวบานมาให
มารดาของตน ดังความวา

สวนอันวาหรมานตนนั้นเทียรยอมสยองไปในอากาศไลจับยับเอานกทังหลายมาปง
จี่เลี้ยงแมแหงตนและหื้อเจารสีพอเก็บแหงตนกิน หั้นแล หรมานตนนั้นเทียรยอมเอาลง
หลวง 2 ลูกสยองไปในสกลชุมพูทีป ก็ลักเอาขาวเปลือกแหงคนทังหลายอันใสเลาใสเยียไว
นั้น ไดมาและเทื่อมีประหมาณเทา 10 หาบคนเรา ก็เอามาตากมาตําเลี้ยงแมแหงตนและเจา
รสีพอเก็บไดกิน หั้นแล

( อุสสาบารส : 63)

พระฤๅษีคิดวาการกระทําของหอรมานเปนบาปจึงสอนศีล 5 ใหหอรมานปฏิบัติตาม
โดยที่พระฤๅษีบอกแกหอรมานวา  การที่หอรมานไปไลจับนกมาปงเปนสิ่งที่ไมควรทํา เพราะถือวา
เปนการผิดศีลขอที่หนึ่ง คือการฆาสัตวตัดชีวิต สวนการที่หอรมานไปลักเอาขาวเปลือกของคนอื่น
มาเปนของตนถือวาหอรมานผิดศีลขอที่สอง  พระฤๅษียังสอนศีลขอที่สามคือการผิดลูกผิดเมียผูอ่ืน 
ศีลขอที่ส่ี คือ การพูดคําเท็จและศีลขอที่หาคือการดื่มสุราเครื่องดองของเมา ศีลทั้งหาขอนี้หากผูใด
ทําผิดเพียงขอเดียวเมื่อตายไปกรรมที่ทําไวจะทําใหผูนั้นไปตกในนรก ดังความวา

ตาตะ ดูราเจาลูกรักแกพอ เจาไปไลจับยับเอานกมาปงมาจี่กินนั้นบควรแล ไดช่ือวา
กะทําปาณาติบาตขาสัตตตัดชีวิตแล กัมมอันขาสัตตตัดชีวิตนั้นมาตราวาเปนตัว 1 ก็บควรขา
แล สวนอันวาเจาตนมีฤทธีกําลังแรงไปลักเอาเขาเปลือกแหงทานในเลาในเยีย แลมาตํากิน
นั้นไดช่ือวาอทินนาทานแล สวนอันวาเหลนชูสูเมียทานนั้น ไดช่ือวากาเมสุมิจฉาจารแล 
สวนอันวาบุคละผูกลาวคําลายคําพรางนั้นไดช่ือวามุสาวาทาแล สวนอันวาบุคละผูไดดูดกิน
น้ําเหลาและน้ําเมานั้นไดช่ือวาสุราเมรยมัชชปมทัฎฐานะแล ตาตะ ดูราหอรมานลูกรักพอ 
กัมมทังหลาย 5 อันนี้บุคละผูใดไดกะทํา คือ ไดกะทําเสี้ยงทังหลายมวลฝูงนี้ก็ดี ไดกะทําอัน
ใดอัน 1 ก็ดี คันบุคละผูนั้นตายก็จักไดไปตกในมหาอเวจีนรกแล กัมมทังหลาย 5 อันนี้ เจา
ลูกรักอยาไดกะทําเทอะ

(อุสสาบารส : 63)

หลังจากที่หอรมานรับศีลจากพระฤๅษีแลว หอรมานก็นําศีล 5 ไปปฏิบัติตาม
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ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมิไดเนนในเรื่องการสอนศาสนา 
มีการกลาวถึงกฎไตรลักษณที่วาดวยหลักอนิจจัง คือ ความไมเที่ยง ทุกขัง คือ ความทุกข และ
อนัตตา คือ ความไมมีตัวตน การสอนเรื่องกฏไตรลักษณปรากฏเพียงในตอนที่หนุมานเดินทางไป
ถวายแหวนนางสีดาที่กรุงลงกา ระหวางทางหนุมานพบกับนกสัมพาที  หนุมานรูวาสาเหตุที่นก  
สดายุพี่ของนกสัมพาทีตายเพราะปกปองนางสีดา หนุมานเห็นนกสัมพาทีแสดงอาการเศราโศกเสีย
ใจก็ปลอบนกสัมพาทีโดยใชหลักอนิจจัง วาสังขารเปนสิ่งไมเที่ยง ไมมีใครหนีความตายไปไดพน
จึงควรระงบซึ่งความโศกเศราเสีย ดังความวา

ธรรมดาเกิดมาในโลกีย ไมมีใครพนความตาย
ถึงมาตรพระเมรุภูผา เปนหลักโลกาทั้งหลาย
ก็ยอมวินาศวอดวาย อันตรายดวยไฟบรรลัยกัลป
แมนทานจะแสนโศกี ไปกวาชีวีจะอาสัญ
ใชวาสดายุนั้น จะคืนชีวันเปนมา

( บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 2 : 96)

จากการที่ผูแตงนํารามเกียรติ์ไปสอนพุทธศาสนาพบวาผูแตงรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน
ลานนา และอีสานจะสอนความเชื่อเร่ืองกรรมตามหลักพุทธศาสนา ทั้งรามเกียรติ์ฉบับอีสานและ
ลานนาจะมีแนวคิดรวมกัน คือ แนวคิดเรื่องกรรม บาปบุญคุณโทษ ชาตินี้ชาติหนา   จะเห็นไดวา
การที่ผูแตงเนนการอธิบายอดีตชาติของตัวละครจะเปนการแสดงใหเห็นความเชื่อตามหลักพุทธ
ศาสนาวา ความทุกขยากของตัวละครเกิดขึ้นกับตัวละคร เพราะกรรมแตชาติปางกอนตามมาสงผล
ถึงชาติปจจุบัน ซ่ึงมนุษยทุกคนที่ไมสมหวังในชาตินี้เพราะผลของกรรมในชาติปางกอน ทําใหตอง
เผชิญกับความยากเข็ญในปจจุบันเพื่อจะไดเสวยสุขในชาติหนาตอไป  กรรมเหลานี้สวนใหญเปน
ความผิดที่เกี่ยวของกับศาสนา เมื่อมีเคราะหเกิดขึ้นกับตัวละครมักมีขอความชี้แจงถึงเหตุและผล
ของกรรมอยางชัดเจน นอกจากนั้นจะเปนการสอนเรื่องศีลหาดวย สวนรามเกียรติ์พระบาท     
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจะจะไมเนนการสอนศาสนา

 ผูเขียนวิทยานิพนธคิดวาการที่ผูเขียนรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินเนนในหลักคําสอนเรื่อง
กรรมและการนับถือศีลหาอาจเกิดจากตองการใหผูฟงเกิดบุญกุศลจึงเนนในเรื่องของบาปบุญคุณ
โทษ การทําดี   ทําชั่ว  เพราะสวนใหญชาวบานจะเปนกลุมชนที่นับถือ และยึดมั่นในพุทธศาสนา
เปนเวลาชานาน แนวคิดและคําสอนของพระศาสดาจึงยังฝงแนนอยูในความคิด ความเชื่อและถาย
ทอดติดตอกันมาหลายชั่วอายุคน การที่ผูแตงมุงใหผูอานเกิดบุญกุศลในจิตใจอาจตองการสราง
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ความเขาใจอันถองแทเกี่ยวกับหลักของพุทธศาสนา  ทําใหผูฟงเขาใจวาผูที่ประกอบกรรมดีไวใน
ชาติกอน ผลของกรรมดีมันก็จะสงผลใหทําดี แตหากทํากรรมชั่วผลกรรมจะสงผลใหผูนั้นตองชด
ใชกรรมตอไป เพราะฉะนั้นชีวิตความเปนอยูของหนุมานในเรื่องที่เปนอยูในชาติปจจุบันเปนผลสืบ
เนื่องมาจากผลบุญและผลกรรมที่ทํามาในชาติกอน

จากการศึกษาสาเหตุที่ทําใหหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ แตกตางกัน พบวา
รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเนนในดานความบันเทิง เพราะเลาเรื่องได
อยางละเอียด และสนุก แตจะไมเนนการสอนพุทธศาสนาเหมือนในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินจะมี
เพียงการเอยถึงหลักอนิจจังเพียงเล็กนอยเทานั้น  สวนในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินเปนการเลาเรื่องที่
กระชับกวา แตก็ยังสนุกเหมือนกับรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก นอกจากจะ
สนุกแลวยังมุงใชสอนดวยโดยเฉพาะในดานพุทธศาสนา เพราะเนื้อเร่ืองมีลักษณะของนิทานชาดก
ที่ใชสอนชาวบานทั้งโดยตรงและโดยออม โดยเฉพาะเรื่องกรรมที่กลาววา การกระทํายอมมีเหตุ
และผลตามมา เหตุที่ไมดียอมมีโทษ เมื่อผูทําผิดสํานึกก็ถือวาเปนการดี   พฤติกรรมของหนุมานใน
เร่ืองจึงเปนพฤติกรรมของตัวละครที่มีทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน และแฝงคติธรรมใหแกผูอาน 
เปนการสอนโดยใชพฤติกรรมของตัวละครเปนตัวอยาง และสอนผูฟงเปนนัย ๆ วาหากไมตองการ
ใหชีวิตของตนตองเปนเหมือนหนุมานที่ตองชดใชกรรมไปทั้งชาติ ชาติปจจุบันก็พึงทําแตความดี 
เพื่อวาชาติตอไปจะไดเกิดเปนผูที่ดีพรอม ชีวิตจะไดไมตองทนทุกขทรมาน ทํางานที่เหนื่อยยากไป
จนกวาจะพนกรรม

3. ผูแตงตองการถายทอดขนบ ธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมตาง ๆ ของคนในทองถิ่น
ในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน มักมีการโยงเอาเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวกับทองถ่ิน ไมวาจะ

เปนความรูสึกนึกคิดของคน ความเชื่อ คานิยมของสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม   
บางประการในทองถ่ินเขาไปสอดแทรกกับตัวละครหนุมานเสมอ

ธวัช ปุณโณทก กลาววา สังคมภาคกลางจะพัฒนาไปตามอิทธิพลการเมืองการปกครอง 
ตลอดจนการจัดระบบสังคมตามราชการแผนดิน เปนผลใหแนวคิดปรัชญาชีวิต และสังคมภาคกลาง
มีลักษณะผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่น เชน อินเดีย เขมรและขอมมากกวาวัฒนธรรมภาคอีสาน และ
ภาคเหนือ แนวคิดของกลุมคนไทยภาคกลางจึงโนมเอียงไปทางดานวัฒนธรรมอินเดีย เขมร และ
ขอม เชน เร่ืองตัวอักษร และความเชื่อ เชน เร่ืองคาถาอาคม เปนตน ฉะนั้นวรรณกรรมภาคกลางจึง
ตางจากวรรณกรรมทองถ่ินอื่น12

                                                          
12ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมทองถ่ิน, 35.
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สวนภาคอีสานกับภาคเหนือพบวามีความหางเหินกับภาคกลาง อันเนื่องจากอิทธิพล
ทางการเมืองการปกครองจากราชธานีไปไมถึงจึงเปนเหตุใหสังคมอีสานรับวัฒนธรรมลุมแมน้ําโขง
เสมอมา ฉะนั้นวรรณกรรมอีสานจึงไดนับอิทธิพลจากวรรณกรรมลานชางมากกวาภาคกลาง อีก
ประการหนึ่งคานิยม ความเชื่อ จารีตประเพณี ตลอดจนปรัชญาชีวิตของสังคมอีสานมีลักษณะเดียว
กันกับกลุมลานชางซึ่งเปนปจจัยใหรับวรรณกรรมลานชางไดกลมกลืน นอกจากนั้นวรรณกรรม
ทองถ่ินอีสานจํานวนมากที่เหมือนกับวรรณกรรมทองถ่ินภาคเหนือซ่ึงนาจะเกิดจากการติดตอสืบ
ทอดกันมาแตสมัยโบราณโดยผานทางอาณาจักรลานชาง 13

จะเห็นวารูปแบบของวรรณกรรมอีสานจะมีลักษณะที่ตอบสนองความเชื่อของสังคม
ทองถ่ินอีสาน และเปนการสะทอนสังคมอีสาน รวมถึงคตินิยม สาระที่เปนประโยชนตอจิตใจอีก
ดวย  จะพบวาผูแตงไดพยายามสอดแทรกศีลธรรมและจริยธรรมแกสังคมดวย ตลอดจนอุปนิสัย
ของตัวละครเอกในเรื่องมักจะเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตในสังคม

สวนภาคใตมีการติดตอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับภาคกลาง วรรณกรรมภาคใตจึงนาจะ
ไดแนวคิด คตินิยม ปรัชญาชีวิต และสังคมที่มีแนวโนมมาจากภาคกลางดวย ฉะนั้นหากพิจารณารูป
แบบ และเนื้อเรื่องของวรรณกรรมภาคใตพบวาจะมีความคลายคลึงกับวรรณกรรมภาคกลางสวน
ใหญ14

จะเห็นไดวาวรรณกรรมเรื่องหนึ่ง ๆ หากตกทอดไปในสังคมใดยอมสะทอนใหเห็นถึง
สภาพของสังคมนั้นทั้งในดานคานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ เพื่อแสดงความเปน
ทองถ่ินของตน

จากการศึกษาสาเหตุที่ทําใหหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ แตกตางกันสาเหตุเกิด
จากอิทธิพลของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมตาง ๆ ของคนในทองถ่ินดวย ซ่ึงสามารถ
แยกประเด็นได ดังนี้

3.1 ความเชื่อของคนในทองถ่ิน
3.2 คานิยมของคนในทองถ่ิน
3.3 ขนบวัฒนธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในทองถ่ิน

                                                          
13ธวัช ปุณโณทก, “ลักษณะของวรรณกรรมภาคเหนือและวรรณกรรมอีสานเชิงเปรียบ

เทียบ,” ใน วรรณกรรมลานนา,  เลม 1 (เชียงใหม : มิตรนราการพิมพ, 2527), 256.
14วิเชียร ณ นคร และคณะ, นครศรีธรรมราช (กรุงเทพมหานคร : อักษรสัมพันธ,2521), 

446.
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3.1 ความเชื่อของคนในทองถิ่น
ความเชื่อ คือ ความรูสึกวาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราไดพบเปนความจริง เปนสิ่งที่เราไวใจ 

สวนความฝงใจนั้นหมายถึงความเชื่ออยางแนนแฟนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง15

ลักษณะที่กอใหเกิดความเชื่อ
ก. คนเรามักจะเชื่อตาม ๆ กันตามขนบธรรมเนียม ประเพณี การอบรมในสิ่งแวด

ลอม ทั้งที่เปนครอบครัวหรือส่ิงแวดลอมอื่น ๆ ในวัฒนธรรมนั้น ๆ โดยเหตุนี้เร่ืองที่เชื่อยอมจะแตก
ตางกันออกไปตามกลุมของวัฒนธรรม

ข. คนเรามักจะเชื่อหรือรับเอาความเชื่อตาง  ๆ โดยทันที หากวาเรื่องนั้นเปนเรื่องที่
สอดคลองกับความเชื่อเดิมของตนอยูแลว หรือเปนเรื่องที่สอดคลองกับความสนใจหรือผล
ประโยชนของเขาเอง

ค. คนเรามักจะสังเกตและจดจําเฉพาะสิ่งหรือเหตุการณที่จะมาเสริมความเชื่อแต
เดิมของตนเองใหแนนแฟนยิ่งขึ้น

ง. ความศรัทธาตอผูพูด หรือผูเขียน อันเกิดจากบุคลิกภาพหรือช่ือเสียงของผูพูด
หรือ  ผูเขียนนั้น เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่จะกอใหเกิดความเชื่อข้ึนไดงาย

จะเห็นวาความเชื่อของคนในทองถ่ินเกิดจากความไมรูของมนุษย เมื่อมนุษยไม
สามารถหาคําตอบไดวา เหตุการณที่พวกเขาประสบเกิดขึ้นเพราะอะไร เปนสาเหตุที่ทําใหมนุษย
กลัวภัยที่จะเกิดขึ้นกับตน มนุษยเชื่อวาส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตองมีผูกระทํา เชน น้ําทวม อาจเปนการ
กระทําของเทวดา ผีสางตาง ๆ เปนตน นอกจากนั้นอาจเกิดจากความคิดของผูที่มีประสบการณมาก
กวานําส่ิงที่มนุษยกลัวมาเปนเครื่องมือในการสรางความเชื่อตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อใหคนในสังคมยึดเปน
ความรู หรือ แนวปฏิบัติ เพราะฉะนั้นความเชื่อตาง ๆ ที่ส่ังสมกันมายอมมีสาเหตุของความเชื่อนั้น 
ถึงแมวามนุษยไมสามารถจะพิสูจนความเชื่อนั้นไดก็ตาม แตอาจไดยินหรือไดฟงมาจึงยึดวาเปน
เรื่องจริง แลวเชื่อตามนั้น

                                                          
15พนัส  หันนาคินทร, การสอนคานิยม (พิษณุโลก : แผนกเอกสารและการพิมพ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ พิษณุโลก, 2520), 24.
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3.1.1 ความเชื่อท่ีปรากฏรวมกัน
3.1.1.1 ความเชื่อในดานไสยศาสตร
ไสยศาสตร  เปนวิชาลึกลับเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย เวทยมนตคาถา และอํานาจ

จิตเรื่องราวของไสยศาสตรปรากฏขึ้นในสังคมมนุษยนับเปนเวลาหลายพันปมาแลว กลาวไดวา 
ไสยศาสตร มีกําเนิดมาจาก ความกลัว และความตองการ ของมนุษย เพราะฉะนั้น การปฏิบัติในทาง
ไสยศาสตรตามคติความเชื่อของลัทธิไสยศาสตร จึงมีวัตถุประสงคทั่วไป 2 ประการ กลาวคือ

ก. ในดานกอ (positively) มีวัตถุประสงคที่จะใหการปฏิบัติตามลัทธิ   ไสย
ศาสตรนั้น ๆ นํามาซึ่งโชคดีและส่ิงที่เปนมงคลตอมนุษยและสังคม เชน ลาภ ยศ  สุข  สรรเสริญ

ข. ในดานทําลาย (negatively) คือ มีวัตถุประสงคที่จะใหการปฏิบัติตามลัทธิไสย
ศาสตรทําลายหรือขจัดปดเปาส่ิงอัปมงคล ภัยพิบัติอันจะบังเกิดแกทรัพยสินและตัวมนุษย เชน การ
สูญเสียทรัพยสินเงินทอง อุบัติเหตุ การสูญเสียตําแหนงหนาที่การงาน หรือการสูญเสียอํานาจ 
เปนตน16

ทัศนีย สุจีนะพงศ กลาววา ในวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยตน ๆ  จนถึงสมัยกรุงรัตน
โกสินทร ทั้งที่เปนเรื่องพื้นบานแท ๆ ของไทย เชน ลิลิตพระลอ ไกรทอง ขุนชางขุนแผน และ  วร
รณคดีที่ไดรับจากตางประเทศ เชน รามเกียรติ์ และสมุทโฆษ เปนตน มักกลาวถึงเหตุการณที่เกิน
ปกติวิสัยมนุษยจะเปนไปได หรือจะบันดาลใหเกิดขึ้นได เชน การเหาะเหินเดินอากาศ การใชเวท
มนตรใหหลงใหล การอยูยงคงกระพัน การแปลงกายเปนรูปอื่น การบังคับภูตผีปศาจใหอยูใน
อํานาจ และกระทําตามความปรารถนาของผูมีอํานาจ และกลาวถึงอมนุษยที่มีอํานาจเหนือมนุษย
ธรรมดา เชน เทวดา ปศาจ หรือมนุษยที่มีฤทธิ์แรงกลา จนผิดมนุษยธรรมดาสามัญเสมอ 17

3.1.1.1.1 ไสยศาสตรท่ีปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก     มีดังนี้

3.1.1.1.1.1  การใชไสยศาสตรเพื่ออําพรางตัว โดยมีวัตถุประสงค ดัง
นี้

                                                          
16อานนท  อาภาภิรม, มนุษยกับสังคม : สังคม และวัฒนธรรมไทย, พิมพคร้ังที่ 3

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพนุกูลกิจ, 2515), 12-13.
17ทัศนีย สุจีนะพงศ, “การใชไสยศาสตรในเสภาขุนชางขุนแผน” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516), 1.
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อําพรางตัวเพื่อทําลายพิธี เชน  ตอนกุมภกรรณทําพิธีทดน้ํา หนุมาน
ตองมีความรอบรูเกี่ยวกับเมืองลงกาเปนอยางดีจึงตัดสินใจแปลงกายเปนเหยี่ยวเพื่อความรวดเร็ว 
และอําพรางตัวไมใหคนจับตัวได ตอมาก็แปลงกายเปนนางกํานัลไปปะปนอยูในกลุมนางกํานัลที่
นําดอกไมไปถวายกุมภกรรณ เพราะรูวาการแปลงกายเปนนางกํานัลดวยกันจะสามารถทําใหศัตรู
เชื่อไดสนิทใจมากกวาแปลงเปนบุรุษ หรืออยูในเพศเปนวานรดังเดิม และงายตอการสืบหาที่อยูของ
กุมภกรรณ ดังความวา

กายนั้นก็กลับเปนเหยี่ยว เรี่ยวแรงดั่งราชปกษี
ถาบถารารอนดวยฤทธี ไปวังอสุรีกุมกรรณ

( บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 2 : 400)

กลับกลายเปนนางกํานัล ผิวพรรณเปนที่สโมสร
ออนแอนแนงนอยอรชร กรายกรดําเนินออกมา

( บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 2 : 400)

อําพรางตัวเพื่อชวยตัวเอก เชน ตอนที่หนุมานไปชวยพระรามซึ่งถูก
ไมยราพลักไปเมืองบาดาล หนุมานตองแปลงกายเปนใยบัวติดสไบนางพิรากวนเขาเมืองเพราะรูวา
ใยบัวเปนส่ิงที่มีขนาดเล็กและหากจะติดอยูที่สไบนางพิรากวนก็มิใชส่ิงที่แปลก เพราะไมยราพสั่ง
ใหนางตักน้ําเพื่อตมพระราม และไวยวิกบุตรของนาง การแปลงเปนใยบัวสามารถทําใหยักษสิ้น
สงสัยได ตอมาก็สามารถชวยพระรามออกมาได ดังความวา

เปนใยบัวติดสไบบาง นางพิรากวนยักษี
ดวยเดชพระมนตอันฤทธี อสุรีไมเห็นกายา

( บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 2 : 332 )

อําพรางตัวเพื่อแยงชิงอาวุธ เชน หนุมานแปลงกายเปนวานรนอยเพื่อ
แยงชิงกระบองวิเศษของสหัสเดชะไมใหกลับมาทํารายฝายพระราม การที่หนุมานแปลงกายเปน
วานรนอยหนุมานคงไมตองการใหศัตรูสงสัยได และจะไดไมดูพิเศษกวาวานรปาธรรมดา  ดังความ
วา
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บัดเดี๋ยวก็เปนวานรนอย กระจอยรอยขาวผองจํารัสศรี
เลียบอยูท่ีเชิงคีรี ขุนกระบี่คอยทาอสุรา

(บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 3 : 60)

หนุมานแปลงกายเปนวานรนอยเพื่อหลอกใหสัทธาสูรหลงกลเรียก
อาวุธจากเทวดา เพื่อฝายของหนุมานจะสามารถเก็บอาวุธที่เทวดาทิ้งลงมากอนที่อาวุธจะตกลงสูพื้น
ดินได ดังความวา

ก็กลับเปนลิงปาพนาดร ประหลาดกวาวานรทั้งหลาย
โลดโผนโจนเลนตามสบาย ปนปายรายไมไปมา

(บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 3 : 166)

อําพรางตัวเพื่อสอบถามความ เชน หนุมานแปลงกายเปนชายหนุม
เพื่อสอบถามที่ซอนตัวของวิรุณจําบังจากนางวานริน การที่หนุมานแปลงกายเปนชายหนุม เพราะ
หนุมานรูวาสตรียอมสนในในเพศที่เปนบุรุษมากกวาเพศวานร ดังความวา

เปนมานพนอยทรงลักษณ ผิวพักตรพริ้มเพริศเฉิดฉาย
สงศรีประเสริฐเลิศชาย กรายกรเขาถ้ําคีรี

(บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 3 : 186)

อําพรางตัวเพื่อใหศัตรูเชื่อใจ เชน ในตอนที่หนุมานตองการทําให
บรรลัยกัลปหมดเรี่ยวแรง หนุมานแปลงกายเปนกระบือตกหลมเพื่อใหบรรลัยกัลปยกตนขึ้นมา  
การที่หนุมานแปลงกายเปนกระบือ หนุมานอาจคิดวากระบือเปนสัตวที่กายใหญ และแข็งแรง นอก
จากนั้นยังตกหลมดวย คงยากที่จะยกไดงาย ๆ ดังความวา

เดชะพระมนตเชี่ยวชาญ ก็บันดาลกลายเปนมหิงสา
ตกหลมจมอยูท้ังกายา ตั้งตาคอยดูอสุรี

(บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 3 : 465)

3.1.1.1.1.2 การใชไสยศาสตรเพื่อทําสงคราม  เชน  หนุมานแปลงกาย
ใหใหญเทาสวรรคช้ันพรหมเพื่อสูรบกับตรีเมฆ การที่หนุมานแปลงกายใหใหญเทาสวรรคช้ัน
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พรหมก็เพื่องายตอการตอสูกับศัตรู มิเชนนั้นแลวจะเสียเปรียบเพราะยักษมีรายกายที่สูงใหญกวา
หนุมานมาก

ใหญเทาบรมพรหมาน สูงเพียงจักรวาลสิงขร
ก็ยื่นหัตถลงในสาคร กรกระหวัดจะจับอสุรี

(บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 3 : 130)

หนุมานแปลงกายใหใหญ  จนหางใหญยาวจนถึงแผนผาเพื่อลอมจับ
วิรุณจําบัง ดังความวา

หางนั้นใหญยาวดังสาคร ตลอดถึงท่ีสุดแผนผา
แลววงรอบลอมกายอสุรา คอยขยับเขามาทุกที

(บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 3 : 196)

สวนการแปลงกายเปนครุฑแสดงให เห็นถึงความรอบรูของ             
หนุมานวาหากจะเอาชนะนาคตองแปลงกายเปนพญาครุฑเทานั้น เชน หนุมานแปลงกายเปนพญา
ครุฑเพื่อไลจับนาคที่กาลสูรสงมาพนไฟใสฝายพระราม ดังความวา

ดวยเดชพระมนตอันเพริศพราย กลายเปนครุฑราชปกษี
บินฉาบถาบถาดวยฤทธี จับจิกนาคีเปนโกลา

(บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 4 : 70)

3.1.1.1.1.3 การใชไสยศาสตรเพื่อพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เชน      
หนุมานแปลงกายเปนชายหนุมเพื่อบวชตามหลักของพุทธศาสนา  การที่หนุมานแปลงกายเปนชาย
หนุม  สวนหนึ่งเปนเพราะพระฤๅษีไมยอมใหหนุมานบวชในเพศวานร อีกสวนหนึ่งเกิดจากหนุมาน
ตองการเขาถึงหลักธรรมในพุทธศาสนาจึงพรอมที่จะอยูในเพศของมนุษยมากกวาเพศวานร ดัง
ความวา

ก็กลับกลายเปนเพศมนุษย บริสุทธิ์เสาวภาคยเฉิดฉาย
รูปทรงคลายองคพระพาย แลวถวายมัสการพระนักพรต

(บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 3 : 560)
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3.1.1.1.1.4   การใชไสยศาสตรเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ดานอื่น ๆ  ดังนี้
ตอนหนุมานพักอาศรมพระฤๅษี หนุมานเนรมิตใหกายใหญคับศาลา

เพื่อลองดีพระฤๅษี แตก็ไมสามารถสูฤทธิ์เดชของพระฤๅษีได ดังความวา

เดชะศักดาอาคม พระสยมภูวนาถนาถา
กายนั้นใหญเต็มศาลา ก็เรียกพระสิทธาวุนไป

(บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 2 : 102)

ตอนหนุมานจับพลปลอมสุกรสาร หนุมานเนรมิตกายใหใหญเทาเขา
จักรวาล แลวเอามือครอบพลวานรไวเพื่อจับตัวสุกรสารที่ปลอมตัวมาเปนวานรฝายพระราม ดัง
ความวา

กายใหญเทาเขาจักรวาล สูงตระหงานเงื้อมง้ําเวหา
มือหนึ่งนั้นครอบโยธา ใหออกมาแลวดูสําคัญ

(บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 2 : 182)

ตอนตอนศึกไมยราพ หนุมานหาวิธีปองกันพระรามจากการเขามาลัก
ตัวของไมยราพโดยการเนรมิตกายใหใหญอมพลับพลาไวในอก แลวอาปากเปนประตูเขาออก

สูงจดภวัคพรหมาน ใหญเทาจักรวาลสิงขร
เบื้องต่ําใตพื้นดินดอน หยั่งถึงสาครรองดิน
หางวงเปนปราการลอม โอบออมโยธาไวสิ้น
อันพลับพลาแกวโกมิน ขุนกบินทรเอาไวในอุรา
อาโอษฐออกเปนทวาร ใบบานปดเปดนั้นชิวหา
พิเภกกับพระลักษมณอนุชา นั่งรักษาองคพระจักรี

(บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 2 : 314)

หลังจากเสร็จสงครามกับทาวจักรวรรดิ  พระพรต กับพระสัตรุดจึงพา
กันยกทัพกลับเมืองอโยธยา หนุมานเนรมิตกายใหใหญเพื่อทอดเปนสะพานใหทัพวานรขามกลับ
เมือง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



405

บัดเดี๋ยวกลับกลายเปนอินทรีย เทาพระเมรุคีรีเนินไศล
นอนทอดตลอดฝงสมุทรไท เปนถนนกวางใหญมหิมา

(บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 4 : 274)

นอกจากนั้นในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกยัง
เช่ือวาน้ําลางเทาสตรีทําใหเวทมนตรเส่ือม เชน ตอนทศกัณฐทําพิธีอุโมงค หนุมานสุครีพ และ     
นิลนนทไมสามารถเปดประตูอุโมงคไดเพราะทศกัณฐใชเวทมนตรปดปากอุโมงคไว  พิเภกแนะให
หนุมานไปนําน้ําลางเทาสตรีที่เมืองลงกามารดปากอุโมงคเพื่อทําใหเวทมนตรเส่ือม หนุมานจึงไป
ขอน้ําลางเทาจากนางเบญกาย

3.1.1.1.2 รามเกียรติ์ฉบับลานนา
ผูแตงสรางใหหนุมานมีอํานาจเหนือกวามนุษยธรรมดา เชน เหาะได 

แปลงกายเปนวานรก็ได ฆาไมตาย เปนตนแสดงใหเห็นถึงการนําไสยศาสตรมาใชในเรื่องเพื่อแสดง
ถึงความเชื่อของคนในทองถ่ิน

3.1.1.1.3 รามเกียรติ์ภาคอีสาน
ผูแตงมีความเชื่อดานไสยศาสตรที่เกี่ยวกับตัวละครหนุมาน ดังนี้

3.1.1.1.3.1  ใชไสยศาสตรเพื่ออําพรางตัว เชน เร่ือง  พระลักพระลาม
ในตอนที่หุลละมานไปสืบขาวพระลาม พระลัก และพลีจันทนซ่ึงถูกยักษลักไปเมืองบาดาล        
หุลละมานแปลงกายเปนยักษ มีผมขาวโพลน หลังโกง เดินถือไมเทาไปถึงประตูเมืองยักษ “บาก็
เนรมิตใหเปนผียักขใหญ ดูเถาฮายหัวหงอก หลังคด แทแลว บาก็ถือไมเทาทั้งเลาพายถงนําทางเขา
ไปฮอดฮิมเมือง” (พระลักพระลาม : 75) ตอมาหุลละมานก็แปลงกายเปนแมลงวันบินไปจับสาแหรก
ของยักษจนสาแหรกหักลงถึงสองครั้ง เมื่อผานประตูเมืองไดแลวหุลละมานก็แปลงกายเปนยักษดัง
เดิม

3.1.1.1.3.2  ใชไสยศาสตรเพื่อชุบชีวิตคน ในรามเกียรติ์เร่ือง พระลัก
พระลาม  ตอนที่หุลละมานทําศึกกับพญากาง พญากางไดเสกเครือหวายใหกลายเปนงูเพื่อฆาทหาร
รวมทั้งชางมาของพระลาม จนทหารและสัตวพากันลมตาย หุลละมานจึงเสกคาถาชุบชีวิตคนและ
สัตวเหลานั้นขึ้นมา “แตนั้นหุลละมานทาวฮวายมนตสบเปา ฝูงหมูชางมาตายคืนเลา เขาก็ตายยาม
นอยคืนมาสันเกา”  (พระลักพระลาม : 93)
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3.1.1.1.3.3 ใชไสยศาสตรเพื่อทําสงคราม ในรามเกียรติ์เร่ือง พระลัก
พระลาม ตอนพระลักพระลามทําสงครามกับขุนราช และพญาจันทร หุลละมานชวยพระลักพระ
ลามรบโดยการใชกําปนทุบภูเขาใหแตกทะลาย แลวเนรมิตใหกลายเปนลูกปนใหญยิงเขาไปถูกพล
ของพญาฮาบมะนาสวนลมตายเปนจํานวนมาก “แตนั้น เตโชแกวหุลละมานเสด็จออก บาก็กํากําปน
ตีไวเกื่อนทะลาย แทแลว แตนั้นหันมุนฟุงเปนสะบูหลวง คืนไปตําพลลังกาลวดตายเสียเสี้ยง”    
(พระลักพระลาม : 92)

นอกจากนั้นในรามเกียรติ์ภาคอีสานยังมีความเชื่อวาหากนําผานุงมา
เช็ดหนาจะทําใหอาคมเสื่อม เชน เร่ือง พระลักพระลาม ตอนหุลละมานไปที่อาศรมของพระฤๅษี 
พระฤๅษีบอกหุลละมานวาอยาเอาผานุงเช็ดหนาเพราะทําใหอาคมเสื่อม “อันวา ผืนแดงผาอันตัว
เฮาทงนุง นั้นนาใผอยาเอาเซ็ดหนา อาคมหลุยหลอยเสียแทแลว”  (พระลักพระลาม : 47)

3.1.1.1.4 รามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกย
ตอนที่หนุมานเดินทางไปเรียนวิชากับพระฤๅษี พระฤๅษีถายทอดวิชา

เกี่ยวกับคาถาอาคมใหหนุมาน ดังความวา

จึงเห็นหลานรักภูบาล ครานั้นหนุมาน
ก็เรียนถวนศาสตราอาคม

กําบังดําผุดสองหน คาถาทํามนตร
ดําดินบนกระหวัดจดจํา

นิรมิตรบิดเบือนเพียงทํา ชําแรกดินดํา
บันดาลผานน้ําสาคร

(รามเกียรติ์วัดควนเกย  :   101)

ความเชื่อในเรื่องไสยศาสตรของชาวบานอาจตองการพิสูจนวา   ผูที่มี
คาถาอาคมไวปองกันตัวจะแคลวคลาดจากภัยอันตรายตาง ๆ เพราะฉะนั้นหากจะไปร่ําเรียนวิชาควร
ศึกษาทางดานคาถาอาคมดวย

ในตอนที่หนุมานสะกดใหทาวชมพูหลับ แลวพามาเฝาพระรามทั้ง
แทนบรรทม คร้ันเขาเฝาแลว หนุมานจึงถอนมนตสะกดทาวมหาชมพูใหตื่นขึ้นมา การใชคาถาถอน
มนตสะกดทาวชมพู ก็ถือไดวาเปนการใชวิชาจากที่เรียนมาดวยเชนกัน
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จะเห็นไดวาความเชื่อดานไสยศาสตรที่ปรากฏในรามเกียรติ์ฉบับตาง 
ๆ เปนความเชื่อเรื่องที่อยูเหนือธรรมชาติเพื่อทําใหเร่ืองสนุกสนาน ซ่ึงหากมองในคติทางพุทธ
ศาสนาแลว จะเปนความเชื่อที่ผิด เพราะพุทธศาสนาเนนใหเชื่อในเรื่องของเหตุผลมากกวาเรื่องเวท
มนตรคาถา อยางไรก็ตามความเชื่อดานไสยศาสตรก็ยังคงมีอยูในชีวิตประจําวันของคนและสั่งสม
กันมาจนถึงยุคปจจุบัน

3.1.1.2  ความเชื่อเก่ียวกับลักษณะของคนและสัตว
ในเรื่องรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน สวนใหญจะอธิบายความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะ

ของสัตวมากกวาคน โดยเฉพาะตัวของหนุมานเอง   ดังนี้

รามเกียรติ์ทองถิ่นลานนา ผูแตงอธิบายวาเหตุใดวานรจึงเอาอาหารเก็บไวในคาง 
ในเรื่อง หอรมาน เลาวาเกิดจากในตอนที่หนุมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา หนุมานเหาะไปที่
อาศรมของพระฤๅษี  พระฤๅษีเอาขาวใหหนุมานกิน 1 ปน หนุมานกลัวไมอ่ิมจึงขออีก พระฤๅษีจึง
อธิษฐานใหขาวไมรูจักหมด หนุมานกินเทาไรก็ไมหมด จึงเอาขาวที่เหลือยัดใสคางไวจึงกลายเปน
ลักษณะนิสัยของวานรตราบจนบัดนี้

 พระรสีก็ปนเขา (ขาว) หื้อหรมานนอย ๑ มันก็คิดในใจวา “ดั่งฤาจักพอกินชา”  
วาอั้น เจารสีก็รูใจหอรมานคึดนั้นแลวเจารสีก็อธิษฐานวา “หอรมานกินเขาปนนั้นอยาหื้อ
เสี้ยงเทอะ” เจารสีแสรงกลาววา “ทานจุงกินเทอ  คันบอิ่มจักเตื่อมหื้อชะแล” มันกินแลวก็
ยังบเสี้ยง มันก็ลวดยัดไวยังคางหั้นแล เหตุนั้นวอกทังหลาย กินสังบเสี้ยงลวดยัดไวยังคาง
แหงตน ๒ ตราบตอเทา บัดนี้แล

(หอรมาน : 68)

ในเรื่อง ปรัมมเหียร ก็กลาวเชนเดียวกับในเรื่องหอรมาน ดังนี้

คันวาเจารัสสีไปคุมบาตรมาแลว ก็เอาขาวสุกหื้อแกหอรมานหนอย ๑ หั้นแล 
สวนวาหอรมานมันก็คนิงใจวาขาวนี้มีนอยเทานี้ ดังฤากูจักพอกินอิ่ม อันชา หอรมานมัน
คึดคนิงในใจสันนั้น เจารัสสีก็รูยังมันนึกในใจนั้น ทานก็อาทิฐานวา หอรมานกินยังขาวปน
นั้นก็อยาหื้อเสี้ยงสักเทื่อเทอะ อาทิฐานวาอั้นแลว เจารัสสีก็แสรงกลาววา     ทานจุงกิน
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หื้อเสี้ยงแทเนือวาอั้น มันก็ใสใจกินขาวปนนั้นหื้ออิ่มแลว ขาวอันนั้นก็บเสี้ยง มันก็ลวดเอา
ยัดไวในคางแหงมัน เหตุนั้นคางวอกทั้งหลายลวดเปนถุงไปตราบเถิงกาลบัดนี้แล

 (ปรัมมเหียร : 24)

ในเรื่อง ปรัมมเหียร ผูแตงอธิบายถึงสาเหตุที่วานรกนแดง และดานในตอนที่
หอรมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา หอรมานเหาะไปจนถึงอาศรมพระฤๅษี รุงขึ้นหอรมานไป
ลางหนามีปลิงมาเกาะที่หนาผากของหอรมาน คร้ันพระฤๅษีใหหอรมานเอาน้ําลายทาที่ตัวปลิง ปลิง
จึงหลุดออกมา ปรากฏวาเลือดไหลออกจากแผลของหอรมานที่ถูกปลิงดูด หอรมานจึงเอาผาของตน
มาเช็ดเลือด แลวเอาชายผาผืนนั้นรองนั่งจึงทําใหวานรมีกนสีแดง และดานมาตราบจนปจจุบัน

คันวาปงตัวนั้นคายแลว เลือดก็ไหลออกมามากนัก มันก็เอาชายผาแหงมันมาเช็ด
เลือดออกนั้นเสีย แลวก็เอาชายผามาลองนั่ง เลือดก็หายเอื้อนไปหั้นแลเหตุนั้นวอกทั้งหลายมี
หนาอันเปด มีกนอันแดง และดานมาตราบเถิงกาลบัดนี้

(ปรัมมเหียร : 24)

ในเรื่อง หอรมาน ผูแตงอธิบายวา เหตุใดตาวานรจึงหดลึกเขาไป ในเรื่อง       
หอรมาน ตอนพระรามใหหอรมานจองถนน หอรมานไดใชตาตอกหลักสรางทางไปยังเมืองลังกา 
จึงทําใหตาลึก หดเขาไปในกระบอกตาจนถึงบัดนี้  “เพราะเหตุใชตาตอกหลัก ตาวอกทังหลายลวด
หดเขาไปตราบเถิงกาล บัดนี้แล” (หอรมาน : 73) ในเรื่อง ปรัมมเหียร ตอนหนุมานจองถนน         
หนุมานใชตาของตนตอกสะพานทําใหตาลึกมาจนถึงปจุบัน  “หอรมานเอาตาตอกหลักวายน้ํา
มหาสมุทรนั้นพามันลวดเลิกไป เหตุดั่งอั้นตาแหงวอกทั้งหลายลวดเลิกไปตราบเถิงกาลบัดนี้เพื่ออ้ัน
แล”  (ปรัมมเหียร :  28)

ในเรื่อง หอรมาน ผูแตงอธิบายวา เหตุใดเมื่อวานรเห็นหลังคาแลวจะตองเผา
หลังคาทุกครั้ง ความเชื่อนี้เกิดจากตอนที่หนุมานไปถวายแหวนนางสีดาที่เมืองลงกา หนุมานให
ทหารจุดไฟเผาตน ตอมาก็เผาปราสาทของทศกัณฐทันที ในเรื่องหอรมานกลาวา “เหตุดั่งอ้ัน วอกทัง
หลายนี้คันมันไดไฟยอมกําแลนขึ้นเรือน เพื่ออ้ันแล” (หอรมาน : 71) ในเรื่อง ปรัมมเหียร ตอนที่
หอรมานจะเผาลงกา หอรมานใหทหารนําผาชุบน้ํามันพันรอบตัวของตนแลวคอยจุดไฟเผา ตอมา
เมื่อไฟติดกายของหอรมานแลว หอรมานก็เผาปราสาทของราภราสวรทันที
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คันวาไฟไหมติดแลว มันก็แลนขึ้นไปสูปราสาทราภนาสวร ไฟก็ลวดไหม
ปราสาทราชมนเทียรแหงราภนาสวร ไฟขับเสี้ยงหั้นแล เหตุดั่งอั้นวอกทั้งหลายเขาได
ทําเนียมทานอั้นนั้นมา คันวาเขาไดดุนไฟยอมพาแลนขึ้นหลังเรือนเพื่ออั้นแล

(ปรัมมเหียร  :  26)

ในเรื่อง ปรัมมเหียร ผูแตงอธิบายถึงความเชื่อเกี่ยวกับวานรวาทําไมปลายเทา
ของวานรจึงหมน เกิดจากในตอนหอรมานเผาลงกาของราภนาสวร  หอรมานก็กระโดดลง
มหาสมุทรเพื่อดับไฟ แลวก็กลับมาหาพระยาพราหมราชจึงทําใหปลายเทาปลายมือหมนดวยรอย
ของไฟไหม

คันวาไฟไหมปราสาทราภณาสวร หอรมานก็เตนยนตกน้ํามหาสมุทร แลวก็สยอง
มารอดพราหมราชอันเปนเจาแหงชุมพูทวีป เราโพนหั้นแล เหตุนั้นปลายตนปลายมือแหง
วอกทั้งหลายลวดหมุนหมองไปตราบเถิงกาลบัดนี้

(ปรัมมเหียร :  26)

ในเรื่อง หอรมาน มีใจความเหมือนกับในเรื่อง ปรัมมเหียร ดังความวา

เหตุดั่งอั้น วอกทังหลายนี้คันมันไดไฟยอมกําแลนขึ้นเรือน เพื่ออั้นแล ไฟติด
ปราสาท หอรมานก็บาวตกน้ําสมุทร แลวก็สยองมารอดพระยารามราชหั้นแล เหตุดั่งอั้น 
ปลายมือแหงวอกทังหลายลวดหมอนอยูตราบเถิงกาลบัดนี้แล

(หอรมาน : 71)

รามเกียรติ์ทองถิ่นอีสาน
ในเรื่อง พระลักพระลาม ผูแตงก็ไดบอกสาเหตุที่หุลละมานเอาขาวอมไวใตคาง

เหมือนกับรามเกียรติ์ฉบับลานนา คือ หุลละมานตะกละกลัวกินขาวไมอ่ิม เมื่อไมสามารถกินขาวที่
เหลือไดอีกตอไปจึงยัดไวใตคาง

แตนั้น รัสสี เจาสันจังหันแลวอยา พระก็เอากอนเขาคํานอย ใหกินมันก็ถือปนเขา
ข้ึนตื่มพอคํา คะบาดทอน ทอนี้ มันบมีพอคําอิ่มพุงนาเจา แตนั้นรัสสีตานใหมึงกินดูกอน คัน
วาหากบอิ่มแทกูซิใหตื่มแถม แทแลว เมื่อนั้นหุลละมานทาวทงคําใสปาก มันก็เคี้ยวตอย ๆ 
กินแลวเลายังผากฎเปนบเขาเกิดออกปลายฟน หั้นแลว แมนวากืน ๆ ลงก็หากยังเต็มแกม มัน
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ก็ทําเพียรหย้ํากืนลงหลายเทื่อ เฮ็วแลว สุดที่เต็มอิ่มทองบาทาวก็เลาอม มันจิ่งอมเอาไวภายใน
แกมไป เปนออลอคือกินเหมี้ยงบคาย อันนี้ซื่อเขาทิพยเจาพระรัสสีตนปะเสิฐใหมันกินทอ
นั้นผองเทาซั่วซิวัง เขานั้นบหอนหมดจากแกมบาบาวหุลละมานคึดอยากกินยามใด ก็เลากิน
ยามนั้น แดนแตหุลละมานอมเอาเขาปอลอแกมไป ปางนั้น เดี๋ยวนี้ลิงจิ่งไดเยื้องเคาดูนั้นสืบ
มาเจาเอย

(พระลักพระลาม : 47)

ในเรื่อง พระลักพระลาม ผูแตงอธิบายวา เหตุใดปลิงเกาะแลวถมน้ําลายรดปลิง
จึงจะหลุด เหตุการณตอนนี้เปนตอนที่หุลละมานเหาะเกินลงกาไปตกที่อาศรมของพระฤๅษี        
พระฤๅษีไมใหหุลละมานไปใกลบอน้ําลางหนา แตหุลละมานขัดคําส่ังเอาเทาแกวงน้ําดู ปลิงจึงเกาะ
เทาของหุลละมาน  หุลละมานจะดึงเทาไรก็ไมหลุด  เมื่อพระฤๅษีใหหุลละมานถมน้ําลายรดหัวปลิง 
ปลิงจึงหลุด

หุลละมานทาวจอมรัสสีบนบอก ปางนั้น มันจิ่งถุยถมน้ําลายฮีบพะลันมีซา แตนั้น 
น้ําลายฮอนฮําปนปะปอย เสียนั้น มันก็ลุกยางยายมาหองขาบทุลีนับแตปนจับตีนเจา         
หุลละมานรัสสีบอก ปางนั้นใหฮืบกุยถมน้ําลายลางสวายเสียนั้นเนอ มันจิ่งสอนคนติดตอมา
เดี๋ยวนี้

 (พระลักพระลาม : 47)

ในเรื่อง พระรามชาดก ผูแตงอธิบายวาหากมีปลิงมาดูดเลือดใหใชน้ําลายปาย
ปลิงถึงจะหลุด เปนเหตุการณตอนหุนละมานในเรื่องพระรามชาดกแอบหนีไปเลนน้ําในสระปลิงจึง
เกาะหุนละมานจะทําอยางไรก็ไมหลุด พระฤๅษีจึงใหหุนละมานใชน้ําลายปาย  “…หามแลวไมเชื่อ
คําจึงเปนเชนนี้ ใหถมน้ําลายลูบที่ปากปลิง สองพี่นองทําเชนวา ปลิงก็หลุดทันที แตนั้นมา ปลิงเกาะ
ผูใดก็จงเอาน้ําลายลูบทาปากปลิง ก็จะหลุดไปเอง”  (พระรามชาดก  : 72)

ในเรื่อง พระลักพระลาม ผูแตงอธิบายวาเหตุใดไกจึงขันในตอนเชา ในเรื่อง
พระรามชาดก ตอนพญารามราชถูกศรโมกขศักดิ์ของราพณาสวร หุลละมานอาสาไปหายาแกและ
ไดไปขอรองใหพระอาทิตยหยุดเดิน เพราะถาพระอาทิตยตกดินจะรักษาพญารามราชไมทัน แต   
พระอาทิตยไมยอมหุลละมานโกรธจึงจับพระอาทิตยขวางไปทางทิศตะวันออก พระอาทิตยกร้ิวจึง
หยุดสองแสง โลกจึงยอนกลับมาเปนวันเกา เมื่อหุลละมานหาตัวยาครบ และรักษาพญารามราชจน
หายแลว พญารามราชสงสัยวาทําไมไมเห็นพระอาทิตยสองแสง หุลละมานจึงทูลเร่ืองราวใหทราบ 
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พญารามราชจึงบอกใหหุลละมานไปบอกไกแกวใหขันเชิญพระอาทิตยขึ้น ไกแกวไดปาวประกาศ
ใหไกในชมพูทวีปมารวมตัวกัน แลวสงเสียงรองขึ้น 3 หน พระอาทิตยจึงยอมขึ้นมาสองแสงสวาง
อีกครั้งหนึ่ง จึงเปนเหตุใหไกตองขึ้นในตอนเชามาตราบเทาทุกวันนี้

3.1.1.3 ความเชื่อเก่ียวกับนาค
ชาวบานในทองถ่ินลานนาและอีสานเดิมนับถือผี เชน ผีบรรพบุรุษ นับถือธรรม

ชาติเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นับถืองู มีตํานานเกี่ยวกับงูใหญในที่นี้หมายถึงตํานานพญานาคในแถบแมน้ํา
โขง แมน้ํามูล แมน้ําชี หนองหานสกลนคร และหนองหานนอยกุมภวาป เชน ตํานาน             อุรังค
ธาตุ หรือตํานานพระธาตุพนมซึ่งกลาววาพญานาคเปนผูสรางเมืองเวียงจันทรบุรี หรือนคร    เวียง
จันทร ตํานานสุวรรณโคมคํา เลาเกี่ยวกับชายสองคน คือ พญาสุตตนาค และพญา                    ศรี
สัตตนาคราช ซึ่งเปนเพื่อนกันมีอะไรก็จะแบงปนกัน ตอมาพญาศรีสัตตนาคราชกลาวหาวาพญา
สุตตนาคแบงอาหารใหตนนอย จึงยกทัพมารบกับพญาสุตตนาค สุดทายก็ไมสามารถเอาชนะพญา
สุตตนาคได พญาสุตตนาคจึงขับไลพญาศรีสัตตนาคราชออกจากเมือง  พญาศรีสัตตนาคราชอพยพ 
ผูคนมาตามลําน้ําจากหนองกระแสเรื่อยมาเปนทางคดเคี้ยวไปตลอดสาย ทางที่พญาศรีสัตตนาคราช
และบริวารอพยพมานั้นตอมาไดช่ือวาแมน้ําโขง หรือแมน้ําของ ซ่ึงชาวบานเชื่อวาเกิดจากอิทธิฤทธิ์
ของพญาศรีสัตตนาคราช หรือเรียกส้ัน ๆ วา พญานาค18

ตํานานเมืองคําชะโนด กลาวถึงพญานาคเชนเดียวกับตํานานสุวรรณโคมคํา แต
เปล่ียนตัวละครจากพญาสุตตนาค และพญาศรีสัตตนาคราชเปนเจาพอศรีสุทโธ กับพญาสุวรรณ   
ตํานานอนันตนาคราช เรียกพญาอนันตนาคราชวาพญาเศษนาค มี 7 เศียร 7 หาง คนเกาแกเชื่อวา
โลกตั้งอยูบนศีรษะของพญาเศษนาค พญาเศษนาครองรับบาดาลทั้ง 7 ช้ันไวดวย เมื่อขยับตัวคราใด
แผนดินก็จะสั่นไหวไปดวย นอกจากนั้นยังมีนิทานปรัมปราที่กลาวถึงพระพุทธเจาเสด็จผานสถานที่
ตาง ๆ บริเวณสองฝงแมน้ําโขง เชน แควนโคตรบูร  และ ภูกําพรา พระพุทธเจาไดพบกับพญานาคที่
มีฤทธิ์ไมยอมออนนอมตอพระองค จนทําใหพระพุทธเจาตองแสดงปาฏิหาริยปราบพญานาค กอนที่
พระพุทธเจาจะเสด็จกลับนาคไดทูลขอรอยพระบาทไวเพื่อสักการะ ตอมาจึงเรียกรอยพระบาทวา   
ภูพระบาท19 นอกจากนั้นชาวบานบางคนยังเคยเห็นพญานาคตลอดจนรอยพญานาคตามสถานที่

                                                          
18ปราณี กลํ่าสม, “นาค : ตํานานแหงสายน้ําโขง,” เมืองโบราณ 29,1 (มกราคม              

–  มีนาคม 2545) : 35.
19อุดม เชยกีวงศ, ตามรอยพญานาค ( กรุงเทพมหานคร : ประพันธสาสน, 2546), 24       

– 41.
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ตาง ๆ  และมีความเชื่อวาในคืน 15 ค่ําเดือน 11 พญานาคจะขึ้นมาพนไฟเพราะชาวบานเห็นดวงไฟ
ลอยข้ึนจากแมน้ําดวย

รามเกียรติ์ทองถิ่นลานนา
ผูแตงรามเกียรติ์ลานนาไดรับอิทธิพลความเชื่อเกี่ยวกับนาคจากริมฝงโขงดวย ดัง

นั้นผูแตงจึงนําเรื่องความเชื่อของนาคมาแทนไมยราพ ในรามเกียรติ์ลานนาสังเกตวาจะไมมีตัวละคร
ไมยราพ แตมีพญานาคเขามาสวมบทบาทแทน คนแถบนี้อาจมีความเชื่อวา พญานาคเปนเจากรุง
บาดาล และมีความเชื่อวา อาจมีธิดาพญานาคขึ้นมาเลนน้ําและไดสมสูกับหนุมานซึ่งเปนสัตวคนละ
ประเภทกัน นาคเปนตัวละครที่มีความสําคัญในทองถ่ินลานนามาก เชน ในเรื่อง พรหมจักร นาง
นาคมาลิกาลูกของพญานาคออกมาเลนน้ํา และไดดื่มน้ําผสมเหงื่อของหรมาร และปสสาวะของหร
มารจนใหกําเนิดบุตร ในตอนที่หรมารไปชวยพระยาพรหมจักรที่เมืองบาดาล  หรมารก็แปลงเปนปู
หมอนาคไปชวยพระยาพรหมจักรออกมาได

รามเกียรติ์อีสาน
ผูแตงรามเกียรติ์สํานวนอีสานนาจะไดรับอิทธิพลความเชื่อเร่ืองนาคจากทองถิ่น

ของตนจึงนิยมนําเรื่องนาคมาแทนตัวละครในเรื่อง เชน เร่ือง พระรามชาดก มีความเชื่อเร่ืองนาค
ปรากฏอยู สังเกตไดจากตอนที่หุนละมานจองถนน หุนละมานไดกับธิดาพญานาคปตตะลุมจนให
กําเนิดลูกชื่ออุทธาซึ่งในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก หนุมานจะไดกับนาง
สุพรรณมัจฉาซึ่งเปนปลาแลวมีลูกชื่อ มัจฉานุ

3.1.1.4 ความเชื่อเก่ียวกับลายแทง
ชาวบานในรามเกียรติ์ภาคอีสานและภาคใตมีความเชื่อเกี่ยวกับลายแทงวาจะ

สามารถนําไปพบสมบัติอันลํ้าคาได เพราะฉะนั้นหากใครมีลายแทงอยูกับตัวก็นับวามีโชค ใน
รามเกียรติ์ทองถ่ินอีสานและใต ผูแตงสอดแทรกความเชื่อเกี่ยวกับลายแทงไวในเรื่องโดยใหหนุมาน
เปนผูไปหาลายแทงซึ่งกวาจะพบลายแทงหนุมานตองตามหาอยางยากลําบากมาก

รามเกียรติ์ภาคอีสาน
ในรามเกียรติ์อีสาน เร่ือง พระลักพระลาม และพระรามชาดก มีการกลาวถึง

ตําราหาแหลงน้ําตื้น ซ่ึงซอนอยูในทองปลาอานนท ดังที่พระฤๅษีบอกตําราแกหุลละมานวา
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จอมรัสสีเจาเนาในถ้ําใหญ เลยเลานบบาทไทถามที่หนทางพระจิ่งจาคํางามบอกไป
ในน้ําทอวา ยังมีปงคะลาเซื้อมัสสาตัวใหญช่ือวา “ปลาอานนท” ทอเขาสุเมรุแกว เฮาก็เคยได
ยินเขาเวาบูฮาณกาลสืบตอมานั้น ตํานานมีอยูทองปลา “อานนท” ตัวใหญ วาแลว คันวาเขือ
บดี ขนาดแทอยาเอื้ออาวคณิง  ทานเอย ผิวาเขือหากทงฤทธีกางาคมจบเพท ก็ดีนั้น เขือจม
มนตซวาดนําไปเขาปากปลา นั้นเทอญ

(พระลักพระลาม : 60)

หนุมานตองเสี่ยงชีวิตเขาไปในทองปลาอานนทเพื่อนําลายแทงกลับมาให
พระราม  ในลายแทงบอกแหลงน้ําตื้นเพื่อขามไปลังกาไว ในที่สุดพระรามก็สามารถหาแหลงน้ําตื้น
เพื่อขามไปลังกาไดสําเร็จ

รามเกียรติ์ทองถิ่นใต
ตอนหนุมานจะจองถนน   หนุมานตองไปหาลายแทงไปลงกา หนุมานตองไป

คนหาตําราจากทาวมหาชมพู ในตําราบอกวาใหเดินทางจากเมืองขีดขินไปทางทิศตะวันตก 7 โยชน 
จะพบพระดาบสนั่งเขาฌานที่โคนตนไทร ตําราจะอยูกับพระดาบสตนนี้ เมื่อหนุมานไปถึงตองฉีก
ตนไทรออกเปน 2 ซีกจึงจะเห็นดาบสถือตําราอยูภายในตนไทร และไดตําราชื่อ “ทํานายโบราณ” 
ตอมา       หนุมานตองเดินทางอีก 7 โยชนตามที่ตําราทํานาย โบราณบอกไวเพราะตําราอีกฉบับ
หนึ่งอยูในกอนหิน หนุมานตองทําลายกอนหินจึงจะพบตําราเลมที่ตองการ เมื่อไดตําราตามที่
ตองการแลว หนุมานจะตองสํารวจเสนทางไปลงกาตามที่ตําราบอกไว จะเห็นไดวาตําราดังที่กลาว
มาเปนลักษณะของลายแทง เปนไปไดวาคนใตนําเอาความเชื่อเกี่ยวกับลายแทงแทรกไวในเรื่อง 
เพราะจากหลักฐานตาง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือบุดมักจะมีเรื่องของลายแทงสําหรับคนหาทรัพย
สมบัติตาง ๆ มากมาย จึงทําใหทราบวาคนใตนิยมในการหาลายแทงเพื่อหาทรัพยสมบัติ

จากการศึกษาความเชื่อที่ปรากฏรวมกันในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ พบวา
รามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ มีความเชื่อที่ปรากฏรวมกัน เชน ความเชื่อดานไสยศาสตรจะปรากฏเหมือน
กันทุกสํานวน จะเห็นวาชาวบานยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องล้ีลับไกลตัวเกี่ยวกับไสยศาสตรมาก เปน
การแสดงใหเห็นถึงความคิดของคนทั้งในเมือง และในทองถ่ินที่ยังยึดติดอยูกับโลกแหงจินตนาการ 
ความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะคนและสัตวจะปรากฏในรามเกียร์ิทองถ่ินลานนาและอีสาน เชน สาเหตุที่
วานรเก็บอาหารไวบริเวณกระพุงแกมเพราะความละโมบ สาเหตุที่วานรกนแดงเพราะนั่งทับผาที่ใช
ซับเลือดปลิง  สาเหตุที่วานรตาลึกเพราะใชตาตอกเสาหลัก  สาเหตุที่วานรมือเทาหมนเพราะไฟไหม
จากการเผาปราสาท เปนตน ความเชื่อเกี่ยวกับนาคจะปรากฏทั้งในรามเกียรติ์อีสานและลานนา อาจ
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เกิดจากชาวอีสาน และชาวลานนาตางคิดวามีพญานาคในลุมแมน้ําโขงจริง  การเลานิทานจึงมักสอด
แทรกเรื่องนาคไปดวยเพื่อบอกความเปนทองถ่ิน สวนความเชื่อเกี่ยวกับลายแทงปรากฏทั้งใน
รามเกียรติ์อีสานและใต

3.1.2 ความเชื่อท่ีปรากฏตางกัน
3.1.2.1 รามเกียรติ์ทองถิ่นลานนา   มีความเชื่อของคนในทองถ่ินที่ปรากฏ ดังนี้

3.1.2.1.1    ความเชื่อทางโหราศาสตร
อานนท อาภาภิรม กลาววา มนุษยมีความกลัวและความตองการอันเปน

แรงขับภายใน (drive) ตามสภาพธรรมชาติ   เชน มนุษยมีความกลัวในภัยพิบัติ หรือเคราะหรายตาง 
ๆ และในขณะเดียวกันมนุษยก็มีความตองการในสรรพสิ่งตาง ๆ อันไดแก ทรัพยสมบัติ ตําแหนง 
อํานาจวาสนา เปนตน มนุษยจึงใชเชาวปญญาของตนสังเกตพิจารณาสิ่งตาง ๆ เพื่อทํานายหรือ
พยากรณ “ส่ิง” ที่อาจจะบังเกิดขึ้นในอนาคต อันมีผลกระทบตอตัวมนุษยและสังคม การสังเกต
พิจารณา (observation) ไดกระทํากันอยางกวางขวาง มีกฎเกณฑที่เปนระเบียบและระบบ            
(systematically) ซ่ึงใคร ๆ ก็สามารถเรียนรู ได     จึงไดยอมรับกันวาเปน “ศาสตร” ที่เรียกกันวา      
“โหราศาสตร” 20

ในเรื่องรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินลานนา เร่ือง หอรมาน มีการพูดถึงความ
เชื่อในเรื่องโหราศาสตรในเรื่องการตั้งถ่ินฐานของพระยารามราช ตอนที่พระยารามราชจะสราง
เมืองใหมโดยท่ีพระยารามราชจะแผลงศรไป แลวใหหอรมานตามลูกศรไป หากศรไปตกที่แหงใด
ใหหอรมานหยุดรอพระยารามราชดวย ปรากฏวาหอรมานกลับไปใชหางปดกวาดสถานที่ไวคอย
พระยารามราช พระยารามราชเลยตรัสวา “บหาวันดียามดีกอน    พอยรีบกวาดเผี้ยวฉันนี้ บเปน     
มงคละแล” (หอรมาน :  32) จะเห็นไดวาพระยารามราชจะมีความเชื่อในการดูฤกษยามกอนที่จะ
สรางเมือง เมื่อหอรมานปดกวาดสถานที่คอยทาพระยารามราช ทําใหเปนการทําใหเสียฤกษยาม ทํา
ใหพระยารามราชตองละทิ้งสถานที่นั้นไป และหาที่สรางเมืองใหมตอไป

วิวัฒน เตมียพันธ กลาวถึงความเชื่อดานโหราศาสตรในการเลือกตั้งถ่ิน
ฐานของลานนาวา การเลือกทําเล และตําแหนงจะตั้งเมืองนั้น ชาวลานนาจะสังเกตลักษณะบริเวณที่
เปนชัยภูมิอันเปนคติความเชื่ออํานาจเหนือธรรมชาติ และการถือโชคลาง คตินี้เปนคติที่ถายทอดสืบ
ตอกันมานานแลว แมกระทั่งอินเดียโบราณการจะเลือกตําแหนงที่ตั้งของเมืองก็จะอาศัยผูชํานาญใน

                                                          
20อานนท  อาภาภิรม, มนุษยกับสังคม : สังคม และวัฒนธรรมไทย, 12-13.
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การดูทําเลที่จะตั้ง เพื่อใหเกิดศิริมงคล และความอยูเย็นเปนสุขของชุมชน และเชื่อวาสามารถปอง
กันการรุกรานจากขาศึกศัตรูที่จะมารุกรานได 21

พระยาประชากิจกรจักร กลาววา คติการเลือกชัยภูมิโดยศึกษาจากสภาพ
ทางกายภาพที่มีลักษณะเปนพิเศษ และชวงเวลาของการโยกยายเขาอยูอาศัยถือเอาฤกษทาง
โหราศาสตรนั้นดําเนินมาตั้งแตสมัยขุนจอมธรรมเชื้อสายลาวจังกราชอันเปนตนตระกูลของพระเจา
เม็งราย ซ่ึงไดสรางเมืองใหมโดยพาพลโยธาพาหนะออกจากเมืองนครเงินยางเขาสูแควนภูกามยาว 
พอขุนจอมธรรมใหอํามาตยราชครูโหราเขาไปตรวจดูภูมิสถานเมืองภูกามยาววาถูกตองตาม         
ศุภนิมิตชัยมงคงสถานควรจะตั้งเมืองหรือไม22

3.1.2.1.2  ความเชื่อเร่ืองปรากฏการณธรรมชาติ
ในรามเกียรติ์ทองถ่ินลานนา เร่ือง หอรมาน มีการพูดถึงความเชื่อเรื่อง

ปรากฏการณธรรมชาติในตอนที่หอรมานไปเอาปนเพื่อใหพระยารามราชสังหารราพณาสวร หลัง
จากที่หอรมานไปเอาปนออกมา น้ําสมุทรลดลงไปครึ่งฝง เพราะน้ําไหลเขาไปในรูปน คนเคยมี
ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณน้ําขึ้นน้ําลง วาสาเหตุมาจากหนุมานทั้ง ๆ ที่ไมสามารถพิสูจนไดวา
จริงหรือไม ความจริงแลวปรากฏการณธรรมชาติที่เกี่ยวกับน้ําขึ้น น้ําลง สามารถพิสูจนตามหลัก
ของวิทยาศาสตรได แตชาวบานมิไดรับการศึกษาสูงเหมือนคนในปจจุบันจึงยังคงมีความเชื่อในส่ิง
ที่อยูเหนือธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากผูเลาหลายคนเลาปรากฏการณน้ําขึ้นน้ําลงตรงกัน จึงทําใหคน
สวนใหญพากันสรุปวา เกิดจากฝมือของมนุษย คือ หนุมานนั่นเอง “หอรมานก็ไปถอดเอาปนเหลม
นั้นออกมาจากน้ําสมุทร น้ําสมุทรก็แหงปกลงไปเคริ่งฝง ๑ แล เหตุวาน้ําไหลเขารูปนเหลมนั้นแล” 
(หอรมาน : 78)

3.1.2.1.3 ความเชื่อเก่ียวกับสถานที่
ในรามเกียรติ์ทองถ่ินลานนาเรื่อง ลังกาสิบโห มีการกลาวถึงชื่อดอยสรรพ

ยาวาเกิดตอนที่อนูมอมแบกภูเขายาไปใหปยสาเก็บตัวยาเพื่อรักษาเจาลคนาซึ่งถูกหอกทิพย      

                                                          
21วิวัฒน เตมียพันธ, “อาคารพักอาศัยลานนา : คติความเชื่อและประเพณีบางประการ

เกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐาน การปลูกสราง และการวางผัง,” ใน วัฒนธรรมพื้นบาน : คติความเชื่อ                   
(กรุงเทพมหานคร : ฝายวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2428), 533.

22พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก (กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, 
2504), 252 – 253.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



416

(โมกขศักดิ์) ของคุนนภา หลังจากที่อนูมอมใหปยสาเก็บตัวยาแลว เจาลัมมาสั่งใหอนูมอมนําเอาภู
เขายาไปใหพนจากบรรดายักษที่ตายแลวเพราะกลัววาหากยักษไดรับกลิ่นยาจะฟนขึ้นมาใหม     อนู
มอมจึงแบกภูเขายาไปไวบนภูเขาใหญลูกหนึ่ง ตอมากลายเปนภูเขายาหลวงแกวดงดีดอยดวน มาจน
ถึงปจจุบัน “อนูมอมเอาภูเขาไปวางไวที่ภูเขาลูกหนึ่ง ตั้งแตนั้นมา ภูเขานั้นไดช่ือวา ‘ภูเขายาหลวง
แกวดงดีดอยดวน’  ตั้งแตนั้นมา” (ลังกาสิบโห : 66) ในเรื่อง ปรัมมเหียร และหอรมาน ก็กลาววา
พระยารามราชใหหอรมานยกภูเขายาตามศรของพระองคไปดวย เพราะพระองคตองการที่จะสราง
เมืองใหม หากศรตกลงที่ใดใหหอรมานวางภูเขายาที่นั่นจนเกิดช่ือภูเขา “ดอยสัพพะยา” มาจนถึง
ปจจุบัน “จุงเอาดอยสัพพะยาไวในหนเหนือที่นั้น” (ปรัมมเหียร : 79)

ในเรื่อง หอรมาน และปรัมมเหียร ผูแตงอธิบายสาเหตุที่มีเมืองละโววา 
เกิดจากตอนที่พระยาพราหมราชตองการสรางเมืองใหม พระยาพราหมราชไดแผลงศรไปแลวให
หอรมานเหาะตามศรไปดวย หากเห็นวาศรตกที่ใดที่นั่นพระยาพราหมราชจะสรางเมืองใหม แตเมื่อ
พระยาพราหมราชไปถึงปรากฏวาหอรมานไดทําความสะอาดบริเวณนั้นเสียกอนพระยาพราหมราช
ตําหนิหอรมานวาไมดูฤกษยามเสียกอน พระองคจึงละเมืองนั้นเสีย คําวา “ละไว” และ  “ละ..” อาจ
เพี้ยนเปนละโวตราบจนปจจุบัน  “…พราหมราชจิ่งกลาวเซิ่งเสนาอามาตยวา เภ ดูราเพื่อนทั้งหลาย 
ในที่นี้เราก็ละไวกอน แลววาอ้ัน เหตุนั้นจิ่งไดช่ือวาเมืองละโววาอ้ันตราบเถิงกาลบัดนี้แล”        (ป
รัมมเหียร : 35) ในเรื่องหอรมาน พระยารามราช กลาววา  “ดูราเพิ่นทังหลาย ที่นี้เราละเสียแล” วา
อ้ัน เหตุนั้นลวดไดช่ือวา “เมืองละโว” วาอั้น มาตราบเถิงกาลบัดนี้แล”  (หอรมาน : 79)

ในรามเกียรติ์ทองถ่ินลานนาเรื่อง หอรมาน ผูแตงอธิบายถึงสาเหตุสถานที่
ที่ตั้งทัพของกษัตริยวามักจะมีหลุมอยูเกิดจากหอรมานยันที่ดินบริเวณนั้นไวทําใหที่ดินบริเวณนั้น
ทรุดลงไป ในเรื่อง หอรมาน หอรมานเปนวานรที่มีฤทธิ์มาก ในตอนไปสืบขาวนางสีดาที่ลงกา เมื่อ
จะเหาะขึ้นไปในอากาศ แผนดินบริเวณที่หอรมานเหาะก็ทรุดตัวลงตราบจนทุกวันนี้

… แลวก็เอาสนตีนยันสยองขึ้นสูอากาศไปลังกาทวีปพนแล แผนดินที่หอรมานยัน
ไปนั้นก็หลมเปนขุมเลิ้กลงไปพอถวมหลังชาง เหตุนั้นสนามแหงทาวพระยาทังหลายตั้งท่ีใด 
ยอมมีขุมมาตราบเถิงกาลบัดนี้แล

 (หอรมาน :  67)

3.1.2.1.4 ความเชื่อเก่ียวกับลักษณะของผูมีบุญ
ในรามเกียรติ์ทองถ่ินลานนามักเอยถึงลักษณะของผูที่มีบุญ วามีลักษณะ

อยางไร โดยเฉพาะการที่ผูอ่ืนกลาวถึงลักษณะของหนุมานวา ดูเปนวานรที่มีบุญ ผูกลาวอาจดูจาก
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ลักษณะของหนุมานที่ดูองอาจ แกลวกลา และไมกลัวใคร เมื่อมีเหตุที่ทําใหหนุมานตองเปนไปก็จะ
มีผู ชุบชีวิตของหนุมานขึ้นมา เชน ในเรื่อง ปรัมมเหียร ตอนที่พระอาทิตยเผาหอรมาน                 
พระอาทิตยพิเคราะหแลวคิดวา หอรมานนาจะเปนผูที่มีบุญไมควรจะใหตายเปลา “รอยสัตวตัวใด
ตัว ๑ มีบุญสมภารไดกตาธิการมามากนักแลว บควรกูหักหื้อตายเสียเทื่อ”  (ปรัมมเหียร : 18) ใน
ตอนที่หอรมานเหาะไปที่อาศรมพระฤๅษี  หอรมานเขาไปเคาะประตูอาศรมของพระฤๅษีตาไฟ เมื่อ
พระฤๅษีลืมตาขึ้นมา หอรมานก็ถูกตาไฟของพระฤๅษีเผาตายเหลือแตเลือดหัวใจหยดหนึ่งติดประตู  
พระฤๅษีเห็นเลือดก็คิดวา หอรมานเปนผูมีบุญ “จิ่งลําเพิงวาเลือดอันนี้รอยวาแมนเลือดสัตวตนมีบุญ
ชะแล กูบควรจักหื้อฉิบหายตายเสียเทอะ” (ปรัมมเหียร : 23) พระฤๅษีจึงชุบหอรมานขึ้นมา ในตอน
ที่หอรมานเขาไปผูกผมของพระยาราภนาสวรกับนางเทวีไวดวยกัน พระยาราภนาสวรก็ใหทหารจับ
หอรมาน ทหารเห็นหอรมานก็วานาจะเปนผูรูศิลปศาสตร “รอยวาคนผูรูศาสตรศิลป  สิปคุณแตงมา
หื้อเปนฉันนี้ เราก็บรูไดแล”  (ปรัมมเหียร : 26)

3.1.2.1.5 ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
 ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนความเชื่อในสิ่งที่มีอํานาจเหนือมนุษยที่
สามารถบันดาลสิ่งตาง ๆ ใหมนุษยได ในรามเกียรติ์ฉบับลานนาสะทอนใหเห็นความเชื่อในสิ่งศักดิ์
สิทธิ์ซ่ึงสวนใหญจะเปนเทวดา เชน พระอาทิตย เชน ในตอนที่หนุมานเหาะไปกินพระอาทิตยเพราะ
เขาใจวาเปนผลไม ทําใหหนุมานถูกพระอาทิตยเผาจนเปนจุณไป คร้ันพระอาทิตยเห็นหยดเลือด
ของหนุมานก็ชุบชีวิตขึ้นมาใหม ใหมีฤทธ์ิกวาเดิม การที่พระอาทิตยเขามามีบทบาทเพื่อชวยตัว
ละครเอกในเรื่อง อาจอนุมานไดวาชาวบานเชื่อวาส่ิงศักดิ์สิทธิ์มีอยูจริง และสามารถคุมครองคนที่
ทําดีใหกลับดียิ่งขึ้น

3.1.2.1.6  ความเชื่อเร่ืองของวิเศษ
 ในรามเกียรติ์ฉบับลานนาผูแตงมีความเชื่อเกี่ยวกับของวิเศษวาจะ

สามารถชวยปกปองคนดี และสังหารคนไมดีได เชน ในเรื่อง พรหมจักรที่ตัวละครตางก็มีของวิเศษ 
เชน พระยาวิโรหาราชมีของวิเศษคือ ดาบสรีกัญไชย และธนูทิพย และเกือกทิพย พระยาพรหมจักร
มีดาบสรีกัญไชย และธนูสิงค สวนหรมารมีดาบสรีกัญไชย เชน ในตอนที่หรมารจองถนนมีจระเข
มาทําลายสะพาน หรมารไดใชดาบสรีกัญไชยฟาดฟนจนจระเขหนีไป

จากการศึกษาความเชื่อในรามเกียรติ์ทองถ่ินลานนาที่เกี่ยวกับตัวละคร
หนุมาน พบวาผูแตงรามเกียรติ์ลานนาจะมีความเชื่อที่เกี่ยวกับโหราศาสตร ปรากฏการณธรรมชาติ 
เชน ปรากฏการณน้ําขึ้นน้ําลง  ลักษณะของคนดี คือ จะตองมีลักษณะของผูมีบุญ นอกจากนี้ยังมี
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ความเชื่อเกี่ยวกับสถานที่ ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเกี่ยวกับของวิเศษซึ่งเปนความเชื่อ
ที่สําคัญในการดําเนินเรื่องทําใหเร่ืองมีความสมจริงมากขึ้น ผูอาน ผูฟงจะพอใจและไมเกิดความรู
สึกขัดแยงใด ๆ

3.1.2.2 ความเชื่อในรามเกียรติ์ทองถิ่นใต
3.1.2.2.1   ความเชื่อเร่ืองโชคชะตาราศี
ในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินใตฉบับวัดควนเกย มีการกลาวถึงตําราที่ชื่อ 

“แทงศาสตร” ซ่ึงจะเปนตําราที่วาดวยการพยากรณโชคชะตา เมื่อผูใดตองการจะดูโชคชะตาราศี ก็
จะใชไมแหลมแทงสอดเขาตามชองวางระหวางหนาหนังสือนั้น ถาแทงตองที่ใดก็จะไดรูชะตาของ
ตนตามที่ขอความพยากรณไว ในเรื่องรามเกียรติ์ทองถ่ินใตมีอนุภาคที่เกี่ยวกับตัวละคร หนุมาน
ปรากฏอยู ซ่ึงเปนภาพตอนหนุมานเผาลงกา แลวไฟติดหาง ดับไมได ตีความทางพยากรณไดวา 
ชะตาจะอาภัพ ทําคุณมักไดโทษ พระเคราะหราย แตเอาดีไดดวยปญญา เพราะบุญวาสนาในตัวเอง

จากการศึกษาความเชื่อในรามเกียรติ์ภาคใตเกี่ยวกับตัวละครหนุมาน พบ
วาผูแตงรามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกยจะมีความเชื่อในสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ เชน การดูโชคชะตาราศี 
ซ่ึงจะไมเหมือนกับในรามเกียรติ์ภาคอีสานและลานนาซึ่งจะเนนเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติมาก
กวา

จากการศึกษาความเชื่อในรามเกียรติ์ทองถ่ินตาง ๆ  พบวารามเกียรติ์ฉบับ
ทองถ่ินจะมีความเชื่อที่หลากหลายกวารามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก อาจเกิด
จากคนในทองถ่ินยังยึดมั่นอยูกับธรรมชาติ ดินฟาอากาศ และความเปนทองถ่ินของตนจึงยังคงยึด
มั่นสิ่งที่ตนมีอยูมากกวาคนในภาคกลาง เชน ความเชื่อเรื่องสถานที่ ความเชื่อเร่ืองลักษณะของผูมี
บุญ ความเชื่อเร่ืองของวิเศษซึ่งความเชื่อนี้สําหรับคนภาคกลางแลวนับวันจะเจือจางลงดวยเปนภูมิ
ภาคที่มีเทคโนโลยีทันสมัย คนก็ยอมเชื่อส่ิงที่เปนวิทยาศาสตรมากขึ้น

3.2 คานิยมของคนในทองถิ่น
คานิยม (values) เปนสิ่งสําคัญขั้นมูลฐานในการทําความเขาใจถึงพฤติกรรมของบุคคล 

เพราะพฤติกรรมหรือการแสดงออกตาง ๆ ของบุคคลยอมขึ้นอยูกับลักษณะคานิยมที่เขามีอยู23 ใน

                                                          
23ณรงค  ศรีสวัสดิ์, สังคมวิทยาชนบท (พระนคร : โรงพิมพ คุรุสภา, 2513), 39.
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บางครั้งบุคคลตองเผชิญกับการตัดสินใจ หรือในบางสถานการณเขาตองตัดสินใจวาเขาตองปฏิบัติ
อยางไร การเลือกในสิ่งที่เขาตองการหรือการเลือกในสิ่งที่เขาตองปฏิบัติคือ “คานิยม” ของบุคคล
นั่นเอง

ฉวีวรรณ  วรรณประเสริฐ กลาววา คานิยมเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม สังคม
จะเจริญกาวหนาหรือเสื่อมก็ขึ้นอยูกับคานิยมของคนในสังคมนั้น ๆ ฉะนั้นการสรางคานิยมที่       
ถูกตอง และเหมาะจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง24

ผะอบ  นะมาตร  กลาววา คานิยมเปนพฤติกรรมที่มนุษยเลือกทํา (selective  behavior)   
พฤติกรรมที่คนในสังคมหนึ่งเลือกกระทํายอมเหมือน ๆ กัน แตเมื่อเทียบกับสังคมอื่นพฤติกรรม   
ดังกลาวอาจจะเหมือนกันหรือตางกันได

คานิยม จะมีองคประกอบดังตอไปนี้
1. มีพื้นฐานดานความคิดอยางหนึ่งซ่ึงมากกวาความรูสึกแบบธรรมดาของบุคคล
2. มีผลบังคับใหบุคคลปฏิบัติตาม และมีสวนผลักดันใหเกิดการเคลื่อนไหวทางอารมณ

ของบุคคล
3. เปนมาตรการที่จะใหบุคคลตัดสินใจวา อะไรจะเปนเปาหมายที่แทจริงในการเลือกหรือ

ตัดสินสิ่งหนึ่งส่ิงใด
4. ตองมีสวนเกี่ยวของอยางสําคัญตอวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม มิใชเกี่ยวของอยางผิวเผิน

25

พนัส  หันนาคินทรกลาววา  คานิยมเปนสวนประกอบสําคัญที่จะบงชี้วาเราจะประพฤติ
ปฏิบัติตัวอยางไรทั้งตอตัวเองและตอสังคมการเลือกการกระทําของคนแตละคนขึ้นอยูกับคานิยมที่
เขายึดถืออยูเปนประการสําคัญ26

พัทยา  สายหู กลาววา คานิยมหมายถึง ส่ิงที่นิยมยึดถือประจําใจที่ชวยตัดสินใจในการเลือก
กระทํา มนุษยจะตองอาศัยคุณคาประจําตัวเปนเครื่องกําหนด และจะเลือกทําอะไรตองอาศัยคุณคาที่
ตนยึดถือเปนเครื่องกําหนดทั้งส้ิน27

                                                          
24ฉวีวรรณ  วรรณประเสริฐ, สังคมไทย (ปตตานี : ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคม

ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, ม.ป.ป.), 40.
25ผะอบ  นามาตร, เอกสารคําสอนวิชา A5.203 สังคมวิทยาเบื้องตน (นครปฐม : ภาค

วิชาสังคมศาสตร อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 147.
26พนัส  หันนาคินทร,  การสอนคานิยม, 15.
27พัทยา สายหู , โลกสมมุติ (กรุงเทพมหานคร : ศึกษิตสยาม, 2516), 51 – 52.
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สรุปคานิยม คือ พฤติกรรมที่บุคคลเลือกที่จะกระทํา เพราะเห็นวาเหมาะแกสังคมสวนรวม
ส่ิงที่มนุษยเลือกที่จะปฏิบัติตองขึ้นอยูกับวิถีชีวิตที่บุคคลอาศัยอยูเปนสําคัญ

ที่มาของคานิยมของสังคมไทย
1. คนไทยใชหลักธรรมพุทธศาสนาในการอบรมสั่งสอนศีลธรรม หรือหลักธรรมทางพุทธ

ศาสนาใหแกบุตรหลานตั้งแตเล็ก ๆ พุทธศาสนาจึงทําใหเกิดคานิยมในสังคมไทย เชน การเคารพ   
ผูอาวุโส

2. คนไทยใชหลักของศาสนาพราหมณเขามาเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทย ศาสนา
พราหมณจึงทําใหเกิดคานิยมในสังคมไทย

3. ระบบศักดินา  สังคมไทยผูกพันกับระบบศักดินามาเปนเวลานาน ตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร ระบบศักดินาจึงมีบทบาทสําคัญในการสรางคานิยม

4. คนไทยสวนใหญที่เปนเกษตรกรอยูในชนบท  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (agrarian  
society) มีความผูกพันกันอยางใกลชิดตามสภาพของทองถ่ิน  ชาวชนบทที่อาศัยอยูในละแวกบาน
เดียวกันจะมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน ใครไดรับความเดือดรอน ก็จะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

5. คนไทยสวนใหญมีความเชื่อในอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนผลมาจากความกลัวภัยพิบัติ
ตาง ๆ จึงมีการกราบไหวออนวอนขอใหส่ิงศักดิ์สิทธิ์คุมครองปองกัน ทําใหคนไทยมีคานิยมใน
เร่ืองสิ่งเหนือธรรมชาติ28

คานิยมมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. คานิยมตองมีพื้นฐานทางความคิดลึกซึ้งกวาธรรมดาโดยทั่วไป ความคิดนั้นตองมั่นคง

แนนอน ไมแปรเปลี่ยนอยางงายดาย
2. คานิยมตองมีผลบังคับใหบุคคลปฏิบัติตาม และมีสวนผลักดันใหเกิดการไหวทางอารมณ

ของบุคคล
3. คานิยมตองเปนมาตรการที่จะใหบุคคลตัดสินใจวาอะไรเปนเปาหมายที่แทจริง ในการ

เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
4. คานิยมตองมีสวนเกี่ยวของอยางสําคัญตอวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมมิใชเกี่ยวของอยาง

ผิวเผิน29

                                                          
28อานนท  อาภาภิรม,  มนุษยกับสังคม : สังคมและวัฒนธรรมไทย, 7.
29เร่ืองเดียวกัน, 7.
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คานิยมของคนไทยสามารถแบงเปน 2 ลักษณะ30 ดังนี้
1. คานิยมสําคัญทั่วไป เปนคานิยมที่คนไทยสวนใหญสนใจ ยกยอง อยากได  อยากทํา ได

แก
1.1 นับถือพุทธศาสนา ชาวไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ในชนบทจะมีผูมีจิต

ศรัทธาก็อยากทําบุญตักบาตรทั้งในวัด และนอกวัดมากขึ้น
1.2 เคารพผูอาวุโส  ขนบธรรมเนียมไทยมักจะยกยองใหเกียรติ์แกผูอาวุโสและ

ประเพณีบางอยางแสดงถึงการเคารพผูอาวุโส
1.3 กตัญรููคุณ  เปนคุณธรรมนายกยองและถายทอดไปสูบุคคลทุกผูทุกนาม การ

ย้ําความกตัญรููบุญคุณคน แสดงออกเปนพิธีการตาง ๆ เชน พิธีไหวครู
1.4 ยกยองผูมีความรู  ทัศนะของคนไทยคือ เชื่อวาคนที่มีความรูจะเปนผูที่รอบรู 

และนาเชื่อถือ สังเกตไดจากวรรณคดีไทยมักจะยกยองนักปราชญ
1.5 เชื่อถือโชคลาง  เพราะไมเชื่อตัวเอง ทําใหหันไปสนใจสิ่งล้ีลับที่คิดวานาจะบัน

ดาลใหมีความรุงเรืองหรือโชครายก็ได เพื่อใหเกิดความสบายใจ
1.6 ใหอภัยกันงาย อาจจะมาจากอิทธิพลของศาสนา ที่ทําใหคนไทยมีจิตใจเมตตา 

ตอกัน ไมผูกพยาบาท จองเวรตอกัน
นอกจากคานิยมดังที่กลาวมาแลว ยังมีคานิยมที่คนในชนบทมีมากกวาคนในสังคมเมือง ดัง

นี้
1. ยอมรับบุญรับกรรมไมโตแยง  เพราะเชื่อวาทําดีจะไดดี ทําชั่วจะไดช่ัว ฉะนั้น 

ถาประสบโชครายก็เชื่อวาเปนเรื่องของกรรมเกา ที่ตองยอมรับในชาตินี้
2. รักญาติพี่นอง ในหมูบานเดียวกันชาวบานมักนับญาติพี่นองกัน ดังนั้นเมื่อมี

อะไรมักเกื้อกูลกันดังญาติมิตร

3.2.1 คานิยมท่ีปรากฏในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ  มีดังนี้
3.2.1.1  คานิยมในดานความกตัญู
รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

 การที่หนุมานมาเปนทหารของพระราม นอกจากความจงรักภักดีแลวสวนหนึ่ง
อาจเกิดจากความกตัญตูอพระราม  ผูเขียนวิทยานิพนธคิดวาประเด็นสําคัญที่ทําใหหนุมานรักและ
กตัญูในตัวพระรามเกิดจากหนุมานเห็นในความพิเศษของพระราม สังเกตไดจากตอนที่หนุมาน

                                                          
30ผะอบ  นามาตร, เอกสารคําสอนวิชา A5.203 สังคมวิทยาเบื้องตน, 154 – 156.
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พบพระรามครั้งแรก พระรามเห็นคุณคาของหนุมาน เพราะพระรามสามารถเห็นรูปกายที่ซอนอยู
ของหนุมาน  และบอกพระลักษมณวาหนุมานมิใชวานรปาธรรมดา  พระลักษณกลับมองไมเห็น 
หนุมานเลยมาอยูกับพระราม ตอมาเมื่อหนุมานไดใกลชิดกับพระรามมากขึ้นหนุมานกลับยิ่งรักและ
เคารพในตัวพระราม เนื่องจากพระรามเปนผูที่รูจักวางตัวใหผูนอยเคารพ เชน การแสดงตนให
ทหารเห็นถึงความมุงมั่นในการทํางาน เชน เมื่อพระรามลั่นวาจาวาจะทําสงครามกับฝายทศกัณฐ
เพื่อแยงนางสีดาคืนมาใหได พระรามก็ทําได  พระรามเปนผูที่อานคนไดอยางทะลุปรุโปรง รูวางาน
ไหนเหมาะกับใคร เชน การใหองคตไปสื่อสารที่กรุงลงกา เพราะเห็นวาองคตเปนบุตรนางมณโฑ 
และเคยทําใหทศกัณฐไดรับความอับอายมากอน นอกจากนั้นพระรามยังเปนนายที่ใหโอกาสคน 
เชน พระรามใหพิเภกซ่ึงเปนนองของทศกัณฐมาอยูดวยโดยไมกลัววาพิเภกจะลอบทํารายตนทีหลัง  
นอกจากนั้นพระรามยังใหโอกาสในการทํางานอยางเต็มที่ ไมเคยทําใหลูกนองตองเจ็บช้ําน้ําใจ 
พระรามจะใหรางวัลหากเห็นวาลูกนองทํางานไดนาประทับใจ เชน มอบแหวนใหหนุมานตอนที่
หนุมานนําพระรามกลับมาจากเมืองบาดาลได และสังหารไมยราพจนตาย พระรามแสดงความชม
เชยหากลูกนองทําดี เชน พระรามกลาวชมวาหนุมานเปนทหารที่ใชไหนไดดั่งใจเมื่อเห็นหนุมาน
ทํางานสําเร็จ พรอมทั้งนําศีรษะของศัตรูมาเปนหลักฐานดวย การทํางานกับพระราม  หนุมานจะ
สามารถแสดงความสามารถไดอยางเต็มที่ แมหลายครั้งหนุมานจะทํางานเกินสั่งก็ตาม เชน การเผา
ลงกา สรางเมืองเอง พระรามแสดงความมีน้ําใจกับหนุมานมาก สังเกตไดจากหลังจากเสร็จสงคราม
แลวพระรามยังยกเมืองใหหนุมานครองกึ่งหนึ่ง เมื่อหนุมานปฏิเสธ พระรามก็ยังใจดีสรางเมืองใหม
ใหหนุมาน เปนการแสดงใหเห็นถึงน้ําใจของพระรามที่มีตอหนุมานซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ยิ่งทําให   
หนุมานแสดงความกตัญตูอบแทนพระรามมิใชเพียงการจงรักภักดีเพียงอยางเดียว

รามเกียรติ์ทองถิ่นลานนา
คานิยมดานความกตัญูในรามเกียรติ์ทองถ่ินลานนา ในรามเกียรติ์ทุก ๆ 

สํานวนตัวละครหนุมานจะมีความกตัญตูอผูมีพระคุณ ในเรื่อง อุสสาบารส ถึงแมวาหนุมานจะมี
พอเล้ียงหลายคนแตหนุมานก็ไมรังเกียจเดียดฉันทหนุมานไปแสวงหาผลไมมาเลี้ยงดูแม พอเล้ียง
และพระฤๅษีอยูเปนนิจ “สวนอันวาหอรมานก็มาสูที่อยูแหงตน ก็เทียรยอมไปแสวงหาหัวมันและ
ลูกไมมาเลี้ยงเจารสีและพอแมแหงตนนั้นแล ลางเทื่อก็เอาเงินและทําเมือสูเมืองคน ก็ซ้ือเอาเขาและ
เกลือมาเลี้ยงเจารสี และพอแมแหงตนหั้นแล”  (อุสสาบารส :  68)
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รามเกียรติ์ทองถิ่นอีสาน
คานิยมดานความกตัญูในรามเกียรติ์ทองถ่ินอีสาน ในเรื่อง พระลักพระลาม 

และพระรามชาดก ถึงแมหนุมานจะมีนิสัยเจาชู พาลเกเรตอคนอื่นแตกับครอบครัวของตน           
หนุมานจะรักและยกยอง สังเกตไดจากตอนที่เสร็จสิ้นจากการศึกสงคราม หนุมานจะเนรมิตสรางที่
อยูใหพอแมอยูไมใหลําบาก แมในตอนทําศึกหนุมานก็จะมีหนาที่ดูแลแม เชน อุมแมไปดวยไมให
นางเดินจนเหนื่อย  เปนตน ในเรื่อง พระลักพระลามในตอนที่หุลละมานทะเลาะกับมะกัดติง        
พระลามตีหุลละมานที่ไปมีเรื่องกับมะกัดติงกอนเพราะเปนนิสัยของคนพาล พระลามสอน           
หุลละมานถึงการประพฤติตนเปนคนดีวา หุลละมานจงเปนเหมือนลูกแกวใหสมกับที่พอแมไดเล้ียง
มา อยาทําตนเปนเหมือนลูกหินที่กล้ิงไปมาเพราะเปนลูกที่นิสัยไมดี ทําใหคนอื่นเยยหยัน คนที่ดีจะ
มีความรุงเรืองไมปดบังอําพรางกัน จงทําตนใหเหมือนเดือนดาวที่อยูในคืนวันเพ็ญ จึงจะขึ้นชื่อวา
เปนลูกแกวมีชาติตระกูลที่รุงเรือง ควรเอาใจใสในญาติพี่นองของตน ใหมีใจเขมแข็งประดุจหิน ใคร
ทําดีก็ควรคบหา เพื่อนพี่นองเปรียบประดุจดวงตาของตนเอง

เจาจงเปนลูกแกวมะณีโชติโฮงแสง ใหคูณเรือนซานพอแมคนเพียรเลี้ยงอยาคือลูก
หีงคีเตนเขาตีกางเดิ่น จักเปนลูกชั่วชาชาวบานเพิ่นซิหยัน คนปะเสริฐนั้นจักเฮืองฮุง คองกะ
สัตร อยาอําพางบแมนคองควรเวน ใหคือเดือนดาวแจงวันเพ็งใสสองจิ่งเอิ้นวา เปนลูกแกว
สกุลสรางหากฮุงเฮือง เอาใจญาติพี่นองเชื้อชาติเดียวกันใจใหแข็งปานหินก็หากเฮืองเมือง
หนาใผทําดีไวยินดีหมายเพิ่ง เสี่ยวสหายพี่นองแพงไวดั่งหนวยตา

(พระลักพระลาม : 86)

3.2.1.2 คานิยมในเรื่องการเคารพผูอาวุโส
รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกแสดงใหเห็นถึงคานิยม

ในเรื่องการเคารพผูอาวุโสที่เกี่ยวกับหนุมาน เชน การที่หนุมานเคารพสุครีพผูเปนนา  สุครีพคิดส่ิง
ใดหนุมานจะเห็นดีเห็นงามดวย    เชน สุครีพชวนหนุมานไปกราบทูลพระรามเรื่องการเกณฑพล
วานรเมืองขีดขินมาชวยพระรามทําสงคราม หนุมานก็ตามใจสุครีพ ดวยสุครีพเปนผูอาวุโสกวา และ
อยูในฐานะนาดวย

ท้ังนี้สุดแตควรการ ตัวหลานไมขัดบทศรี
วาแลวสําแดงฤทธี สองกระบี่ก็พากันเหาะมา

(บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 2 : 45)
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 สวนองคตซึ่งเปนลูกพี่ลูกนองกับหนุมานก็มีความเคารพในตัวหนุมานเชนเดียว
กัน เชน หนุมานชวนใหองคตไปลวงเอาอาวุธของสัทธาสูร องคตก็ไมปฏิเสธ

จะขอองคตหลานอินทร กับกระบินทรหารอยทวยหาญ
ไปดวยจะไดชวยรอนราญ ผานฟาจงทรงพระเมตตา

(บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 3 : 165)

ในตอนที่หนุมานชวนองคตไปลวงเอากลองดวงใจของทศกัณฐซ่ึงเปนงานที่
เสี่ยงภัยมากอาจถึงตายได แตองคตก็ไปกับหนุมาน

จะขอแตองคตผูนอง จะไดชวยตรึกตรองแกไข
ดวยเคยรวมจิตรวมใจ ภูวไนยจงโปรดปรานี

(บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ เลม 3 : 335)

รามเกียรติ์ทองถิ่นลานนา
ในรามเกียรติ์ลานนา เร่ือง หอรมาน และปรัมมเหียร ตอนที่หอรมานไปชวย

พระรามซึ่งถูกพระยาปตตหลุมลักไปเมืองบาดาล หอรมานเขารบกับหัททยี หัททยีบอก หอรมานถึง
ช่ือพอของตน ตอมาจึงไดรูวาเปนพอลูกกัน หัททยีแสดงความเคารพหอรมานซึ่งอาวุโสกวา  และ
อยูในฐานะบิดา หัททยีกราบขอโทษหอรมาน “…หัททยีจิ่งกราบไหวพอแหงตน บอกกิจจะทังมวล
อันแมหากบอกไวแกตน กับดวยหอรมานอันเปนพอซูประการหั้นแล” (หอรมาน : 76)  “สวนวา
หัตถยี ก็ไหวพอแหงตนก็สันมาคาระก็มีหั้นแล” (ปรัมมเหียร : 31)

3.2.1.3  คานิยมในเรื่องการยกยองผูมีความรู
รามเกียรต์ิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ลักษณะของผูมีความรู คือ 

เปนผูมีฤทธิ์ กอนที่หนุมานจะมีฤทธิ์เดช เปนที่ทราบกันวาหนุมานจะตองเรียนวิชามากอน ซึ่งผูที่
ถายทอดวิชาใหหนุมาน คือ พระอิศวรนั่นเอง หนุมานจึงมีฤทธิ์มาก เชน หนุมานมีฤทธิ์ในการเหาะ
เหินเดินอากาศได แปลงกายได เชน แปลงกายเปนเหยี่ยวเพื่อสืบขาวการซอนตัวของกุมภกรรณ 
แปลงกายเปนกระบือเพื่อทําใหบรรลัยกัลปหมดแรง แปลงเปนใยบัวติดสไบนางพิรากวน แปลง
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กายเปนหมาเนาเพื่อทําลายพิธีลับหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ  แปลงกายเปนหนุมรูปงามเพื่อ
ใหนางวานรินไวใจ  แปลงกายเปนทศกัณฐเพื่อทําลายพิธีหุงน้ําทิพยของนางมณโฑ เปนตน

การที่หนุมานมีอิทธิ์ในการทํางานเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถที่มี
เหนือกวาวานรธรรมดา  และเปนการบอกผูอานดวยวาคนที่มีความรูเปนคนที่นายกยอง และนาชื่น
ชมมากกวาคนที่ไมไดรับการศึกษา

รามเกียรติ์ทองถิ่นลานนา
การยกยองผูมีความรู ในรามเกียรติ์ฉบับลานนา ลักษณะของตัวละครหนุมานมี

ความรูมีการแสดงออก คือ มีฤทธิ์ เชน การแปลงกาย ตัวละครหนุมานในรามเกียรติ์ทุก ๆ เร่ืองจะ
สามารถแปลงกายได ซ่ึงการแปลงกายจะมีจุดประสงคเพื่อประโยชนในการลอลวงศัตรู การแปลง
กายเพื่อลอลวงศัตรูจะเปนสวนหนึ่งของการทําสงครามกับฝายทศกัณฐ เพื่อทําใหศัตรูสับสน และ
หลงเชื่อตนจะไดทํารายไดงาย เชน การแปลงกายเปนแมงแดงในเรื่อง หอรมาน ปรัมมเหียร และ
พรหมจักร เพื่อฆายักษ การแปลงเปนนกกระสา และแมลงวันหัวเขียวในเรื่อง ลังกาสิบโห เพื่อแอบ
ฟงการสนทนาของศัตรู  นอกจากนั้นยังมีฤทธิ์จากการเหาะเหินเดินอากาศได ในรามเกียรติ์ฉบับ
ทองถ่ิน หนุมานจะมีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถเหาะเหินเดินอากาศได การเหาะเหินเดินอากาศที่ปรากฏ
ใหเห็นอยางเดนชัด เชน การเหาะเพื่อไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา การใชอิทธิฤทธิ์ในเรื่องของ
การเหาะเหินเดินอากาศไดเปนการชวยทําใหการทํางานของหนุมานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เชน 
การเหาะไปเก็บยารักษาพระลักษมณใหทันเวลา การเหาะไปหาพระฤๅษีเพื่อใหพระฤๅษีบอกวิธีดับ
ไฟที่หาง เปนตน การแสดงออกในลักษณะนี้เปนคานิยมของชาวบานที่สะทอนใหเห็นวาคนไมเกง
ชาวบานจะไมยกยอง

รามเกียรติ์ทองถิ่นอีสาน
 การที่ชาวบานจะยกยองผูมีความรูเปนการแสดงใหเห็นวาชาวบานยกยองคน

เกง เชน หนุมานซึ่งแสดงใหเห็นในดานการมีฤทธิ์ เชน การแปลงกาย เชน การแปลงกายเปนมาใน
เร่ือง พระลักพระลาม เพื่อไมใหฝายของทศกัณฐจับตัวได เปนตน การแปลงกายดังที่กลาวมาเปน
การแสดงใหเห็นถึงคานิยมในเรื่องความรูในเรื่องเวทมนตรคาถาที่มีเหนือตัวละครอื่น เพราะหากมี
มีความรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่งยอมไดเปรียบในการทํางาน เชน การทําสงคราม หรือทํางานในดานตาง ๆ 
ตอนที่หุลละมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา หุลละมานแปลงกายราวกับพระอินทรเพื่อทําให
หญิงเมืองลงกาเกิดความรักใครชอบพอ หรือในตอนที่หุลละมานแปลงกายงามราวกับพระอินทรไป
ขอใหโมกขะสักออนนอมตอพระลามโดยการสงเครื่องบรรณาการไปให การแปลงกายดังที่กลาว
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มา ทําใหดูมีสงาราศี เปนที่นาเกรงขามของศัตรู “เตโชแกวหุลละมานฤทธีมาก บาก็นีรมิตเนื้อโสม
ทาวดั่งอินทร ทงแทนแกวเปนอาสนสูง”  (พระลักพระลาม :  110-111)  ในตอนไปสืบขาวนางสีดา
ที่เมืองลงกา หุลละมานแปลงกายเปนหนุมรูปงาม แตงตัวใหดูงดงามและมีไพรพลหอมลอมเพื่อ
เสริมบารมี

ทาว จิ่งนีรมิตไดตัวแทฮูปคน โสมเสลางามดั่งพรหมภายฟา ทาวจิ่งนีรมิตผาผืนคา
แสนคํา พุนเยอบาเลานุงทงงามแยม จิ่งนีระมิตแหวนใสกอยคอใสสังวาลยหัวนั้นทัดดอกไม
กะจอนตางใสหู ดูดั่งคือควรแทลีลายายยาง ดูดั่งโสมฮูปทาวงามยอยดั่งพระอินทร

(พระลักพระลาม :  48)

เมื่อหญิงชาวลงกาเห็นหุลละมานถึงกับหลงใหลในความงามของหุลละมาน“ลิง
กังนี้สังมางามเสมอหลอ แทนอ คือดั่งเหลาเซี่ยนไวงามลนล่ืนคนฮอยวาบาบาวทาวแนวเจาหนอ
พญา แทลือ” (พระลักพระลาม :  48)

จะเห็นวาในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินผูแตงจะใหความสําคัญกับการศึกษามาก ตัว
ละครหนุมานในรามเกียรติ์ทุก ๆ เร่ืองจะตองไดรับการศึกษาเลาเรียนจากพระฤๅษี การที่ผูแตงเนน
เร่ืองของการศึกษาอาจเล็งเห็นแลววาการศึกษาชวยใหตัวละครสามารถเอาตัวรอด และสามารถปอง
กันตนจากภัยอันตรายตาง ๆ ได เชน ในเรื่องพระลักพระลาม หุลละมานเรียนจบเวทยตั้งแตอยูใน
ครรภมารดา

3.2.1.4 คานิยมในการมีภรรยาหลายคน
รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
ในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมีคานิยมเกี่ยวกับหนุมาน

ในการมีภรรยาหลายคนซึ่งเปนไปตามขนบของวรรณกรรมที่นิยมใหตัวละครเอกมีภรรยาหลายคน 
เพราะแสดงใหเห็นถึงความเปนผูที่มีเสนห ในวรรณคดีไทยที่แสดงใหเห็นถึงความเจาชูของตัวเอก 
เชน ขุนขางขุนแผน พระลอ เปนตน หนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
จึงมีภรรยาถึง 5 คน คือ นางบุษมาลี นางสุพรรณมัจฉา นางเบญกาย นางวานริน และนางสุวรรณ   
กันยุมา
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รามเกียรต์ิทองถิ่นอีสาน
คานิยมในรามเกียรติ์ทองถ่ินอีสานในดานการมีภรรยาหลายคน   หนุมานใน

รามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินอีสานจะเปนตัวละครที่มีนิสัยเจาชูมีภรรยาหลายคน ซ่ึงเปนไปตามลักษณะ
ของวรรณกรรมอีสานที่ตัวละครเอกฝายชายนิยมการมีภรรยาหลายคน เชน เร่ือง  สุพรมโมกขา ซ่ึง
ตัวละครเอกมีภรรยา 3 คน คือ นางไขฟา ลูกสาวพญานาค และ ลูกสาวพญามดงาม เร่ือง สุริวงศ        
ทาวสุริวงศไดทั้งคน กินรี และลูกสาวยักษ31 เปนตน หุลละมานในเรื่อง พระลักพระลาม มีภรรยา
ถึง 3,000 คน ฉัตรยุพา  สวัสดิพงษ    กลาววา การที่เนื้อเรื่องกําหนดใหตัวละครมีภรรยาหลายคน 
เปนการแสดงใหเห็นถึงบุญบารมีอันยิ่งใหญเปนลักษณะประการหนึ่งที่ทําใหผูเขียนรูสึกวามี
ลักษณะนิสัยเปนมนุษยธรรมดามากกวาพระโพธิสัตว ตามปกติพระโพธิสัตวในวรรณคดีชาดก
นั้น มักจะมีมเหสีคนเดียว และจะไมฝกใฝในโลกียวิสัยมากนัก และในตอนสุดทายของเรื่องอาจ
จะเลิกเกี่ยวของกับมเหสีไปเลย โดยการรักษาศีลบาง บางเรื่องก็ไมปรากฏวามีมเหสี แตถาเปนวร
รณคดีที่อาศัยเคาเรื่องจากชาดกนอกนิบาต เชน ปญญาสชาดก    พระโพธิสัตวก็มักจะมีลักษณะ
เปนแบบกษัตริยในเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ เชนกัน 32

จากการศึกษาหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับภาคอีสานปรากฏวาหนุมานจะเปนตัว
ละครที่มีภรรยาหลายคน และมีนิสัยเจาชูอนุภาคเกี่ยวกับความเจาชูเปนสิ่งที่ทางอีสานคิดวาเปน
เร่ืองปกติ     ผูอานยอมรับได และเปนเรื่องที่คุนเคยอยูแลว แตจะตรงกันขามกับหนุมานในทองถ่ิน
เหนือ ซ่ึงสวนใหญมักจะประพฤติพรหมจรรย ถึงแมหากจะมีมเหสีคงมีมเหสีคนเดียว หนุมานใน
ทองถ่ินเหนือจะเปนผูถือศีลทํานองเดียวกับโพธิสัตวจึงไมของแวะกับสตรีใด ซ่ึงเปนไปไดเชนเดียว
กันวา   ผูชายทางเหนือสวนใหญจะไมเจาชู

จากการศึกษาคานิยมในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินตาง ๆ พบวารามเกียรติ์ฉบับพระ
บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รามเกียรติ์ฉบับลานนา และรามเกียรติ์ฉบับอีสานจะมีคา
นิยมในดานการเคารพผูอาวุโส   คานิยมในการยกยองผูมีความรู ชาวบานจะใหความสําคัญกับการ
แสวงหาความรูมากซึ่งเราจะมองวาผูแตงจะเนนเรื่องปญญามากกวาวัยวุฒิ สังเกตไดจากตัวละคร

                                                          
31จารุวรรณ ธรรมวัตร, ลักษณะวรรณกรรมอีสาน (มหาสารคาม  : มหาวิทยาลัย        

ศรีนครินทรวิโรฒิ  มหาสารคาม, 2521).
32ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ, “การเปรียบเทียบรามเกียรติ์ฉบับลานนาและฉบับภาคใต” 

(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม, 2522), 168.
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หุลละมานในเรื่องพระลักพระลาม ที่เรียนจบศาสตรตั้งแตอยูในครรภมารดา ผูเขียนวิทยานิพนธ
คิดวาผูแตงรามเกียรติ์อีสานอาจตองการใหผูอานเห็นถึงประโยชนของการเรียนวาจะเกิดผลดีแก
ตัวเอง เชน หุลละมานที่เรียนศาสตรจบตั้งแตวัยเยาวจึงทําใหสามารถเหาะเหินเดินอากาศได แปลง
กายได  นอกจากนั้นยังมีคานิยมในดานความกตัญเูพื่อจะไดเปนคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต 
สวนคานิยมการมีภรรยาหลายคนอาจไมนิยมนัก เพราะยังมีชายหนุมจํานวนมากที่ยังมีคานิยมใน
เร่ืองผัวเดียวเมียเดียว ครอบครัวจะไดไมเกิดความแตกราวขึ้น   คานิยมในการมีภรรยาหลายคน
อาจเปนสิ่งที่ดูดีหากปรากฏในวรรณคดีเทานั้น เพราะหากตัวละครเอกมีภรรยาเพียงแคคนเดียว  
ความมีเสนหของตัวละครเอกก็จะนอยลง ความมีอรรถรสในเรื่องก็จะนอยลงไปดวย

3.3 ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของคนในทองถิ่น
พระยาอนุมานราชธน ไดใหคําอธิบายวา ประเพณีและวัฒนธรรมเปนสิ่งเดียวกัน คือเปน

ส่ิงที่ไมใชมีอยูในธรรมชาติโดยตรง แตเปนสิ่งที่สังคมหรือคนในสวนรวมสรางใหมขึ้นแลวถาย
ทอดใหแกกัน ประเพณีเปนวัฒนธรรมลักษณะหนึ่ง ประเพณีจะมีความเจริญงอกงามก็ตกอยูใน
เงื่อนไขแหงวัฒนธรรม 3 ประการคือ

1. ส่ิงใดที่สังคมสรางขึ้นใหเปนมรดกของสังคม ส่ิงนั้นผูมาทีหลังมีหนาที่ตองรับและสืบ
ตอไวเปนรากฐานแหงความเปนอยูแหงสังคม

2.  ส่ิงใดรับไวเปนมรดกของสังคม ส่ิงนั้นผูมาทีหลังมีหนาที่ตองรับและสืบตอไวเปนราก
ฐานแหงความเปนอยูแหงสังคม

3. สังคมที่เปนเจาของแหงวัฒนธรรมนั้น ยังตองรูจักทําใหวัฒนธรรมของตนงอกงามแพร
หลาย ดวยการอบรมสั่งสอนและเผยแพรแกคนในสังคมอื่นดวย33

วราคม  ทีสุกะ กลาววา
1. วัฒนธรรม คือ ผลงานที่มนุษยไดสรางขึ้นมา อันมีความหมายวา ส่ิงใด ๆ ก็ตามที่มนุษย

ไดสรางขึ้นมา ตั้งแตส่ิงที่เล็กที่สุด จนถึงตึกระฟา ตั้งแตความรูความคิดที่งายที่สุด จนถึงวิทยาการที่
ลึกซึ้งกวางไกลและสลับซับซอนที่สุดรวมความทั้งส้ินทั้งหมดนั้น รวมลงในคําวาวัฒนธรรม

2. วัฒนธรรม คือ ผลงานดานความรู ความเชื่อถือ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณีและ
ส่ิงอ่ืน ๆ ที่มนุษยอาจทําใหมีขึ้นได รวมทั้งลักษณะนิสัยใจคอของมนุษยเองดวย

                                                          
33พระยาอนุมานราชธน, ประเพณีเนื่องในเทศกาล (พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร

แหงประเทศไทย, 2506), 1-2.
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3. ส่ิงที่เรียกวาวัฒนธรรมนั้นเปนมรดกแหงสังคม เปนสิ่งที่จะตองเรียนรูจากสังคม ซ่ึงมี
ความหมายอยูในตัววา ผูที่จะมีวัฒนธรรมจะตองมีชีวิตอยูในสังคมรวมกับบุคคลอื่น ๆ ดวย  ผูที่เกิด
และมีชีวิตอยูนอกสังคมมนุษยก็ไมอาจที่จะมีวัฒนธรรมได34 ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒน
ธรรมที่สังคมไทยยึดถือ และปฏิบัติสืบตอกันมามีอยูมากมายหลายประการ นับตั้งแตขนบธรรม
เนียมประเพณีในการกิน การนอน การสนทนาปราศรัย การตอนรับ ตลอดจนวัฒนธรรมในสวนที่
เกี่ยวกับพิธีกรรมตาง ๆ ซ่ึงนับตั้งแตเกิดจนตาย เชน พิธีโกนจุก แตงงาน เปนตน

สรุป วัฒนธรรม คือ ส่ิงที่มนุษยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิตสรางขึ้น เพื่อความเจริญงอก
งามในวิถีแหงชีวิตของสวนรวมที่ถายทอดกันได เรียนกันได เอาอยางกันไดสืบตอได

จากการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในทองถ่ินในเรื่องรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับตัวละครหนุมาน พบวาในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ มีเร่ืองเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของคนในทองถ่ินที่ผูแตงนําเสนอเกี่ยวกับตัวละครหนุมาน มีดังนี้

3.3.1 พิธีกรรมท่ีปรากฏในรามเกียรติ์ทองถิ่นลานนา
3.3.1.1 พิธีกรรมการเลี้ยงผีเมืองใหมาชวยรบ
ชาวลานนาเชื่อวาแตละหมูบานยอมมีผี หรืออารักษคอยคุมครองอยูเพื่อคอยปก

ปองรักษา และอํานวยความสุขสมบูรณแกชาวบานในหมูบานโดยชาวบานจะปลูกศาล หรือหอใหผี
เจาบานใชเปนที่สิงสถิต ผีที่คุมครองหมูบานและไรนา เรียกวา “ผีเจานาย” ผีที่คุมครองหมูบานโดย
เฉพาะ เรียกวา “ผีเจาบาน” 35 และ อาจมีผีเมืองเพื่อใหชวยคุมครองเมืองของตนดวย

ในรามเกียรติ์ลานนาเรื่อง ลังกาสิบโห ตอนที่พญาภุมมจักสั่งบูชาผีเมืองมาชวย
รบ พญาภุมมจักจัดทําพิธีเซนไหวเรียกผีเมือง โดยการเตรียมหาหมากพลู บุหร่ี สรางปรําใหญ หา
เปดขาว วัวขาว ควายขาว หมูขาว พรอมทั้งสุรา ปลาปง นอกจากนั้นยังมีการอัญเชิญพระพาย     
พระเพลิง พระนารายณ พระโสม พระพิษ ขุนดี พระนาโส มาชวยรบดวย ดังความวา

                                                          
34วราคม  ทีสุกะ, สังคมวิทยาสําหรับผูเร่ิมเรียน, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : มิตร

สยาม,  2525), 257-260.
35นฤจร อิทธิจิระจรัส, “ความเชื่อในผีสางเวทมนตรของชาวลานนาไทยภาคเหนือ,”  

ใน พระพุทธศาสนาในลานนาไทย (เชียงใหม : ม.ป.ท., 2523),154.
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ภุมมจักสั่งใหเตรียมหาหมากพลู บุหรี่ สรางปรําใหญ หาเปดไกสีขาว วัวผูสีขาว
เผือก ควายถึกขาวเผือก หมูขาวเผือก พรอมทั้งพระเพลิง พระพาย และพระนารายณ พระ
โสม พระพิษ กับทั้งขุนดี ทาวพระนาโสแรงใหญ ใหทานรีบมาชวยการรบ

(ลังกาสิบโห : 68)

ตอมาผีเมืองตางพากันมากินของเซนไหว เจาลัมมาใหอนูมอมไปทําลายพิธี     
อนูมอมตองคุนเคยจึงรูวิธีทําลายพิธี และมีความรูในเรื่องนี้เปนอยางดี อนูมอมจึงยิงธนูไลผี ปลอย
วัวควาย หมู เปด ไก ที่ยักษขังไวจนหมดสิ้น พรอมทั้งทุบไหสุราดวย “อนูมอมไดยินเจาส่ัง วอก
เผือกก็ออกไปจัดการทําลายพิธีโดยยิงธนูไลผีหนีไปหมดสิ้น ปลอยวัว ควาย หมู เปด ไกที่ยักษขังไว
หมดสิ้น และทุบไหเหลาแตกหมด” (ลังกาสิบโห : 69)

3.3.2 ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีปรากฏในรามเกียรติ์ทองถิ่นอีสาน
3.3.2.1  การเกี้ยวสาว (ผญา)
การเกี้ยวสาวมักเกี้ยวดวยคําผญา  ผญา หมายถึง ปรัชญา ความฉลาด ลักษณะ

สําคัญของผญา คือ เปนคําพูดหลักแหลมไดสาระแสดงใหเห็นสติปญญาของผูพูด เปนสํานวนพูดที่
ใชภาษาไดงดงามเหมาะสม มีคุณคาของวรรณศิลปในการสรางกวีโวหารใหเกิดจินตภาพ และ
สัญลักษณในการสื่อความหมาย36

ประเพณีการเกี้ยวสาวเปนประเพณีที่เกิดขึ้นในรามเกียรติ์ภาคอีสาน เร่ืองพระลัก
พระลาม หุลละมานในเรื่องพระลักพระลาม จะเปนวานรที่มีปญญาจึงสามารถใชผญาไดอยางฉลาด
หลักแหลมในการเกี้ยวสาว มิใชวานรธรรมดา เชน ตอนที่หุลละมานไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา 
หุลละมานไดไปเกี้ยวสาวเมืองลงกาโดยพูดในทํานองวาตนมาพบกับหญิงงามจนลืมคิดไปวาเปน
แคเพียงวานรที่ไดแกวมาครอบครองเทานั้น แตตนก็หลงเสนหหญิงชาวลงกา และจะขอมอบชีวิต
ใหแกนางเพราะหญิงงามเมืองลงกาทําใหตนตกหลุมรักขึ้นมา

พี่ก็เห็นแจมเจาแพงลานฮูปงาม พี่นา พี่ก็เลามาหลงจิต ตั้งหลงไปลืมเพส คือ ดั่งจับ
เอาหนวยแกวบายไดใสถงพี่นา อันวาการหากเปนแทขอพรอภัยโทษ อันวาชีวิตขอยซิถวาย
ไวแกอีเฮียม แดทอน อันวานางผูบริสุทธิ์สอยใสสีจันทะแจม อวนเอยคํามักคําฮักอีพี่มาผอก

                                                          
36จารุวรรณ ธรรมวัตร, คติชาวบานอีสาน (กรุงเทพมหานคร : อักษรวัฒนา,                  

ม.ป.ป.), 112.
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เหลือ แผกวางซิอายหนายอดเสนหพี่นา
(พระลักพระลาม : 50)

3.3.2.2 การสูขวัญ
ขวัญ  หมายถึง ผมที่ขึ้นเวียนเปนกนหอยบนศีรษะ นอกจากนี้ยังกินความไปถึง 

วิญญาณ หรือ ส่ิงที่ไมมีตัวตนประจํากายคน และสัตวมาตั้งแตแรกเกิด ชาวอีสานนิยมเรียกส่ิงที่ตน
รักมากวา ขวัญ เชน ลูกขวัญ เมียขวัญ ของขวัญ เสาขวัญ นาขวัญ ขาวขวัญ และเรียกผูที่รูพิธีทําขวัญ
วา หมอขวัญ หรือ พราหมณ พิธีเรียกขวัญใหมาอยูกับตน เรียกวา สูขวัญ37

มนุษยมีความเชื่อวาคนที่เกิดมาทั้งเด็กและผูใหญไมวาหญิงหรือชาย ยอมมีอะไร
อยูอยางหนึ่งซ่ึงอยูภายในรางกายมาตั้งแตเกิด หากใครมีส่ิงที่กลาวมานี้จะมีความสุข ความสบาย แต
หากสิ่งนั้นหายไปก็จะทําใหผูนั้นเปนไขไดทุกข และอาจถึงแกความตายได ส่ิงที่กลาวมาเรียกวา      
“ ขวัญ ”38

ลักษณะการสูขวัญมีหลายแบบ เชน การสูขวัญดวยคําพูด การสูขวัญดวยการ
สัมผัสลูบคลํา การสูขวัญดวยการผูกขอมือ หรือรดน้ํามนต การสูขวัญดวยพิธีบายศรีสูขวัญ

ในรามเกียรติ์ฉบับภาคอีสานมีการกลาวถึงพิธีสูขวัญ ขวัญในที่นี้หมายถึงส่ิงที่
ไมมีตัวตน แตมีประจําชีวิตของคนและสัตวตั้งแตเกิด ธรรมเนียมการสูขวัญกระทําเพื่อปลุกปลอบ
น้ําใจใหดีใหกลาและมั่นคง ในรามเกียรติ์ภาคอีสานเปนการสูขวัญดวยคําพูด ซ่ึงจะเปนคําพูดปลอบ
ใหคอยคลายใจที่วิตกหวั่นไหว หรือกลาวอวยพรใหคลายทุกขโรคภัยที่มาเบียดเบียน เชน เร่ือง   
พระลักพระลาม ตอนหุลละมานไปชวยพระรามที่เมืองบาดาลไดสําเร็จ พราหมณไดทําพิธีสูขวัญให
ทั้งพระลาม พระลัก พะลีจันทนและหุลละมานดวย  เพราะรูวาหุลละมานเปนผูรอบรู มีปญญาสม
ควรทําพิธีใหดวย ดังความวา

เมื่อนั้น พราหมณาเจามือบายภาโตก ปากกลาวเอิ้นขวัญทาวซูคน มาเยอขวัญเอย 
ขวัญพระลามเจาตกที่อาคเนก็ดีทอน ขอใหมาอยูกุมพลูเขาเขื่อนแข็ง กะบาททอนมาเอย 
ขวัญพะลีจันทนเจาตกที่อุดร ขวัญไปวอน ๆ ไหในดงกางปา ก็ดีทอน ขอใหมาอยูคํ้าฝูงขา
เพิ่งบุญ แดเนอ มาเยอขวัญพระลักเจาตกที่หรดีพันปทิพยใหเขื่อนแข็งเมืองบาน  บัดนี้ ขา

                                                          
37เร่ืองเดียวกัน, 114
38พระยาอนุมานราชธน, ขวัญและประเพณีการทําขวัญ (กรุงเทพมหานคร : กาวหนา, 

2506), 3.
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จักเชิญขวัญแกวหุลละมานผูประเสิฐ  ขอใหมาหุมเกาพลลานแปดอักโข แดทอน  พอเมื่อ
พราหมณาเขาถวายพรแลวอยานําดอกไมทะไลลางโสรจสรง แทแลว บรบวนแลว เสนาลา
เลิก ลงจากหองบาทาวซูคน แทแลว

(พระลักพระลาม : 80)

3.3.2.3 การละเลนของคนอีสาน
คนอีสานนิยมการฟอนรําโดยมีแคน  และปเปนเครื่องดนตรีที่ชวยสรางความ

สนุกสนาน เชน เร่ือง พระลักพระลาม ตอนหุลละมานไปลงกา หุลละมานเขาไปเกี้ยวพาราสี  ผู
หญิงมีการรองรําทําเพลงอยางสนุกสนาน เปนการแสดงใหเห็นวาหุลละมานเปนวานรที่เกง รองรํา
ทําเพลงก็ได  “ฝูงหมูสาวลํ่านอยใจหลมหลูดดอม โฮม ๆ ฟอนฝูงสาวซมซื่น ก็เลาโอโอดยองสะใบ
ผา ลากเซิงฝูงหมูบาบาวทาวบายแคนขยับป ทืด ๆ เขาสนามกวางอั่งนอง แตนั้นหุลละมานตานดอม
สาว…” (พระลักพระลาม : 49)

3.3.3 ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีปรากฏในรามเกียรติ์ทองถิ่นภาคตะวันตก
3.3.3.1 การตอนรับแขก
ในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ิน มีการกลาวถึงธรรมเนียมประเพณีของชาวบานใน

เร่ืองการ   ตอนรับแขก เชนในเรื่องรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน ในตอนที่หนุมานไปหานางบุษมาลีที่
ในปราสาท หนุมานพูดกับนางบุษมาลีถึงธรรมเนียมของชาวบานในการตอนรับแขกวา ควรมีหมาก
พลู บุหร่ี  ใสพานไวตอนรับ ทําใหเราทราบวาหนุมานเปนวานรที่รูจักธรรมเนียม เปนผูที่เขาใจวัฒน
ธรรมเปนอยางดี  “เออไฉนไยแกวตาจึงสะเทิ้นเขินอาย ไมผินพักตรมาทักทายพี่บางเลย เฝาผินหลัง
นั่งนิ่งเฉยไมพูดจา ธรรมเนียมแขกแปลกหนามาหาสู ชอบแตหมากพลูบุหร่ีมวนควรใสพานออก
ตั้ง”  (รามเกียรติ์วัดขนอน : 544)

3.3.3.2 การขอขมา
ธรรมเนียมประเพณีของชาวบานในสังคมรามเกียรติ์ฉบับวัดขนอน เมื่อมีการ

จากลากันไมไดพบกันอีก เปนธรรมเนียมของแตกอนวาตองมีการขอขมาถาทําส่ิงใดผิดพล้ัง ขอให
อภัยซ่ึงกันและกัน เชนในเรื่องรามเกียรติ์วัดขนอนในตอนที่หนุมานจะร่ําลานางบุษมาลี ทําให   ผู
อานเห็นวาหนุมานรูจักขนบธรรมเนียมประเพณีเปนอยางดี และเปนผูที่มีมารยาทรูจักไปมาลาไหว 
เชน หนุมานและนางบุษมาลีตางขอขมาซึ่งกันและกัน “ตางโศกตางเศรารํ่าส่ังลา  ทั้งสองตางสมาอยู
ชานาน” (รามเกียรติ์วัดขนอน : 56)
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จากการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมในรามเกียรติ์ทองถ่ินตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตัว
ละครหนุมานพบวา  ในรามเกียรติ์ทองถ่ินลานนามีเพียงการเสนอดานพิธีกรรมเกี่ยวกับการบูชาผี
เมือง อาจเกิดจากชาวลานนานับถือผี เชน ผีบาน ผีเมือง การบูชาเซนสรวงผีจึงตองจัดเครื่องเซนให
ครบ ผีบางตัวอาจชอบดื่มสุรา ก็สังเวยดวยสุรา หลังจากนั้นก็ทําพิธีอัญเชิญใหผีมากินเครื่องเซนเพื่อ
ใหผีชวยเหลือตนในเรื่องตาง ๆ

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ปรากฏในรามเกียรติ์ทองถ่ินอีสานจะเปนประเพณีที่
แสดงเอกลักษณของคนในทองถ่ิน เชน การรองเพลงเกี้ยวแบบผญา การทําพิธีสูขวัญ หรือ 
การละเลนที่ใชแคนเปนเครื่องดนตรีเพื่อสรางความบันเทิงใหแกชาวบานซึ่งอาจชวยผอนคลายจาก
การทํางานหนัก หรือใชในยามวางจากการทํางาน เปนตน จะเห็นวาคนอีสานรักความสนุกสนาน
และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ปรากฏในรามเกียรติ์วัดขนอนจะเปนประเพณีที่เกี่ยว
กับการตอนรับขับสูแขกผูมาเยือน เชน ประเพณีการตอนรับแขก  ประเพณีการขอขมาซึ่งเปน
ประเพณีที่ใชกับชาวบานที่ไปมาหาสูกัน หรือ กับแขกแปลกหนาที่มาเยือนหมูบาน

4. ผูแตงรับอนุภาคของเรื่องรามเกียรติ์จากสํานวนอื่น ๆ และจากอนุภาคในวรรณคดีทองถิ่นเรื่อง
เดียวกัน

สาเหตุที่ทําใหรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ แตกตางกัน เกิดจากผูแตงรับที่มาจากอนุภาคของเรื่อง
รามเกียรติ์ฉบับภาษาอื่น ๆ และอนุภาคในวรรณคดีทองถ่ินเดียวกัน ซ่ึงสามารถสรุปที่มาจาก 2 
แหลงดวยกัน คือ

4.1 ผูแตงรับอนุภาคของเรื่องรามเกียรติ์จากสํานวนอื่น ๆ
4.2 อนุภาคในวรรณคดีทองถ่ินเดียวกัน

4.1 ผูแตงรับอนุภาคของเรื่องรามเกียรติ์จากสํานวนอื่น ๆ
อนุภาค (motif)  Smith Thompson อธิบายความหมายของอนุภาควา “a motif is the 

smallest element in a tale having a power to” แปลไดวาองคประกอบเล็กๆในนิทานเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งซ่ึงมีลักษณะเดนเปนพิเศษซึ่งทําใหเกิดการจดจําและเลาสืบทอดกันตอ39

ผูอานสามารถกลับไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับอนุภาคจากรามเกียรติ์สํานวนอื่น ๆ  
ไดจากบทที่ 2 ซ่ึงเปนการศึกษาที่มาของรามเกียรติ์ทองถ่ินฉบับตาง ๆ  ทั้งนี้รายละเอียดการรับ

                                                          
39ประคอง นิมมานเหมินท, นิทานพื้นบานศึกษา, 38.
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อนุภาคมาจากรามเกียรติ์สํานวนอื่น ๆ ในบทนี้ผูเขียนวิทยานิพนธขอยกมากลาวอยางคราว ๆ เพื่อ
ทบทวนใหผูอานเขาใจมากยิ่งขึ้น

4.1.1 อนุภาคตาง ๆ ท่ีรามเกียรติ์ทองถิ่นลานนารับจากสํานวนมลายู
4.1.1.1  อนุภาคการกินผลไมสีแดง
ในรามเกียรติ์ทองถ่ินลานนา เร่ือง หอรมาน ปรัมมเหียร และลังกาสิบโห มี

อนุภาคเกี่ยวกับหนุมานการกินผลไมสีแดง ซ่ึงนาจะรับมาจากรามเกียรติ์ฉบับศรีรามของมลายู ซ่ึงมี
เร่ืองวาหนุมานซึ่งไดไปอยูในวังของพญาชาห พญาชาหหามหนุมานกินผลไมสีแดงที่เปนดวงกลม 
หนุมานไมเชื่อเอามือไปควาดวงอาทิตยจึงกระเด็นตกลงไปบนพื้นดินไมไดสติสมประดี ในฉบับ
มลายูจะแสดงใหเห็นถึงนิสัยอวดดีของหนุมาน แตในรามเกียรติ์ทองถ่ินไทยมีความแตกตางกันคือ  
เปนการแสดงถึงความไรเดียงสาของหนุมานที่เขาใจวาพระอาทิตยกินได เพราะแมส่ังใหหนุมานกิน
ผลไมที่มีสีแดง หนุมานจึงเขาใจวาพระอาทิตยเปนผลไมดวย

4.1.1.2 อนุภาคการอาปากรับน้ํากามจากพระอิศวร
ในรามเกียรติ์ทองถ่ินลานนา เร่ือง หอรมาน และปรัมมเหียร มีการกลาวถึงการ

เกิดของหนุมานวาเกิดจากนางกาสี ซ่ึงนอนอาปากรับลูกมะเดื่อไดกินน้ํากามของพระยาธตรัฎที่นาง
ธัพพีไดชอนมาใสปากของนางจนนางใหกําเนิดหอรมาน อนุภาคการรับน้ํากามของนางกาสี จนให
กําเนิดหอรมานจะคลายกับอนุภาคในหิกายัตศรีราม ซ่ึงมีเร่ืองของนางสีดาที่อาเจียนเปนถุงกอนเนื้อ 
พระรามตรัสใหเอาใบโพธิ์หอกอนเนื้อแลวใหนางบริวารคนหนึ่งนําไปหยอนลงในปากเทวีอัญชตี
ซ่ึงบําเพ็ญตบะอาปากอยูกลางทะเล พอเทวี อัญชตีหุบปาก นางก็มีครรภแลวใหกําเนิดบุตรที่มีราง
กายเปนลิงแตหนาเปนมนุษย  (เหมือนเรื่อง ปรัมมเหียร และหอรมาน) เทวีอัญชตีใหช่ือบุตรที่เกิด
มาวา หนุมาน

4.1.1.3 อนุภาคการดับไฟที่หาง ในเรื่องหอรมาน
รามเกียรติ์ทองถ่ินลานนา เร่ือง หอรมาน ปรัมมเหียร พรหมจักร และลังกา    

สิบโห ในตอนไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกา ทศกัณฐใหทหารจับหนุมานเผาไฟ โดยการเอาผาชุบ
น้ํามันพันใหรอบตัว แลวเอาน้ํามันเทบนตัว ไฟลุกติดที่ปลายหางของหนุมาน หนุมานกระโดดขึ้น
หลังคาปราสาทแลวเผาปราสาทจนวอดวาย คร้ันหนุมานกระโดดลงทะเล ไฟที่หางก็ดับลง การดับ
ไฟที่หางเองโดยไมตองใหพระฤๅษีบอกวิธีใหจะคลายกับในฉบับมลายู
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4.1.1.4 อนุภาคการจองถนน
อนุภาคการจองถนนในเรื่อง ลังกาสิบโห นาจะรับอิทธิพลมาจากพระรามมลายู

ซ่ึงเปนตอนที่ทศกัณฐส่ังใหโอรสชื่อ คงคามหาสุรีซ่ึงอยูใตทะเลทําลายถนน หนุมานเอาหางกวน
ทะเลจนปลาพากันสลบ หนุมานจึงจับปลาออกมากองจนสูงเปนภูเขา ปลาก็ไมกลาวายเขามาใกล
ถนนอีกเลย ตอมามีปูใหญมาทําลายถนน หนุมานจึงเอาหางแหยปู พอปูหนีบหนุมานก็กระตุกหาง
โดยแรงจนปูกระเด็นไปเดือนหนึ่ง ในลังกาสิบโห มีปูใหญมาทําลายถนน อนูมอมกระโดดลงทะเล
เพื่อจับปู อนูมอมใหทหารดึงหางของตนขึ้นทันทีหากเห็นวาส่ัน ปรากฏวาอนูมอมสามารถจับปูได
สําเร็จ แลวดึงกามปูขวางออกไปขางหนึ่ง อีกขางหนึ่งอนูมอมมอบใหพระอินทร

4.1.1.5  อนุภาคบุตรของหนุมาน
ในรามเกียรติ์ภาคเหนือมีอนุภาคการใหกําเนิดบุตรของหอรมานคลายกับใน

รามเกียรติ์มลายูที่หนุมานกระโดดขามไปลงกาบุรี เชื้อพืชของหนุมานเคลื่อนหยดลงไปในทะเล 
นางพญาปลางับกลืนไว จึงเกิดบุตรออกมาเปนลิง มหาราชคงคามหาสุรีรับเอาไปเลี้ยงไว ในเรื่อง
หอรมาน   ปรัมมเหียร และพรหมจักร มีการกลาวถึงการเกิดของบุตรหนุมาน วาเกิดจากนางปลาลูก
สาวของพระยาปตตหลุมออกมาเลนน้ําและไดกินเหงื่อของหนุมานซึ่งกําลังจองถนนอยูจนให
กําเนิดบุตร

4.1.2 อนุภาคตาง ๆ ท่ีรามเกียรติ์ทองถิ่นอีสานรับจากสํานวนมลายู
4.1.2.1 อนุภาคแผนดินทรุด
อนุภาคการไปสืบขาวนางสีดาที่เมืองลงกาของหุนละมานในเรื่องพระรามชาดก 

ที่เมื่อใดก็ตามหากหุนละมานจะเหาะจะตองถีบทะยานจากเขาของพญารามราช พอเหาะขึ้นอากาศ
พญารามราชก็จมลงดินไปทันใด อนุภาคนี้จะคลายกับในหิกายัตศรีรามที่เลาวาเมื่อหนุมานจะเหาะ
หนุมานหาหลักที่จะยันไมไดพระรามตองประทานกรใหเปนที่ยัน หนุมานจึ่งกระโดดไปไดและได
เลยลงกาไปถึงที่อยูของมหาฤๅษีช่ือกิปพร

4.1.2.2 อนุภาคการเปนวานร
ในเรื่องรามเกียรติ์เร่ือง พระลักพระลาม และพระรามชาดก หุลละมานมีพอแม

เปนวานร หุลละมานจึงเปนวานรไปดวย การสืบเชื้อสายจากวานรของหุลละมานไดรับอิทธิพลมา
จากเรื่องรามเกียรติ์ฉบับของมลายู  เร่ืองหิกายัตศรีราม  เปนการกลาวถึงพระรามที่ไดเดินปาไปกับ
พระลักษมัณ วันหนึ่งขณะที่ลักษมัณไปหาน้ํา ฝายพระรามกับนางสีดาก็ไปพบสระสองสระ สระ
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หนึ่งมีน้ําใสสะอาด แตอีกสระหนึ่งน้ําขุนเปนตม พระรามและสีดาลงสระที่มีน้ําสะอาด ทําใหทั้ง
สองกลายเปนวานร กระโดดโลดเตนไปจนเจอกับพระลักษมัณ พระลักษมัณฉีกผาทําเปนบวงคลอง
บาทพระราม แลวลากไปจุมลงในสระที่มีน้ําขุน พระลักษมัณไดทราบคําบอกเลาวาในบอน้ํานั้นมี
สรรพคุณวิเศษสามารถทําใหสัตวกลายรางเปนมนุษยได ทําใหทั้งสีดาและพระรามกลายเปนมนุษย 
ในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินเรื่อง พระลักพระลาม และพระรามชาดก ก็มีการเลาถึงสาเหตุที่พระลาม
กลายเปนวานร เพราะไปกินผลนิโคธทางทิศตะวันออก ตอมาไดไปมีความสัมพันธกับนางแพงสีที่
เปนวานรเนื่องจากกินผลนิโคธกิ่งเดียวกัน  จึงใหกําเนิดหุลละมานซึ่งเปนวานรตามพอแมไปดวย 
และตอมาเมื่อหมดกรรมทั้งหมดก็กลายเปนคน อนุภาคเกี่ยวกับหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับภาค
อีสานจึงนาจะรับมาจากหิกายัตศรีราม เพียงแตผูแตงเพิ่มเติมความเปน     พุทธศาสนาเขาไปเพื่อ
สอนตัวละคร จึงกลายเปนวาสาเหตุที่หุลละมานเปนลิงเกิดจากบุพกรรมที่ทํามาแตชาติปางกอน

นอกจากนั้นยังนาจะไดรับมาจากศรีรามของมลายู ซ่ึงจะเกิดจากพระมเหสี
พระรามลงไปอาบน้ําในทะเลสาบ จนรางกายกลายเปนวานร พระเจาศรีรามเสียพระทัยจึงโดดตาม
นางไปจนรางกายกลายเปนวานรปนปายตามตนไม พระลักษมัณไปทําอาถรรพพิธีโดยการนําทั้ง
สองไปลงในทะเลอีกครั้ง แลวกลับคืนสูพระนคร ตอมานางสีดาใหกําเนิดพระโอรสรูปรางเปน
วานร ช่ือ เกระเกจิลอิหมั่มเตระคงคะ  พระเจาศรีรามเสียพระทัยจึงใหมนตรีพาวานรไปปลอย

สรุปโดยรวมรามเกียรติ์ลานนา และอีสานรับอนุภาคมาจากรามเกียรติ์มลายูชุด
หิกายัตศรีราม และศรีราม  เชน อนุภาคการกินผลไมสีแดง อนุภาคการอาปากรับน้ํากามจากพระ
อิศวร  อนุภาคการดับไฟที่หาง  อนุภาคการจองถนน  อนุภาคบุตรของหนุมาน อนุภาคแผนดินทรุด 
และอนุภาคการเปนวานร

จะเห็นไดวาในรามเกียรติ์ทองถ่ินฉบับตาง  ๆ จะไดรับอิทธิพลจากรามเกียรติ์
ฉบับมลายู ชุดหิกายัตศรีราม และศรีรามจึงทําใหผูแตงสรางใหตัวละครหนุมานมีลักษณะที่แตกตาง
กัน โดยเฉพาะในดานชาติกําเนิด วีรกรรมที่หนุมานชวยพระรามทําสงครามหากผูแตงชอบอนุภาค
ใดก็จะดึงอนุภาคนั้นลงมาเลาในเรื่องเพื่อสรางความสนุกสนานใหแกผูอาน ผูฟง เชน อนุภาคการ
จับปู  อนุภาคที่หนุมานเหาะไปกินพระอาทิตย  อยางไรก็ตามเมื่อทองถ่ินรับอนุภาคตาง ๆ มาก็มีการ
ดัดแปลงเชนกัน เชน อนุภาคเกี่ยวกับการกินพระอาทิตยสาเหตุที่ผูแตงรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินให
หนุมานเหาะไปกินพระอาทิตยเพราะไมรู แทนการเหาะไปเพราะมีนิสัยดื้อร้ัน อาจเกิดจากผูแตงคิด
วาการที่หนุมานเหาะไปกินพระอาทิตยเพราะคิดวาพระอาทิตยเปนผลไมทําใหผูอานเห็นในความไร
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เดียงสาของหนุมาน และสงสารที่หนุมานถูกพระอาทิตยเผาตกลงมา ดีกวาการใหผูอานรูสึกสะใจที่
เห็นพระอาทิตยเผาหนุมาน เพราะความอวดดีของหนุมานเอง

4.2  อนุภาคจากวรรณคดีทองถิ่นเดียวกัน
4.2.1 อนุภาคจากวรรณคดีทองถิ่นลานนา ดังนี้

4.2.2.1 อนุภาคเกี่ยวกับแมลง
ในรามเกียรติ์ฉบับลานนามีอนุภาคการปลอมตัวเปนแมลง เชน เร่ือง หอรมาน 

ปรัมมเหียร และพรหมจักร หนุมานแปลงเปนแมงแดงเพื่อไปขอธนูยักษเพื่อฆาราพณาสวร ในเรื่อง 
ลังกาสิบโห ตอนอนูมอมไปสืบขาวของคุนนภา อนูมอมก็แปลงกายเปนแมลงวันหัวเขียวเขาไปฟง
ขาว  ในนิทานไทยใหญเร่ือง เสือตายเสือนอน ก็มีเรื่องเสือไปขอรองใหแมลงวันตัดสินคดี ในนิทาน
ไทเขิน เรื่อง นายนอยค่ําพระ40 มีเรื่องคนแอบกินขาวหอของพระ แลวเอาแมลงวันใสไวแทน 
ประหนึ่งวาแมลงวันแอบกินอาหาร วรรณกรรมของไทใหญ เร่ือง นางแสงไขฟา มีการพูดถึง
อนุภาคของแมลงวันตอนที่นางแสงไขฟาหายไปจากบานของนายตะผูเปนสามี ตอมานายตะไปตา
มหาภรรยาที่เมือง ๆ หนึ่ง เจาเมืองทดสอบนายตะวาเปนสามีของนางแสงไขฟาหรือไม โดยใหนาย
ตะเลือกหญิงที่มีหนาตาเหมือนกัน แมลงวันบินไปเกาะที่แขนของภรรยานายตะ ทําใหนายตะ
สามารถพาภรรยาของตนกลับบานได วรรณกรรมไทลื้อ เร่ือง หมาเกาหาง มีอนุภาคที่เจาสุทนเลือก
นางมโนหรา พระยาอินปลอมเปนแมลงวันหัวเขียวไปจับแขนนางมโนหรา เจาสุทนจึงเลือกนาง
มโนหราถูก และไดแตงงานกัน41 เปนตน ศิราพร ธิตะฐาน ใหความคิดเห็นวา การแปลงกายเปน
แมลงวันเปนสิ่งที่เหมาะสม เพราะแมลงวันสามารถบินซอกแซกไปยังสถานที่ตาง ๆ ได เพราะเปน
สัตวที่มีขนาดเล็ก42

4.2.2 อนุภาคจากวรรณคดีทองถิ่นอีสาน
4.2.2.1  อนุภาคเกี่ยวกับพญานาค ธิดาพญานาค
ในดินแดนอีสานมีเร่ืองราวของพญานาคจากตํานาน และพงศาวดารตาง ๆ เชน 

ตํานาน สิงหนวัติกุมาร ซ่ึงเปนเรื่องที่เลาเกี่ยวกับพญานาคราชแปลงกายเปนพราหมณมาบอกให
                                                          

       40เวาน เพลงเออ, ผูรวบรวม, ดวยปญญาและความรัก : นิทานชาวเมืองเหนือ
(กรุงเทพมหานคร : สยามสมาคม และสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2519), 171.

       41ศิราพร ณ ถลาง, ชนชาติไทในนิทาน ( กรุงเทพมหานคร  : มติชน, 2545), 190.
       42เร่ืองเดียวกัน, 145.
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พระเจาสิงหนวัติสรางเมืองในบริเวณที่สิงหนวัติหยุดพักไพรพล และตกกลางคืนพญานาคราชก็ขุด
ควักพื้นดินเปนคูรอบบริเวณที่จะสรางเมืองนั้นจึงใชช่ือวานาคพันธุสิงหนวัติ หรือโยนกนครหลวง 
ในพงศาวดารเขมร พญานาคมาเนรมิตนครธมใหพระประทุมสุริยวงศ และจัดการแตงงานพรอมทั้ง
สรางเมืองใหพระประทุมสุริยวงศกับธิดาของตน ในพงศาวดารเหนือพระยาอภัยคามินไดนางนาค 
ขณะที่บําเพ็ญตบะอยูที่เขาใหญแลวใหกําเนิดเจาอรุณกุมาร ซ่ึงตอมาคือ  พระรวง43

นอกจากนั้นยังมีวรรณคดีเร่ืองอื่นที่รับอิทธิพลความเชื่อเรื่องนาคเขาเกี่ยวของ 
เชน ในวรรณคดีเร่ือง สุพรหมโมกขา  ทาวสุพรหมโมกขาไดธิดาพญานาค ขณะที่ลงไปเอาดอกบัว
ที่บาดาล เร่ือง โสวัตร ทาวโสวัตรไดธิดาพญานาค ขณะออกติดตามนางประทุมมา  เร่ือง  ขุนทึง ขุน
เทืองไดนางนาคแลวลงไปอยูบาดาลกับนาง และพญานาคเนรมิตเมืองศรีสัตตนาคนหุตใหขุนเทือง
44

ในรามเกียรติ์ทองถ่ินอีสาน เร่ือง พระรามชาดก มีเรื่องของหุนละมานไดกับธิดา
พญานาคปตตะลุมจนใหกําเนิดลูกชื่ออุทธา

4.2.2.2 ตัวละครท่ีเปนลูกแฝด
ในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินอีสานเรื่อง พระรามชาดก มีตัวละครที่เปนแฝด คือ

หุนละมาน ทาวขวัญเทาฟา ทาวชาตะพญา และทาวกัญหาพญา  ทั้งส่ีคนจะมีบทบาทเทียบเทากับ
หุนละมาน ไมวาจะเปนตอนลองดีพระฤๅษีตาไฟ ถวายแหวน  เผาลงกา  จองถนน ไดธิดาพญานาค  
รบกับราพณาสวร สันนิษฐานวา ความนิยมตัวละครที่เปนแฝดอาจไดรับอิทธิพลมาจากเรื่อง       
จําปาสี่ตน45ซ่ึงเปนเรื่องของพี่นองฝาแฝด 4 คน

4.2.1.3 อนุภาคเกี่ยวกับแมลง
ในรามเกียรติ์ทองถ่ินอีสาน เชน เร่ือง พระรามชาดก หุนละมานนิยมปลอมเปน

แมลงวันมาก เชน ตอนชิวหาแลบลิ้น หุนละมานปลอมตัวเปนแมลงวันบินไปดูตนสะพานทางฝง

                                                          
43ศิราพร ธิตะฐาน, ในทองถ่ินมีนิทานและการละเลน การศึกษาคติชนในบริบททาง

สังคมไทย (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2537), 144.
44จารุวรรณ ธรรมวัตร, ลักษณะวรรณกรรมอีสาน, 187 - 189.
45จารุบุตร เรืองสุวรรณ, ของดีอีสาน, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2520),

191 - 212.
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ลงกา  การปลอมตัวเปนแมลงวันมีในวรรณคดีเร่ืองทาวสีทนต  ตอนทาวสีทนตช้ีตัวนางมโนหรา       
พระอินทรปลอมเปนแมลงวันไปเกาะนางมโนหราใหทาวสีทนตเห็น

จากการศึกษาดานการรับอนุภาคในรามเกียรติ์ทองถ่ินตาง ๆ พบวารามเกียรติ์
ทองถ่ินลานนาสวนใหญจะรับอนุภาคมาจากหิกายัตศรีราม และศรีรามของมลายู เชน อนุภาค      
หนุมานเกิดจากน้ํากามของพระอิศวร อนุภาคการดับไฟที่หางของหนุมาน อนุภาคการจองถนน 
อนุภาคบุตรหนุมาน และอนุภาคการกินผลไมสีแดงของหนุมานซึ่งลวนรับมาจากรามเกียรติ์มลายู
ทั้งส้ิน เปนไปไดวาเกิดจากการแพรกระจายของนิทานทองถ่ินหนึ่งไปสูทองถ่ินหนึ่ง ผูแตงยอมรัง
สรรคเร่ืองราวของรามเกียรติ์ในทองถ่ินนั้นใหเปนไปตามจินตนาการ และความพึงพอใจของ     ผู
แตงวาตองการใหรามเกียรติ์เปนไปในทิศทางใด ซ่ึงยอมมีการดึงอนุภาคของนิทานพระรามจาก
สํานวนอื่น ๆ เขามาดวย เชน รามเกียรติ์สํานวนมลายู นอกจากการแพรกระจายของนิทานแลว การ
ที่ผูแตงรับรามเกียรติ์ของมลายูเขามาอาจเกิดจากรามเกียรติ์สํานวนมลายูมีเนื้อหาที่สนุกสนาน ชวย
สรางจินตนาการใหแกผูอานไดเปนอยางดี เชน อนุภาคบุตรของหนุมานซึ่งมิไดเกิดจากการที่      
หนุมานไปมีความสัมพันธกับนางปลาโดยตรง หากเกิดจากเหงื่อของหนุมานเองที่ตกลงสูทะเลตอน
ที่กําลังจองถนน เหตุการณนี้เปนเหตุการณที่เหลือเชื่อแตมีความสมจริงในแงของจินตนาการ ผูอาน
รับได  รามเกียรติ์ทองถ่ินอีสานก็รับอนุภาคจากรามเกียรติ์มลายูเชนเดียวกัน เชน อนุภาคการเปน
วานรของพระราม นางสีดาและหนุมาน

 นอกจากจะไดอนุภาคจากรามเกียรติ์ทองถ่ินอื่น ๆ แลว รามเกียรติ์ทองถ่ินลาน
นายังไดอนุภาคจากวรรณคดีทองถ่ินเดียวกันดวย เชน อนุภาคเกี่ยวกับแมลงวันเหมือนกับ       วร
รณคดีเร่ืองหมาเกาหาง เปนตน  ผูแตงใหตัวละครหนุมานแปลงกายเปนแมลงวันเพื่อสืบหาพระราม 
ในรามเกียรติ์ทองถ่ินอีสานไดรับอนุภาคจากวรรณคดีทองถ่ินเดียวกัน เชน อนุภาคของแมลงวัน
จากวรรณคดีทองถ่ินเรื่องทาวสีทนต อนุภาคเกี่ยวกับนาคเหมือนกับวรรณคดีทองถ่ินเรื่องทาวโส
วัตร และอนุภาคเกี่ยวกับลูกแฝดจากวรรณคดีทองถ่ิน เร่ืองจําปาสี่ตน เปนตน

จะเห็นไดวาการที่รามเกียรติ์ในแตละทองถ่ินแตกตางกัน เกิดจากความมุงหมาย
ของกวีวาตองการใหรามเกียรติ์เปนไปในทิศทางใด ซ่ึงจากการศึกษาสาเหตุที่ผูแตงแตงรามเกียรติ์
ฉบับตาง ๆ แตกตางกันพบวาประการแรกเพื่อความบันเทิง ในรามเกียรติ์ฉบับ             พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจะเนนไปที่ความบันเทิงเปนหลัก เราจะเห็นวาหากพิจารณาในดาน
รายละเอียดในเรื่องจะมีทั้งบทรัก บทโศก และบทรบของหนุมานตามจารีตของวรรณกรรม นอก
จากนั้นในเรื่องยังเนนสุนทรียรสของการพรรณนา เชน เวลาที่หนุมานพบหญิงงามจะมีบทเกี้ยวพา
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ราสี ซ่ึงจะตองมีบทเจรจา บทชมนาง และบทอัศจรรยดวย สวนรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินเปนเรื่องเลา
ที่มีขนาดสั้น เร่ืองจะกระชับมากกวา อยางไรก็ตามก็จะเนนความบันเทิงเชนเดียวกันจึงทําใหเห็น
การเลาเหตุการณที่เหมือนกัน มีการเพิ่มเหตุการณ  และการรวบเหตุการณอันจะทําใหผูอาน ผูฟง
เกิดจินตนาการไปกับความคิดสรางสรรคของผูแตง กอใหเกิดความสนุกสนานไปกับตัวละคร เชน 
การสรางเหตุการณที่เหลือเชื่อมหัศจรรยเกี่ยวกับตัวละครเพื่อทําใหเร่ืองเกิดความสมจริงมากขึ้นซึ่ง
ขึ้นอยูกับจินตนาการของผูแตงเปนสําคัญ

ประการที่สอง คือ ผูแตงใชรามเกียรติ์เพื่อสอนศาสนา เราจะพบวาในรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจะไมเนนการสอนศาสนาเหมือนรามเกียรติ์ทองถ่ิน
อีสานและลานนาซึ่งพุทธศาสนาจะมีอิทธิพลสูงมาก รามเกียรติ์ทองถ่ินอีสานและลานนามีลักษณะ
เปนชาดกที่สําคัญ คือ สอดแทรกคําสอนเปนระยะ ๆ ในการดําเนินชีวิตของหนุมานจึงมีการสอด
แทรกการสอนเขาไปดวย  พระสามารถนําไปเทศนไดโดยตรงเพื่อเปนกุศลแกผูฟง และชาวบานจะ
ไดรับอานิสงฆจากการอานเองโดยจะสอดแทรกคําสอนทางศาสนาใหผูอานเขาใจถึงบาปบุญคุณ
โทษในเรื่อง เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติตนในสังคมตอไป

ประการที่สาม คือ ผูแตงตองการถายทอดขนบ ธรรมเนียมประเพณี และวัฒน
ธรรมของคนในทองถ่ิน จะเห็นวาผูแตงพยายามที่จะปรับเรื่องรามเกียรติ์ใหเขากับวิถีชีวิตของคนใน
ทองถ่ินนั้น  เพื่อแสดงใหเห็นสภาพสังคมของตน มีการถายทอดประเพณี ความเชื่อ คานิยมตาง ๆ 
ของสังคมไวในเรื่องเพื่อใหผูอานเขาใจสังคมของรามเกียรติ์ภาคตาง ๆ มากขึ้น ซ่ึงพอจะสรุปไดวา
รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รามเกียรติ์ทองถ่ินอีสาน และรามเกียรติ์
ทองถ่ินลานนาจะแสดงคานิยมอยางชัดเจนผานหนุมานวาคนดีควรมีความกตัญญ เคารพผูอาวุโส 
ยกยองผูมีความรู  รวมทั้งความรูเร่ืองการใชเวทมนตรคาถาดวย ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธี
กรรมตาง ๆ เฉพาะของทองถ่ิน  เชน รามเกียรติ์ฉบับภาคอีสานจะมีพิธีสูขวัญ หนุมานในรามเกียรติ์
อีสานจะพูดผญาได เชน หนุมานเกี้ยวสาวลังกาดวยผญาเกี้ยวสาวแสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีปญญา
ของหนุมาน เปนตน

ประการสุดทาย คือ ผูแตงรับเรื่องมาจากอนุภาคของเรื่องรามเกียรติ์จากสํานวน
อ่ืน ๆ  และจากอนุภาคจากวรรณคดีทองถ่ินเดียวกัน เชน รามเกียรติ์ภาคเหนือผูแตงอาจไดรับอิทธิ
พลของรามเกียรติ์มลายูจึงมีอนุภาคของรามเกียรติ์มลายูในเรื่อง การใหกําเนิดหนุมานจึงมีลักษณะ
แปลกไป รามเกียรติ์ฉบับอีสานมีอนุภาคของแมลงวันจากวรรณคดีทองถ่ินเรื่องทาวสีทนต เปนตน
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จะเห็นไดวาการที่เร่ืองราวเกี่ยวกับหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ แตกตางกัน
นั้นขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูแตง ไดแก ตองการใหเปนเรื่องบันเทิงคดี ตองการสอนศาสนา และ
ใหเปนที่แสดงคานิยม ประเพณี วัฒนธรรมของทองถ่ินของตนไปดวย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

วิทยานิพนธเร่ือง การวิเคราะหหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ  มีวัตถุประสงคของการ
ศึกษาเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของหนุมานในบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และฉบับทองถ่ินตาง ๆ ในดานชาติกําเนิด ลักษณะนิสัย และบทบาท
ของ    หนุมาน ตลอดจนกลวิธีการสราง และการนําเสนอตัวละครหนุมานและเพื่อศึกษาสาเหตุที่ทําให
การสรางตัวละครหนุมานในเรื่องรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ แตกตางกัน

เร่ืองพระรามมีที่มาจากอินเดียจากฉบับของวาลมีกิและสํานวนอื่น ๆ เชน ที่ปรากฏในวิษณุ
ปุราณะ หนุมานนาฏกะ รามายณะของตุลลิทาสที่เรียกวารามจริตมานัส รามายณะของทมิฬ รามายณะ
ของเบงคาลี    รามายณะของมลายู    และสํานวนอื่น ๆ  ที่มาจากหนังสือเบ็ดเตล็ดเรื่องพระราม เมื่อ
นิทานพระรามเขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชาติใดชอบสํานวนใดก็รับจากสํานวนนั้นเขามา อาจรับ
มาจากแหลงเดียวกันหรือหลายแหลง เชน อินโดนีเซีย มี “รามกะลิง”  มาเลเซีย มี   “หิกายัตศรีราม”  
กัมพูชา มี  “รามเกร”  สวนประเทศไทย มี   “รามเกียรติ์”

ในประเทศไทยมีรามเกียรติ์หลายสํานวน ในราชสํานักนาจะมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัยเร่ือยมา
จนถึงรัตนโกสินทร และแพรหลายเขามาในทองถ่ิน คือ ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต
จึงทําใหเกิดรามเกียรติ์สํานวนตาง ๆ ขึ้นในทองถ่ินจนกลายเปนเอกลักษณของทองถ่ินเพราะเนื้อเร่ือง
สอดแทรกคานิยม ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ินเขาไปดวย รามเกียรติ์สํานวนอีสาน 
เชน เร่ือง พระรามชาดก พระลักพระลาม  สํานวนลานนา เชน หอรมาน พรหมจักร  ลังกาสิบโห         
อุสสาบารส และ ปรัมมเหียร  สํานวนภาคตะวันตก เชน รามเกียรติ์วัดขนอน สํานวนภาคใต  เชน 
รามเกียรติ์ฉบับวัดควนเกย และรามเกียรติ์ทุกสํานวนมีลักษณะนิสัยที่เหมือนกันคือ จงรักภักดี กลาหาญ 
และฉลาด สวนลักษณะนิสัยที่ไมเหมือนกัน คือ หนุมานในรามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก รามเกียรติ์ภาคอีสาน และรามเกียรติ์วัดขนอนมีนิสัยเจาชู สวนหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับลาน
นา และรามเกียรติ์วัดควนเกย มีนิสัยไมเจาชู
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หนุมานในรามเกียรติ์แตละสํานวนมีสถานภาพติดตัวไมเหมือนกัน แตดวยความจงรักภักดี 
และกลาหาญในการทําสงครามที่เหนือกวาทหารคนอื่น ๆ ทําใหหนุมานทุก ๆ สํานวนมีสถานภาพแหง
ความสําเร็จเปนทหารของพระรามในที่สุด รามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ มีลักษณะแตกตางกันออกไปตามวัตถุ
ประสงคของผูแตง เมื่อผูแตงมีวัตถุประสงคที่ตางกัน การสรางและการนําเสนอจึงตางกัน โดยเฉพาะ
การสรางและนําเสนอผานตัวละคร คือ หนุมาน เชน รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลก ผูแตงมีวัตถุประสงคที่จะสอนขาราชการที่ดี และเพื่อความบันเทิง ผูแตงจึงใชกลวิธีการนําเสนอ
และการสรางตัวละครหนุมานทุกรูปแบบเพื่อใหสมจริงและอยูในอุดมคติ การสรางใหสมจริงจะสราง
ตามแบบขนบของนิทานโดยการเนนความมหัศจรรยเหนือธรรมชาติ มีความเกงกลาเหนือกวามนุษย
ธรรมดา และสมจริงแบบใกลเคียงความเปนจริง เชน ใหหนุมานมีอารมณเหมือนมนุษยธรรมดา สวน
การสรางตัวละครใหอยูในอุดมคติจะเนนลักษณะที่งดงาม เจาชู เปนวีรบุรุษ เสียสละ มีความสามารถ 
กตัญ ูและยึดมั่นตอพระมหากษัตริย

สวนการนําเสนอหนุมานกวีจะนําเสนออยางละเอียดทั้งทางตรงและทางออมเกี่ยวกับ     
หนุมานที่สมบูรณไมวาการนําเสนอทางดานลักษณะทางกายภาพ ลักษณะนิสัย และคุณลักษณะ ทั้งนี้
เพื่อใหผูอานเห็นคุณสมบัติที่ดีของทหารไดแก จงรักภักดี กลาหาญ ซ่ือสัตย ฉลาดและรอบคอบ ในเวลา
เดียวกันก็มุงสรางความบันเทิงดวยจึงนําเสนอหนุมานที่มีนิสัยเจาชูตามลักษณะของพระเอกในนิทาน
ทั่วไป ในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินสวนใหญมีวัตถุประสงคในการแตงตางกัน รามเกียรติ์ฉบับลานนา     
ผูแตงมีวัตถุประสงคใชสอนศาสนาอยางเครงครัด จึงใชกลวิธีในการนําเสนอหนุมานทั้งโดยตรงและ
โดยออมที่มีลักษณะดีงาม เชน หนุมานมีลักษณะเปนผูมีบุญ ไมเจาชู มีความรู และเปนผูที่ประเสริฐ ใน
รามเกียรติ์ฉบับอีสานก็มีวัตถุประสงคเพื่อใชสอนศาสนาเชนเดียวกัน เพราะมีการเลาเรื่องแบบชาดก 
อยางไรก็ตามหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับอีสานจะมีลักษณะที่แตกตางจากรามเกียรติ์ฉบับลานนาในสวน
ที่แสดงลักษณะของพระเอกในนิทาน คือ มีนิสัยเจาชู สวนรามเกียรติ์ภาคตะวันตกผูแตงมีวัตถุประสงค
เพื่อความบันเทิง ใชในการแสดงหนังใหญ ผูแตงใชกลวิธีในการนําเสนอไมวาทั้งโดยตรงและโดยออม
ทําใหเห็นวาหนุมานเปนคนตลก สวนในรามเกียรติ์ฉบับภาคใตมีวัตถุประสงคเพื่อความบันเทิง ใช
แสดงหนังตะลุง ผูแตงใชกลวิธีในการนําเสนอไมวาทั้งโดยตรงและโดยออมทําใหเห็นวาหนุมานเปน
คนฉลาดและรอบคอบไมเปนตัวตลกดังในรามเกียรติ์วัดขนอน

ในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินกลวิธีในการนําเสนอหนุมานสวนใหญจะเปนโดยออม ทั้งนี้เกิด
จากนิทานพระรามในทองถิ่นมีโครงเรื่องที่ไมซับซอน ตางกับวรรณกรรมลายลักษณที่มีการนําเสนอตัว
ละครอื่น ๆ และมักจะเพิ่มอนุภาคตาง ๆ ของตัวละครเอกทําใหมีโครงเรื่องที่ซับซอนมากขึ้น
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ตัวละครหนุมานเปนตัวละครเอกในนิทานพระราม มีลักษณะที่แตกตางกันไปตามวัตถุ
ประสงคของผูแตงและผูเลาไมวาผูแตงจะใชกลวิธีใดก็ตาม รามเกียรติ์ทุกสํานวนจะเนนใหหนุมานเปน
ทหารที่ดี รามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก แสดงใหเห็นลักษณะของทหารที่ดีของ
หนุมานอยางเดนชัด คือ มีฉันทาธิบดี การทําตามคําส่ังของพระราม วิริยาธิบดี มีความเพียรในการงาน   
จิตาธิบดี มีความสามารถทางการรบ และวิริยาธิบดี รูจักใชอุบายในการทํางาน ในรามเกียรติ์ฉบับทอง
ถ่ินแตละฉบับจะไมมีลักษณะเหลานี้ครบถวนและไมเดนชัด อยางไรก็ตามลักษณะของทหารที่ดีที่
ปรากฏในรามเกียรติ์ฉบับทองถ่ินทุกฉบับ ไดแกฉันทาธิบดี คือ การเปนทหารที่จงรักภักดี และจิตาธิบดี 
คือ การเปนทหารที่มีความสามารถทางการรบ จึงอาจกลาวไดวาไมวาหนุมานจะปรากฏในรามเกียรติ์
ฉบับใด ลักษณะที่สําคัญของหนุมาน คือ เปนทหารที่จงรักภักดี และมีความสามารถทางการรบซึ่งเปน
ลักษณะที่สําคัญที่สุดของผูมีสถานะทหาร

ขอเสนอแนะ
1.ศึกษาบุคลิกภาพและบทบาทของตัวละครตัวอ่ืน ๆ ในเรื่องรามเกียรติ์สํานวนตาง ๆ  เชน 

ทศกัณฐ กุมภกรรณ อินทรชิต
2.ควรมีการศึกษาวิเคราะหวรรณคดีเร่ืองอื่น ๆ ที่มีหลายสํานวนเชน พระลอ สังขทอง      

ขุนชางขุนแผน อิเหนา เพื่อใหเห็นความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของผูแตง และลักษณะตัวละคร 
ตลอดจนกลวิธีการสรางตัวละครเหลานั้น
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