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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์รสวรรณคดีสันสกฤตในบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราช -
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บทความนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์รสใน
วรรณคดีสันสกฤตในบทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชโดยใช้รสวรรณคดีสันสกฤตทั้ง 9 รสในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า บทละครเรื่อง
รามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเต็มไปด้วยความงาม
ของรสต่างๆ ทั้ง 9 รส แสดงให้เห็นว่า บทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีองค์ประกอบด้านความงามของรสวรรณคดีสันสกฤตที่สมบูรณ์และมี
คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ต่อการศึกษาวิจัยทางด้านวรรณคดีไทยอีกด้วย 
ค าส าคัญ: การศึกษาวิเคราะห์ รสวรรณคดีสันสกฤต บทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 
Abstract 
 The articles an analytical study of the Sansakrit literature style in Ramakian King 
Rama I. This articles aims to study the Sansakrit literature style in Ramakian King Rama 
I by the Sansakrit literature style to analysis. It found to completely glamorous of 
Sansakrit literature style in Ramakian King Rama I. Ramakian King Rama I show to the 
complete element of glamorous of Sansakrit literature style. So that Ramakian King 
Rama I make the value literature and to benefit to Thai literature research.  
Keywords: analytical study, Sansakrit literature style, Ramakian King Rama I. 
 
บทน า 
 บทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถือ
เป็นรามเกียรติ์ที่มีความสมบูรณ์ทางด้านเนื้อหามากที่สุดของประเทศไทยเป็นเรื่องราวการต่อสู้กัน
ระหว่างมนุษย์และยักษ์ คือ ฝ่ายหัวหน้ามนุษย์คือ พระราม กับฝ่ายยักษ์ คือ ทศกัณฐ์ นอกจากพบ
เนื้อหาด้านการสงครามแล้ว ยังพบรสวรรณคดีต่างๆ อาทิ รสแห่งความรัก (ศฤงคารรส) รสแห่งความ
สงสาร (กรุณารส) รสแห่งความกล้าหาญ (วีรรส) เป็นต้น อีกทั้งในปีพุทธศักราช 2558 กรมศิลปากร
ยกย่องบทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็น
วรรณคดีแห่งชาติจึงยิ่งเป็นการย้ าให้เห็นถึงคุณค่าของบทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นอย่างยิ่ง กรมศิลปากรอธิบายถึงความส าคัญและ
ที่มาของรามเกียรติ์ ว่า 

  บทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
มีลักษณะเด่นของรามเกียรติ์ไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแต่งเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ์ขององค์เอง ตามประเพณีนิยมที่ถือเอาความเจริญทางวัฒนธรรมเป็น
เครื่องวัดความมั่นคงของแผ่นดินในขณะนั้น เพ่ือเป็นการรวบรวมวรรณคดีอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติไว้มิให้สูญสิ้นไป โดยเฉพาะบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับพระราชนิพนธ์นี้
นับเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด เนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดิน จนถึง อภิเษกพระราม
และนางสีดา และสองกุมารปราบคนธรรพ์ บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขถือเป็นจบกระบวนความ 
ดังนั้น เมื่อมีการศึกษาค้นคว้ารามเกียรติ์ฉบับอ่ืนๆ จึงมักจะศึกษาเปรียบเทียบกับฉบับนี้ด้วย
และเพ่ือให้อ่านร้องร าเกษม แต่การที่จะทั้ง อ่าน ร้อง และร า ให้เกษมเสมอกันนั้นเป็นไปได้
ยาก เพราะเหตุที่วัตถุประสงค์และลีลาการประพันธ์ของกลอนอ่านและกลอนบทละครนั้น
ต่างกัน กลอนอ่านนั้นผู้แต่งจะใช้พรรณนาโวหาร มีบทชมโฉมชมกระบวนต่างๆ ชมการ
ทรงเครื่องของตัวละคร รายละเอียดยืดยาวได้ไม่จ ากัดและจะแสดงความสามารถทางกวี
โวหาร เล่นสัมผัสนอก สัมผัสในอย่างแพรวพราวโดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้อ่านเห็นภาพพจน์จาก
ตัวอักษร และเสพอรรถรสความไพเราะในน้ าเสียงของบทกลอนเป็นส าคัญ ในขณะที่กลอน
บทละครนั้นจะเสพความงามได้เมื่อน ามาแสดง เพราะกวีมุ่งแต่งขึ้นเพ่ือใช้ในการแสดงละคร
ร า ค าท่ีใช้จึงต้องค านึงว่าเป็นค าที่สามารถประดิษฐ์ออกเป็นท่าร าได้มากกว่าจะค านึงถึงความ
ไพเราะ ลีลาการประพันธ์จะต้องกระชับ เพราะต้องค านึงเวลาที่ใช้ในการแสดงด้วย ดังจะเห็น
ได้จากความแตกต่างออกไปในบทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ซึ่งทรงพระ
ราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อการแสดงละครในโดยเฉพาะ บาทบทบางตอนแม้ขณะที่ทรงพระราชนิพนธ์
จะเห็นว่าไพเราะงดงามดีแล้ว แต่หากตอนแสดงกลับขัดเขินไม่งดงามก็ทรงแก้ไขเพ่ือให้
เหมาะแก่ท่าร า (กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.7) 
 

 บทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็น
วรรณคดีที่ทรงคุณค่าของไทยทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ดังนี้ 

คุณค่าของรามเกียรติ์ต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย รามเกียรติ์เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงใน
หมู่คนไทย เพราะเนื้อเรื่องมีความสนุกสนานประกอบด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และสอดแทรก
คุณธรรมไว้ อีกทั้งอุปนิสัยของตัวละครที่ทรงคัดเลือกมาทรงพระราชนิพนธ์ก็เป็นตอนที่มี
คุณธรรมปลุกให้ประชาชนมีขวัญและก าลังใจขึ้น เช่น ตอนพระมงกุฎประลองศร เมื่อ
พระรามพระมงกุฎเข้าใจกันแล้วท าให้เกิดความสงบสุข บางตอนก็สอดแทรกค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาไว้ เช่น พระฤาษีโคตรบุตรสอนทศกัณฐ์ให้มีศีลและมี หิริโอตะปะ เป็นต้น 
อิทธิพลของเรื่องรามเกียรติ์ที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย รามเกียรติ์เป็นเรื่องที่ได้รับความ
นิยมสูงในหมู่คนไทย เพราะเนื้อเรื่องมีความสนุกสนาน ประกอบด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และ
สอดแทรกคุณธรรมไว้ อีกท้ังอุปนิสัยของตัวละครก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทย เช่น นาง
สีดาเป็นแบบแผนของหญิงที่มีความซื่อสัตย์ต่อสามี พระรามเป็นแบบแผนของลูกที่ดี เป็นต้น 
รามเกียรติ์จึงมีอิทธิพลต่อสังคมไทยหลายประการดังนี้คือ 
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1. ด้านภาษาและวรรณคดี มีส านวนที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์ หลายส านวน เช่น ลูก
ทรพี เหาะเหินลงกา สิบแปดมงกุฎ รามณาสูร ตกที่นั่งภิเภก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้นิยมแต่ง
รามเกียรติ์ ท าให้เกิดรามเกียรติ์หลายส านวน  

2. ด้านศิลปกรรม รามเกียรติ์ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ให้จิตรกรน าเรื่องราว ไปวาด
ภาพฝาผนังโบสถ์ วิหาร เช่นเดียวกับเรื่องชาดก นอกจากนั้น ยังมีการแกะสลัก ปั้นตัวละครต่างๆ ใน
เรื่องรามเกียรติ์ เพ่ือใช้ประดับในที่ต่างๆ 

3. ด้านนาฏศิลป์ เรื่องนี้นิยมมาแสดงโขน ละคร หนังใหญ่ จึงนับว่ามีอิทธิพลต่อ
นาฏกรรมไม่ใช่น้อย 

4. ด้านประเพณี รามเกียรติ์ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะพระราช
พิธี เช่น พระราชพิธีวิวามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก พิธีปล่อยม้าอุปการการยกทัพ เป็นต้น 

5. ด้านความเชื่อ พระรามเป็นพระนารายณ์อวตาร ฉะนั้นพระปรมาภิไธยของ
พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จะใช้พระนามของพระรามเพ่ือความเป็นสิริมงคล เช่น พระรามาธิบดี 
พระราเมศวร เป็นต้น 

 
นอกจากนั้น เรื่องรามเกียรติ์มีอิทธิพลในด้านโหราศาสตร์และการใช้ในรามเกียรติ์เป็นชื่อของ

สถานที่ ชื่ออาหาร เป็นต้น เช่น ถนนพระราม ๘ (ชื่อสถานที่) พระรามลงสรง (ชื่ออาหาร) รามเกียรติ์
จึงมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมิใช่น้อย 
 
จุดประสงค์ในการศึกษา 
 ศึกษาวิ เคราะห์รสในวรรณคดีสันสกฤตในบทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรามเกียรติ์ในประเทศไทย  
 “โวหารรักจากวรรณคดีไทยประเภทร้อยกรองสมัยรัชกาลที่  5 และรัชกาลที่ 6” ของไพเราะ 
คุณารักษ์ (2517) ได้รวบรวมและวิเคราะห์โวหารรักจากวรรณคดีไทยประเภทร้อยกรอง จ านวน 64 
เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานของกวีในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 และพบว่ากวีนิยมใช้วิธีกล่าวโดยตรง
มากที่สุด 
 “โวหารรักจากวรรณคดีไทยประเภทร้อยกรองสมัยรัชกาลที่๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ของ 
นวลจันทร์ รัตนากร (2517) ได้ศึกษาและรวบรวมโวหารรักจากวรรณคดีไทยประเภทร้อยกรองจ านวน 
14 เรื่อง และพบว่าโวหารที่กวีนิยมใช้มากท่ีสุดคือการกล่าวโดยตรง 

“หาสยรสในวรรณกรรมร้อยกรองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 - 2475” ของ 
นงลักษณ์ แช่มโชติ (2521) นั้น ผู้วิจัยศึกษาหาสยรสในวรรณกรรมร้อยกรองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ในด้านแรงบันดาลใจในการสร้างหาสยรส จุดมุ่งหมายในการสร้างหาสยรส กลวิธีที่ผู้แต่งใช้ในการ
สร้างหาสยรส และความสัมพันธ์ระหว่างหาสยรสกับสังคม  

“บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน: การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิเคราะห์” ของเบญจวรรณ  
ส่งสมบูรณ์ (2540) ได้มุ่งศึกษาบทละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผนที่กรมศิลปากรจัดแสดงตั้งแต่ พ.ศ.
2482 ถึง พ.ศ.2537 รวม 27 ตอน เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะเด่นของเนื้อหา โดยใช้ทฤษฎีรสของวรรณคดี
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สันสกฤต ผลงานฉบับนี้มุ่งวิเคราะห์วรรณคดีที่เกิดจากเนื้อเรื่องและอารมณ์ของตัวละคร มิใช่การมุ่ง
วิจัยรสวรรณคดีอันเกิดจากความงามของภาษาเป็นหลัก 

“เสาวรจนีในวรรณคดีนิทานสมัยอยุธยา” ของวัฒนา เอ้ือศิลามงคล (2528) ได้ศึกษาลีลา
เสาวรจนีวรรณคดีนิทานในสมัยอยุธยา โดยวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการพรรณนา เพ่ือประเมินค่า
ความส าคัญของเสาวรจนีที่มีต่อวรรณคดีทั้งในแง่การด าเนินเรื่องและการตกแต่งวรรณคดีให้งดงาม 
 
รสทางวรรณคดีสันสกฤตในบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 1. ศฤงคารรส (รสแห่งความรัก) เป็นการพรรณนาความรักระหว่างหนุ่มสาวระหว่างสามี 
ภรรยา ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย บิดามารดากับบุตร ญาติกับญาติ ฯลฯ สามารถท าให้ผู้อ่านพอใจรัก 
เห็นคุณค่าของความรักนึกอยากรักกับเขาบ้าง เช่น รักฉันชู้สาว รักหมู่รักคณะ รักประเทศชาติ เป็นต้น 
อย่างเช่น เรื่องลิลิตพระลอ เต็มไปด้วยรสรัก (บาลี เรียกรสนี้ว่า รติรส) จะกล่าวว่าในรสนี้ อาจเทียบ
ได้กับนารีปราโมทย์ก็ว่าได้ (กรมศิลปากร, 2549, น.51) ตัวอย่างรสแห่งความรักจากบทละคร
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ว่า 
 ตอนพระนารายณ์แปลงเป็นนางอัปสร 

เหลือบเห็นสตรีวิไลลักษณ์ พิศพักตรผ่องเพียงแขไข 
งามโอษฐ์งามแก้มงามจุไร งามนัยน์เนตรงามกร 
งามถันงามกรรณงามขนง งามองค์ยิ่งเทพอัปสร 
งามจริตกิริยางามงอน งามเอวงามอ่อนทั้งกายา 
ถึงโฉมองค์อัครลักษมี พระสุรัสวดีเสน่หา 
สิ้นทั้งไตรภพจบโลกา จะเอามาเปรียบไม่เทียบกัน 
ดูไหนก็เพลินจ าเริญรัก ในองค์เยาวลักษณ์สาวสวรรค์ 
ยิ่งพิศยิ่งคิดผูกพัน ก็เดินกระชั้นเข้าไป ฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.46) 
 นนทกเม่ือเห็นผู้หญิงมีผิวงามใบหน้าสวยเหมือนดวงจันทร์ปากงามแก้มงามดวงตางามมือสวย
เต้านมสวยใบหูก็สวยคิ้วสวยสวยยิ่งกว่านางฟ้ากิริยาท่าทางเรียบร้อย แม้พระลักษมีและพระนาง
สุรัสวดีที่ว่าสวยที่สุดในสามโลกแล้วก็ยังเทียบไม่ได้ ยิ่งดูก็ยิ่งถูกใจในตัวนางอัปสรยิ่งดูยิ่งอยากผูกพันน
นทกจึงเข้าไปเกี้ยวพาราสี 

ตรงกับรสแห่งความรักเนื่องจากบทนี้เป็นการเกี้ยวพาราสีซึ่งเกิดจากความพึงพอใจของอีก
ฝ่ายที่เกิดจากความรักท่ีนนทกมีให้นางอัปสร 
 2. หาสยรส (รสแห่งความขบขัน) เป็นการพรรณนาที่ท าให้เกิดความร่าเริง สดชื่น เสนาะ
ขบขัน อาจท าให้ผู้อ่าน ผู้ดู ยิ้มกับหนังสือ ยิ้มกับภาพที่เห็น ถึงกับลืมทุกข์ดับกลุ้ม ไปชั่วขณะ (กรม
ศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.54) 
 ตัวอย่างรสแห่งความขบขันจากบทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ  
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ว่า 
 ตอน นางก านัลของทศกัณฐ์หนีไฟ 

 บัดนั้น ท้าวนางก านัลซ้ายขวา 
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ต่างตนตกใจเป็นโกลา ดั่งว่าจะสิ้นชีวี 
อันนางนักสนมทั้งนั้น วิ่งพะปะกันอึงมี ่
ร้องตรีดหวีดหวาดไม่สมประดี ฉวยโน่นวางนี่วุ่นไป 
บ้างได้กระจกกับคันฉ่อง เงินทองนั้นหาน าพาไม่ 
ลางนางได้แหนบถอนไร ร้องไห้วิ่งวุ่นทั้งวังจันทน์ ฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 2, 2549, น.148) 
 นางก านัลของทศกัณฐ์เมื่อเห็นไฟไหม้ปราสาทต่างตกใจทั้งนางสนมต่างพากันวิ่งหนีวุ่นวาย
ร้องกรีดดัง จับอะไรได้ก็จับหนีไฟ บ้างจับได้กระจก แต่ไม่น าเงินทองหนี บ้างก็หยิบได้แหนบถอนขน
รักแร้หนีไฟอย่างวุ่นวาย 
 ตรงกับรสแห่งความขบขับซึ่งบทที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้กรุงลงกาจึงท าให้ทั้งทศกัณฐ์ นาง
มณโฑ นางก านัลและข้าทาสบริวารต่างๆหนีไปกันด้วยความชุลมุนวุ่นวายจึงมีพฤติกรรมที่เกิดจาก
ความตกใจบ้างก็หยิบกระจกหนีไฟ หยิบแหนบถอนขนรักแร้บ้าง อุ้มลูกจูงหลานขี่คอต่างๆ นานา จึง
ท าให้ผู้อ่านรู้สึกตลกขบขัน 
 3. กรุณารส (รสแห่งความเมตตากรุณาที่เกิดภายหลังความโศกเศร้า) เป็นบทพรรณนาที่
ท าให้ผู้อ่านหดหู่เหี่ยวแห้งเกิดความเห็นใจถึงกับน้ าตาไหลพลอยเป็นทุกข์เอาใจช่วยตัวละคร (กรม
ศิลปากร, 2549, น.54) 
 ตัวอย่างรสแห่งความสงสารจากบทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ว่า  
 ตอน ท้าวทศรถสิ นพระชนม์ 

 เมื่อนั้น องค์ท้าวทศรถเรืองศรี 
ได้ฟังดั่งจะม้วยชีวี ภูมีครวญคร่ าร าพัน ฯ 
โอ้อนิจจาพระลูกรัก ดวงจักษุพ่อเฉลิมขวัญ 
แต่นี้จะไม่เห็นกัน นับวันจะแลลับไป 
เพราะด้วยอีไกยเกษ ี มันเป็นไพรีศัตรูใหญ่ 
ฆ่าพ่อขับลูกให้จ าไกล ไปเดินอรัญกันดาร 
ได้ยากล าบากทุกข์ทน มีแต่ผลไม้เป็นอาหาร 
ยามนอนก็จะนอนทรมาน กับพ้ืนดินดานอนาถนัก 
เสียทีที่ได้ไวกูณฐ์ เกิดในประยูรพญาจักร 
พ่อถนอมบ ารุงผดุงรัก จะให้เป็นปื่นปักโลกา 
แม้นมาตรจะหาแก้วมณี ดวงเท่าคีรีก็พอหา 
ถึงจะเอาเดือนดาวในท้องฟ้า เห็นว่าจะได้ดั่งใจ 
อันจะหาโอรสให้เหมือนเจ้า ตายแล้วเกิดเล่าไม่หาได้ 
คิดจะฝากชีวาลัย ไปกว่าจะสิ้นชนมาน 
ก็ไม่เสด็จสมอารมณ์หมาย ด้วยอีแสนร้ายมาตามผลาญ 
มันนี้คือพวกพระกาล แกล้งประหารชีวิตของบิดา 
แม้นมาตรถึงพ่อจะบรรลัย เจ้าได้เห็นใจก็ไม่ว่า 
ร่ าพลางทอดองค์ลงโศกา อัดอ้ันนาสาสะท้อนกาย 
สิ้นเสียงสุดสิ้นพระวาตะ อัสสาสะประสาทก็ขาดหาย 
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สิ้นกระแสภวังค์ท าลาย ไปเกิดฝ่ายชั้นดุษฎี ฯ 
เมื่อนั้น นางเกาสุริยามเหสี 

ทั้งโฉมนางสมุทรเทวี ฝูงสนมนารีก านัล 
เห็นพระองค์สุดสิ้นพระชนม์ ต่างคนตกใจไม่มีขวัญ 
แสนโศกโศกาจาบัลย์ ร าพันร่ ารักภูวไนย ฯ 
(กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.389-390) 

 ท้าวทศรถได้ฟังสุมันตันบอกว่าสามกษัตริย์หนีไปแล้วจึงได้ครวญถึงพระรามพระลักษมณ์เมื่อ
สิ้นเสียงท้าวทศรถก็สิ้นพระชนม์ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต พระมเหสีเกาสุริยา นางสมุทรเทวีและสนม
นางในพากันร่ าไห้โศกเศร้า 
 ตรงกับรสแห่งความโศกเศร้าที่เกิดหลังจากท้าวทศรถสงสารและคิดถึงพระรามพระลักษมณ์
กลัวลูกจะออกไปล าบากเฝ้าค านึงครวญถึงจนตรอมใจตายและความโศกเศร้าที่แสดงให้เห็นอีกคือเมื่อ
ท้าวทศรถตายจึงท าให้ พระมเหสีเกาสุริยา นางสมุทรเทวีและสนมทั้งหลายโศกเศร้าเสียใจจึงท าให้
เห็นถึงรสแห่งความโศกเศร้าได้อย่างเด่นชัด  
 4. รุทรรส/เราทรรส (รสแห่งความโกรธเคือง)บทบรรยายหรือพรรณนาที่ท าให้ผู้ดูผู้อ่านขัด
ใจฉุนเฉียว ขัดเคืองบุคคลบางคนในเรื่อง บางทีถึงกับขว้างหนังสือทิ้ง หรือฉีกตอนนั้นก็มี ( กรม
ศิลปากร, 2549, น.55) 
 ตัวอย่างรสแห่งความโกรธจากบทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ว่า 
 ตอนกุจจีอาฆาตพระราม 

ด้วยเดชานุภาพพระนารายณ์ ต้องแม่นเหมือนหมายไม่คลาดที่ 
โก่งนั้นดุ้งไปข้างนาภี พระจักรีก็ยิ่งซ้ าไป ฯ 
โก่งนั้นก็กลับคืนมา นางค่อมหารู้ตัวไม่ 
แม่นย ารวดเร็วว่องไว ยิงได้ดังใจทุกสิ่งอัน 
พระพ่ีน้องชื่นชมโสมนัส ตบพระหัตถ์ส ารวลสรวลสันต์ 
มหาดเล็กเด็กชาทั้งนั้น ต่างเย้ยเยาะหยันเฮฮา ฯ 
 บัดนั้น ฝ่ายนางกุจจีทาสา 
ความอายเป็นพ้นพรรณนา มือฟายน้ าตาโศกี ฯ 
ถึงมาตรกูเป็นค่อมเค้า ก็ข้าเก่านางไกยเกษี 
พระรามมาท าดั่งนี้ ชีวีมิตายจะเห็นกัน 
ยิ่งคิดยิ่งแค้นแน่นใจ น้ าตาหลั่งไหลตัวสั่น 
ลุกจากที่ท้องสนามจันทน์ ก็เดินงกงันเข้ามา ฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.260-261) 
 พระรามมองเห็นนางค่อมจึงแผลงศรไปที่หลังนางค่อม โก่งนั้นดุ้งไปข้างท้อง พระรามก็ยิงซ้ า
ไปโก่งนั้นก็กลับคืนมา นางค่อมไม่รู้ตัว สามอนุชาตบมือหัวเราะสนุกสนานมหาดเล็กเด็กๆ ต่างเฮฮา 
นางค่อมกุจจีอายมากตนเองก็เป็นถึงข้าเก่านางไกยเกษี พระรามมาท าให้ขายหน้าเช่นนี้ถ้าชีวิตยังไม่
ตายก็จะได้เห็นดีกัน 
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 ตรงกับรสแห่งความโกรธเคืองเนื่องจากบทนี้เป็นตอนที่นางค่อมโกรธที่พระรามยิงธนูใส่หลั ง
ตนเองเล่นจะท าให้นางค่อมอับอายและด้วยบทกลอนที่ว่า “พระรามมาท าดั่งนี้ ชีวีมิตายจะเห็นกัน” 
เห็นได้ชัดถึงรสความโกรธเคือง 
 5. วีรรส (รสแห่งความกล้าหาญ) บทบรรยายหรือพรรณนาที่ท าให้ผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟังพอใจ
ผลงานและหน้าที่ ไม่ดูหมิ่นงาน อยากเป็นใหญ่ อยากร่ ารวย อยากมีชื่อเสียง (กรมศิลปากร, 2549,  
น.55)  
 ตัวอย่างรสแห่งความกล้าหาญจากบทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ว่า 
 ตอน พระวสิษฐ์พระสวามิตรขอพระรามพระลักษมณ์ปราบกากนาสูร 

 เมื่อนั้น สองพระมหาอาจารย์ใหญ่ 
ต่างองค์ถวายพระพรไป บัดนี้มีภัยพาลา 
เพราะด้วยฝูงกากนามาร มันจึงทานดาบสที่ในป่า 
ไม่เป็นสวดมนตร์ภาวนา รูปจึ่งเข้ามาท้ังนี้ 
จะขอพระรามพระลักษมณ์ ไปมล้างอสุราศักดิ์ยักษี 
ดับเข็ญให้เย็นโยคี ภูมีจงทรงพระเมตตา ฯ 
 เมื่อนั้น ท้าวทศรถนาถา 
ได้ฟังพระมหาสิทธา จึ่งมีบัญชาตอบไป 
อันสองกุมารนี้เยาว์นัก เห็นจะปราบยักษ์นั้นไม่ได้ 
ตัวโยมจะออกไปชิงชัย ฆ่าเสียให้ม้วยชีวี ฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.277) 
 บรรดาฤๅษีถูกฝูงกายักษ์โจมตีจิกเฉี่ยวก็พากันมาพ่ึงพระวสิษฐ์และพระสวามิตรฤๅษีทั้งสองก็
สงสัย ท าไมอีกายักษ์มาท าเช่นนี้แต่ก่อนก็ไม่เคยมีเหตุการณ์กลัวจะเป็นแผนของพวกยักษ์ จึงเดินทาง
เข้ากรุงศรีอยุธยาขอให้พระรามพระลักษมณ์มาปราบกา ท้าวทศรถเห็นว่าสองกุมารยังเด็กจึงจะ
ออกไปปราบกาเอง 
 ตรงกับรสแห่งความกล้าหาญซึ่งบทบาทของตัวละครในตอนนี้คือท้าวทศรถเห็นว่าลูกชายทั้ง
สองยังเด็กจึงขอออกไปปราบกากนาสูเด้วยตนเองแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ 
 6. ภยานกรส (รสแห่งความกลัว ตื่นเต้นตกใจ) บทบรรยายหรือพรรณนาที่ท าให้ผู้อ่านผู้ฟัง 
ผู้ดูมองเห็นทุกข์ เห็นโทษ เห็นภัยในบาปกรรมทุจริต เกิดความสะดุ้ง กลัวโรคภัยสัตว์ร้าย ภูตผีปีศาจ 
บางครั้งต้องหยุดอ่าน รู้สึกขนลุกซู่ อ่านเรื่องผีต่างๆ (กรมศิลปากร, 2549, น.54) 
 ตัวอย่างรสแห่งความกลัวจากบทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก ว่า 
 ตอนพระสัตรุดกลัวพระพรตฆ่ามารดา 

 เมื่อนั้น พระสัตรุดฤทธิรงค์ทรงศร 
ตกใจกลัวจะฆ่าพระมารดร วิ่งเข้ากุมกรพระพ่ียา 
ไฉนมาท าดั่งนี้ จะซ้ าให้มีโทษา 
ความชั่วจะชั่วกัลปา พระเชษฐาคิดดูให้ควรการ ฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.407) 
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 พระพรตชักดาบออกมาจะฟันพระมารดาพระสัตรุดตกใจกลัวพระพรตจะฆ่าพระมารดาไกย
เกษีจึงวิ่งมากุมมือไว้ เตือนสติพ่ีชายว่าจะยิ่งท าให้เหตุการณ์เลวร้ายลง 
 ตรงกับรสแห่งความกลัวเนื่องจากตอนนี้เป็นตอนที่พระพรตชักดาบจะแทงพระมารดาเมื่อ
พระสัตรุดเห็นจึงตกใจกลัวว่าพ่ีชายจะแทงพระมารดาจึงตรงกับรสแห่งความกลัวอย่างชัดเจน 
 7. พีภัตสรส (รสแห่งความชัง ความรังเกียจ) บทบรรยายหรือพรรณนาที่ท าให้ผู้อ่านผู้ดู  
ผู้ฟังชั่งน้ าหนักตัวละครบางตัว เพราะจิต (ของตัวละคร) บ้าง เพราะความโหดร้ายของตัวละครบ้าง
(กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.55)  
 ตัวอย่างรสแห่งความเกลียดจากบทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ว่า 
 ตอน กุมภกรรณเลิกพิธีลับหอกโมกขศักดิ์ 

 เมื่อนั้น พญากุมภกรรณยักษี 
ลับหอกอยู่ในพิธี อสุรีแลไปในสาคร 
เห็นสุนัขเน่าลอยมาวนอยู่ มีหมู่แมลงวันตอมว่อน 
กาจิกเหม็นตลบอบขจร หมู่หนอนคลาคล่ าทั้งกายา 
แต่เห็นก็ให้อาเจียน คลื่นเหียนเวียนพักตร์ยักษา 
ลับหอกไม่ได้ดั่งจินดา ก็ลุกมายังรถมณี ฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 2, 2549, น.371) 
 กุมภกรรณก าลังท าพิธีลับหอกโมกขศักดิ์อยู่เมื่อเห็นหมาเน่าลอยน้ ามามีแมลงวันตอมหึ่งมี
หนอนชอนไช อีกาจิกกิน กลิ่นเหม็นตลบก็คลื่นไส้อาเจียนวัยนหน้าจึงท าให้กุมภกรรณยกเลิกพิธีลับ
หอกไป 
 ตรงกับรสแห่งความชังเนื่องจากกุมภกรรณเป็นยักษ์ที่รักความสะอาดพอเห็นและได้กลิ่นหมา
เน่าจึงรังเกียจและอยากจะอาเจียรจึงท าให้เห็นถึงความชังความรังเกียจได้อย่างชัดเจน 
 8. อัพภูตรส (รสแห่งความพิศวง ประหลาดใจ) บทบรรยายหรือพรรณนาที่ท าให้นึกแปลก
ใจ เอะใจ อย่างหนัก ตื่นเต้นนึกไม่ถึงว่าเป็นไปได้เช่นนั้น หรือ อัศจรรย์คาดไม่ถึงในความสามารถ ใน
ความคมคายของคารม ในอุบายหรือศิลปวิทยาคุณแปลกใจในสุปฏิบัติ (ความประพฤติที่ดีงาม) แห่ง
ขั น ติ  เ ม ต ต า  ก ตั ญ ญู  อั น ย า ก ยิ่ ง ที่ ค น ธ ร ร ม ด า จ ะ ท า ไ ด้  ( ก ร ม ศิ ล ป า ก ร ,  2 5 4 9 ,  
น.54)  
 ตัวอย่างรสแห่งความประหลาดใจจากบทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ว่า 
 ตอน กุมภกรรณไปเอาหอกโมกขศักดิ์จากท้าวจตุรพักตร์ 

 เมื่อนั้น องค์บรมพรหมเมศเรืองศรี 
ได้ฟังกุมภกรรณพาท ี จึ่งมีบัญชาตรัสไป 
อันซึ่งหอกแก้วโมกขศักดิ์ ประหลาดนักกูคิดสงสัย 
ราคีไม่มีเท่ายองใย เหตุไฉนจึ่งเป็นสนิมมา 
เอ็งสิทรงธรรม์ทศพิธ ประมาทจิตสิ่งใดกระมังหนา 
จึ่งเผอิญให้เทพสาตรา ปรากฏวิปริตไปดั่งนี้ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 2, 2549, น.366) 
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 กุมภกรรณขึ้นไปทูลขอหอกโมกขศักดิ์จากท้าวมหาพรหม แต่ด้วยเหตุอาเพศที่ต้องเสียสัจ
สุจริตหอกนั้นกลับเป็นสนิมทั้งสี่คม พระพรหมประหลาดใจจึงตักเตือนและบอกวิธีแก้ไขให้กุมภกรรณ
น าหอกโมกขศักดิ์กลับไปประกอบพิธีลับหอก 
 ตรงกับรสแห่งความพิศวงประหลาดใจเนื่องจากบทนี้แสดงให้เห็นว่าท้าวมหาพรหมของกุม
ภกรรณประหลาดใจว่าท าไมหอกโมกขศักดิ์จึงขึ้นสนิมซึ่งบทนี้ตรงกับรสแห่งความพิศวงประหลาดใจ
อย่างเห็นได้ชัด 
 9) ศานติรส (รสแห่งความสงบ) อันเป็นอุดมคติของเรื่อง เช่น ความสงบสุขในดินแดน
สุขาวดีในเรื่องวาสิฏฐี อันเป็นผลมุ่งหมายทางโลกและทางธรรม เป็นผลให้ผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟัง เกิดความสุข
สงบในขณะได้เห็นได้ฟังตอนนั้นด้วย (กรมศิลปากร, 2549, น.55)  
 ตัวอย่างรสแห่งความสงบจากบทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก ว่า 
 ตอนพระราม พระลักษมณ์สรงน  าในสระบุหร่ง 

สองกษัตริย์ช าระสระสนาน ในท้องธารแทบเชิงคีรีศรี 
น้ าใสเย็นซาบอินทรีย์ ดั่งนทีในสีทันดร 
พ้ืนทรายพรายแสงเนาวรัตน์ เลื่อมเลื่อมจ ารัสประภัสสร 
ปทุมมาลย์ชูก้านอรชร ฝักแก่ฝักอ่อนแกมกัน 
บ้างพ่ึงผุดพ้นชลธาร บ้างเบ่งบานรับแสงสุริย์ฉัน 
แมลงภู่วู่ว่อนเวียนวัน เชยซาบสุคันธมาลี 
พระพายชายพัดรวยริน หอมกลิ่นอุบลเกสรศรี 
ฝูงปลาผุดพ่นชลธี ว่ายรี่เคล้าคู่เล็มไคล 
บุปผชาติโรยร่วงดวงผกา ลอยมาตามสายน้ าไหล 
ชมพลางทางสรงส าราญใจ ที่ในกระแสชลธาร ฯ 
(กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.156) 
พระรามและพระลักษมณ์ลงอาบน้ าในแม่น้ าเชิงภูเขา น้ าใสเย็นสบายเนื้อสบายตัวเหมือนน้ า

ในแม่น้ าสีทันดร พ้ืนทรายสีเลื่อมๆแสงพราวๆเหมือนแสงพระอาทิตย์แรกขึ้น ดอกบัวชูก้านสวยงามมี
ทั้งฝักอ่อนฝักแก่ บางดอกพ่ึงผุดขึ้นพ้นน้ า บางดอกบานรับแสงพระอาทิตย์มีแมลงบินตอมดอมดมลม
พัดอ่อนๆหอมกลิ่นเกสรดอกบัว ฝูงปลาพ่นน้ าว่ายน้ ามาเป็นคู่ๆ ดอกไม้โรยร่วงลอยตามสายน้ าไหล 
พระรามและพระลักษมณ์ชื่นชมธรรมชาติไปอาบน้ าไปอย่างมีความสุข 
 ตรงกับรสแห่งความสงบเนื่องจากบทนี้เป็นบทที่บรรยายให้เห็นถึงธรรมชาติเข้าถึงอารามณ์
ความสุขสงบ ความสบาย เพลิดเพลิน 
 
บทสรุป 

การศึกษาบทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชเข้าใจว่าเป็นวรรณคดีที่ทรงคุณค่าของไทยทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย รามเกียรติ์เป็น
เรื่องที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่คนไทย เพราะเนื้อเรื่องมีความสนุกสนานประกอบด้วยอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหารย์และสอดแทรกคุณธรรมสอดแทรกค าสอนทางพระพุทธศาสนาไว้ เช่น พระฤาษีโคตรบุตร
สอนทศกัณฐ์ให้มีศีลและมีหิริโอตตัปปะ เป็นต้นรสในวรรณคดีสันสกฤตในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ที่
ปรากฏมีครบทุกรสซึ่งมีทั้งศฤงคารรส ในรามเกียรติ์นี้เป็นการพรรณนาความรักระหว่างสามี ภรรยา 
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ระหว่างบิดามารดากับบุตร ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย ระหว่างพี่น้อง สามารถท าให้ผู้อ่านเข้าใจในความ
รักเห็นคุณค่าหาสยรสในรามเกียรติ์เป็นการพรรณนาที่ท าให้เกิดความร่าเริง ขบขันมีอยู่ในตัวละครลิง
และบริบทของตัวละครอ่ืนๆอาจท าให้ผู้อ่านยิ้มกับหนังสือได้ รุทรรสในรามเกียรติ์มีบทบรรยายหรือ
พรรณนาที่ท าให้ผู้อ่านขัดใจที่เห็นได้เด่นชัดคือตัวละครทศกัณฐ์เรียกได้ว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตของ
พระรามก็เป็นได้ จึงปรากฏรสแห่งความโกรธเคืองเป็นส่วนมาก วีรรสในรามเกียรติ์บทบรรยายหรือ
พรรณนาถึงหน้าที่ที่ได้รับ ท าให้ผู้อ่านผู้ฟังเกิดความพอใจผลงานและหน้าที่นั้น ภยานกรสใน
รามเกียรติ์บทบรรยายหรือพรรณนาที่ท าให้ผู้อ่านผู้ฟัง เกิดความสะดุ้ง กลัว ตกใจ พีภัตสรสใน
รามเกียรติ์เป็นบทบรรยายหรือพรรณนาที่ท าให้ผู้อ่านผู้ดูรู้สึกตามตัวละครนั้นๆ อัพภูตรสในรามเกียรติ์
เป็นบทบรรยายหรือพรรณนาที่ท าให้นึกแปลกใจ ศานติรสในรามเกียรติ์แสดงให้เห็นความสงบร่มเย็น 
อาจบรรยายถึงธรรมชาติ บทละครรามเกียรติ์มุ่งหวังให้ผู้อ่านเห็นภาพพจน์จากตัวอักษรเสพอรรถรส
ความไพเราะ ความงามท่ีอยู่ในบทกลอน 

จากการศึกษาวิเคราะห์รสในวรรณคดีสันสกฤตในบทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้รับความรู้ต่างๆจากรสในวรรณคดีสันสกฤตทั้ง 9 
รส ว่าในแต่ละรสมีความหมาย สื่ออารมณ์ ความรู้สึกแบบใดบ้างในแต่ละรสผู้อ่านสามารถน ารสที่มีใน
วรรณคดีสันสกฤตมาประยุกต์ใช้ในการถอดความค าประพันธ์ 
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