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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์คุณธรรมด้านการปกครองในบทละครเรื่องรามเกียรติ์   
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช : กรณีศึกษาด้านสังคหวัตถุ 4  
มุ่งศึกษาวิเคราะห์คุณธรรมด้านการปกครองในบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ
พร ะ พุทธ ยอด ฟ้ า จุ ฬ า โ ลกมหา ร าช  โ ด ย ใ ช้ คุณ ธ ร รมสั ง คหวั ต ถุ  4  ใ นก า ร วิ เ ค ร า ะห์   
ผลการศึกษาพบว่า บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ปรากฏหลักคุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4 ครบทั้ง 4 ด้าน แสดงให้เห็นว่า บทละครเรื่อง
รามเกียรติ์พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นวรรณคดีที่เต็มเปี่ยม
ไปด้วยคุณธรรมด้านการปกครอง อีกท้ังยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราช-
นิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในด้านการ
เป็นแบบอย่างท่ีดีของประชาชนอีกด้วย 
ค าส าคัญ: การศึกษาวิเคราะห์ คุณธรรมด้านการปกครอง บทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

 
Abstract 
 The articles a Moral Rule in Ramakian King Rama I: A case study of Sankhaha 
Watthu 4. This articles aims to study the Moral Rule in Ramakian King Rama I by the 
Moral rule of Sankhaha Watthu 4 to analysis. It found Ramakian King Rama I to full of 
appear the moral of Sankhaha Watthu 4 and show to Ramakian King Rama I to full of 
the moral Rule. So that the value of Ramakian King Rama I make to benefit to life 
conduct to Thai people. 
Keywords: analytical study, the Moral Rule, Ramakian King Rama I 
 
บทน า 
 รามเกียรติ์ บทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็น
รามเกียรติ์ฉบับที่สมบูรณ์ทางด้านเนื้อหาที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย รามเกียรติ์ส านวนนี้ได้รับการ
ยกย่องจากคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ กรมศิลปากร ว่าเป็นวรรณคดีแห่งชาติเมื่อ พุทธศักราช  
2558 รามเกียรติ์เป็นเรื่องราวทางคติพราหมณ์-ฮินดู กล่าวคือ เป็นเรื่องราวการต่อสู้กันระหว่างฝ่าย
มนุษย์ คือ พระราม กับ ยักษ์ คือ ทศกัณฐ์ ตลอดทั้งเรื่องเป็นเรื่องของการศึกสงครามที่เต็มไปด้วย
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ความสนุก น่าติดตาม และมีรสแห่งความรัก คือ รักแท้ของพระรามและนางสีดา รามเกียรติ์จึงนับเป็น
เรื่องราวที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน  เห็นได้จากรามเกียรติ์ยุคก่อน
หน้าพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชคือ 

1. นิราศสีดา หรือราชาพิลาปค าฉันท์ 
2. บทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยอยุธยา ตอน พระรามประชุมพล-องคตสื่อสาร 
3. ค าพากย์เรื่องรามเกียรติ์ สมัยอยุธยา ตอน นางส ามนักขายอโฉม 
4. รามเกียรติ์ค าฉันท์ สมัยอยุธยา จ านวน 4 เล่มสมุดไทย 
5. โคลงทศรถสอนพระราม พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
6. โคลงพาลีสอนน้อง พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
7. บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมี 4 ตอน คือ ตอน 

หนุมานเกี้ยวนางวานริน ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด และตอนพระมงกุฎ 
(กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.4-5) 

จุดประสงค์ของรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชกรมศิลปากร (2549, น.6) ว่า “เพ่ือเฉลิมพระเกียรติของพระองค์เอง ตามประเพณีนิยมที่
ถือเอาความเจริญทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องวัดความมั่นคงของแผ่นดินในขณะนั้น” การเฉลิมพระ
เกียรติโดยใช้วรรณคดีเป็นเครื่องมือนั้นถือเป็นขนบการยอพระเกียรติมาตั้งแต่สมัยโบราณ อาทิ ลิลิต
ยวนพ่าย สมัยอยุธยา เป็นวรรณคดียอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โคลงยอพระเกียรติ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โคลงยอพระเกียรติพระเจ้าปราสาททอง โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุง
ธนบุรี เป็นต้น 
 รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราชมีความ
เกี่ยวเนื่องกับคติเรื่องการตั้งราชวงศ์จักรีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโดยตรง คือ 
เห็นได้จากชื่อของราชวงศ์ “จักรี” ซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธของพระนารายณ์ (พระราม) การตั้งชื่อว่า
ราชวงศ์จักรีนี้น่าจะมีนัยเชื่อมโยงกับการเมืองกล่าวคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชทรงปราบดาภิเษกแล้วขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงสร้างความสงบ
สุขให้แก่บ้านเมืองและปวงประชาคล้ายคลึงกับภารกิจของพระรามในรามเกียรติ์ การสร้างความสงบ
สุขให้แก่บ้านเมืองนั้นจ าเป็นต้องมีคุณธรรมที่ผู้ปกครองใช้ คุณธรรมด้านการปกครองเป็นคุณธรรมที่
ส าคัญยิ่งที่ท าให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขร่มเย็น คุณธรรมด้านการปกครองที่ส าคัญ อาทิ สังคหวัตถุ 
4 จักรวรรดิวัติ 12 และทศพิธราชธรรม  
 ในบทความนี้คณะผู้ วิจัยจะศึกษาหลักคุณธรรมสังคหวัตถุ  4  ซึ่ ง เป็นหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา และเป็นข้อคุณธรรมส าคัญที่ใช้ในการปกครอง สังคหวัตุ 4 เป็นหลักธรรมที่ส าคัญยิ่ง
ข้อหนึ่งที่ท าให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มี 4 ประการ คือ ทาน ปิยวาจา 
อัตถจริยาและสมานัตตา (พระพรหมคุณาภรณ์, 2551, น.187) ดังต่อไปนี้ 
  ทาน การให้ คือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึงให้ความรู้
และแนะน าสั่งสอน  

ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือค ากล่าว
สุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์
ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยินดี  

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



56 
 

 อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม  

สมานัตตา ความมีตนเสมอ คือ ท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอกันในชนทั้งหลาย 
และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์
และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยเห็นว่า ในรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชมีความน่าสนใจศึกษาเรื่อง คุณธรรมด้านการปกครอง โดยใช้คุณธรรมด้านการปกครอง
มาใช้ในการวิเคราะห์คือ สังคหวัตถุ ๔ มาใช้ในการวิเคราะห์ตัวละครต่างๆ ที่ปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์ 
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 
จุดประสงค์ในการศึกษา 
 ศึกษาวิเคราะห์คุณธรรมด้านการปกครองในรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 
คุณธรรมด้านการปกครองในบทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ- 
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

คุณธรรมด้านการปกครองถือเป็นคุณธรรมส าคัญที่เป็นปัจจัยให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข 
ถือเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ในบทนี้ผู้วิจัยจะแสดงการวิเคราะห์คุณธรรมด้านการปกครองที่ปรากฏในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ 
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยใช้คุณธรรมสังคหวัตถุ 4 ดังนี้ 
 1. ทาน การให้ คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึงให้
ความรู้และแนะน าสั่งสอน (พระพรหมคุณาภรณ์, 2551, น.187)  
 ตอน ท้าวอัชบาลเชือดเนื อแลกเนื อทราย  

 เมื่อนั้น องค์ท้าวอัชบาลรังสรรค์ 
ได้ฟังพรานไพรใจฉกรรจ์  พระทรงธรรม์สังเวชเป็นสุดคิด 
ด้วยความกรุณาเมตตาสัตว์ จึ่งตรัสบัญชาประกาศิต 
ตัวกูคิดอยู่เป็นนิจ จะให้ทานชีวิตจิตใจ 
บัดนี้สมดั่งความปรารถนา กูจะเชือดมังสาของกูให้ 
แลกเนื้อทรายทองของเอ็งไว้ จะให้มิให้จงว่ามา  

 (กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.206)  
จากบทละครข้างต้น เป็นตอนที่ท้าวอัชบาลกล่าวกับนายพรานชื่อวันจรก ด้วยจะขอแลกเนื้อ

ของตนเองกับชีวิตของเนื้อทรายที่ติดบ่วงของนายพราน จะเห็นได้ว่าการกระท าของท้าวอัชบาลในครั้ง
นี้ตรงกับคุณธรรมที่ว่าด้วยเรื่องทาน คือการให้ โดยท้าวอัชบาลอาจมีอันตรายถึงชีวิตจากการเชือดเนื้อ
ตัวเอง แต่ท้าวอัชบาล ก็มิได้เกรงกลัวแต่อย่างใด การให้ของท้าวอัชบาลในครั้งนี้ เป็นการให้ที่ไม่ได้
หวังผลตอบแทน เหตุการณ์นี้จึงตรงกับคุณธรรมเรื่องการให้ทาน 
 ตอน พระอินทร์พระอาทิตย์สร้างเมืองขีดขินให้ลูกเป็นพญากากาศและสุครีพ 

 มาจะกล่าวบทไป ถึงท้าวหัสนัยน์เรืองศรี 
ทั้งองค์พระอาทิตย์ฤทธี เห็นพระมุนีสาปโอรส 
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เป็นวานรอยู่ริมคงคา ทนทุกข์เวทนาแสนสาหัส 
เสียศักดิ์เสียศรีเสียยศ ทศทิศจะเย้ยไยไพ 
จ ากูจะไปยังปัถพี สร้างราชธานีขึ้นให้ 
จะเสกสองโอรสยศไกร ครองไอศวรรยาในธาตรี 
ทั้งจะได้คอยท่าพระอวตาร คุมทหารล้างเหล่ายักษี 
คิดแล้วชวนกันจรลี ลงไปในพนาวันฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.70-71) 
จากบทละครดังกล่าวมาเป็นตอนที่พระอินทร์และพระอาทิตย์สร้างเมืองให้พาลี (พญากากาศ) 

และสุครีพ เพ่ือรอไปช่วยพระรามไปรบกับยักษ์ การลงมาสร้างเมืองของพระอินทร์และพระอาทิตย์นั้น
ตรงกับคุณธรรมในข้อที่ว่าด้วยเรื่องการให้ทาน โดยพระอินทร์และพระอาทิตย์สร้างเมืองให้โดยมิได้
หวังสิ่งตอบแทน 
 ตอน สหมลิวันให้บุษบกแก้วแก่ท้าวจตุพักตร์ 

 เมื่อนั้น สหมลิวันยักษา 
ได้ฟังดั่งอ ามฤตฟ้า อสุราสวมกอดแล้วจูบพักตร์ 
มิเสียแรงที่ร่วมพรหมพงศ์ อารีรักวงศ์ประยูรศักดิ์ 
ขอบคุณของเจ้าพ้นนัก แต่เราจักลากลับไป 
อันบุษบกแก้วมณี ของพระศุลีประทานให้ 
เรื่องฤทธิ์ดั่งมีจิตใจ จะไปไหนก็ได้ดั่งจินดา 
เว้นแต่สตรีที่เป็นม่าย สามีวอดวายสังขาร์ 
ขึน้ขี่มิได้เลื่อนลอยฟ้า ด้วยว่าต้องสาปพระศูลี 
เจ้าจงเอาไว้ต่างพักตร์ ส าหรับเมืองยักษ์เฉลิมศรี 
ว่าแล้วสองกษัตริย์ธิบดี เสด็จไปที่พระลานรัตนาฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.31-32) 
จากบทละครที่กล่าวมาเป็นตอนที่ท้าวสหมลิวันมอบบุษบกแก้วซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่าของตน

ให้แก่จตุรพักตร์ ด้วยความสงสาร และเห็นใจในความล าบากของจตุรพักตร์ จึงมอบบุษบกแก้วให้ การ
กระท าของท้าวสหมลิวัน ตรงกับคุณธรรมในข้อที่ว่าด้วยเรื่องการให้ทานคือให้ทรัพย์ของตนแก่ผู้อ่ืน 
 ตอน นางสีดาวาดรูปทศกัณฐ์ให้นางอดูลดู 

 เมื่อนั้นนางสีดา เยาวยอดพิสมัย 
พาซื่อไม่สงสัยใจ อรไทเขียนรูปอสุรี 
ทั้งยี่สิบกรสิบเศียร ไม่ผิดเพี้ยนกับกายยักษี 
แล้วส่งให้นางนั้นทันที นี่รูปทศกัณฐ์เจ้าลงกา 

 (กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.328-329) 
จากบทละครข้างต้น เป็นตอนที่นางสีดาวาดรูปทศกัณฐ์ให้กับนางอดูลดู ตามที่นางอดูล ด้วย

นางอดูลวางแผนจะให้นางสีดากับพระรามผิดใจกัน แต่นางสีดามิได้คิดว่าเป็นแผนของนางอดูล จึงวาด
รูปทศกัณฐ์ให้นางอดูลดู การกระท าของนางสีดา ตรงกับคุณธรรมที่ว่าด้วยการให้ทาน 
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2. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือค า
กล่าวสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าแสดง
ประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยินดี (พระพรหมคุณาภรณ์, 2551, น.187) 
 ตอน พระอินทร์กล่าวนมัสการสี่ดาบส 

 เคารพนบนอบพระอาจารย์ ยอกรมัสการแล้วปราศรัย 
พระองคส์ร้างพรตอยู่ในไพร ช้านานมาได้สักกี่ปี 
บ าเพ็ญภาวนารักษาฌาน แผ่พรหมวิหารทั้งสี่ 
ยังค่อยเป็นสุขสวัสดี มีนามชื่อไรพระสิทธาฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.7) 
จากบทละครที่กล่าวมา เป็นตอนที่พระอินทร์กล่าวนมัสการสี่ดาบสด้วยวาจาที่ไพเราะเมื่อ

ครั้งลงไปสร้างกรุงศรีอยุธยาตามบัญชาของพระอิศวร การกล่าววาจานมัสการของพระอินทร์จึงตรง
กับคุณธรรมที่ว่าด้วยเรื่องปิยวาจา นั่นเอง 
 ตอน นนทกเกี ยวนางสุวรรณอัปสร(นารายณ์แปลง) 

 โฉมเอยโฉมเฉลา เสาวภาคย์แน่งน้อยพิสมัย 
เจ้ามาแต่สวรรค์ชั้นใด นามกรชื่อไรนะเทวี 
ประสงค์สิ่งใดจะใคร่รู้  ท าไมมาอยู่ที่นี่ 
ข้าเห็นเป็นน่าปรานี มารศรีจงแจ้งกิจจาฯ 
(กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.50-51) 
จากบทละครที่กล่าวมา เป็นตอนที่นนทก เกี้ยวพาราสี นางสุวรรณอัปสร (นางนารายณ์

แปลง) ด้วยถ้อยวาจาที่น่าฟังชวนให้หลงด้วยนนทกพบนางสุวรรณอัปสรที่มีรูปโฉมงดงาม จึงเข้าไปทัก
ถาม หมายจะเกี้ยวพาราสี การกล่าววาจาของนนทกตรงกับคุณธรรมที่ว่าด้วยเรื่องปิยวาจา 
 ตอน ท้าวมาลีวราชให้พรพระราม 

 เมื่อนั้น ท้าวมาลีวราชเรืองศรี 
ครั้นทศกัณฐ์กลับไปธานี จึ่งมีวาจาอันสุนทร  
ดูก่อนพระรามพระลักษมณ์ เจ้าผู้สิทธิศักดิ์ด้วยแสงศร 
พ่อจงศรีสวัสดิ์สถาวร ให้ขจรเดชาทั้งแดนไตร 
อันทศพักตร์อาธรรม์ อย่าให้มันต่อฤทธิ์เจ้าได้ 
บรรดาพวกพาลที่จองภัย จงอยู่ในใต้เบื้องบทมาลย์ 
อันตัวอัยกาจะลาเจ้า ไปเขายอดฟ้าราชฐาน 
ว่าแล้วเลิกหมู่บริวาร เหาะทะยานไปโดยเมฆาฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 3, 2549, น.249) 
จากบทละครข้างต้นเป็นตอนที่ท้าวมาลีวราชให้พระแก่พระรามและพระลักษมณ์ ให้โชคดี 

บารมีแผ่กว้างไกลทั่วทั้งสามโลก อย่าให้ได้รับอันตรายจากทศกัณฐ์ ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง การ
เปล่งวาจาให้พรของท้าวมาลีวราชในครั้งนี้ เป็นวาจาที่ดีงามจึงตรงกับคุณธรรมเรื่องปิยวาจานั่นเอง 

ตอน พระรามขอโทษนางสีดา 
 สุดเอยสุดสวาท นุชนาฏผู้ยอดสงสาร 
เจ้าดวงนัยนายุพาพาล อย่าประหารด้วยถ้อยวาที 
ถ้าเจ้าสิ้นเมตตาอาลัยแล้ว จงเอาพระขรรค์แก้วนี้ฆ่าพ่ี 
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ให้หายแค้นหายโกรธของเทวี ก็จะลามารศรีบรรลัยไป 
ซึ่งจะหานางอ่ืนให้เหมือนเจ้า ถึงตายแล้วเกิดเล่าไม่หาได้ 
เจ้าดวงดอกฟ้ายาใจ จงคิดถึงยากไร้ด้วยกันมา 
พ่ีผิดก็รับตามผิดมี สิ่งดีพี่ก็ท ามาหนักหนา 
เอ็นดูบ้างเถิดนางกัลยา อย่าให้ชีวาวายปราณฯ 
(กรมศิลปากร เล่ม 4, 2549, น.439) 
จากบทละครที่กล่าวมาเป็นตอนที่พระรามกล่าวขอโทษนางสีดาด้วยรู้สึกผิด วาจาของ

พระรามเป็นการกล่าวด้วยถ้อยค าที่ไปในทางอ้อนวอนว่า สุดที่รักของพ่ีโปรดเมตตา หากไม่รักกันแล้ว
เอาพระขรรค์ของพ่ีฆ่าพ่ีให้ตายเสียดีกว่า ขอให้คิดถึงวันเก่าๆที่เคยร่วมทุกข์สุขกันมา การกล่าววาจา
ของพระรามครั้งนี้ ตรงกับคุณธรรมว่าด้วย ปิยวาจา คือ วาจาอันเป็นที่รักนั่นเอง 
 3. อัตถจริยา  การประพฤติประโยชน์  คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ า เ พ็ญ
สาธารณประโยชน์ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์, 2551, 
น.187) 
 ตอน นิลพัทอาสาทอดตัวเป็นถนนข้ามแม่น  า 

 บัดนั้น ค าแหงนิลพัทชาญสมร 
รับสั่งพระองค์ทรงฤทธิรอน ชุลีกรแล้วรีบอกไป ฯ 
ครัน้ถึงซึ่งฝั่งพระสมุทร หยุดอยู่ที่แนวถนนใหญ่ 
ประนมกรร่ายเวทเกรียงไกร สะกดใจนิมิตอินทรีย์ ฯ 
ด้วยเดชะพระทัยอันเชี่ยวชาญ ก็บันดาลกายากระบี่ศรี 
สูงใหญ่กว่าพระเมรุคีรี ทอดขวางชลธีตลอดมา ฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 4, 2549, น.35) 
จากบทละครที่กล่าวมานิลพัทได้ค าบัญชาจากพระรามเพ่ือให้นิลพัทแปลงกายให้ตัวให้เท่า

ภูเขาเพ่ือเป็นสะพานให้ทหารข้ามไปยังกรุงลงกาเหตุการณ์นี้ที่นิลพัทกระท าไปจึงตรงกับคุณธรรมที่ว่า
ด้วยอัตถจริยา 
 ตอน หนุมานนิมิตกายล้อมกองทัพ 

 บัดนั้น หนุมานผู้ชาญชัยศรี 
ได้ฟังบัญชาพระจักรี ชุลีกรสนองพระโองการ 
อันตัวของข้าผู้รองบาท ก็นับว่าเป็นชาติทหาร 
จะขออาสาพระอวตาร ป้องกันภัยพาลกุมภัณฑ์ 
มิให้มันล่วงเข้ามาได้ ถึงองค์ภูวไนยรังสรรค์ 
ทูลแล้วถวายบังคมคัล ทั้งสุครีพนั้นก็ออกมาฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 2, 2549, น.343) 
 จากบทละครที่กล่าวมาหนุมานได้เนรมิตกายบังกองทัพไว้ โดยเพ่ือที่จะอารักขาพระราม 
ไม่ให้ไมยราพ มาจับตัวไป การกระท าของหนุมาน ตรงกับคุณธรรม เรื่อง อัตถจริยา 
 ตอน นางนาคคิดแก้แค้นพระฤาษี นางกบคิดตายแทน 

 เมื่อนั้น นางกบผู้มีอัชฌาสัย 
เห็นนาคพ่นพิษลงไว้ ตกใจก็ถวิลจินดา 
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เป็นไฉนนาคนี้ใจบาป หยาบคายทุจริตอิจฉา 
จะฆ่าชีวิตพระสิทธา อันมีเมตตาตบะญาณ 
ตัวกูได้พ่ึงพระนักสิทธิ์ เลี้ยงชีวิตเป็นสุขเกษมศานต์ 
พระคุณใหญ่ล้นพ้นประมาณ แจ้งการแล้วจะนิ่งก็ไม่ด ี
ดั่งหนึ่งไม่มีกตัญญู รู้คูณพระมหาฤาษ ี
อย่าเลยจะเอาชีวี ตายแทนผู้มีพระคุณไป 
เดชะความสัตย์อันล้ าเลิศ ให้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติใหม่ 
คิดแล้วโจนลงด้วยว่องไว ก็ขาดใจด้วยพิษนาคา ฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.96) 
จากบทละครที่กล่าวมานางนาคคิดแก้แค้นพระฤาษีจึงคิดฆ่าโดยน าพิษใส่ในนมที่นางโคน ามา

ถวายพระฤาษีแต่นางกบเห็นเสียก่อนด้วยนางกบคิดถึงบุญคุณที่พระฤาษีแบ่ งนมโคให้นางกินมาโดย
ตลอดนางกบจึงกระโดดลงอ่างนมที่พระฤาษีฉัน เพ่ือตายแทนเหตุการณ์นี้ที่นางกบกระท าจึงตรงกับ
คุณธรรมที่ว่าด้วยอธรรมจริยาคิดตายแทน 
 ตอน สุพรรณมัจฉาช่วยหนุมานจองถนน 

 เมื่อนั้น หนุมานผู้ชาญชัยศรี 
แสนสวาทนาฏนุชนารี ขุนกระบี่เพลิดเพลินจ าเริญใจ 
ยอกรโลมลูบจูบพักตร์ น้องรักยอดพิสมัย 
บัดนี้พระตรีภูวไนย ตรัสใช้ให้ถมมรคา 
ก าหนดให้เสร็จในเจ็ดวัน มิทันจะให้ลงโทษา 
เจ้าพี่จงสั่งฝูงปลา ให้คาบศิลาในสาคร 
มาไว้ในที่วังวน ให้เป็นถนนเหมือนแต่ก่อน 
ตัวพ่ีก็จะพ้นโทษกรณ์ ดวงสมรจงได้ปรานีฯ 
 เมื่อนั้น นวลนางมัจฉาเฉลิมศรี 
ได้ฟังหนุมานพาที เทวีก็ลาว่ายมาฯ 
ครั้นถึงท่ีอ่าวชลธาร จึ่งสั่งบริวารมัจฉา 
จงไปคาบขนศิลา คืนมาท่ีเก่าให้พร้อมกันฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 2, 2549, น.257) 
จากบทละครที่กล่าวมาหนุมานและนางสุพรรณมัจฉาได้หยอกล้อกันแล้วกล่าวกับสุพรรณ

มัจฉาว่าพระรามได้มีรับสั่งให้มาถมถนน มีก าหนดให้เสร็จภายในเจ็ดวันถ้าไม่ทันจะโดนลงโทษให้นาง
สุพรรณมัจฉาช่วยน าบริวารปลาขนหินมาถมไว้เช่นเดิม สุพรรณมัจฉาก็ยินดีท าตาม การช่วยหนุมาน
จองถนนครั้งนี้นางสุพรรณมัจฉาได้กระท าตนเป็นประโยชน์ ตรงกับคุณธรรมคือ อัตถจริยา 

4. สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอกันในชน
ทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคล 
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี (พระพรหมคุณาภรณ์, 2551, น.187) 
 ตอน พระลักษมณ์ทูลความจงรักภักดี 

 เมื่อนั้น พระลักษมณ์ทรงสวัสดิ์รัศมี 
ได้ฟังพระราชเสาวนีย์ ชุลีกรสนองพระวาจา 
อันพระพ่ีนางผู้ทรงลักษณ์ กับพระหริรักษ์นาถา 
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มีคุณข้าบาทอนุชา ดั่งองค์บิดามารดร 
ด้วยทรงพระเมตตาสุจริต มาตรถึงท าผิดก็สั่งสอน 
ทั้งร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมร้อน แต่จรจากราชธานี 
ตัวข้าโดยเสด็จพระหริวงศ์ มารณรงค์ด้วยยักษี 
มิได้อาลัยแก่ชีวี จะฉลองคุณพ่ีจนวายปราณฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 3, 2549, น.458-459) 
จากบทละครข้างต้น เป็นตอนที่พระลักษมณ์กล่าวกับพระรามหลังถึงความจงรักภักดีที่มีต่อ

องค์พระรามเสมอมา ทั้งนางสีดา และพระรามล้วนเป็นผู้มีพระคุณกับตน ทั้งยังร่ วมทุกข์สุขกันมา 
ตั้งแต่จากบ้านเมืองมาจนได้ร่วมกันปราบยักษ์ ก็ไม่ได้เกรงกลัวอันตรายและความตาย จะขอจงรักภักดี
ต่อพระรามไปตลอดชีวิต การกระท าของพระลักษมณ์ในครั้งนี้ตรงกับคุณธรรมที่ว่าด้วยเรื่อง สมานัตตา 
คือ ความกระท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ด้วยพระลักษมณ์จงรักภักดีต่อพระรามอย่างไม่มีเปลี่ยนแปลง
นั่นเอง 
 ตอน พระรามไม่ยอมกลับไปครองอยุธยา 

 เมื่อนั้น พระหริวงศ์ทรงสวัสดิ์รัศมี 
ได้ฟังจึ่งตอบวาที ลูกนี้ไม่ผูกเวรา 
ด้วยผลกรรมน าสนอง จึ่งให้ต้องสัญจรนอนป่า 
มิได้แทนคุณพระบิดา เมื่อผ่านฟ้าสวรรคาลัย 
ซึ่งจะให้คืนกลับพระนคร จะฟังค ามารดรกระไรได้ 
จะเสียสัตย์ซึ่งปฏิญาณไป คือใครจะนับว่าดีฯ 
(กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.480) 
จากบทละคร พระรามกล่าวกับนางไกยเกษี เมื่อครั้งนางไกยเกษีมาขอให้พระรามกลับไป

ครองเมือง แต่ด้วยค าสัตย์ที่เคยให้ไว้ กับท้าวทศรถ พระรามจึงไม่ยอมเสียสัจจะวาจา ด้วยการไ ม่
กลับไปครองกรุงศรีอยุธยา การรักษาสัจจะวาจาของพระรามนี้ตรงกับคุณธรรม สมานัตตตา 
 ตอน นางสีดาทูลขอลุยไฟเพื่อพิสูจน์ว่าตนซื่อสัตย์ต่อพระราม 

 เมื่อนั้น นางสีดาเยาวยอดเสน่หา 
ได้ฟังพระราชบัญชา ดั่งต้องสายฟ้าสักแสนที 
ถึงเม่ือทศกัณฐ์ขุนยักษ์ มันไปลอบลักพาหนี 
ก็ไมเ่จ็บใจเหมือนครั้งนี้ ในที่ปริภาษณาการ 
ความอายอัปยศเป็นสุดคิด ดั่งชีวิตจะม้วยสังขาร 
มิรู้ที่จะสนองพจมาน ให้ผ่านฟ้าเห็นจริงประการใด 
อกเอ๋ยเกิดมาเป็นหญิง ยากยิ่งจะไว้ตัวได้ 
อันความกินแหนงแคลงใจ ย่อมเกิดที่ในสตรี 
คิดแล้วนบนิ้วบังคมทูล นเรนทร์สูรจงโปรดเกศี 
อันซึ่งตัวข้าบาทนี้ อสุรีไปลักพามา 
ตกถึงมือชายแล้วไกลเนตร ทรงเดชปิ่นภพนาถา 
เป็นที่สงสัยวิญญาณ์ แก่หมู่โลกาฟ้าดิน 
ถึงมาตรจะรักษาตัวดี อันจะเปลื้องราคีเห็นไม่สิ้น 
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เว้นแต่ทวยเทพอมรินทร์ จะไม่กินแหนงแคลงใจ 
กับพระคงคาแลอัคคี จะเป็นสักขีพยานได้ 
พระองค์จงลั่นศิลป์ชัย ประชุมไทเทเวศให้พร้อมกัน 
ข้าขอพิสูจน์เพลิงถวาย เบื้องบาทพระนารายณ์รังสรรค์ 
ต่อหน้าฝูงเทพเทวัญ กับพวกพลขันธ์วานรฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.150-151) 
จากบทละคร นางสีดาทูลขอลุยไฟเพ่ือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ และความรักเดียวใจเดียวที่มีต่อ

พระรามการที่พระรามสงสัยว่านางสีดาอาจไม่ซื่อสัตย์นั้นสร้างความปวดใจยิ่งให้แก่นางสีดา นางสีดา
จึงขอลุยไฟเพ่ือพิสูจน์ โดยให้พระรามแผลงศรให้เกิดเป็นไฟ และนางจะขอลุยไฟพิสูจน์ การแสดง
ความกล้าในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของนางสีดาในครั้งนี้ ตรงกับคุณธรรม สมานัตตตา 
 ตอน พระพรตเชิญพระรามกลับไปครองเมือง 

 เมื่อนั้น พระพรตผู้มีอัชฌาสัย 
สะอ้ืนพลางทางทูลสนองไป ข้าแจ้งใจว่าองค์พระบิดา 
จะมอบสมบัติพระจักรี น้องนี้แสนโสมนัสสา 
ครั้นเข้ามาถึงพารา แจ้งว่ามารดาข้าอาธรรม์ 
ยกสัตย์ขัดราชโองการ ชิงที่ราชฐานไอศวรรย์ 
ขับพระองค์มาอยู่ไพรวัน โทษนั้นถึงสิ้นชีวี 
พระพ่ีจงหั่นบั่นรอน ตัดกรตัดเกล้าเกศี 
ให้หน าใจคนกาลี ที่คิดริษยาสาธารณ์ 
ขอเชิญพระองค์ทรงเดช คืนครองนัคเรศราชฐาน 
ประชาชนจะได้พ่ึงบทมาลย์ ผ่านเกล้าจงทรงพระเมตตาฯ 

 (กรมศิลปากร เล่ม 1, 2549, น.473-474) 
จากบทละครตอนนี้ พระพรตได้ทูลความจงรักภักดีของพระองค์ ทั้งยังเศร้าโศกเศร้าที่

พระรามต้องมาล าบากเพราะพระมารดาของตน จึงทูลเชิญพระรามกลับไปครองกรุงศรีอยุธยา และให้
ประหารนางไกยเกษี โดยพระพรตทรงยินดีจะคืนราชสมบัติให้พระราม การวางตัวและความ
จงรักภักดีต่อพระรามของพระพรตนั้นตรงกับคุณธรรม สมานัตตตา 
 
บทสรุป 
 การศึกษาบทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชเป็นวรรณคดีที่ทรงคุณค่าของไทยทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย รามเกียรติ์เป็นเรื่องท่ีได้รับ
ความนิยมสูงในหมู่คนไทย เพราะเนื้อเรื่องมีความสนุกสนานประกอบด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และ
สอดแทรกคุณธรรมสอดแทรกค าสอนทางพระพุทธศาสนาไว้ เช่น พระฤาษีโคตรบุตรสอนทศกัณฐ์ให้มี
ศีลและมีหิริ โอตัปปะ เป็นต้น คุณธรรมด้านการปกครอง คือ สังคหวัตถุ 4 ในรามเกียรติ์ พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีปรากฏอยู่ทุกคุณธรรม อันประกอบด้วย  
 ทาน คือการให้ ทั้งให้สิ่งของ ให้ความรู้ หรือให้ก าลังแรงกายเป็นทาน ด้วยการปฏิบัติตน
ต่างๆของตัวละครย่อมสอดแทรกข้อคิดคุณธรรมที่สอนให้ผู้อ่านรู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ 
แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอด ถึงให้ความรู้แนะน าสั่งสอนซึ่งกันและกัน  
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 ปิยวาจา วาจาอันเป็นที่รัก การกล่าววาจาที่ไพเราะ มีอยู่ในการสนทนาต่างๆของตัวละคร 
การกล่าวนมัสการสมณชีพราหมณ์ นักบวช การกล่าวเกี้ยวพาราสีนางอันเป็นที่รัก การกล่าวให้พร 
หรือกล่าว ขอโทษ ล้วนแฝงคติธรรมที่สอนให้ผู้อ่านรู้จักมีวาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจา
ซาบซึ้งใจ ค ากล่าวสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี เพ่ือให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ 
ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยินดี  
 อัตถจริยา คือการบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งการปฏิบัติตนต่างๆของตัวละครในรามเกียรติ์มีข้อคิด
ที่เป็นตัวอย่างในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมไว้ เช่นการช่วยกันจองถนนข้ามไปยังกรุงลงกา ยัง
เป็นการแฝงค าสอนเรื่องความสามัคคีเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไว้ด้วย และนอกจากนี้ยังปรากฏ
คุณธรรม สมานัตตตา อันหมายถึงความมีตนเสมอ คือ ท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติ
สม่ าเสมอกันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่
ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี ซึ่งความจงรักภักดี การ
ปฏิบัติดีเสมอต้นเสมอปลายก็เป็นการสอนให้รู้จักการมี สมานัตตตาอีกด้วย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์คุณธรรมด้านการปกครองในบทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้รับความรู้และข้อคิดต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สังคหวัตถุ 4 ประการ อันประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา 
และสมานัตตตา โดยผู้อ่านสามารถน าข้อคิดต่างๆ ไปเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตที่ดีต่อไป 
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