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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ด้านเหตุการณ์กลศึกในรามเกียรติ์ฉบับ
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราชของไทยกั บ รามเกรฺ ติ์ ฉ บั บ ตามี
จกของเขมร โดยยึดเหตุการณ์กลศึกทีม่ ปี รากฏในรามเกรฺตฉิ์ บับตามี จกเป็นหลัก ผลการ
ศึกษาพบว่า รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกรับอิทธิพลเหตุการณ์กลศึกดังกล่าวจากรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึง่ เป็นการรับมาใช้ ๕ รูปแบบคือ
การรับมาใช้ทั้งหมด การรับมาใช้โดยเพิ่มรายละเอียด การรับมาใช้โดยตัดรายละเอียด
การรับมาใช้โดยซ�ำ้ รายละเอียด และการรับมาใช้โดยสลับล�ำดับเหตุการณ์ ปัจจัยส�ำคัญ
ที่ท�ำให้ตามี จกเลือกสรรและสร้างสรรค์เหตุการณ์กลศึกคือ การท�ำให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการแต่งคือใช้เป็นกลอนสวดจึงต้องค�ำนึงถึงปัจจัยด้านระยะเวลา
ในการสวด ความสนุกสนาน และการท�ำให้เนื้อเรื่องเข้าใจง่าย การน�ำกลศึกเหล่านี้
มาใส่ในรามเกรฺติ์ฉบับนี้น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้วรรณคดีเรื่องนี้ได้รับความนิยม
อย่างยิ่งในเขมร
ค�ำส�ำคัญ: รามเกี ย รติ์ ฉ บั บ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช,
รามเกรฺติ์ฉบับตามี จก, กลศึกในรามเกียรติ์
๑

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบรามเกรฺติ์ฉบับตา
มี จก ของเขมรกับรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของไทย”
๒
นั ก ศึ ก ษาระดั บ อั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะอั ก ษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๓
รองศาสตราจารย์ ประจ�ำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Stratagems in the Ta Mi Chak Version of Khmer
Reamker: Influences from King Rama I’s
Rendition of Thai Ramakien๔
				

Tubtim Saliang๕
Associate Professor Ubol Tedtong, Ph.D.๖

Abstract
This article investigates tactics and ploys used to outwit an
opponent or achieve an end in King Rama I’s rendition of Ramakien,
Thailand’s national epic, in comparison with the Ta Mi Chak version of
Khmer Reamker, with a particular focus on the tactics and ploys found in
the Ta Mi Chak version. It was found that the stratagems found in the
Ta Mi Chak version were derived from Ramakien, with the influences
manifested in five significant ways: complete adoption, adoption with the
addition of details, adoption with the reductions of details, adoption with a
repetition of details, and adoption with the chronological order of an event
being rearranged. The Ta Mi Chak version selects and makes use of these
stratagems since it was intended to be composed as a hymn. In so doing,
it takes into consideration factors such as timing, amusement and content
๔

This article is a part of a thesis titled: “A comparative study of Ta Mi Chak
Version of Khmer Reamker and King Rama I Version of Thai Ramakien”.
๕
MA student from the Master Program in Thai, the Department of Thai,
Faculty of Arts, Silpakorn University.
๖
Associate Professor in the Department of Thai, Faculty of Arts, Silpakorn
University.
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that must be easily digestible. This study suggests that the utilization and
incorporation of these maneuvers is one reason that this particular piece of
literature widely popular in Khmer.
Keywords: King Rama I Rendition of Ramakien, Ta Mi Chak Version of
Khmer Reamker, Stratagems in Ramakien

เหตุการณ์กลศึกในรามเกรฺติ์ฉบับตามี จกของเขมร: อิทธิพลจากรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของไทย

81

บทน�ำ
รามเกียรติฉ์ บับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นวรรณคดี
เรือ่ งส�ำคัญของไทย รามเกียรติฉ์ บับนีไ้ ด้สง่ อิทธิพลไปยังรามเกียรติข์ องไทยหลายฉบับ
ในสมัยต่อมาและพบว่ามีอทิ ธิพลแผ่ขยายไปยังรามเกียรติข์ องเขมรอีกด้วย (เขียนแบบ
เขมรว่า รามเกรฺติ์ ออกเสียงว่า เรียมเก) โดยในช่วงท้ายของรามเกรฺติ์ฉบับพุทธศาสน
บัณฑิตย์ซึ่งเป็นฉบับที่เก่าแก่ที่สุดของเขมรนั้นพบว่า มีความใกล้เคียงกับบทละคร
เรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
อย่างยิง่ โดยเฉพาะเนือ้ เรือ่ งและการด�ำเนินเรือ่ งสอดคล้องกันโดยตลอด จึงอาจกล่าว
ได้ว่าเขมรอาจจะแปลบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ ไป
(ศานติ ภักดีคำ� , ๒๕๕๐, น. ๒๑๐-๒๑๖) นอกจากรามเกียรติฉ์ บับพุทธศาสนบัณฑิตย์แล้ว
ผู้วิจัยยังพบว่ายังมีรามเกรฺติ์ของเขมรอีกฉบับหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลไปจากรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช คือ รามเกรฺติ์ฉบับตามี จก
ซึ่งรามเกรฺติ์ฉบับนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในไทยมากนัก

รามเกรฺติ์ฉบับตามี จก : รามเกรฺติ์ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดของเขมร
รามเกรฺติ์        เป็นวรรณคดีเรื่องส�ำคัญของเขมรและมีหลายฉบับ
เช่นเดียวกับรามเกียรติข์ องไทย รามเกรฺตฉิ์ บับราชส�ำนักซึง่ มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรที่เก่าแก่ที่สุดของเขมรคือ รามเกรฺติ์ฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ แต่สูญหายไปเป็น
จ�ำนวนมาก นอกจากรามเกรฺติ์ฉบับนี้แล้ว เขมรก็มีรามเกรฺติ์อีกหลายส�ำนวน ส่วนมาก
เป็นวรรณคดีมุขปาฐะที่เล่ากันในชุมชน แต่ไม่มีฉบับลายลักษณ์ที่เนื้อหาสมบูรณ์ จน
กระทัง่ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ François Bizot นักมานุษยวิทยาชาวฝรัง่ เศสทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ในภาษาเขมรรวบรวมรามเกรฺติ์ฉบับตามี จก           ขึ้นซึ่งถือว่าเป็นรามเกรฺติ์
ฉบับที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุดของเขมร รามเกรฺติ์ฉบับตามี จก นี้มีชื่อภาษาเขมรว่า
                         เป็นวรรณคดีที่ มี จก          หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าตามี
จก หรือตาจกประพันธ์ขนึ้ รามเกรฺตฉิ์ บับนีเ้ ป็นวรรณคดีประเภทกลอนสวดทีม่ ชี อื่ เสียง
อย่างยิ่งในอดีต โดยตามี จกได้น�ำรามเกรฺติ์ฉบับนี้ไปสวดในเทศกาลส�ำคัญต่างๆ แม้ว่า
ในปัจจุบนั ตามี จกจะเสียชีวติ แล้วและไม่มกี ารน�ำกลอนสวดนีม้ าใช้สวดอีก แต่รามเกรฺต์ิ
ฉบับนี้ก็ยังคงมีบทบาทส�ำคัญในการแสดงหนังใหญ่ของเขมรอยู่ โดยเฉพาะคณะ
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นักแสดงหนังใหญ่ วัดโบ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชาที่ยังคงน�ำรามเกรฺติ์ของ
ตามี จกมาดัดแปลงเป็นบทการแสดงหนังใหญ่อยู่ในปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ระหว่างรามเกรฺติ์ฉบับตามี จกกับรามเกียรติ์ฉบับพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกปรากฏเหตุการณ์ตรงกับรามเกียรติ์ฉบับพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นจ�ำนวนมากทั้งในระดับโครงเรื่องและ
รายละเอียด แม้ว่าวรรณคดีทั้งสองเรื่องนี้จะมีแหล่งที่มาเดียวกันคือเรื่องรามายณะ
หรือเรื่องพระรามซึ่งมีต้นเรื่องมาจากอินเดียเหมือนกัน แต่การที่รามเกรฺติ์ฉบับตามี
จกปรากฏเหตุการณ์เฉพาะของรามเกียรติฉ์ บับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชซึ่งไม่ปรากฏในรามายณะหรือเรื่องพระรามฉบับอื่นๆ ย่อมแสดงให้เห็นว่า
รามเกรฺตฉิ์ บับตามี จกได้รบั อิทธิพลจากรามเกียรติฉ์ บับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช เช่น เหตุการณ์ตอนนางสุพรรณมัจฉาขัดขวางการจองถนนไปจนถึง
หนุมานได้นางสุพรรณมัจฉา เหตุการณ์ตอนนางเบญกายแปลงเป็นนางสีดาตายลอยน�ำ้
จนถึงหนุมานได้นางเบญกาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ารามเกรฺติ์ฉบับตามี จกมีการ
ปรับรายละเอียดบางเหตุการณ์จนใกล้เคียงกับรามเกียรติ์ของไทยมากกว่ารามเกรฺติ์
ฉบับเก่าของเขมรเอง เช่น เหตุการณ์ท้าวชนกพบนางสีดา รามเกรฺติ์ฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์กล่าวว่า ท้าวชนกไปแรกนาแล้วเก็บนางสีดาได้ แต่รามเกรฺติ์ฉบับตามี จก
กล่าวว่าฤๅษีเห็นกระออมนางสิตาลอยน�ำ้ มาทีก่ ฏุ ิ ซึง่ พ้องกับรามเกียรติข์ องไทยทีก่ ล่าวว่า
ท้าวชนกพบผอบนางสีดาลอยน�ำ้ มาทีอ่ าศรม เป็นต้น จากตัวอย่างข้างต้นยิง่ แสดงให้เห็น
ว่ารามเกรฺตฉิ์ บับตามี จก น่าจะได้รบั อิทธิพลด้านเนือ้ เรือ่ งจากรามเกียรติฉ์ บับพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รามเกียรติ์หรือรามเกรฺติ์เป็นวรรณคดีที่มีโครงเรื่องหลักเกี่ยวกับการต่อสู้
ของฝ่ายพระรามและทศกัณฐ์เนือ่ งจากทศกัณฐ์ลกั นางสีดาซึง่ เป็นชายาของพระรามไป
ท�ำให้พระรามต้องน�ำกองทัพวานรเข้ารบกับฝ่ายทศกัณฐ์ซงึ่ น�ำกองทัพยักษ์รวมถึงญาติ
พีน่ อ้ งและมิตรสหายเข้าร่วมรบเป็นจ�ำนวนมาก กลศึกทีฝ่ า่ ยพระรามและทศกัณฐ์นำ� มา
ใช้ในการรบจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้เนื้อเรื่องสนุกสนานยิ่งขึ้น
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ความส�ำคัญของกลศึกในรามเกียรติฉ์ บับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช
ค�ำว่า กล หมายถึง การลวงหรือล่อลวงให้หลงหรือเข้าใจผิดเพื่อให้ฉงนหรือ
เสียเปรียบ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๔, น. ๗๒) กลศึกในรามเกรฺติ์
หรือรามเกียรติ์จึงหมายถึง เล่ห์กลที่ฝ่ายพระรามและฝ่ายทศกัณฐ์ใช้ในการท�ำศึกเพื่อ
ให้มีชัยชนะเหนืออีกฝ่ายหนึ่ง
แม้ว่าเรื่องรามายณะจะมีเนื้อหาส�ำคัญเกี่ยวกับการรบระหว่างฝ่ายพระราม
และฝ่ายทศกัณฐ์ แต่ก็พบว่าเรื่องรามายณะทั้งฉบับที่มาจากอินเดียและฉบับอื่นๆ ที่
แพร่หลายในแต่ละประเทศนั้นไม่มีฉบับใดกล่าวถึงเรื่องราวของกลศึกได้ละเอียด
เท่ารามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของไทย ผู้วิจัย
สันนิษฐานว่าจุดประสงค์ในการประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับนี้มิได้มีเพียงเพื่อความ
บันเทิงหรือเพือ่ รวบรวมเรือ่ งรามเกียรติท์ กี่ ระจัดกระจายอยูเ่ ท่านัน้ แต่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชน่าจะมีพระราชประสงค์ทจี่ ะกล่าวถึง “วิธกี าร” ท�ำให้
บ้านเมืองเกิดความสงบสุขและความเจริญรุง่ เรืองทัง้ ทางด้านการเมือง การทหาร และ
สังคม เพราะในรัชสมัยทีพ่ ระองค์ครองราชย์นนั้ ไทยยังต้องเผชิญศึกต่างๆ เป็นจ�ำนวน
มากโดยเฉพาะการรบกับพม่ามีมากถึง ๗ ครัง้ นอกจากนีย้ งั มีการยึดเอาหัวเมืองต่างๆ
เช่น ไซ่ง่อน ทวาย เชียงตุง เชียงรุ้ง ลื้อ สิบสองปันนา เป็นต้น (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร,
๒๕๒๖, น. ๔๐๐-๔๐๒) นอกจากนีพ้ ระองค์ยงั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มกี ารช�ำระและรวบรวม
ต�ำราพิชัยสงครามขึ้นอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่าเรื่องกลศึกเป็นสิ่งที่พระองค์สนพระทัย
ดังนั้นรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงปรากฏ
เรื่องราวของกลศึกเป็นจ�ำนวนมาก
ที่มาของกลศึกในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชมีทั้งจากรามายณะหรือเรื่องพระรามฉบับอื่นและที่ไม่มีปรากฏในแหล่งใดเลย
กลศึกที่รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรับมาจาก
แหล่งอื่น เช่น เหตุการณ์กลศึกของฝ่ายทศกัณฐ์ที่ให้นางมณโฑท�ำพิธีหุงน�้ำทิพย์แล้ว
ฝ่ายพระรามซ้อนกลด้วยการให้หนุมานแปลงกายเป็นทศกัณฐ์รว่ มสังวาสกับนางมณโฑ
จึงท�ำให้เสียพิธี กลศึกนี้รับมาจากเรื่องหิกายัตศรีราม ส่วนกลศึกที่ไม่มีปรากฏใน

84

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑

รามายณะฉบับอื่น เช่น ตอนกุมภกรรณลวงให้สุครีพถอนต้นรัง ตอนหนุมานลวงเอา
อาวุธของฝ่ายทศกัณฐ์ เป็นต้น

เหตุการณ์กลศึกในรามเกรฺติ์ฉบับตามี จก
เหตุการณ์กลศึกที่จะน�ำมากล่าวถึงในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะกลศึก
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการรบของฝ่ายพฺระราม (พระราม) และฝ่ายกฺรุงราพณาสูร
(ทศกัณฐ์) ในขณะทีก่ รฺ งุ ราพณาสูรยังมีชวี ติ อยูเ่ ท่านัน้ โดยยึดเอากลศึกในรามเกรฺตฉิ์ บับ
ตามี จกเป็นหลัก กลศึกทีม่ ปี รากฏในรามเกรฺตฉิ์ บับตามี จกแบ่งออกเป็นกลศึกของฝ่าย
พฺระรามและฝ่ายกฺรุงราพณาสูร ดังนี้
กลศึกฝ่ายพฺระราม
โดยส่วนใหญ่ฝ่ายกฺรุงราพณาสูรจะเป็นฝ่ายรุกในการท�ำสงครามก่อนเสมอ
กลศึกฝ่ายพฺระราม จึงมักเป็นไปเพือ่ รับมือฝ่ายกฺรงุ ราพณาสูร ได้แก่ กลศึกเพือ่ ขัดขวาง
การท�ำพิธี กลศึกเพื่อแย่งอาวุธ กลศึกเพื่อแก้ไขสถานการณ์คับขัน และกลศึกเพื่อลวง
ให้ศัตรูเข้าใจผิด
กลศึกเพื่อขัดขวางการท�ำพิธี ได้แก่ เหตุการณ์องคตแปลงเป็นสุนัขเน่าเพื่อ
ท�ำลายพิธีทดน�้ำของกุมฺภิการ (กุมภกรรณ) เหตุการณ์หนุมานแปลงเป็นสุนัขเน่าเพื่อ
ท�ำลายพิธีลับหอกโมกขศักดิ์ของกุมฺภิการ เหตุการณ์องคตแปลงเป็นหมีท�ำลายพิธีชุบ
ศรพฺระพรหมาส (ศรพรหมาสตร์)ของอินทฺ ชิต (อินทรชิต) เหตุการณ์องคตแปลงเป็นหมี
ท�ำลายพิธีชุบศรนาคกฺบาล (ศรนาคบาศ) ของอินฺทชิต เหตุการณ์หนุมานท�ำลายพิธี
หุงน�้ำทิพย์ของนางมนฺโฑคีรี (นางมณโฑ) ด้วยการแปลงเป็นกฺรุงราพณาสูรเข้าร่วม
สังวาสกับนางมนฺโฑคีรี
กลศึกเพื่อแย่งอาวุธ ได้แก่ เหตุการณ์หนุมานแย่งอาวุธสหเดชะ (สหัสเดชะ)
เหตุการณ์หนุมานแย่งอาวุธแสงพฺระอาทิตย์ (แสงอาทิตย์)
กลศึกเพือ่ แก้ไขสถานการณ์คบั ขัน คือ เหตุการณ์หนุมานแปลงเป็นใยบัวลอบ
เข้ากรุงบาดาลและช่วยเหลือนางตาราฆวน (นางพิรากวน) จากการสอบสวนของ
ทหารยักษ์
เหตุการณ์กลศึกในรามเกรฺติ์ฉบับตามี จกของเขมร: อิทธิพลจากรามเกียรติ์
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กลศึกเพือ่ ลวงให้ศตั รูเข้าใจผิด คือ เหตุการณ์หนุมานลวงขอเป็นบุตรบุญธรรม
ของกฺรุงราพณาสูรและลวงฤๅษีเพื่อเอากล่องดวงใจของกฺรุงราพณาสูร
กลศึกฝ่ายกฺรุงราพณาสูร
ฝ่ายกฺรุงราพณาสูรเป็นฝ่ายรุกในการรบกับฝ่ายพระรามอยู่เสมอ กลศึกของ
ฝ่ายกฺรุงราพณาสูร ได้แก่ กลศึกเพื่อลวงให้ศัตรูเข้าใจผิด กลศึกเพื่อตัดก�ำลังของศัตรู
และกลศึกเพื่อเสริมก�ำลังฝ่ายของตนเอง
กลศึกเพื่อลวงให้ศัตรูเข้าใจผิด ได้แก่ เหตุการณ์กฺรุงราพณาสูรให้มหารีก
(มารีจ) แปลงเป็นกวางทองเพื่อล่อให้นางสิตา (นางสีดา) อยากได้ เหตุการณ์กฺรุง
ราพณาสูรให้กมุ ภัณฑ์ (ภานุราช) เสกป่าผลไม้ลวงฝ่ายพฺระราม เหตุการณ์กรฺ งุ ราพณาสูร
ให้นางบุญญ
ฺ กาย (นางเบญกาย) แปลงเป็นนางลอยเพือ่ ตัดศึก เหตุการณ์กรฺ งุ ราพณาสูร
ให้สุกกาจาร (สุขาจาร) แปลงเป็นนางสิตาระหว่างที่อินฺทชิตแอบไปท�ำพิธี (รามเกียรติ์
ฉบั บ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราชอิ น ทรชิ ต เป็ น ผู ้ ว างกลนี้ )
เหตุการณ์อินฺทชิตแปลงกายเป็นพระอินทร์เพื่อลอบแผลงศรทัพพฺระลกฺสณ์ เหตุการณ์
วิรลุ เมฆและวิรลุ จ�ำบังวางแผนลักพฺระรามไปยังเมืองบาดาล (รามเกียรติฉ์ บับพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไมยราพเป็นผู้กระท�ำกลนี้)
กลศึกเพือ่ ตัดก�ำลังของศัตรู ได้แก่ เหตุการณ์กรฺ งุ ราพณาสูรให้นางสุวณฺณมจฺฉา
(นางสุพรรณมัจฉา) ท�ำลายการจองถนน เหตุการณ์กุมฺภิการลวงให้สุคฺรีพถอนต้นรัง
กลศึกเพื่อเสริมก�ำลังฝ่ายของตนเอง คือ เหตุการณ์นางมนฺโฑคีรีหุงน�้ำทิพย์
ชุบปิศาจยักษ์
กลศึกในรามเกรฺติ์ฉบับตามี จกที่กล่าวถึงข้างต้นล้วนปรากฏในรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งสิ้น แต่มีการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดบางส่วนซึ่งจะได้กล่าวถึงในล�ำดับต่อไป
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การรับกลศึกในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชมาใช้ในรามเกรฺติ์ฉบับตามี จก
กลศึกที่ปรากฏในรามเกรฺติ์ฉบับตามี จกทั้งหมดล้วนปรากฏในรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งสิ้น ซึ่งกลศึกดังกล่าวมีทั้งที่
รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรับมาจากแหล่งอื่น
โดยตรง รับมาแล้วปรับเปลี่ยนรายละเอียด และมีบางกลศึกที่ไม่เคยมีปรากฏในแหล่ง
อื่น อย่างไรก็ตามรามเกรฺติ์ฉบับตามี จกก็มิได้รับเอาเหตุการณ์กลศึกในรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไปแบบคัดลอกทั้งหมด หากแต่
มีการน�ำไปปรับใช้หลายรูปแบบ ได้แก่ การรับมาใช้ท้ังหมด การรับมาใช้โดยเพิ่มราย
ละเอียด การรับมาใช้โดยตัดรายละเอียด การรับมาใช้โดยซ�้ำรายละเอียด และการรับ
มาใช้โดยสลับล�ำดับเหตุการณ์
๑. เหตุการณ์กลศึกที่รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกรับมาใช้ทั้งหมด
หมายถึง เหตุการณ์กลศึกที่รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกน�ำมาใช้ตามรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งหมดโดยไม่มีการปรับเปลี่ยน
รายละเอียด เหตุการณ์กลศึกที่จะน�ำมาเป็นตัวอย่างคือ เหตุการณ์กลศึกตอนกฺรุง
ราพณาสูรให้นางสุวณฺณมจฺฉา (สุพรรณมัจฉา) ท�ำลายการจองถนนของฝ่ายพฺระราม
ในรามเกียรติฉ์ บับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกล่าวถึงเหตุการณ์
ตอนนี้ไว้ว่าทศกัณฐ์ตรัสกับนางสุพรรณมัจฉาให้น�ำบริวารปลาไปขัดขวางการจองถนน
ของฝ่ายพระราม
“... เจ้าช่วยระงับดับเข็ญ
จงสั่งบริวารฝูงปลา
ทิ้งเสียในอ่าวชเลวน
...
เมื่อนั้น
ได้ฟังสมเด็จพระบิดร
...

ให้เย็นทั่วญาติวงศา
ให้คาบศิลานั้นไป
อย่าให้เป็นถนนขึ้นได้
นวลนางสุพรรณมัจฉาดวงสมร
ชุลีกรรับราชบัญชา
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ครั้นถึงซึ่งท้องชลธาร
ให้คาบขนก้อนศิลาไป
บัดนั้น
ได้ฟังนางสั่งก็เกลื่อนมา

จึ่งสั่งบริวารน้อยใหญ่
ทิ้งเสียในอ่าวคงคา ฯ
จึ่งฝูงบริวารมัจฉา
คาบขนศิลาเป็นโกลี ฯ”

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, ๒๕๔๙, น. ๒๕๑-๒๕๒)
ในรามเกรฺติ์ฉบับตามี จก ก็มีการกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ไว้เช่นกัน ดังความว่า

(“...กรุงราพณาสูรร้อนรุ่มในอุราบอกนางสุวณฺณมจฺฉาว่า ไฮ้นาง
พระราชบุตรี นางจงไปเรียกพวกพลปลาไปขนเอาก้อนหินของ
พวกมนุษย์ออกให้หมด อย่าให้จองถนนมายังนครเราได้ นาง
สุวณฺณมจฺฉาได้ฟงั องค์พระบิดาดังนัน้ ก็ให้พลปลาทัง้ หมดขนหินของ
มนุษย์ออก ปลาในสมุทรได้ฟงั รับสัง่ นางสุวณฺณมจฺฉาผูเ้ ป็นนายแห่ง
ตนก็มารวมตัวกันพร้อมเพรียง กโห กมาล ราชรส (ชื่อปลา) มาขน
หินออกไม่มีเหลือ...”)
(มี จก, ๒๕๑๖, น. ๙๔) (แปลโดย ผู้วิจัย)

88

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑

หลังจากทีน่ างสุวณฺณมจฺฉา น�ำบริวารไปเอาหินทีท่ หารวานรฝ่ายพระรามจอง
ถนนออก หนุมานได้ตามลงมาดูที่ก้นสมุทรก็ได้พบนางสุวณฺณมจฺฉาจึงเข้าเกี้ยวพาราสี
และได้นางสุวณฺณมจฺฉา จากนัน้ หนุมานบอกให้นางสุวณฺณมจฺฉาสัง่ ให้บริวารปลาน�ำหิน
กลับไปไว้ที่เดิม นางสุวณฺณมจฺฉาก็ท�ำตาม กลศึกของกฺรุงราพณาสูรจึงล้มเหลว เนื้อ
ความทั้งหมดในกลศึกนี้ตรงกับรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชทุกประการ
เหตุการณ์กลศึกทีม่ ผี เู้ ข้าไปขัดขวางการจองถนนของฝ่ายพฺระรามนีม้ ปี รากฏ
อยู่หลายแหล่ง ในรามเกรฺติ์ฉบับพุทธศาสนาบัณฑิตย์ของเขมรเองก็มีเหตุการณ์นี้ แต่
กล่าวถึงว่ามีปลามาแย่งคาบหินไปเท่านั้น ไม่ปรากฏเรื่องราวของนางสุวณฺณมจฺฉา
ในหิกะยัตศรีรามและเรื่องรามายณะในอินเดียใต้กล่าวว่าทศกัณฐ์ให้ลูกชายที่เป็นปลา
ท�ำลายพิธีจองถนนของฝ่ายพระราม ในพรหมจักรปรากฏเหตุการณ์ว่า ปลาตัวใหญ่
จระเข้ และมังกรฟาดสะพานจนขาดท�ำให้ทหารฝ่ายพรหมจักร (พระราม) ตกจาก
สะพานเป็นอาหารของสัตว์น�้ำทั้งหลาย ในขณะนั้นเหงื่อและปัสสาวะของหอระมาน
(หนุมาน) ตกลงในน�้ำ นางนาคมาลิกากินเข้าไปจึงตั้งครรภ์ ในปรัมมเหียร พระยาปัตต
หลุ่ม (ทศกัณฐ์) ได้ยินเสียงการจองถนน จึงให้ลูกสาวที่เป็นปลาไปดู ลูกสาวของ
พระยาปัตตหลุ่มกินเหงื่อไคลของหอระมานจึงตั้งครรภ์ ในพระลักพระลาม หุลละมาน
(หนุมาน) แปลงเป็นปลาตัวใหญ่เกี้ยวนางเงือกบุตรสาวพญาฮาบ (ทศกัณฐ์) แล้วลวง
ว่าจะช่วยปราบทัพพระลามให้ยกทัพกลับ แต่ไม่มีตอนขัดขวางการจองถนน ดังนั้น
จึงกล่าวได้วา่ เหตุการณ์กลศึกนีร้ ามเกรฺตฉิ์ บับตามี จกมีเนือ้ ความใกล้เคียงกับรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมากที่สุด
นอกจากนี้รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกยังน�ำเหตุการณ์กลศึกตอนหนุมานลวง
เอาอาวุธของสหัสเดชะจากรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชมาใช้อีกด้วย โดยในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช กล่าวถึงกลศึกของฝ่ายพระรามเมื่อต้องเผชิญกับยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่คือสหัสเดชะ
ครั้งนั้นสหัสเดชะออกรบพร้อมกับมูลพลัม ทหารวานรทั้งหลายต่างหวาดกลัว พิเภก
จึงออกอุบายให้ทหารวานรไปหลบในป่าเหลือเพียงพระลักษมณ์ พิเภก และหนุมาน
เท่านั้น สหัสเดชะเห็นฝ่ายศัตรูมีเพียง ๓ คนก็โกรธทศกัณฐ์มากเพราะคิดว่าทศกัณฐ์
ลวงให้ตนจัดทัพมาอย่างยิง่ ใหญ่เพือ่ มาสูก้ บั มนุษย์เพียง ๓ คนนีท้ ำ� ให้เสียเกียรติจงึ ยกทัพ
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กลับ มูลพลัมรีบตามไปเจรจากับสหัสเดชะว่าน่าจะเป็นอุบายของฝ่ายพระราม แล้วอาสา
ไปล่อฝ่ายพระรามให้เคลือ่ นทัพมาหาเพือ่ ให้สหัสเดชะคอยใช้คทาชีใ้ ห้ตายทัง้ หมด สหัส
เดชะจึงเห็นด้วย ฝ่ายมูลพลัมออกรบกับฝ่ายพระลักษมณ์และถูกฆ่า จากนั้นหนุมาน
จึงด�ำเนินแผนการที่ ๒ คือการสังหารสหัสเดชะ แต่การสังหารสหัสเดชะนั้นไม่ใช่เรื่อง
ง่ายเพราะสหัสเดชะมีคทาวิเศษที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้ หนุมานจึงวางแผนก�ำจัดคทา
วิเศษนั้นด้วยการแปลงเป็นวานรน้อยบาดเจ็บเดินมาที่กองทัพของสหัสเดชะแล้วลวง
ว่าตนถูกพระรามท�ำร้าย ฝ่ายสหัสเดชะได้เห็นดังนั้นก็เกิดความสงสาร รับหนุมาน
ขึ้นรถทรงแล้วให้ถือคทา เมื่อหนุมานได้ถืออาวุธของสหัสเดชะก็หักคทานั้นทิ้งแล้ว
แปลงร่างกลับเป็นหนุมานร่างใหญ่โต เรียกให้พวกทหารวานรมาลวนลามนางสนมยักษ์
จนพอใจแล้วจึงสังหารสหัสเดชะ
รามเกรฺตฉิ์ บับตามี จกกล่าวถึงกลศึกดังกล่าวไว้ตรงกันทัง้ หมดนับตัง้ แต่พเิ ภก
ให้ทหารวานรซ่อนตัวแล้วออกเดินทัพเพียง ๓ คนคือ พฺระลกฺสณ์ (พระลักษมณ์) พิเภก
และหนุมานจนถึงตอนที่หนุมานลวงเอาคทาของสหเดชะ (สหัสเดชะ) ได้ส�ำเร็จรวมถึง
การพาพวกพลวานรมาลวนลามนางสนมยักษ์และฆ่าสหเดชะด้วย เพียงแต่มกี ารเปลีย่ น
ชื่อตัวละครเล็กน้อย คือ “สหัสเดชะ” เปลี่ยนชื่อเป็น “สหเดชะ” เปลี่ยนชื่อ “มูลพลัม”
เป็น “มูลพฺระล�ำ” เท่านั้น ส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์และพฤติกรรมของตัวละคร
ยังคงไว้ดังเดิม
๒. เหตุการณ์กลศึกที่รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกรับมาใช้โดยเพิ่มรายละเอียด
หมายถึง เหตุการณ์กลศึกที่รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกน�ำมาใช้ตามรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแต่มกี ารเพิม่ รายละเอียดเล็กน้อย
โดยที่การเพิ่มรายละเอียดดังกล่าวไม่ท�ำให้ใจความส�ำคัญของกลศึกเปลี่ยนแปลงไป
ในรามเกี ย รติ์ ฉ บั บ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราชมี
เหตุการณ์กลศึกของฝ่ายทศกัณฐ์ทใี่ ห้นางมณโฑหุงน�ำ้ ทิพย์เพือ่ ชุบชีวติ ยักษ์ทตี่ ายไปแล้ว
ให้กลับมามีชวี ติ ใหม่ ถึงฝ่ายพระรามจะเข่นฆ่าเท่าไรก็ไม่หมดสิน้ พระรามจึงปรึกษาพิเภก
จนทราบความว่านางมณโฑหุงน�ำ้ ทิพย์คอยชุบชีวติ ยักษ์อยู่ ซึง่ ตลอดการท�ำพิธนี างมณโฑ
จะต้องถือพรหมจรรย์ ฝ่ายพระรามจึงซ้อนกลของฝ่ายทศกัณฐ์ โดยหนุมานเป็นผูอ้ าสา
ไปท�ำลายพิธีด้วยการแปลงเป็นทศกัณฐ์เข้าร่วมสังวาสกับนางมณโฑ รามเกรฺติ์ฉบับ
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ตามี จกก็ปรากฏเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมด แต่มีการเพิ่มความคือ เมื่อหนุมานร่วม
สังวาสนางมนฺโฑคีรีแล้วหนุมานได้ขอต�ำราการหุงน�้ำทิพย์ไปให้พระรามด้วย
ตารางที่ ๑ แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์กลศึกนางมณโฑหุงน�ำ้ ทิพย์และหนุมาน
เข้าท�ำลายพิธี
รามเกียรติ์ฉบับ
รามเกรฺติ์ฉบับตามี จก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช
กลศึกฝ่ายทศกัณฐ์
นางมณโฑหุงน�้ำทิพย์เพื่อชุบชีวิตยักษ์ นางมนฺโฑคีรีหุงน�้ำทิพย์เพื่อชุบชีวิตยักษ์
พระรามไม่สามารถฆ่ายักษ์ได้หมด
พฺระรามไม่สามารถฆ่ายักษ์ได้หมด
กลศึกฝ่ายพระราม
พิเภกทูลพระรามเรื่องนางมณโฑ
พิเภกทูลพฺระรามเรื่องนางมนฺโฑคีรีหุง
หุงน�้ำทิพย์
น�้ำทิพย์
หนุมานแปลงเป็นทศกัณฐ์สังวาส
หนุมานแปลงเป็นกฺรุงราพณาสูรสังวาส
นางมณโฑเพื่อท�ำลายพิธี
นางมนฺโฑคีรีเพื่อท�ำลายพิธี
หนุมานขอต�ำราหุงน�้ำทิพย์ไปให้
พฺระราม
กลศึกที่นางมณโฑชุบชีวิตยักษ์และหนุมานเข้าท�ำลายพิธีนี้ รามเกียรติ์ฉบับ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรับต้นเค้ามาจากรามายณะของ
อินเดียใต้และเรื่องหิกายัตศรีรามแล้วน�ำมาดัดแปลง กล่าวคือเนื้อเรื่องของเดิมผู้ที่ท�ำ
พิธีหุงน�้ำทิพย์คืออินทรชิต ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเหตุที่รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเปลีย่ นตัวละครจากอินทรชิตเป็นนางมณโฑนีค้ งเพือ่ ให้
สามารถสอดแทรกกลศึกที่ฝ่ายพระรามซ้อนกลโดยการให้หนุมานแปลงเป็นทศกัณฐ์
เพื่อเข้าร่วมสังวาสกับนางมณโฑเพื่อให้เสียพิธีได้
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๓. เหตุการณ์กลศึกที่รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกรับมาใช้โดยตัดรายละเอียด
หมายถึง เหตุการณ์กลศึกที่รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกรับมาจากรามเกียรติ์ฉบับ
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราชแต่ มี ก ารตั ด รายละเอี ย ด ซึ่ ง
รายละเอียดดังกล่าวมิได้มีผลต่อการด�ำเนินเรื่องและมิได้ท�ำให้เหตุการณ์กลศึกนั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ตัวอย่างเหตุการณ์กลศึกทีม่ กี ารตัดรายละเอียดทีจ่ ะกล่าวถึงคือ ตอนทีห่ นุมาน
ท�ำลายพิธลี บั หอกโมงกฺรสัก (หอกโมกขศักดิ)์ ของกุมภฺ กิ าร ซึง่ รามเกียรติฉ์ บับพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หนุมานแปลงเป็นสุนัขเน่าลอยน�้ำและองคต
แปลงเป็นกาจิกสุนขั เน่าท�ำให้กมุ ภกรรณซึง่ เป็นยักษ์รกั สะอาดเสียสมาธิจนต้องล้มเลิก
พิธี เหตุการณ์นี้รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกรับเอามาเฉพาะหนุมานแปลงเป็นสุนัขเน่า และ
ตัดเหตุการณ์ทอี่ งคตแปลงเป็นกาออก ซึง่ จะเห็นว่ากลศึกหลักในครัง้ นีค้ อื การทีห่ นุมาน
แปลงเป็นสุนัขเน่าเท่านั้น การที่องคตแปลงเป็นกาจิกสุนัขเน่าเพื่อให้กลิ่นเหม็นคลุ้ง
นั้นเป็นเพียงส่วนเสริม จึงอาจถือว่ารามเกรฺติ์ฉบับตามี จก รับเอาเฉพาะส่วนที่เป็นใจ
ความหลักของเรื่องไปเท่านั้น
การกล่าวถึงหอกโมกขศักดิ์ ว่าเป็นอาวุธของกุมภกรรณมีปรากฏเฉพาะใน
รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและลังกาสิบโหซึ่ง
แต่งขึ้นในสมัยหลัง๗ ในรามายณะฉบับอื่นๆ ไม่ปรากฏว่าหอกโมกขศักดิ์เป็นอาวุธของ
กุมภกรรณ ในพระรามชาดกปรากฏชื่อหอกโมกศักดิ์สิปยาว่าเป็นอาวุธที่ติดตัวพญา
ราพณาสวร (ทศกัณฐ์) มาตั้งแต่เกิด หรือแม้แต่รามเกรฺติ์ฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ของ
เขมรเองยังปรากฏชื่อหอกโมกขศักดิ์ว่าเป็นหอกของทศกัณฐ์ แต่ไม่ปรากฏพิธีลับหอก
การทีร่ ามเกรฺตฉิ์ บับตามี จกมีเนือ้ หานีต้ รงกับไทยจึงน่าจะได้รบั อิทธิพลของรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

๗

ลังกาสิบโหมีชื่อเดิมว่า ลังกาสิบสองหัว เป็นรามเกียรติ์ของชาวไทยลื้อบริเวณสิบสอง
ปันนา สันนิษฐานว่าเป็นนิทานที่ปรับปรุงขึ้นใหม่เพราะในวรรณคดีไทลื้อแต่เดิมไม่ปรากฏเรื่องลังกา
สิบสองหัว คาดว่าจะได้รับอิทธิพลไปจากรามายณะของอินเดียและรามเกียรติ์ไทย (เหอลี่เฉวียน,
๒๕๕๖, น. ๙๘)
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ส่วนกลศึกที่ให้หนุมานแปลงเป็นสุนัขเน่านี้ก็สืบเนื่องมากจากการที่กุมฺภิการ
(กุมภกรรณ) เป็นยักษ์รักสะอาด ลักษณะเช่นนี้มีปรากฏในรามเกียรติ์ฉบับพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นแห่งแรก เพราะในรามายณะฉบับวาลมิกิ
ตัวละครกุมภกรรณเป็นรากษสที่โหดร้าย เมื่อคราวรบกับฝ่ายพระรามก็รบด้วยความ
โกรธแค้น ใช้ก�ำลังเข่นฆ่าทั้งทหารวานรและรากษสฝ่ายตนเองตายเป็นจ�ำนวนมาก
วาลมิกิพรรณนาเหตุการณ์ดังกล่าวไว้อย่างน่าสยดสยอง จึงไม่มีการกล่าวถึงลักษณะ
ของกุมภกรรณว่ารักสะอาดแต่อย่างใด ด้วยเหตุดังกล่าวรามเกรฺติ์ฉบับตามี จกจึง
น่าจะรับเอาเหตุการณ์กลศึกนี้มาจากรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช
๔. เหตุการณ์กลศึกที่รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกรับมาใช้โดยซ�้ำรายละเอียด
หมายถึง เหตุการณ์กลศึกที่รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกรับมาจากรามเกียรติ์ฉบับ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแต่มีการซ�้ำรายละเอียด ซึ่งการ
ซ�้ำรายละเอียดนี้มักเกิดในเหตุการณ์กลศึกที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันแต่มีอนุภาคที่
ต่างกันเพื่อลดตัวละคร ลดความซ�้ำซ้อนของขั้นตอน และเพื่อให้มีความสมเหตุสมผล
มากขึ้น
ตัวอย่างเหตุการณ์กลศึกทีม่ กี ารซ�ำ้ รายละเอียดคือ หนุมานลวงเอาอาวุธของ
ฝ่ายยักษ์ด้วยการแปลงเป็นวานรน้อยบาดเจ็บ ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรากฏเหตุการณ์ลวงเอาอาวุธด้วยวิธนี เี้ พียงครัง้ เดียว
คือตอนที่หนุมานลวงเอาคทาจากสหัสเดชะ ส่วนตอนลวงเอาอาวุธจากแสงอาทิตย์นั้น
องคตได้แปลงเป็นพี่เลี้ยงของแสงอาทิตย์ไปขอแว่นแก้วจากพระพรหม แต่รามเกรฺติ์
ฉบับตามี จกปรากฏตอนที่หนุมานแปลงเป็นวานรน้อยบาดเจ็บ ๒ ครั้ง คือทั้งตอนลวง
เอาคทาจากสหเดชะ(สหัสเดชะ) และตอนลวงเอาแว่นแก้วจากแสงพฺระอาทิตย์
(แสงอาทิตย์) การที่รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกซ�้ำวิธีการโดยให้หนุมานแปลงเป็นวานรน้อย
บาดเจ็บ ๒ ครัง้ น่าจะเป็นเพราะผูเ้ ขียนต้องการท�ำให้เข้าใจง่ายขึน้ โดยการลดตัวละคร
และตัดขั้นตอนที่ซับซ้อนออกไป
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ตารางที่ ๒ แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์กลศึกการลวงเอาอาวุธของฝ่ายพระราม
รามเกียรติ์ฉบับ
รามเกรฺติ์ฉบับตามี จก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช
เหตุการณ์กลศึกลวงเอาอาวุธของสหัสเดชะ
สหัสเดชะออกรบ ทหารวานรแตกตื่น
สหเดชะออกรบ ทหารวานแตกตื่น
พิเภกออกอุบายให้ทหารวานรไปซ่อน แล้ว พิเภกออกอุบายให้ทหารวานรไปซ่อน
ออกเดินทัพกันเพียง ๓ คน
แล้วออกเดินทัพกันเพียง ๓ คน
สหัสเดชะโกรธทศกัณฐ์
สหเดชะโกรธกฺรุงราพณาสูร
มูลพลัมวางแผนไปล่อทหารวานรมาให้สหัส มูลพฺระล�ำวางแผนไปล่อทหารวานร
เดชะใช้คทาชี้ให้ตาย
มาให้สหเดชะใช้คทาชี้ให้ตาย
มูลพลัมถูกพระลักษมณ์ฆ่า
มูลพฺระล�ำถูกพฺระลกฺสณ์ฆ่า
หนุมานแปลงเป็นวานรน้อยบาดเจ็บลวง หนุมานแปลงเป็นวานรน้อยบาดเจ็บ
สหัสเดชะ
ลวงสหเดชะ
สหัสเดชะหลงเชื่อจึงยอมให้ถืออาวุธ
สหเดชะหลงเชื่อจึงยอมให้ถืออาวุธ
หนุมานหักคทาของสหัสเดชะ
หนุมานหักคทาของสหเดชะ
หนุมานให้ทหารวานรลวนลามนางสนม
หนุมานให้ทหารวานรลวนลามนาง
ยักษ์แล้วฆ่าสหัสเดชะ
สนมยักษ์แล้วฆ่าสหเดชะ
เหตุการณ์กลศึกลวงเอาอาวุธของแสงอาทิตย์
พิเภกทูลพระรามว่าแสงอาทิตย์มีอาวุธคือ พิเภกทูลพฺระรามว่าแสงพฺระอาทิตย์มี
แว่นแก้ว
อาวุธคือแว่นแก้ว
องคตแปลงเป็นพี่เลี้ยงของแสงอาทิตย์
หนุมานแปลงเป็นวานรน้อยบาดเจ็บ
เหาะไปเอาแว่นแก้วที่พระพรหม
ลวงแสงพฺระอาทิตย์
พระพรหมหลงเชื่อจึงมอบแว่นแก้วให้
แสงพฺระอาทิตย์หลงเชื่อจึงยอมให้ถือ
แว่นแก้ว
องคตท�ำลายแว่นแก้ว
หนุมานท�ำลายแว่นแก้ว
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การซ�้ำรายละเอียดยังมีปรากฏอีกครั้งในตอนหนุมานแปลงเป็นสุนัขเน่า
เพื่อท�ำลายพิธีลับหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรากฏว่ามีการแปลงเป็นสุนัขเน่าเพียงครั้งเดียว
แต่รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกปรากฏ ๒ ครั้ง คือหนุมานแปลงเป็นสุนัขเน่าท�ำลายพิธี
ลับหอกโมงกฺรสัก (หอกโมกขศักดิ์)และองคตแปลงเป็นสุนัขเน่าเพื่อท�ำลายพิธีทดน�้ำ 
ซึ่งการท�ำลายพิธีทดน�้ำในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช หนุมานแปลงเป็นเหยี่ยวเข้าไปสืบสถานที่ท�ำพิธี จากนั้นแปลงเป็นนางก�ำนัล
เข้าไปในพิธี แล้วจึงเข้าต่อสู้กับกุมภกรรณ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าการที่รามเกรฺติ์ฉบับ
ตามี จกซ�ำ้ เหตุการณ์กลศึกเรือ่ งการแปลงเป็นสุนขั เน่า น่าจะเป็นเพราะวิธกี ารดังกล่าว
เป็นวิธีที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และสอดรับกับเหตุผลว่ากุมฺภิการ (กุมภกรรณ) เป็นยักษ์รัก
สะอาด
ตารางที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์กลศึกของฝ่ายพระรามเพื่อท�ำลายพิธี
ของกุมภกรรณ
รามเกียรติ์ฉบับ
รามเกรฺติ์ฉบับตามี จก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช
เหตุการณ์กลศึกเพื่อท�ำลายพิธีลับหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ
หนุมานแปลงเป็นสุนัขเน่าและองคตแปลง หนุมานแปลงเป็นสุนัขเน่า
เป็นกาจิกสุนัขเน่า
เหตุการณ์กลศึกเพื่อท�ำลายพิธีทดน�้ำของกุมภกรรณ
หนุมานแปลงเป็นเหยี่ยวเพื่อสืบสถานที่ท�ำพิธี องคตแปลงเป็นสุนัขเน่า
หนุมานแปลงเป็นนางคันธมาลีเพื่อเข้าไปใน
พิธี
เหตุการณ์กลศึกที่มีการซ�้ำรายละเอียดที่น่าสนใจอีกตอนหนึ่งคือเหตุการณ์
กลศึกเพื่อท�ำลายพิธีของอินทรชิตด้วยการแปลงเป็นหมี ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปรากฏการแปลงเป็นหมีเพียงครั้งเดียว คือ
เหตุการณ์กลศึกในรามเกรฺติ์ฉบับตามี จกของเขมร: อิทธิพลจากรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของไทย
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ชามพูวราชแปลงเป็นหมีเข้าท�ำลายพิธีชุบศรนาคบาศของอินทรชิต ส่วนการเสียพิธี
ชุบศรพรหมาสตร์ไม่ได้เกิดจากกลศึกของฝ่ายพระรามแต่เกิดจากอินทรชิตได้ยินข่าว
อัปมงคลจากทหารยักษ์ ในขณะที่รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกมีเหตุการณ์ที่ทหารวานรฝ่าย
พฺระรามแปลงเป็นหมีไปท�ำลายพิธขี องอินทฺ ชิต ๒ ครัง้ คือองคตแปลงเป็นหมีเข้าท�ำลาย
พิธีชุบศรนาคกฺบาล (ศรนาคบาศ) ครั้งหนึ่ง และแปลงเป็นหมีเข้าท�ำลายพิธีชุบศร
พฺระพรหมาส (ศรพรหมาสตร์) อีกครั้งหนึ่ง
ตารางที่ ๔ แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์กลศึกของฝ่ายพระรามเพื่อท�ำลายพิธี
ของอินทรชิต
รามเกียรติ์ฉบับ
รามเกรฺติ์ฉบับตามี จก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช
เหตุการณ์กลศึกเพื่อท�ำลายพิธีชุบศรนาคบาศของอินทรชิต
ชามพูวราชแปลงเป็นหมีไปท�ำลายพิธี
องคตแปลงเป็นหมีไปท�ำลายพิธี
เหตุการณ์กลศึกเพื่อท�ำลายพิธีชุบศรศรพรหมาสตร์ของอินทรชิต
อินทรชิตได้ยินข่าวอัปมงคลจากทหารยักษ์ องคตแปลงเป็นหมีไปท�ำลายพิธี
ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าการซ�้ำรายละเอียดน่าจะเป็นเพราะการสับสนความ
ซึ่งนักเล่านิทานอาจสับสันจึงเอาเรื่องตอนหนึ่งไปเชื่อมกับเรื่องอีกตอนหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่
ในเรื่องเดิมเป็นเรื่องราวสองตอนที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หรือมิฉะนั้นผู้เล่าอาจสับสนเอา
บทบาทตัวละครมาปนกันด้วยเหตุที่จ�ำไม่ได้ว่าบทบาทเช่นนี้เป็นของตัวละครตัวใด
(ศิราพร ฐิตะฐาน, ๒๕๒๑, น. ๒๑๑) ส่วนเหตุผลที่เปลี่ยนตัวละครที่แปลงเป็นหมีจาก
ชามพูวราชเป็นองคต ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า ตามี จกน่าจะต้องการเน้นว่าอินฺทชิตและ
องคตเป็นพี่น้องร่วมมารดากัน องคตจึงน่าจะรู้จุดอ่อนของอินฺทชิต เพราะในรามเกรฺติ์
ฉบับตามี จก พิเภกไม่ได้บอกวิธีการท�ำลายพิธีอย่างในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องคตจึงคิดวิธีการเอาชนะอินฺทชิตด้วยตนเอง ซึ่ง
กฺรุงราพณาสูรได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้เอาไว้ว่า
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(“...กฺรุงราพณ์เกรี้ยวโกรธพิโรธนัก จึ่งกล่าวว่าทั้งนี้ไม่มี
ใครล่วงรู้ได้ เว้นแต่ความเป็นพี่เป็นน้องของเจ้า ไม่มีอะไรจะปิดบัง
มันแม้ซ่อนอยู่ใต้พสุธามันก็หาพบ...”)
(มี จก, ๒๕๑๖, น. ๑๕๒) (แปลโดย ผู้วิจัย)
๕. เหตุการณ์กลศึกที่รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกรับมาใช้แต่มีการสลับล�ำดับ
เหตุการณ์
หมายถึง เหตุการณ์กลศึกที่รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกปรากฏตรงกับรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแต่มีการสลับล�ำดับเหตุการณ์
โดยที่ใจความส�ำคัญยังครบถ้วน ตัวอย่างที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ ตอนที่หนุมานลวง
เอากล่องดวงใจของทศกัณฐ์ ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช กลศึกนี้เริ่มขึ้นเพราะพระรามไม่สามารถฆ่าทศกัณฐ์ได้จึงปรึกษา
พิเภกได้ความว่าเป็นเพราะทศกัณฐ์ถอดดวงใจฝากไว้กับฤๅษีโคบุตร หนุมานอาสา
ไปลวงเอากล่องดวงใจของทศกัณฐ์และขอน�ำองคตติดตามไปด้วย หนุมานเริ่มต้น
แผนการด้วยการลวงฤๅษีให้พาไปฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมของทศกัณฐ์ ฤๅษีหลงเชื่อ
จึงตอบตกลง หนุมานขอดูกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ ฤๅษีกใ็ ห้ดแู ต่โดยดี หนุมานได้โอกาส
จึงเนรมิตกล่องดวงใจเทียมขึ้นมาอีกอันหนึ่ง หนุมานแอบส่งกล่องดวงใจของทศกัณฐ์
ไปให้องคตที่ดักรออยู่ แล้วส่งกล่องดวงใจเทียมกลับไปให้ฤๅษี เมื่อเดินทางไปถึง
กรุงลงกา หนุมานลวงทศกัณฐ์ว่ามาขอเป็นบุตรบุญธรรม ทศกัณฐ์ก็หลงเชื่อ จากนั้น
หนุมานท�ำให้ทศกัณฐ์ไว้ใจด้วยการยกทัพออกไปรบกับพระลักษมณ์ ทศกัณฐ์จึงยก
ทรัพย์สมบัติของอินทรชิต ทั้งปราสาทและนางสนมให้แก่หนุมาน จากนั้นหนุมานก็ลวง
ทศกัณฐ์ให้ออกรบโดยอ้างว่าเชิญทศกัณฐ์ไปดูตนฆ่าพระราม ทศกัณฐ์หลงเชื่อจึง
ออกรบพร้อมหนุมาน เมื่อได้โอกาสหนุมานก็เผยความจริงว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียง
กลลวง พระรามแผลงศรใส่ทศกัณฐ์พร้อมกับที่หนุมานขยี้กล่องดวงใจของทศกัณฐ์
ทศกัณฐ์จึงตายในที่สุด
เหตุการณ์กลศึกในรามเกรฺติ์ฉบับตามี จกของเขมร: อิทธิพลจากรามเกียรติ์
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ส่วนรามเกรฺติ์ฉบับตามี จก กลศึกในตอนนี้เริ่มจากพฺระรามไม่สามารถฆ่า
กฺรุงราพณาสูรได้เช่นกัน พฺระรามจึงสอบถามพิเภกได้ความว่ากฺรุงราพณาสูรไม่ตาย
เพราะถอดดวงใจฝากไว้ที่ฤๅษีกาไฬยโกตผู้เป็นอาจารย์ พิเภกทูลว่าให้หนุมานไปท�ำ
ภารกิ จ นี้ ก็ จ ะสมดั ง ใจ หนุ ม านเริ่ ม ด� ำ เนิ น แผนการด้ ว ยการเข้ า กฺ รุ ง ลงกาไปหา
กฺรุงราพณาสูรก่อน หนุมานขอฝากตนเป็นบุตรบุญธรรม กฺรุงราพณาสูรก็หลงเชื่อ
ให้หนุมานอยู่ในปราสาทของอินทชิต บรรดานางสนมของอินทรชิตก็ยกให้หนุมาน
ทัง้ หมด วันหนึง่ พฺระลกฺสณ์ (พระลักษมณ์) ยกทัพมายังกรุงลงกา หนุมานก็อาสาไปรบจน
ทัพของฝ่ายพฺระลกฺสณ์แตกพ่ายกลับไป กฺรุงราพณาสูรยิ่งไว้ใจหนุมานมากขึ้น จากนั้น
หนุมานได้ขอลาไปเรียนกับฤๅษีกาไฬยโกต หนุมานอ้างกับฤๅษีว่าตนเป็นบุตรของกฺรุง
ราพณาสูร ฤๅษีก็หลงเชื่อ สอนวิชาให้จนหมดสิ้น จากนั้นหนุมานขอดูกล่องดวงใจของ
กฺรุงราพณาสูร ฤๅษีหลงเชื่อก็ให้หนุมานไปหยิบมาดู หนุมานแอบอมเอากล่องดวงใจ
ของจริงไว้ แล้วเนรมิตกล่องดวงใจเทียมขึ้นมาคืน เมื่อหนุมานกลับมาที่กฺรุงลงกาก็
แต่งอุบายชวนกฺรงุ ราพณาสูรออกรบแล้วรับปากว่าจะช่วยให้กรฺ งุ ราพณาสูรฆ่าพฺระราม
ด้วยตนเอง กฺรุงราพณาสูรหลงเชื่อ เมื่อเผชิญหน้ากับฝ่ายพฺระรามในกองทัพหนุมาน
จึงเผยความจริงว่าทั้งหมดเป็นเพียงกลลวง พฺระรามให้กฺรุงราพณาสูรกลับไปลาเมือง
๗ วัน จากนั้นหนุมานจึงขยี้ดวงใจของกฺรุงราพณาสูร กฺรุงราพณาสูรจึงตายในที่สุด
ตารางที่ ๕ แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์กลศึกหนุมานลวงเอากล่องดวงใจของ
ทศกัณฐ์และหนุมานลวงทศกัณฐ์ไปให้พระรามฆ่า
รามเกียรติ์ฉบับ
รามเกรฺติ์ฉบับตามี จก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช
เหตุการณ์กลศึกเพื่อลวงเอากล่องดวงใจของทศกัณฐ์จากพระฤๅษี
พระรามฆ่าทศกัณฐ์ ไม่ได้
พฺระรามฆ่ากฺรุงราพณาสูรไม่ได้
พิเภกทูลพระรามเรื่องกล่องดวงใจของ
พิเภกทูลพฺระรามเรื่องกล่องดวงใจ
ทศกัณฐ์
ของกฺรุงราพณาสูร
หนุมานอาสาไปเอากล่องดวงใจของทศ
พิเภกให้หนุมานดำ�เนินแผนการ
กัณฐ์โดยขอนำ�องคตไปด้วย
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-

หนุมานแสร้งขอเป็นบุตรบุญธรรม
กฺรุงราพณาสูร
กฺรุงราพณาสูรหลงเชื่อหนุมานจึง
ประทานสมบัติของอินฺทชิตให้
หนุมานแสร้งออกรบกับฝ่าย
พฺระราม ฝ่ายพฺระรามถอยทัพ
หนุมานลากฺรุงราพณาสูรไปเรียนวิชา
กับฤๅษีกาไฬยโกต

หนุมานลวงฤๅษีโคบุตรให้พาไปหาทศกัณฐ์
หนุมานลวงฤๅษีดูกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ หนุมานลวงฤๅษีดูกล่องดวงใจของ
แล้วทำ�กล่องดวงใจเทียมส่งคืนฤๅษี
กฺรุงราพณาสูรแล้วทำ�กล่องดวงใจ
เทียมส่งคืนฤๅษี
หนุมานส่งกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ให้องคต เหตุการณ์กลศึกเพื่อลวงทศกัณฐ์ ไปให้พระรามฆ่า
หนุมานแสร้งขอเป็นบุตรบุญธรรมทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์หลงเชื่อหนุมานจึงประทานสมบัติ ของอินทรชิตให้
หนุมานแสร้งออกรบกับฝ่ายพระราม
ฝ่ายพระรามถอยทัพ
หนุมานชวนทศกัณฐ์ออกรบเพื่อดูตนฆ่า
หนุมานชวนกฺรุงราพณาสูรออกรบ
พระราม
โดยลวงว่าจะให้กฺรุงราพณาสูรฆ่า
พฺระราม
พฺระรามให้กฺรุงราพณาสูรกลับไปลา
ทศกัณฐ์หลงเชื่อหนุมานจึงออกรบแล้ว
ถูกพระรามฆ่า พร้อมกับหนุมานขยี้กล่อง เมือง ๗ วัน เมื่อครบกำ�หนด
ดวงใจ
หนุมานจึงขยี้กล่องดวงใจ
กฺรุงราพณาสูรจึงตาย
เหตุการณ์กลศึกในรามเกรฺติ์ฉบับตามี จกของเขมร: อิทธิพลจากรามเกียรติ์
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จากกลศึกตอนที่หนุมานไปลวงเอากล่องดวงใจของกฺรุงราพณาสูรข้างต้น
จะเห็นว่ารามเกรฺติ์ฉบับตามี จกใกล้เคียงกับรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาก ต่างกันก็เพียงการล�ำดับเหตุการณ์และรายละเอียดบาง
ประการเท่านั้น
จุดอ่อนของทศกัณฐ์เรื่องกล่องดวงใจนี้ไม่ปรากฏในรามายณะฉบับวาลมิกิ
มีเพียงกล่าวว่าฤๅษีตนหนึ่งมาบอกมนต์อาทิตยหฤทัยให้พระรามทราบ พระรามจึง
ท่องมนต์นี้ในขณะแผลงศรฆ่าทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์จึงตาย ส่วนในหิกะยัตศรีรามกล่าวว่า
จุดอ่อนของทศกัณฐ์คอื หัวน้อยทีอ่ ยูใ่ ต้หขู วา หากถูกตัดขาดก็จะสิน้ ฤทธิ์ แต่ไม่ปรากฏว่า
ทศกัณฐ์ตาย ในลังกาสิบโห “ดวงใจ” เป็นชื่อธนูที่ใช้ฆ่าภุมมจักร (ทศกัณฐ์) โดยปิยสา
(พิเภก) บอกความลับที่ภุมมจักรถอดดวงใจไว้ที่ธนูเรียกว่า “ธนูดวงใจ” ฝากไว้กับฤๅษี
เจ้าลัมมา (พระราม) จึงให้อนู้มอม (หนุมาน) แปลงเป็นภุมมจักรเพื่อลวงเอาธนูดวงใจ
จากฤๅษี จากนั้นเจ้าลัมมาได้แผลงธนูดวงใจใส่ภุมมจักรจึงกลายร่างเป็นสัตว์ร้ายชนิด
ต่างๆ ในพระลักพระลาม พระลาม (พระราม) แผลงศรตัดศีรษะของพญาฮาบ (ทศกัณฐ์)
แผ่นดินฝังศีรษะเอาไว้ พญาฮาบจึงเอากลับมาต่อกับร่างกายไม่ได้ ในพระรามชาดก
พญารามราช (พระราม) แผลงศรถูกพญาราพนาสวร (ทศกัณฐ์) จนร่างกายป่นละเอียด
ยมบาลทั้งสี่จึงเอาตัวลงหม้อนรก ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ารามเกรฺติ์ฉบับตามี จกมีเนื้อหา
เกี่ยวกับกลศึกในตอนนี้ใกล้เคียงกับรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชมากที่สุด
จากการศึกษาเปรียบเทียบเหตุการณ์กลศึกข้างต้น จะเห็นได้ว่ารามเกรฺต์ิ
ฉบับตามี จกน่าจะได้รบั อิทธิพลมาจากรามเกียรติฉ์ บับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช เพราะนอกจากจะมีเหตุการณ์กลศึกทุกเหตุการณ์ตรงกันแล้วเมื่อ
เปรียบเทียบรายละเอียดกับฉบับอื่นๆ ก็พบว่ารามเกรฺติ์ฉบับตามี จกใกล้เคียงกับ
รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมากที่สุด ทั้งนี้
รามเกรฺตฉิ์ บับตามี จก มิได้คดั ลอกเอามาทัง้ หมด หากแต่มกี ารเลือกสรรและสร้างสรรค์
เหตุการณ์กลศึกดังกล่าวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแต่งคือใช้เป็นกลอนสวด
จึงต้องค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งระยะเวลาในการสวด ความสนุกสนาน อีกทั้งยังต้อง
ท�ำให้ผฟู้ งั เข้าใจง่าย เหตุการณ์กลศึกทีค่ ล้ายกันซึง่ มีปรากฏซ�ำ 
้ มีตวั ละครหลายตัวและ
มีความซับซ้อนจึงถูกดัดแปลงให้ง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อเรื่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
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รามเกียรติฉ์ บับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นวรรณคดี
ที่มีนัยส�ำคัญทางการเมือง ทั้งการแสดงนัยยะว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชทรงมีศักดิ์และสิทธิ์สมบูรณ์ที่จะปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์โดยการ
เปรียบเทียบว่าพระองค์เป็นพระนารายณ์อวตารลงมาเพือ่ ดับยุคเข็ญและสร้างเมืองใหม่
ขึ้น และการสะท้อนให้เห็นว่าวงศ์หรือเชื้อสายของพระองค์เป็นเชื้อสายบริสุทธิ์จาก
เหตุการณ์ก�ำเนิดพระอโนมาตันซึ่งเป็นต้นวงศ์ของพระรามที่เกิดขึ้นในดอกบัวจาก
พระอุทรของพระนารายณ์ การก�ำเนิดของพระองค์จึงสืบเชื้อสายมาจากพระนารายณ์
โดยตรง (มณีปน่ิ พรหมสุทธิรกั ษ์, ๒๕๔๗, น. ๘๓-๙๓) การน�ำกลศึกเข้ามาใส่เป็นจ�ำนวน
มากก็น่าจะมีนัยทางการเมืองการปกครองด้วยเช่นกัน เพราะรัชสมัยของพระองค์
เป็นช่วงผลัดแผ่นดินจากกรุงศรีอยุธยามาสูก่ รุงรัตนโกสินทร์ และมีศกึ สงครามต่อเนือ่ ง
ตลอดรัชสมัย เหตุการณ์สงครามและกลศึกจึงน่าจะเป็นเรือ่ งทีพ่ ระองค์สนพระทัยและ
ถือเป็นสารทีต่ อ้ งการสือ่ มายังข้าราชบริพารทัง้ หลายว่า เมือ่ อยูใ่ นภาวะสงครามการคิด
อุบายเพื่อน�ำไปสู่ชัยชนะถือว่าส�ำคัญที่สุด แม้ว่าบางกลศึกจะไม่เหมาะสมตามหลัก
ศีลธรรมนักก็ตาม ความในข้อนี้สอดคล้องกับกลศึกหนึ่งที่ปรากฏในต�ำราพิชัยสงคราม
ซึ่งพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมและช�ำระขึ้น ความว่า
“กลศึกอันหนึ่งชื่อว่า พวนเรือโยง ประดุจพะองปีนตาล
ท�ำจงหวานแช่มชิด ผูกเป็นมิตรไมตรี สิ่งใดดียกให้ ละไล่ต่ออย่า
เสีย แต่งลูกเมียให้สนิท ติดต่อตั้งยังกล ยุบลช้างเถื่อนตามโขลง
โยงเบ็ดราวคราวเหยื่อย่าม ค่อยลากข้ามเอามา ด้วยปัญญา
พิสดาร”
(กรมศิลปากร, ๒๕๔๕, น. ๗๐)
ส่วนการที่รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกปรากฏเหตุการณ์กลศึกตรงกับรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชน่าจะเป็นไปเพือ่ ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเท่านั้น เพราะรามเกรฺติ์ฉบับดังกล่าวเป็นวรรณคดีประเภทกลอนสวดที่ใช้
สวดเพือ่ ความรืน่ เริงสนุกสนานในเทศกาลของชุมชน มิได้มงุ่ หมายนัยทางการเมืองอย่าง
ในรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เหตุการณ์กลศึก
ดังกล่าวท�ำให้รามเกรฺติ์ฉบับตามี จกน่าสนใจมากยิ่งขึ้น François Bizot ผู้รวบรวมราม
เกรฺติ์ฉบับนี้กล่าวชื่นชมตามี จกว่าเป็นผู้ที่มีความจ�ำเป็นเลิศเพราะสามารถจดจ�ำเรื่อง
เหตุการณ์กลศึกในรามเกรฺติ์ฉบับตามี จกของเขมร: อิทธิพลจากรามเกียรติ์
ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของไทย
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รามเกรฺติ์ได้อย่างละเอียด ท�ำให้รามเกรฺติ์ฉบับนี้มีความพิเศษกว่ารามเกรฺติ์ฉบับอื่นๆ
และได้รับความนิยมอย่างสูงในเขมร

บทสรุป
ความสัมพันธ์ทางวรรณคดีระหว่างไทยกับเขมรเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะ
ผลัดกันเป็นผู้รับและผู้ส่งอิทธิพลต่อกันมาโดยตลอด ในระยะแรกวรรณคดีเขมรส่ง
อิทธิพลต่อวรรณคดีไทย มีปรากฏชัดเจนในวรรณคดีสมัยอยุธยา เช่น ลิลิตโองการ
แช่งน�้ำ  ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างของขุนเทพกวี เป็นต้น แต่ต่อมาเขมรสมัยหลังพระนคร
ต้องประสบกับปัญหาความวุน่ วายทางการเมือง ราชวงศ์ของเขมรลีภ้ ยั เข้ามาในอยุธยา
ช่วงเวลาหนึง่ ความสัมพันธ์ทางด้านวรรณคดีจงึ เป็นลักษณะย้อนกลับ คือไทยเป็นฝ่าย
ส่งอิทธิพลด้านเนื้อหากลับไปที่เขมร โดยส่วนใหญ่เป็นประเภทบันเทิงคดี เช่น กากี
พระอภัยมณี หงส์ยนต์ และเณรแก้ว การรับและการส่งอิทธิพลทางวรรณคดีถึงกัน
เป็นเครื่องแสดงความสัมพันธ์ของไทยและเขมรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากวรรณคดีเป็น
สิ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตและวิธีคิดของคนในสังคม การที่ไทยและเขมรปรากฏเรื่องราว
วรรณคดีในท�ำนองเดียวกันย่อมแสดงให้เห็นว่าทั้งสองชาตินี้มีวีถีชีวิตและค่านิยมที่
คล้ายคลึงกันนั่นเอง
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