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บทคดัย่อ 
 บทความน้ี  มีว ัต ถุประสงค์ ท่ี จะศึกษาลักษณะความสัมพัน ธ์  ท่ี เรียกว่า สัมพันธบท ห รือ สหบท 
(Intertextuality) ของวรรณคดีไทย เร่ือง รามเกียรต์ิ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กบั
ค าท านายของไพ่พยากรณ์ท่ีมีแนวคิดการสร้างมาจากวรรณคดีไทยสามส ารับ ไดแ้ก่ ไพ่พรหมญาณ ไพ่ยปิซีรามเกียรต์ิ 
และไพย่ปิซีอศัจรรยว์รรณคดีไทย โดยเลือกศึกษาเฉพาะตวัละครนางสีดา (Sita) เหตุเพราะเป็นตวัละครเพียงหน่ึงเดียวท่ี
ปรากฏครบบนหนา้ไพ่พยากรณ์ทั้งสามส ารับ ผลการศึกษา พบวา่ สัมพนัธบทของค าท านายของไพ่นางสีดาทั้งสามใบ 
ปรากฏในลกัษณะท่ี “ผู้ผลิตก่ึง ๆ จะรู้ตัว/ตั้งใจว่าจะหยิบองค์ประกอบจากตัวบทแรกมาผลิตซ า้” คือหยบิยกมาวรรคใด
วรรคหน่ึงของวรรณกรรมมากล่าวซ ้ าในค าท านาย หรือจะผนวกค าท านายกบัเหตุการณ์ในเร่ืองเอาไวใ้นลกัษณะ “ซ่อน
เร้นว่าเป็นการเช่ือมโยงแบบคร่ึง ๆ กลาง ๆ” และอีกประการหน่ึงผูแ้ต่งยงั“มีการน าเอาของเก่ามาดัดแปลงแก้ไข” และ
อาศยั “การน ามาตีความใหม่อย่างตั้งใจ” ในการสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งตวับทวรรณกรรมกบัตวับทค าท านาย 

 
ABSTRACT 

 This article aims to analyze Intertextuality of Thai traditional literature; Ramayana created by King Rama I 
and prediction from predict cards that created by Thai traditional literature Idea 3  collection – “Promayarn predict 
cards” “Ramayana tarots” and “Literature tarots”. In this study selected specifically Sita character because it appeared 
all of three collection cards. The results found intertextuality of the prediction in predict cards’s Sita character in 3 
collection related to “The producer intended to bring and screen the element of the primary text for remake again” : 
To screen some paragraphs of Thai traditional literature for re-present the prediction or add the prediction to stories’ 
event in case “covered to incomplete link”. Moreover the producer also “take the primary text to adapt” and “interpret 
on new ways” to made the relation or linking between literature’s texts and the prediction’s texts. 
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บทน า 
 “วรรณคดีไทยท่ีได้รับการยกย่องอย่างต่อเน่ืองมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในปัจจุบัน ล้วนมี
คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ และด้านสังคม ท่ีแสดงให้เห็นค่านิยม และความเช่ือของคนไทย” (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน
ฯ เล่มท่ี 24, 2542) บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นบัเป็นวรรณคดี
เร่ืองหน่ึงท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่มีคุณค่าทางดา้นวรรณศิลป์ สงัคม ค่านิยม และความเช่ือของคนไทย ซ่ึงเป็นวรรณคดีท่ีควรค่า
ยิง่แก่การศึกษาและอนุรักษ ์
 กล่าวถึงตวัละครจากบทละคร เร่ือง รามเกียรต์ิ คือ นางสีดา (Sita) ตวัละครส าคญัตวัหน่ึงอนัเป็นสาเหตุของ
เร่ืองราวทั้งหมดของเร่ืองน้ีเลยก็วา่ได ้นางผูเ้ป็นตวัละครท่ีมีความส าคญัของเร่ืองอยา่งยิ่ง เพราะเป็นผูท้  าให้มนุษย ์ลิง และ
ยกัษต์อ้งมารบรากนัเพ่ือช่วงชิงตวันาง ความส าคญัของตวัละครตวัน้ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางของประชาชนทัว่ไปทั้งท่ีเคย
อ่านและไม่เคยก็ตาม และยงัรวมไปถึงผูคิ้ดคน้ไพพ่ยากรณ์ถึงสามคน 
 ไพ่พยากรณ์ท่ีมีหนา้ไพ่เป็นรูปนางสีดาซ่ึงเป็นตวัละครจากเร่ืองรามเกียรต์ิมีสามส ารับ อนัไดแ้ก่ ไพ่พรหมญาณ 
ของอาจารยพ์รหมญาณ  รัตนญาณพิโมกข์ิ  ไพ่ยิปซีไทย ชุดภาพรามเกียรต์ิ ของอาจารยค์ฑา  ชินบญัชร และไพ่อศัจรรย์
วรรณคดีไทย ของอาจารยเ์อก อริยธ์ชั  ซ่ึงนางสีดานบัเป็นตวัละครเพียงหน่ึงเดียวท่ีปรากฏครบบนหนา้ไพ่พยากรณ์ทั้ง
สามส ารับ ซ่ึงไพ่พยากรณ์เหล่าน้ีมีอิทธิพลทางความเช่ือของคนไทยท่ีช่ืนชอบในด้านโหราศาสตร์ การพยากรณ์
โชคชะตา ซ่ึงไพ่พยากรณ์และผูคิ้ดคน้ได้รับความนิยมอย่างสูง ทั้ งสามเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพและได้คิดคน้ไพ่
พยากรณ์ในแบบฉบบัของตนเอง โดยท่ีไพ่พยากรณ์ดงักล่าวมีแนวคิดการสร้างมาจากวรรณคดีไทย จึงเป็นสาเหตุให้
ผูว้ิจยัสนใจศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัละครนางสีดากบัค าท านายของไพพ่ยากรณ์ทั้งสามชุดน้ีวา่มีลกัษณะสัมพนัธบท
อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อศึกษาสมัพนัธบทของนางสีดาในบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิกบัค าท านายของไพพ่ยากรณ์รูปนางสีดา 
 
กรอบแนวคดิ 
 การศึกษาน้ีอาศยักรอบแนวคิดสมัพนัธบท อนัมีตน้ก าเนิดจาก Julia (1960) นกัวชิาการชาวบลัแกเรียเป็นผูเ้ร่ิม
ใชค้ร้ังแรกเพ่ือเป็นแนวคิดในการศึกษางานประพนัธ์ในลกัษณะท่ีประกอบสร้างข้ึนใหม่โดยอาศยัตวับทอ่ืน ๆ ในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน ในส่วนกรอบคิดท่ีผูว้จิยัใช ้น ามาจาก “สมัพนัธบท” (Intertextuality): เหลา้เก่าในขวดใหม่ในส่ือสาร
ศึกษา ของ กาญจนา (2553) กล่าววา่ แนวคิดเร่ือง สมัพนัธบท นั้น เป็นแนวคิดท่ีต่อยอดจากแนวคิดเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ตั้งแต่
อดีต คือ “การอา้งอิง” (quotation) “การอา้งถึง” (reference) “การดดัแปลง” (adaptation) เพราะทุกวนัน้ีการผลิตตวับท
ใหม่ ๆ เป็นเพียงการหยิบเอาบรรดาตวับทเก่า ๆ มาถกัทอ/เช่ือมร้อยกนัในแบบใหม่ ๆ และยงัมีชุดค าท่ีอธิบายลกัษณะ
สัมพนัธ์ของตวับทน้ี คือ การถ่ายโยง/อา้งอิง โดยมีมิติการวดัไดห้ลายแบบ ในมิติหน่ึงเป็นการวดัในเชิงคุณภาพ เช่น 
เสน้ทางเช่ือมโยงระหวา่งตวับทแรกกบัตวับทหลงัอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ดงัน้ี 
  - มีการซ่อนเร้นวา่เป็นการเช่ือมโยงแบบคร่ึง ๆ กลาง ๆ 
  - มีการซ่อนเร้นเอาไวท้ั้งหมดจนแทบไม่รู้วา่มี “สานสมัพนัธ์กนั” 
  - ผูผ้ลิตก่ึง ๆ จะรู้ตวั/ตั้งใจวา่จะหยบิองคป์ระกอบจากตวับทแรกมาผลิตซ ้ า 
  - การหยบิของเก่ามาใชเ้ป็นไปอยา่งไม่ตั้งใจ 
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  - ผูผ้ลิตรู้ตวัวา่ ไดห้ยบิของเก่ามาใช ้แต่ตั้งใจจะปิดบงั 
  - มีการน าเอาของเก่ามาดดัแปลงแกไ้ข 
  - มีการน ามาตีความใหม่อยา่งตั้งใจ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สัมพันธบท หรือ สหบท มาจากค าในภาษาองักฤษวา่ Intertextuality หมายถึง การใชห้รือการสร้างตวับทใหม่ 
ซ่ึงมีอิทธิพลมาจากตวับทเก่า ซ่ึงเป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ถ่ายทอดระหวา่งตวับทหน่ึงมาสู่อีกตวับทหน่ึง ในงานวิจยัน้ี
ใชศึ้กษาตวับทวรรณกรรมไทยสู่ตวับทค าท านายไพพ่ยากรณ์ 
 ไพ่พยากรณ์ หมายถึง ชุดไพ่ท่ีใชใ้นการท านายดวงชะตา หรือการพยากรณ์โชคชะตา ซ่ึงในงานวจิยัน้ีหมายถึง
ไพท่ี่มีความเก่ียวขอ้งกบัวรรณกรรมไทย ไดแ้ก่ ไพ่พรหมญาณ ของ พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกข์ิ ไพ่ยปิซีไทย ชุด ภาพ
รามเกียรต์ิ ของ คฑา ชิณบญัชร และไพอ่ศัจรรยว์รรณคดีไทย ของ เอก อริยธ์ชั 
 ค าท านาย หมายถึง ชุดค าท านายหรือค าพยากรณ์ ท่ีผูคิ้ดคน้ไพ่พยากรณ์ใชใ้นการบอกความหมายไพ่แต่ละใบ
ในส ารับนั้น ๆ โดยจะเลือกเอาแต่ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณกรรมไทยเพียงเท่านั้น 
 บทละครเร่ือง รามเกยีรติ์ หมายถึง บทละครเร่ือง รามเกียรต์ิ ฉบบัพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพทุธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก จดัพิมพโ์ดยส านกัพิมพศิ์ลปาบรรณาคาร เม่ือปีพทุธศกัราช 2510 
 
วธีิการวจิยั 
 บทความเร่ือง สัมพันธบทของวรรณกรรมไทยกับไพ่พยากรณ์: ไพ่นางสีดา ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในลกัษณะการพรรณนาวเิคราะห์จากขอ้มูลตวับท ซ่ึงมีขั้นตอนในการวจิยั ดงัน้ี 
 1. กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ตวับทวรรณกรรมไทย คือ บทละคร เร่ือง รามเกียรต์ิ ในส่วนท่ีกล่าวถึงนางสีดา และตวั
บทค าท านายไพ่พยากรณ์ของไพ่รูปนางสีดา จากไพ่พรหมญาณ ไพ่ยิปซีไทย ชุดภาพรามเกียรต์ิ และไพ่อศัจรรย์
วรรณคดีไทย 
 2. เคร่ืองมือ คือ กรอบแนวคิดสมัพนัธบท (Intertextuality) 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล เก็บขอ้มูลจากตวับทวรรณกรรมไทย (ตวับทเก่า) และตวับทค าท านายไพ่พยากรณ์ 
(ตวับทใหม่) 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล มุ่งวเิคราะห์การปรากฏของวรรณกรรมไทยกบัไพพ่ยากรณ์ โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ในลกัษณะของการถ่ายโยงตวับทหน่ึงสู่อีกตวับทหน่ึง จากนั้นเขียนผลรายงานการศึกษาและสรุปอภิปรายผล ตามล าดบั 
 
ผลการวจิยั 
 จากการศึกษาการปรากฏของไพ่พยากรณ์ทั้ งสามส ารับ จะพบไพ่พยากรณ์ท่ีมีตวัละครนางสีดาปรากฏอยู่
ทั้งส้ิน 9 ใบ ดงัน้ี ไพ่พรหมญาณ มี ไพน่างสีดาและไพ่พระรามกบันางสีดา ไพ่ยปิซีไทย ชุดภาพรามเกียรติ์ มี ไพ่นางสี
ดาลุยไฟ ไพ่วิตกนางสีดา ไพ่นางสีดา ไพ่นางสีดาด าเนินไพร ไพ่ทศกณัฐ์เก้ียวนางสีดา ไพ่นางสีดาส้ินชีพ ไพ่อัศจรรย์
วรรณคดีไทย มีเพียงไพน่างสีดาใบเดียว ในส่วนของบทความน้ีจะศึกษาเพียงไพ่นางสีดา จากส ารับละหน่ึงใบ ซ่ึงเลือก
เฉพาะไพต่วัละครนางสีดาเท่านั้น ไม่น าเอาไพเ่หตุการณ์ และไพต่วัละครมากกวา่หน่ึงมาศึกษาดว้ย เพราะตอ้งการแสดง
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ใหเ้ห็นทศันะของผูแ้ต่งท่ีสร้างความสมัพนัธ์ของไพ่กบัเร่ืองตน้ฉบบั ในส่วนของสมัพนัธบทจากตวับทเก่าสู่ตวับทใหม่ 
จะอธิบายดงัน้ี 
  

 

ไพ่พรหมญาณ 

ไพ่พรหมญาณ ในส่วนของ ไพ่นางสีดา ไดใ้ห้ความหมายวา่ เป็นตัวแทนของ
หญิงสาวท่ีมีความน่ารักอ่อนโยน มจิีตใจท่ีอ่อนไหว ไร้เดียงสาและเช่ือคนง่าย 
นอกจากนี้ยังหมายถึง ผู้ หญิงท่ียังไม่มีประสบการณ์ในเร่ืองของความรัก  
(พรหมญาณ พยากรณ์, 2551 หน้า 131) ความหมายของไพ่ หมายถึง การมี
ความรักท่ีวุ่นวายและไม่ลงตัว ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาดูใจหรือต้องผ่าน
เหตกุารณ์อันเลวร้ายในเร่ืองของความรัก ก่อนท่ีจะพบกับความสมหวงั (พรหม
ญาณ พยากรณ์, 2551 หนา้ 132) 
 

 
 ในส่วนของความหมายของไพ่ท่ีบรรยายลกัษณะของไพ่ไวว้่า ไพ่นางสีดาคือตวัแทนของหญิงสาวท่ีน่ารัก 
และไร้เดียงสา ดงัน้ี 
 
  ตัวแทนของหญิงสาวท่ีมคีวามน่ารักอ่อนโยน มจิีตใจท่ีอ่อนไหว ไร้เดียงสา และเช่ือคนง่าย 

นอกจากนีย้งัหมายถึง ผู้หญิงท่ียงัไม่มปีระสบการณ์ในเร่ืองของความรัก 
 

(พรหมญาณ พยากรณ์, 2551 หนา้ 131) 
  
 ความสมัพนัธ์ของตวับทค านายและตวับทวรรณคดีขา้งตน้ ผูแ้ต่งไดอ้ธิบายลกัษณะของนางสีดาไวอ้ยา่งงดงาม
และไร้เดียงสา ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทชมโฉมท่ีทศกณัฐช์มความงามของนางสีดา ซ่ึงงามทั้งรูปร่างและงามทั้งกิริยา ดงัน้ี 
 
 พิศพักตร์ผ่องพักตร์ดัง่จันทร  พิศขนงก่งงอนดั่งคันศิลป์ 
 พิศเนตรดั่งเนตรมฤคินทร์   

พิศโอษฐ์ดัง่หน่ึงจะแย้มสรวล   
พิศปรางดัง่ปรางทองพราย   
พิศจุไรดั่งหน่ึงแกล้งวาด   
พิศกรดั่งงวงคชาพงศ์    
พิศถนัดั่งปทุมเกสร    
พิศผิวผิวผ่องดัง่ทองทา     

พิศทันต์ดั่งนิลอันเรียบราย 
พิศนวลดั่งสีมณีฉาย 
พิศกรรณคล้ายกลบีบษุบง 
พิศศอวิลาสดั่งคอหงส์ 
พิศทรงดั่งเทพกินรา 
พิศเอวเอวอ่อนดัง่เลขา 
พิศจริตกิริยากจั็บใจ 

  (รามเกียรต์ิ เล่ม 1, 2510 หนา้ 737-738) 
 

 ความสมัพนัธ์ของตวับทค าท านายและตวับทรามเกียรต์ิในขา้งตน้แสดงถึงลกัษณะของหญิงสาวท่ีมีความงาม
พร้อมดว้ยรูปสมบติั และคุณสมบติั อนัเป็นท่ีตอ้งตาตอ้งใจของชายผูพ้บเห็น 

- 1410 -



  HMO26-5 
 

 

 
  ความหมายของไพ่ หมายถึง การมคีวามรักท่ีวุ่นวายและไม่ลงตัว ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาดู

ใจหรือต้องผ่านเหตกุารณ์อันเลวร้ายในเร่ืองของความรัก ก่อนท่ีจะพบกับความสมหวงั 
 

(พรหมญาณ พยากรณ์, 2551 หนา้ 132) 
 

 ในส่วนความหมายของไพ ่ท่ีวา่ความรักท่ีวุน่วายก็ดงัเช่นนางสีดา ท่ีเป็นท่ีมาของส านวนท่ีวา่ ยกัษล์กัมา ลิงพา
ไป กล่าวคือ นางสีดาผูเ้ป็นมเหสีของพระรามตามเสด็จประพาสป่า ถูกทศกณัฐ์ท าอุบายลกัพานางไปไวใ้นสวนกรุง
ลงกา แลว้พยายามท่ีจะเก้ียวพาราสีให้นางปลงใจดว้ย  แต่นางสีดาไม่ไยดี ประจวบเหมาะกบัท่ีฝ่ายพระรามก็มีหนุมาน
รับอาสาไปสืบข่าว ท าให้พบนางสีดาก าลงัจะผูกคอตายจึงเขา้ไปช่วยและจะพานางกลบัไปถวายพระราม แต่นางสีดา
ปฏิเสธดว้ยเห็นว่าการท่ีทศกณัฐ์ลกัพานางมาก็จะท าให้พระรามแคลงใจ หากยอมให้หนุมานพานางกลบัไปเสียเลย 
ยอ่มจะเป็นท่ีครหามากข้ึน นางสีดาจึงรับสั่งให้หนุมานไปทูลพระรามให้ยกทพัมาสังหารทศกณัฐ์ให้ส้ินวงศ์ยกัษ์เสีย  
แลว้นางจึงจะกลบัไปหาพระรามไดอ้ยา่งสมศกัด์ิศรี แต่กวา่ท่ีนางจะไดก้ลบัมา จนกลบัมาไดแ้ลว้ยงัตอ้งผจญกบัค าครหา
ต่าง ๆ อีก จนทา้ยท่ีสุด ก็พบกับความสมหวงั ดงัท่ีวา่ 

 
 จงไปภิรมย์สมสวาท ด้วยสามธิีราชเหมือนปางก่อน 
 ในศรีอยธุยาพระนคร ให้ถาวรเป็นสุขสวสัดี 
  (รามเกียรต์ิ เล่ม 2, 2510 หนา้ 1506) 
      
 เม่ือสีดาไดก้ลบัเขา้พระนครพร้อมพระรามแลว้ ก็ครองคู่กบัพระรามดว้ยความสุขตลอดไป 
 
 เม่ือน้ัน พระตรีภพจบสกลทิศา 
 เป็นสุขด้วยเสวยสวรรยา 

ในทวาวดีนคเรศ 
ปราบจบพืน้ภพธาตรี 

กับองค์สีดาเทว ี
ดั่งสุริเยศส่องทวปีท้ังส่ี 
เป็นโมลโีลกาสถาวร 

  (รามเกียรต์ิ เล่ม 2, 2510 หนา้ 1607) 
 
 ล าดบัถดัมาเป็นค าท านายของไพน่างสีดา ในส ารับไพย่ปิซีไทย ชุดภาพรามเกียรต์ิ 
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ไพ่ยปิซีไทย ชุดภาพรามเกยีรติ์ 

ไพ่ยิปซีไทย ชุดภาพรามเกียรต์ิ ในส่วนของ ไพ่นางสีดา ซ่ึงปรากฏบนหนา้ไพ่
เกา้เหรียญ หมายถึง ผู้หญิงสูงศักด์ิ เป็นผู้ ท่ีมีการงาน การเงินท่ีดี อาจหมายถึง
แม่ม่ายผู้ร ่ารวยกไ็ด้ ผู้หญิงท่ีมกีารเงินมัน่คง โดยนางสีดาเป็นสตรีท่ีมคีวามงาม
ย่ิงกว่านางฟ้าในสวรรค์ ผู้ใดพบเห็นต่างกพ็ากันตะลึงในความงดงามของนาง 
เช่นเม่ือพระรามเดินทางมาถึงเมืองมิถิลาเพ่ือร่วมพิธียกศรซ่ึงท้าวชนกโปรดให้
จัดขึน้เพ่ือหาคู่ให้นางสีดา คร้ันพระรามเห็นนางสีดากเ็กิด (คู่มือไพ่ยิปซีไทย 
ส ารับแรกของโลก, 2556 หนา้ 140) ความรักขึน้ทันทีจนลืมองค์ช่ัวขณะ หรือ
แม้แต่ท้าวมาลีวราชเม่ือได้เห็นนางสีดาก็ยังช่ืนชมในความงามของนาง  (คู่มือ
ไพย่ปิซีไทย ส ารับแรกของโลก, 2556 หนา้ 141) 

 ผูแ้ต่งไดอ้ธิบายลกัษณะของผูท่ี้เลือกไดไ้พน่างสีดา ไวด้งัน้ี 
 
  ผู้หญิงสูงศักด์ิ เป็นผู้ ท่ีมีการงาน การเงินท่ีดี อาจหมายถึงแม่ม่ายผู้ ร ่ารวยก็ได้ ผู้หญิงท่ีมี

การเงินมัน่คง โดยนางสีดาเป็นสตรีท่ีมคีวามงามย่ิงกว่านางฟ้าในสวรรค์  
 

(คู่มือไพย่ปิซีไทย ส ารับแรกของโลก, 2556 หนา้ 140)  
 
 นางสีดา เป็นร่างอวตารของพระแม่ลกัษมี ซ่ึงเป็นเทพีแห่งโชคลาภและทรัพยสิ์น ตามความเขา้ใจในแวดวง
โหราศาสตร์ การท่ีนางสีดาถูกหยิบข้ึนมาท่ีไพ่เกา้เหรียญก็เหมาะสม อน่ึงในส่วนของความงามของนางสีดานั้นมีการ
กล่าวถึงอยูห่ลายคร้ัง หน่ึงในนั้นคือ งามย่ิงนางฟ้าในสวรรค์ ท่ีปรากฏเม่ือแรกเปิดผอบหลงัจากไถนางข้ึนมาจากพ้ืนดิน
แลว้ ดงัน้ี 

 
 เปิดขึน้เห็นโฉมพระธิดา  งามย่ิงนางฟ้าในสวรรค์ 
 นรลกัษณ์พักตราวิลาวณัย์   รับขวญัแล้วอุ้มนางเทว ี
  (รามเกียรต์ิ เล่ม 1, 2510 หนา้ 397) 
 
 นอกจากจะกล่าวชมนางสีดางามยิง่นางฟ้าแลว้ ความงามนั้นยงัท าใหช้ายท่ีพบตอ้งตะลึงในความงามจนลืมตวั 
ดงัน้ี 
  
  ผู้ใดพบเห็นต่างกพ็ากันตะลึงในความงดงามของนาง เช่นเม่ือพระรามเดินทางมาถึงเมือง

มิถิลาเพ่ือร่วมพิธียกศรซ่ึงท้าวชนกโปรดให้จัดขึน้เพ่ือหาคู่ให้นางสีดา คร้ันพระรามเห็นนางสีดาก็
เกิดความรักขึน้ทันทีจนลืมองค์ช่ัวขณะ  

 

(คู่มือไพย่ปิซีไทย ส ารับแรกของโลก, 2556 หนา้ 140-141)  
 

 จากท่ีไดก้ล่าวไปแลว้วา่ความงามของนางสีดางามยิ่งนางฟ้า และมีบทชมโฉมของนางปรากฏอยูห่ลายคร้ังใน
เร่ืองหน่ึงในนั้นก็ตอ้งเป็นตอนท่ีพระรามผูเ้ป็นสวามีพบนางคร้ังแรก ดงัท่ีวา่ 
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 เม่ือน้ัน พระรามทรงสวสัด์ิรัศม ี
 แสนพิศวาสนางเทว ี

แต่หยดุเพ่งพิศอยู่เป็นครู่ 
ต่อมาพระลกัษณ์น้ันทูลเตือนไป 
เดินพลางทางเหลือบดบัูญชร 
ขืนใจไปตามพระสิทธา 

ดังหน่ึงอัคคีมาจ่อใจ 
หาทันรู้พระองค์กห็าไม่ 
จึงได้สติคืนมา 
อาวรณ์ด้วยความเสน่หา 
จนมาถึงโรงพิธี 

  (รามเกียรต์ิ เล่ม 1, 2510 หนา้ 407) 
 
 จะเห็นได้ว่าพระรามท่ีมองเห็นนางสีดาเพียงผ่านช่องหน้าต่างก็ยงัตะลึงในความงามจนลืมองค์ จนพระ
ลกัษมณ์ตอ้งเรียกจึงไดคื้นสติแต่ก็ยงัละสายตาไม่ได ้แมก้ระทัง่ทา้วมาลีวราชผูท้รงธรรม 
  หรือแม้แต่ท้าวมาลวีราชเม่ือได้เห็นนางสีดากย็งัช่ืนชมในความงามของนาง   

(คู่มือไพย่ปิซีไทย ส ารับแรกของโลก, 2556 หนา้ 141)  
 
 ไม่เวน้แมแ้ต่ทา้วมาลีวราชก็ยงัช่ืนชมความงามของนางสีดา ดงัน้ี 

 
 เม่ือน้ัน ท้าวมาลวีราชรังสรรค์ 
 เห็นสีดาวิลาวณัย์ 

มาตรแม้นถึงองค์พระอุมา      

นางสุจิตราเทว ี                   

ท้ังสุธรรมานงคราญ             

ท้ังสวรรค์ช้ันฟ้าสุราลยั         

กระนีแ้ลหรือทศกัณฐ์            

พาโคตรวงศ์ในลงกา            

แต่กูผู้ทรงทศธรรม์             

หากมอีุเบกขาญาณ           

งามดั่งดวงจันทร์ไม่ราคี 
นางสุชาดาโฉมศรี 
สุนันทานารีอรทัย 
จะเปรียบงามเยาวมาลย์กไ็ม่ได้ 
ไกลกันกับโฉมนางสีดา 
จะไม่ผูกพันเสน่หา 
แสงสุรโยธาวายปราณ 
ยงัหวาดหวัน่เคลิม้ไปด้วยสงสาร 
จึงประหารเสียได้ไม่ไยดฯี 

  (รามเกียรต์ิ เล่ม 2, 2510 หนา้ 304) 
 
 ความหมายของไพน่างสีดา ในส ารับไพอ่ศัจรรยว์รรณคดีไทย ดงัน้ี 
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ไพ่อศัจรรย์วรรณคดไีทย 

ไพ่อศัจรรยว์รรณคดีไทย ไพ่นางสีดา คือ จุดยืนท่ีไม่เปลี่ยน นางสีดาผู้ ท่ีมั่นคง
ในสติและยึดมั่นต่อความดีงามของตนเองอย่างชัดเจน ไม่โอนเอนคล้อยตาม
ใคร แม้จะโดนท าร้ายจิตใจเพียงใดแต่ก็ไม่เคยปริปากบอกใคร มีความ
จงรักภักดีต่อผู้ ท่ีตนเองศรัทธา สีดาคือความดีงาม ความซ่ือสัตย์ ผู้ ท่ีวางตนได้ดี
ต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ (Literature Tarot, 2559 หนา้ 10) 

 
 ความหมายของไพน่างสีดาส ารับน้ีจะเนน้ไปทางคุณสมบติัมากกวา่รูปสมบติัเหมือนไพท่ั้งสองส ารับขา้งตน้ 
 
  จุดยืนท่ีไม่เปลีย่น นางสีดาผู้ ท่ีมัน่คงในสติและยึดมัน่ต่อความดีงามของตนเองอย่างชัดเจน 

ไม่โอนเอนคล้อยตามใคร แม้จะโดนท าร้ายจิตใจเพียงใดแต่ก็ไม่เคยปริปากบอกใคร มีความ
จงรักภักดีต่อผู้ ท่ีตนเองศรัทธา สีดาคือความดีงาม ความซ่ือสัตย์ ผู้ ท่ีวางตนได้ดีต่อสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ 

 

(Literature Tarot, 2559 หนา้ 10) 
 นางสีดานั้นถูกกระท าจากเพศชายทั้งยกัษ ์ทั้งคนใหเ้จ็บช ้าน ้ าใจอยูห่ลายคร้ังหลายครา แมก้ระทัง่พระรามเองก็
ยงักล่าววา่นางเม่ือคร้ังท่ีนางถูกหลอกใหว้าดภาพของทศกณัฐ ์วา่ 
 
 เม่ือน้ัน พระตรีภพลบโลกนาถา 
 ได้ฟังย่ิงกร้ิวโกรธา   

เหม่เหม่ดดูู๋ อีทรลกัษณ์  
เสียแรงกูรักดั่วดวงใจ  

กระทืบบาทชีห้น้าแล้วตรัสไป 
ช่ัวช้าอัปลกัษณ์หยาบใหญ่ 
ควรหรือเป็นได้เพียงนี ้

  (รามเกียรต์ิ เล่ม 2, 2510 หนา้ 1225) 
 
 ซ่ึงนางสีดาเองก็ไม่เคยโตเ้ถียงกลบัไป ไดเ้พียงแต่เก็บความช ้าไวภ้ายใน และความรักอนัมัง่คงต่อพระราม เม่ือ
คร้ังลุยไฟเพ่ือพิสูจน์ความรักอนับริสุทธ์ิของนางท่ีมีต่อพระรามจึงบงัเกิดดอกบวัทองมารองรับเทา้ของนางเอาไวไ้ม่ให้
โดนไฟเผา ดงัวา่ 
 
 เดชะความสัตย์ท่ีซ่ือตรง   จะร้อนเบือ้งบาทบงส์ุกห็าไม่ 

 มปีระทุมทิพมาศอ าไพ เกิดขึน้ในกลางเพลิงกาล 

 ขยายแย้มผกาเกสร  
รับรองบาทบงส์ุทรงธาร 

ขจายจรร่ืนรสหอมหวาน 

ทุกย่างบทมาลย์เทว ี
  (รามเกียรต์ิ เล่ม 2, 2510 หนา้ 571) 
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 ความดีงาม ความซ่ือสตัยข์องนางสีดา พระรามถึงกล่าวใหน้างควรค่าแก่เป็นมารดาของเหล่าเทวดา หาหญิงใด
ในทัง่ทุกทิศไม่อาจเทียบนางได ้ดงัวา่ 
 
 อันนางสีดานีซ่ื้อตรง  สัตย์ธรรม์มัน่คงสุจริต 

 ควรเป็นมารดาสุราฤทธ์ิ  หญิงท้ังทศทิศไม่เทียมทัน 

  (รามเกียรต์ิ เล่ม 2, 2510 หนา้ 567) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาไพ่พยากรณ์ หนา้ไพ่นางสีดาทั้งสามใบจากทั้งสามส ารับ จะพบแนวโนม้ในการกล่าวถึงนางสีดา
ไปในทิศทางเดียวกนั คือ ความงามท่ียิ่งกวา่นางใด ยิง่กวา่นางฟ้านางสวรรค ์และกิริยาท่ีงดงาม และจิตใจท่ีซ่ือสัตยแ์ละ
มัน่คงต่อพระราม ผูแ้ต่งค าท านายจะหยบิเหตุการณ์ต่างกนัในการอธิบายประกอบความงามและความดีของนาง ในส่วน
ของค าพยากรณ์จะไปในทิศทางของสตรีท่ีดีงาม และมัง่คัง่ เพราะนางนั้นเป็นพระธิดาบุญธรรมของพระชนก และเป็น
อวตารของพระแม่ลกัษมี เทวแีห่งโชคลาภและทรัพยสิ์น แต่ดว้ยเหตุการณ์ในเร่ืองนางสีดาตอ้งเจอความทรมานในความ
รักกวา่จะพบความสุข ค าท านายของไพ่พยากรณ์จึงไปในทิศทางของหญิงหมา้ยมีทรัพย ์ความรักท่ีตอ้งอาศยัเวลาจึงจะ
สมหวงั และความรักท่ีมัน่คงไม่เปล่ียนแปลง 
 เม่ืออาศยักรอบคิดในการพิจารณาผลการศึกษาจะพบวา่ สมัพนัธบทของค าพยากรณ์ของไพน่างสีดาทั้งสามใบ 
จะมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะ “ผู้ผลิตก่ึง ๆ จะรู้ตัว/ตั้งใจว่าจะหยิบองค์ประกอบจากตัวบทแรกมาผลิตซ ้า” อยูบ่า้ง เช่น 
การกล่าวชม “นางสีดาเป็นสตรีท่ีมีความงามย่ิงกว่านางฟ้าในสวรรค์” ซ่ึงสัมพนัธ์กนักบัวรรคหน่ึงในเร่ืองรามเกียรต์ิ 
ท่ีวา่ “งามย่ิงนางฟ้าในสวรรค์” และ “ยังมีการซ่อนเร้นว่าเป็นการเช่ือมโยงแบบคร่ึง ๆ กลาง ๆ” เพราะผูแ้ต่ง “มีการ
น าเอาของเก่ามาดัดแปลงแก้ไข”  ดงัเช่น ค าพยากรณ์ท่ีกล่าววา่ไพน่างสีดาเปรียบเสมือน“การมีความรักท่ีวุ่นวายและไม่
ลงตัว ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาดูใจหรือต้องผ่านเหตกุารณ์อันเลวร้ายในเร่ืองของความรัก ก่อนท่ีจะพบกับความสมหวงั” 
ซ่ึงดดัแปลงเอาเหตุการณ์ในเร่ืองท่ีนางสีดาตอ้งเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ กวา่จะสมหวงัในความรัก มาใชเ้ป็นค าพยากรณ์
หนา้ไพ่ส าหรับผูท่ี้เลือกไดไ้พ่ใบน้ีเช่นกนักบันางสีดา และยงัพบ “การน ามาตีความใหม่อย่างตั้งใจ” โดยกล่าวสรุปวา่
ไพ่นางสีดา เปรียบเป็น “จุดยืนท่ีไม่เปลี่ยน” เพราะน าเหตุการณ์ในเร่ืองมาตีความคือ “นางสีดาผู้ ท่ีมั่นคงในสติและยึด
มั่นต่อความดีงามของตนเองอย่างชัดเจน” ก็คือการท่ีนางสีดามั่นคงในความรักท่ีมีต่อพระรามอย่างมั่นคงไม่
เปล่ียนแปลง 
 กล่าวไดว้า่ไพ่นางสีดาจากไพพ่ยากรณ์ทั้งสามส ารับ ถูกหยบิมาเป็นตวัแทนของหญิงท่ีดี มีความงาม และหญิง
ท่ีเป็นหมา้ย และอีกประการคือทางดา้นคุณสมบติัท่ีเป็นหญิงซ่ือสตัยม์ัน่คงในความรัก ยดึมัน่ในความดี ดงัไดอ้ธิบายไว้
ในขา้งตน้ เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะตวับทเดิมท่ีผูแ้ต่งไดอ้ธิบายลกัษณะของตวัละครนางสีดาเอาไว ้แสดงตวัละครไปใน
ทิศทางท่ีดี แมจ้ะพบเจออุปสรรคใด ๆ ก็ตาม ก็ยงัคงรักษาความดีงามไวไ้ด ้อีกประการลกัษณะสมัพนัธบทของตวับทค า
ท านายกบัตวับทบทละครเป็นไปดว้ยเจตนาของผูแ้ต่งท่ีจงใจเลือกในส่วนท่ีตอ้งการเก่ียวกบัตวัละครตวัน้ีมาใชอ้ธิบาย
ความหมายของไพพ่ยากรณ์ตามท่ีตอ้งการดงัท่ีกล่าวมา 
 
เอกสารอ้างองิ 
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