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 ความมุงหมายของวิทยานพินธนี้คือ การศึกษาคุณคาของบทละครรองของไทยในฐานะ
ที่เปนวรรณกรรมเพื่อการอาน โดยวเิคราะหบทละครรอง จํานวน 160 เรื่อง  ที่แตงตัง้แตสมัยรัชกาล
ที่5  จนถึงสมยัรัชกาลท่ี 8  และศึกษาวิเคราะหในดานทีม่า องคประกอบทางวรรณคดี และกลวิธกีาร
ประพันธบทละครรอง 
             ผลการศึกษาพบวา ท่ีมาของบทละครรองเกิดจากผูประพนัธคิดขึ้นเอง และผูประพันธ
นําเรื่องที่มีอยูเดิมมาแตงใหม บทละครรองท่ีคิดขึ้นเองมีเรื่องเกีย่วกับ ปญหาสังคม   จนิตนาการของ
ผูประพนัธ และเนื้อเรื่องจักร ๆวงศ ๆ ของละครรํา บทละครรองที่ดัดแปลงจากเรื่องเดิมมีท่ีมาจาก 
วรรณคดแีละวรรณกรรมของไทย และเรื่องของตางชาติไดแก วรรณกรรม อุปรากร  และภาพยนตร 
                     องคประกอบทางวรรณคดีของบทละครรองที่นํามาศึกษา ไดแก โครงเรื่อง ตัวละคร 
ฉาก และแกนเรื่อง ผลการศึกษามีวา บทละครรองมีโครงเรื่อง 4 แนว ไดแก โครงเรื่องเกี่ยวกับความ
รัก ปญหาครอบครัว ปญหาสังคม และโครงเรื่องในแนวหลีกหนี และมีโครงเร่ืองเกี่ยวกับความรัก
มากที่สุดเพราะทําใหเกิดความสําเริงอารมณ สวนตัวละครมีลักษณะเดนในดานรูปลักษณ  ดาน
ความรูและสตปิญญา และดานนิสัย  ในดานของฉากมคีวามสําคัญในการสรางอารมณ ความรูสึก 
และจินตนาการใหแกผูชม และสะทอนภาพสังคมไทยในสมัยของผูประพันธ  นอกจากนีบ้ทละคร
รองมีแกนเรื่องสี่แนว ไดแก แกนเร่ืองในแนวหลีกหนี เร่ืองเกี่ยวกับความรักระหวางชายหญิง เรื่อง
เกี่ยวกับความรักชาติ  และเรือ่งเกี่ยวกับการยอมรับปญหาในสังคม 
                  ในดานกลวิธีการประพันธ บทละครรองมีการใชภาพพจน การเลนคํา และการเลนเสียง
และมีกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องที่โนมนาวใจผูอาน 
                  องคประกอบทางวรรณคดแีละกลวิธีการประพันธของบทละครรองแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนวา บทละครรองไมไดเปนเพียงบทที่ใชสําหรับการแสดงเทานั้น แตยังเปนวรรณกรรมเพื่อ
การอานท่ีทรงคุณคา  และแสดงใหเห็นความสามารถอยางยิ่งของผูประพันธอีกดวย  
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 The purpose of this thesis is to investicating the value of Thai traditional musical plays as 
the literature for reading by studying the sources, literary elements, and composing techniques of 
160 plays composed during the reigns of King Rama V  to King Rama VIII. 
 The  result  of  the  study  shows  that  there  are  two sources of Thai  traditional  musical 
 plays: the authors’ imagination and previously extant stories. The first  one is related to writers’ 
society, imagination, and legend as exsisting in Thai dance drama. The second is form western 
literature, opera, and cinema. 
 The studied literary elements of Thai traditional musical plays are plot, character, setting, 
and theme. The study indicates that the plots are on romantic love, family and society problems, and 
escape literature. The first was mostly composed and popular since it greatly brought emotion 
pleasure. The prominent characteristics of characters are physical beauty, wisdom, and character. 
The settings are important as they can infer  character’s emotion, feeling, and imagination as well as 
reflect social life and culture in the time of the writers. There are four types of theme namely escape 
literature, romantic love, patriotism and acceptance of society problems. 
 The   composing   techniques  are  title  naming,  the use  of   literary  words,   figures    of  
speech ,and assonace. 
   Literary elements and composing techniques of Thai traditional musical plays clearly 
show that they are not the scripts for the performance only, but the valuable literature for reading 
which mostly reflect the talent of the writers. 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
                  ละครรองของไทยเริ่มมีคร้ังแรกปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู 
หัว     พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธปิประพันธพงศ ทรงกอตั้งคณะละครนฤมติรขึ้นระหวางป
พุทธศักราช  ๒๔๔๕ – ๒๔๕๐        และเร่ืองแรกคือเร่ืองอาหรับราตรี ๑      พระองคทรงพระนิพนธไว
เปนบทละครดวย    ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๕๓  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใหคณะ
ละครนฤมิตรมาแสดงเพื่อทําขวัญ   เนื่องในโอกาสที่ตนล้ินจี่ที่พระราชวังดุสิตออกผล        พระองค
พอพระราชหฤทัยจึงพระราชทานเกยีรติยศใหเปนคณะละครหลวง       จึงกลายเปนคณะละครหลวง
นฤมิตร  และเปดแสดงที่โรงละครวิมานนฤมิตรดวย     
                  ตอมาโรงละครถูกไฟไหม  พระเจาบรมวงศเธอ          กรมพระพระนราธิปประพันธพงศ
จึงทรงสรางโรงละครในบริเวณวังของพระองคเอง ตั้งอยูที่แพรงนรา ใหช่ือวา “ โรงละครปรีดาลัย ”        
พระองคทรงพระนิพนธบทละครรองเปนจํานวนมากเพือ่ใชประกอบการแสดง        ทรงใชพระนาม
จริงและนามปากกา     ไดแก  ประเสริษฐอักษร   พระศรี   เหม็งกุยบุน   มิสเตอรโม      ว.ท.    พิเภก       
หมากพญา    และพระพรรณ   ละครปรีดาลัยแสดงอยูราวป    พ.ศ. ๒๔๕๖      กจ็ําเปนตองหยุดการ
แสดงลงเพราะพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงมีพระภารกจิมาก 
                 ตอมามีผูที่นําละครรองตามแบบแผนของพระองคมาแสดงจนถึงรัชสมัยของพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลอีกหลายคน   ไดแก  จวงจนัทน   จนัทรคณา  ซึ่งใชนามปากกาวา     
“ พรานบูรพ ” และ “ รักรอย ”  ประพันธไว ๒๕ เรื่อง  ประวัติ  โคจริก ใชนามปากกาวา “ แมแกว ” 
และ “ มังกรแกว ” ประพันธ  ๔ เรื่อง  หมอมสุน วรวรรณ       ใชนามปากกาวา “ อายโม ” ประพันธ 
๒ เร่ือง         พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงใชนามปากกาวา “ เจาเงอะ ”      ทรงพระ
ราชนิพนธ  ๑ เรื่อง  กิมไล   สุจริตกุล ใชนามปากกาวา  “ น้ําตาลเพ็ชร ”   ประพันธ ๑ เรื่อง         เชื้อ 
อินทรทูต ใชนามปากกาวา  “ แมระเบยีบ ”    ประพันธบทละครรอง     ๑ เรื่อง       และมีผูประพันธ
ที่ใชนามจริงในการประพนัธ       ไดแก       พระวรวงศเธอ   พระองคเจาทศศิริวงศ       หมอมหลวง 
ทองอยู เสนีวงศ  ณ  กรุงเทพ  จินดา  โกมลสุต    นอกจากนี้ยังมีผูที่ใชนามปากกาและไมสามารถหา 
____________________________ 

                            ๑ประเทิน มหาขันธ, ศิลปะการละครรองของไทย  (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส ทอมสัน, 
๒๕๒๕), ๒๕- ๒๖.  
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นามจริงได      ไดแก     แมวงศ  ประพันธ  ๘   เร่ือง    พระอภยั  ประพนัธ ๒ เร่ือง         นอกจากนัน้ 
มีผูประพันธบทละครรองไวคนละ  ๑ เรื่อง  ไดแก   ปแกวนอย    สมิงทอง     หญาแพรก   ชาวเหนือ     
แสงทอง     แกวตราชู      ศรีเสนันตร    แมศรีเวียง   นางสาวสงศรี   หมอมสมเกลี้ยง    นางสาวชูช่ืน  
ระเดนมนตรี      แมประนอม เฟองฟา โมฬีรัตน แมศรี๒     และนางสาวชมชื่น   ประพันธคนละ   ๑ 
เรื่อง           กลาวไดวาตั้งแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงรัชสมัยของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัอานันทมหิดลมีบทละครรองจํานวน ๑๖๐ เร่ือง  
                  สวนใหญผูประพันธบทละครรองมักคิดโครงเรื่องขึ้นเอง         และมักมีเร่ืองราวเกีย่วกับ
ความรักระหวางชายหญิง เชน  เรื่อง กระดงังาไทย    มิตรตางดาวหรือสาวแสงจันทร กนกนารี  และ
อุมาปาหนัน  เปนตน  และมเีรื่องราวเกี่ยวกบัครอบครัวและชีวิตสมรส  เชน  พัดดามจิ้ว        นํ้าสบถ    
วูวาม    และอาํนาจภรรยา   เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตร   เชน    ปูโสม   และ อีสดกระสอื 
เปนตน    เรื่องเหลานี้แสดงใหเห็นถึงสภาพชีวิตและความเปนอยูของคนไทยในสมัยของผูประพันธ    
                   นอกจากนีย้ังมีบทละครรองที่ผูประพันธมิไดคิดโครงเรื่องขึ้นเอง       แตนาํโครงเรื่องมา
จากวรรณคดีและวรรณกรรมไทย   เชน    ราชาธิราช  ตอน     มะสะลุมครองเมือง     ขบถธรรมเถียร   
และทาวกกกนาก  (เมืองลพบุรี)   มีที่มาจากตํานานของเมืองลพบุรี            และมีมาจากเร่ืองตางชาติ    
ไดแก   สาวเครือฟา       เรื่องนี้ดัดแปลงจากอุปรากรเรื่อง Madame       Butterfly        ความพยาบาท 
ดัดแปลงมาจากนวนิยายเร่ือง Vendetta     กระเหีย้นกระหือรือ   ดัดแปลงมาจากบทละครเรื่อง   The 
Merchant of Venice      เพ็ชรน้ําเงิน ดัดแปลงมาจากเรื่อง The  Blue   Diamond          และอาลีบาบา     
ดัดแปลงมาจากนิทานอาหรับเร่ืองอาลีบาบา เปนตน 
                  บทละครรองมักแบงเปนชุดแสดง   เชน    เร่ือง ดีแตก ใชช่ือชุดดังนี้   ชุดที่ ๑  เหลือหยุด  
ชุดท่ี   ๒  สุดเสียดาย    ชุดท่ี ๓    ถวายพรหมจรรย  ชุดท่ี ๔    กระศัลสําออย       ชุดท่ี ๕  ปลอยแก๓     
และมีการแนะนําตัวละครเหมือนดังบทละครเวทีของตะวันตก            ตลอดจนมีการบรรยายฉากซึ่ง
บอกสถานที่          เวลา      และสภาพแวดลอมตาง ๆ ในตอนทายของเรื่องมีขอความที่แสดงวาเรื่อง
จบ        เชน    ขอความวา   “ ปดมาน”     “ จบเร่ือง ”     “ ปดฉากจบเรื่อง ”   “ ศุภมัศด ุ”       เปนตน         
บทละครรองประกอบดวยบทรองซึ่งสวนใหญใชกลอนสุภาพและบทเจรจาซึ่งมีท้ังกลอนสุภาพและ
รอยแกว    บทรองนั้นเปนทั้งของตัวละครและลูกคู๔  ซ่ึงใชรองดําเนินเร่ือง     สวนบทเจรจามีไวให
ตัวละครพูดโตตอบกัน  บทละครรองสวนใหญมีบทรองมากกวาบทเจรจา     
____________________________ 

                    ๒ แมศรีประพันธเร่ืองหลวงวิจารณไปนารวมกับมังกรแกวหรือประวัติ โคจริก 
                      ๓พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสริษฐอักษร] บทละครรอง
เรื่องดแีตก (พระนคร : โรงพิมพอักษรนติิ ์, ๒๔๕๓).  
                              ๔บทละครรองของจวงจนัทน จนัทรคณา (พรานบูรพ)ในสมัยหลังไมมีบทลูกคูแลว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓ 
 
                  บทละครรองนั้นแมมีหนาที่สําคัญคือเปนบทสําหรับเลนละครแตก็เปนวรรณกรรมเพือ่
การอานดวย              บทละครที่สามารถใชอานนั้นสวนใหญเปนบทละครที่ผูแตงมกีารบรรยายและ
พรรณนารายละเอียดเกีย่วกับฉากและตวัละครทําใหผูอานบทละครสามารถจินตนาการได        ดังที่
กุสุมา รักษมณี ใหตัวอยางไวดังตอไปนี ้
 
                        บทละครที่แตงไวสําหรับเปนบทแสดงอยางเดียวกับบทละครที่แตงไวเลนก็ไดอานก็ดีนั้น 
          ตางกันเพราะอยางหลังมีทวิประสงคที่ตองพยายามใหดึงดดูผูเสพไดทั้งสองทาง   เบอรนารด    ชอว    
          ปรารภไวในจดหมายที่มีถงึซิกไฟรด เทรบิตซ ผูแปลงานของชอรเปนภาษาเยอรมันวา   นักอานชาว 
          อังกฤษ    ไมสนใจที่จะอานบทละครกันเลย เขาจึงหาทางที่จะทําใหบทละคร  “ นาอาน ”    มากขึ้น    
          แทนที่จะใชรูปแบบของ “ บท ” สําหรับผูกํากับ เชน รายชือ่ตัวละคร ศัพทเฉพาะ  เชน     “ เขามา ” 
           “ ออกไป ”   ฯลฯ   ชอวพยายามใชการบรรยายและพรรณนารายละเอียดเกีย่วกับฉากและตวัละคร        
           จึงทําใหผูอานเห็น  “ ภาพ ”    ของสถานทีแ่ละบุคคลนั้น ๆ ไดไมแพการดลูะคร    ย่ิงไดสมทบกับ                  
           จินตนาการของนักอานวรรณกรรมดวยแลว  บทละครนั้นก็คือวรรณกรรมสําหรับอานชิ้นหนึ่งนั้น 
           เอง๕ 
 
                  บทละครรองที่นํามาศึกษามีลักษณะเปนวรรณกรรมเพื่อการอาน     ดวยวามีการบรรยาย
และพรรณนารายละเอียดเกีย่วกับฉากและตัวละคร          จึงทําใหผูอานสามารถจินตนาการภาพของ
สถานที่และบุคคลไดเปนอยางดี   เชน   เรือ่งอุมาปาหนนั   บรรยายฉากทะเลมังกาเรสวามีความสงบ  
และสวยงาม   ฉากดังกลาวทาํใหจนิตนาการวาอิสลามมิกชนท่ีอาศัยในถิ่นนี้มีวิถีชีวิตท่ีเรียบงายและ
สงบสุข  หรือในเรื่อง เพ็ชรน้ําเงิน กลาวถึงความรักที่ไมสมหวังระหวางพวงทองกับเชวง ผูประพันธ
ไดบรรยายความรูสึกของพวงทองอยางละเอียด จนผูอานเขาใจไดวาพวงทองเปนตัวละครที่มีเหตุผล
และยอมรับความจริงท่ีวาหากเธอรักเชวงมาก      เธอตองปลอยใหเขามคีวามสุขกับคนท่ีเขาเลือกซึ่ง
ไมใชเธอ       นอกจากบทละครรองจะเปนวรรณกรรมเพื่อการอานแลว        ยังมีคณุคาทางวรรณคดี
อีกดวย คุณคาทางวรรณคดนีั้น ดังที่ วิทย ศิวะศรยิานนท กลาวไววา 
 
                    วรรณคดีอันเปนคําที่เราบัญญัติขึ้นใชเทียบคํา  literatureในภาษาอังกฤษหมายถึงบทประพันธ 
             ที่รัดรึงตรึงใจผูอาน ปลกุมโนคติ  (imagination) ทําใหเพลิดเพลิน   และเกิดอารมณตาง ๆ   ละมาย 
             คลายคลงึกับอารมณของผูประพันธ วรรณคดีสอนใจเราทางออม         แตไมใชหนังสือเทศน และ 
 
____________________________ 

                              ๕กุสุมา รักษมณี, “บทละครสําหรับอาน,” ในวรรณสารวจิัย (กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพแม
คําผาง, ๒๕๔๗), ๘๘. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔ 
 
             อาจเปดหูเปดตาเราโดยใหเราไดเห็นชีวิตและแงของชีวิตแปลก ๆ ตาง ๆ             แตวรรณคดีไมใช 
             ตํารา๖ 
 
                  พระเจาวรวงศเธอ   กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธทรงกลาวถึงความหมายของวรรณคดี
ไวสรุปไดวาวรรณคดีเปนศลิปกรรมหรือสิ่งสุนทร     ซึ่งนักประพนัธมีความรูสึกนกึคิดอยางใดแลว    
ก็ระบายใหผูอานไดชมความงามตามที่นักประพันธรูสึกนึกคิด       นอกจากนีน้ักประพันธตองจูงใจ
ใหผูอานมองเห็นความสวยงามตามไปดวย๗         สวนกหุลาบ     มัลลิกะมาส   กลาวถึงวรรณคดีใน
ความหมายที่แคบวา 
 
                      หมายเฉพาะถึงสิ่งที่เขียนขึ้นมีศิลปะการแตงจนไดรบัการยกยองวามีวรรณศิลป สรางอารมณ 
           และจินตนาการหรือทําใหตระหนักในคุณคาของชีวิตและธรรมชาติ ตลอดจนความเขาใจจิตใจและ 
           พฤติกรรมตาง ๆของมนุษย เชน บทนิราศตาง ๆ บทละครของเช็คสเปยร และลลิิตพระลอเปนตน๘ 
 
                   นอกจากนี้ ปญญา บริสุทธ์ิ กลาววา 
 
                       วรรณคดี หมายถงึหนังสือที่แตงดี    นั่นก็คือมีการใชภาษาอยางดีและภาษานั้นใหความหมาย 
            แจมแจง เดนชัด ทําใหเกดิการโนมนาวอารมณผูอานใหคลอยตาม  กลาวงาย ๆ ก็คืออานแลวทําให 
             เกิดความรูสึกซาบซึ้ง   ตื่นเตน  หรือดื่มด่ําในลกัษณะตาง ๆ  ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกวา  emotion   ซึ่ง 
             ลักษณะอยางนี้จะตองมีในหนงัสือที่เปนวรรณคดีทุกเรื่อง  หนังสือเลมใดอานแลวมีอารมณเฉย ๆ 
             ไมซาบซึ้งตรึงใจและทําใหเบื่อหนายถือวาไมใชวรรณคดี๙ 
 
                  สรุปวาวรรณคดคีือบทประพันธที่แตงดี     มศีิลปะในการใชภาษาและมีกลวิธีในการแตง
ที่สามารถเราอารมณและความสนใจของผูอานใหตดิตามเรื่องโดยตลอด    ชวยสรางจินตนาการและ 
  ____________________________ 

                             ๖วิทย ศิวะศริยานนท, วรรณคดีและวรรณคดีวจิารณ , พิมพครั้งที่๕  (กรงุเทพฯ : 
สํานักพิมพธรรมชาติ, ๒๕๔๑), ๒๗. 
                                  ๗พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ, ขอคิดเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี
(กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธจํากดั, ๒๕๑๘), ๖๙. 
                                  ๘กุหลาบ มัลลิกะมาส, ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย, พิมพครั้งที่ ๑๓  (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒),๕. 
                                  ๙ปญญา บริสุทธ์ิ, วิเคราะหวรรณคดีไทยโดยประเภท (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), ๓-๔. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕ 
 
ทําใหเขาใจพฤติกรรมของมนุษย      รวมทัง้มีเรื่องราวที่ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินแกผูอานดวย  
นอกจากนี้ กุสมุา รักษมณี กลาวถึงรสของวรรณคดวีา           “ แมจะมีคาํที่ตกแตงงดงามเพียงใดเปน
อลังการ วรรณคดีกย็ังไมสมบูรณหากขาดรส ” ๑๐    พรอมทั้งกลาวถึงรสและทฤษฎีรสวา 
 
                  รส  คือ  ปฏิกิริยาทางอารมณที่เกิดขึน้ในใจของผูอานเมื่อไดรับรูอารมณที่กวีถายทอดไวใน 
            วรรณคดี  นักวรรณคดีตามทฤษฎีรสมีความเห็นวาวรรณคดีเกดิขึ้นเมื่อกวีมีอารมณสะเทือนใจแลว 
             ถอดถายความรูสึกนั้นออกมาในบทประพันธ      อารมณนั้นจะกระทบใจผูอานทําใหเกิดการรับรู 
             และเกิดปฏิกิริยาทางอารมณเปนการตอบสนองสิ่งที่กวีเสนอมา   รสจึงเปนความรูสึกที่เกดิขึ้นใน 
             ใจของผูอาน มิใชสิ่งที่อยูในวรรณคดีซึ่งเปนเพียงอารมณที่กวีถอดถายลงไว และเปนตัวทําใหเกิด 
             รสเทานั้น…๑๑ 
 
                  จากความขางตน ผูวิจัยพบวาบทละครรองมีลักษณะของวรรณคดีครบถวนรวมทั้งรส 
โดยเฉพาะศฤงคารรส   เชนเรื่อง เกี้ยวกันอยางเผ็ดรอน จนัทรจากฟา  และจากทั้งรัก ฯลฯ และรส
อื่นดวย    เชน     หาสยรส    ดังเรื่อง ช้ินใตเหม็ง    และ เจาชูใจเสาะ เปนตน 
                  วรรณคดีมิไดใหเพียงรสเทานั้นหากยังเพิ่มพูนสติปญญาอีกดวย   ดงัที่ เจตนา  นาควัชระ  
กลาวไววา 
 
                    การรูวรรณคดีอยางลึกซึ้งกค็ือการรูจักชีวิตมนุษย         ชีวิตมนุษยที่กวีไดกลั่นกรองแลวและ 
            สรางขึ้นมาเปนอีกโลกหนึ่งคือโลกของศลิปะ จะวาเปนมายาก็ตามที      โลกของวรรณคดีเปนโลก 
            ที่ตัวเรามิไดเขาไปพัวพันโดยตรง เราสามารถพินิจพิเคราะหโลกนั้นไดจากภายนอก     แตในขณะ 
            เดียวกันเราก็มิไดวางตัวอยูหางจากโลกสมมติจนเกินไป          เพราะโลกของวรรณคดีเปนโลกที่ม ี
            ความสมจริงเพียงพอที่จะทําใหเราเกดิอารมณคลอยตามไปกับวรรณกรรมแตละชิ้นได       … การ 
            ศึกษาวรรณคดีเปนการฝกปญญาไดอยางดีเลศิ    …นักวรรณคดีมีสิทธิที่จะแสดงทรรศนะเกี่ยวกับ 
            มนุษยชาติไดอยางเต็มภาคภูมิ๑๒ 
 
 
  ____________________________ 

                                   ๑๐กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, พิมพครั้งท่ี 
๒ (กรุงเทพฯ  : โรงพิมพบริษัทธรรมสาร, ๒๕๔๙), ๑๗. 
                                   ๑๑เร่ืองเดียวกัน, ๒๔. 
                                   ๑๒เจตนา นาควชัระ, “ แนวทางรวมในการวจิารณศิลปะ,”  ใน ทางไปสูวฒันธรรมแหง
การวจิารณ, พิมพคร้ังที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพผูจดัการ, ๒๕๓๘), ๗๑. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖ 
 
                  ขอความขางตนน้ีทําใหเห็นวาบทละครรองทําใหผูอานรูจักและเขาใจชวีิตมนุษยมากยิ่ง 
ขึ้น ดังในเรื่อง พงศาวดารพมายุคราชาธิฤทธ์ิ  ตอน    พิศพมาหึง     เรือ่งน้ีทําใหเขาใจมนุษยไดอยาง
ลึกซ้ึงวาไมวามนุษยจะมีสถานภาพที่สูงสงสักเพียงไร       หากความหงึหวงเขามาครอบงําจิตใจแลว
ยอมกระทําการใด ๆ โดยปราศจากเหตุผล   ดังตัวละคร  “ พระเจาฝรั่งมังตรี ”       ท่ีทรงหึงหวงพระ
มเหสีและทรงเขาพระทัยผิดวานางเปนชูกบัฉางกายนายทหาร       พระองคทรงลงโทษประหารชวีิต
ฉางกายทั้ง ๆ ที่เขาชวยชีวิตพระมเหสีของพระองคไว        นอกจากนี้บทละครรองเรื่องน้ียังใหแงคดิ
คติเตือนใจอกีดวย                  ดังในคํากลาวของฉางกายที่มีตอกะยอเซาผูเปนควาญชางกอนท่ีจะถูก
ประหารที่วาเปนการสอนบคุคลที่รับราชการกับเจานายวา  จะทําการใดกับเจานายตองคิดใครครวญ
ใหรอบคอบเสียกอน    
                  บทละครรองมีองคประกอบตางๆ ที่มีคุณคาทางวรรณคดี    เชน โครงเร่ือง บทละครรอง
บางเรื่องมีการสรางเหตุการณที่เกดิจากปมขัดแยงของตวัละครเอกไดอยางนาติดตาม         โดยมีการ 
กําหนดใหเหตกุารณที่ควรจะดําเนินอยางปกติน้ันมีอันตองพลิกผันไป       และสงผลตอชีวิตของตัว
ละครเอก เชน   เร่ือง อิหลักอิเหล่ือ กลาวถึงชายผูหน่ึงเขาใจผิดวาภรรยาเสียชีวิตแลวจึงแตงงานใหม    
ตอมาเมื่อภรรยาและปาของเธอทราบวาเขาเคยมีภรรยามากอนจึงโกรธและขับไลเขา        เขาบันดาล
โทสะและพลัง้มือทํารายปาจนเสียชีวิต  เขาจึงติดคุกแตกห็นีไปได       ตอมาทํางานจนมีฐานะร่ํารวย  
สวนภรรยาแตงงานใหม  ภายหลังเขากลับมาหาภรรยาแตเธอไมยอมคนืดีดวย    เขาเสียใจมากจึงฆา
ตัวตาย           บทละครรองเร่ืองนี้มีเหตุการณสําคัญที่กลาวถึงปมขัดแยงระหวางตัวละครเอกสองตัว
คือผูชายและภรรยา      การท่ีตัวละครเอกตองประสบชะตากรรมนั้นทาํใหผูอานรูสึกเห็นใจตัวละคร       
เพราะการกระทําความผิดนี้เกิดจากความขาดสติมิใชเปนผูที่มีจิตใจเหี้ยมโหด                จะเห็นไดวา
ผูประพันธมีกลวิธีในการสรางจุดเดนของโครงเรื่อง     คือ การสรางปมขัดแยงของตวัละครเอก  ซึ่ง
ทําใหเรื่องมีความนาสนใจ      และชวนใหติดตามอยางตอเนื่องวาเมื่อตวัละครประสบกับปมปญหา
แลวจะดําเนินชีวิตตอไปอยางไร     เดนดวง  พุมศิริ กลาวถึงปมขัดแยงของตัวละครวา    “ ขอขัดแยง
สําคัญๆ ในใจของตัวละครเปนเครื่องสรางเร่ืองขยายเร่ืองใหกวางขวาง         และเราอารมณคนดูให
ตื่นเตน   ชวนตามดูวาผลท่ีสุดจะเปนอยางไร   ความสนกุของการดูละครอยูที่ตรงนี้เปนสําคัญ” ๑๓                
                  เรื่อง  ทาวกกกนาก(เมืองลพบรีุ) ของ พระศรี    เปนอีกเรื่องหนึ่งที่มีโครงเร่ืองที่นาสนใจ     
เรื่องน้ีกลาวถึงชายหนุมกับชายชราซ่ึงชักชวนกนัไปเมืองลพบุรีเพื่อไปดูกอนหนิที่มคีวามเชื่อกันวา 
เปนทาวกกกนาก       หลังจากนั้นชายหนุมไดฝนวาตนไดไปพบกับธิดาของทาวกกกนากและไดนํา
น้ําสมสายชูไปราดกอนหนิท่ีคิดวาเปนทาวกกกนาก      ทาวกกกนากไดฟนขึ้นมา ชายหนุมจึงตกใจ 
____________________________                              

                            ๑๓เดนดวง พุมศิร,ิ ศิลปการละครทางปฏิบัติ ตอน การวิเคราะหบทละคร  (นครปฐม : 
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.), ๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗ 
 
ตื่นพอดีกับท่ีชายชรามาตามหาเขาและทราบภายหลังวาเขาเปนคนสติไมดี 
                 บทละครเรื่องนี้มีความสนุกสนานเพราะผูประพันธมีกลวิธีท่ีทําใหเรื่องมคีวามนาตื่นเตน
ดวยการสรางเหตุการณใหชายหนุมฝนวาพบทาวกกกนากซึ่งเปนกอนหินและไดฟนขึ้นมา      ยักษก็
อาปากจะกินเขา     ผูอานจึงรูสึกตื่นเตนกบัเหตุการณตอนนี้                และการที่เรื่องจบลงแบบพลิก
ความคาดหมายโดยใหชายผูน้ีเปนคนบามสีวนสําคัญที่ใหผูอานรูสึกขบขันเพราะไมคาดคิดมากอน   
นอกจากนี้ผูทรงพระนิพนธทรงสรางโครงเรื่องใหญที่กลาวถึงเร่ืองราวของชายคนบาที่มีชีวิตอยูใน
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั และโครงเรื่องยอยคือเหตุการณท่ีเขาฝนวาไดพบ
กับทาวกกกนาก ซึ่งผูประพันธนํามาจากตาํนานเรื่องทาวกกกนาก(เมืองลพบุรี)   โครงเร่ืองทั้งสองนี้
มีการสอดประสานกันอยางกลมกลืนและมคีวามสมเหตุสมผลเพราะเรื่องราวเกีย่วกับอิทธิปาฏิหาริย
ตาง  ๆ ที่ตัวละครไดประสบนั้นเปนเพียงความฝนของชายคนหนึ่งเทานั้น  
                  ตัวละครจัดไดวาเปนองคประกอบที่สําคัญของบทละครรองเพราะเปนผูกอใหเกดิ
เหตุการณในเรื่องและชวยเราอารมณผูอานใหมีอารมณตอบสนอง       กลาวคือ   ตัวละครตาง ๆ นั้น
ลวนจําลองมาจากชีวิตของผูคนที่หลากหลายในสังคม   เชน   ชนชั้นสงู ไดแก  ขุนนางชั้นสูง    และ
เศรษฐี ชนชั้นกลาง ไดแก   ขาราชการ   พอคา    ทนายความ  เปนตน         สวนชนช้ันลางนั้น ไดแก 
กรรมกร คนรับใช โสเภณี เปนตน นอกจากนี้ตัวละครยังมีความสมจริง คือ        มีความรูสึก   มีนิสัย    
ตลอดจนพฤตกิรรมท่ีคลายคลึงกับคนในชวีิตจริง  เชน มนีิสัยที่ดีและไมดีปะปนกันและมีความรูสึก
นึกคิดเปลี่ยนแปลงไปไดตามเหตุการณและสิ่งแวดลอม      เชน    เผือก ในเร่ือง ซุม ๆ  มะระดี่    ได  
วางแผนรวมกบันายแพทยทีรั่กษาตัวเขาเพือ่ท่ีจะหลอกภรรยาโดยหวังจะไดทรพัยสนิจากเธอ      แต         
ภายหลังเผือกทราบวานายแพทยตองการจะแตงงานกับภรรยาจึงคิดกลับใจ       หรือฟาบีโอ  ในเรือ่ง
ความพยาบาท เปนตัวละครที่มีพัฒนาการทางอารมณ    ดังเชน    ในอดีตฟาบีโอรักภรรยาและเพือ่น
ของเขามาก   ตอมาเมื่อทราบวาคนทั้งสองเปนชูกัน          ฟาบีโอเคียดแคนและอาฆาตบุคคลทั้งสอง
มากและคิดแกแคน ฟาบีโอจึงเปนตัวละครที่มีลักษณะอยางปุถุชนทั่วไป  คือ     เมื่อทราบวาคนที่รัก
หักหลังกย็อมมีความโกรธแคนเปนธรรมดา  
                บทละครรองมีการสรางตัวละครใหมีลักษณะและบทบาททีโ่ดดเดน                  ท้ังในดาน
รูปลักษณ   ความรู และสติปญญา       ตัวละครเอกหญิงมกัมีรูปงาม เชน ชแลม ในเรื่องตุกตายอดรกั  
เรณู  ในเร่ืองกนิดิบ  เครือฟา ในเร่ืองสาวเครือฟา   นาก ในเรื่องอีนากพระโขนง           เรไร ในเรื่อง 
ตั้งจิตรคิดคล่ัง เกษณี   ในเรื่องชิงชูตัวเอง       สวนตัวละครเอกชายมักเปนผูท่ีมีความรูและสติปญญา 
เชนจงกล ในเรื่องควาน้ําเหลว       พระเทยีรฆราส ในเรือ่งเจียมกับเจอ         สยุน ในเรื่องปวดเพราะ
ปาก     หลวงพิไชย  ในเรื่องคาราคาซัง   ระเบียบ  ในเร่ืองพิไนยกรรมกะน้ําใจ      และมีผูที่ไปศึกษา
ตางประเทศดวย  เชน มุกดา ในเร่ืองตนรายปลายดี         นอกจากนี้มีการสรางตัวละครใหมีนิสัยและ
บทบาทที่โดดเดน  เชน ดานการเสียสละ  ดังที่แกลว ในเรื่องน้ําใจเดด็เดี่ยว     เปนคนรักชาติจึงยอม  
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เสียสละตนเพือ่ชาติบานเมือง  ดานความเจาชู   เชน หลวงวิสัยรักษาศกัดิ์เปนคนเจาชู จึงมีภรรยามาก   
ดานความขีห้ึง  เชน เพทาย ในเร่ืองบรมะหงึ   เปนคนขี้หงึอยางไมมีเหตุผล          และดานการเอารัด
เอาเปรียบ   เชน ตาทรัพย ในเรื่องชิ้นไตเหม็ง เปนคนขายสินคาอยางเอารัดเอาเปรียบลูกคา เปนตน 
                  นอกจากนีต้ัวละครยังมีบทบาทสะทอนใหเห็นคานิยมและวิถีชีวิตของผูคนในสมัยของผู 
ประพันธอีกดวย     เชน ชแลม ในเรื่อง  ตุกตายอดรกั ชแลมปลอมตนเปนตุกตา       เมื่อหลวงวิเชียร
ทราบความจริงวาชแลมเปนมนุษยก็ถูกเนือ้ตองตัว         ชแลมจึงเนนใหเห็นวาผูหญิงที่ดีตองรักนวล
สงวนตัว       หรืออนงค  ในเรื่อง  ผูรายกลับบาน   มีคานิยมเรื่องความมั่นคงในความรัก          อนงค
ไมยอมมีคนรักใหมทั้ง ๆ  ทีค่นรักติดคุกถึงสิบป           รลวย  ในเร่ือง  ตามเงา ยอมอยูใตอํานาจสามี
ทั้งที่เขาเปนคนไมดี           หวล  ในเรื่อง ไกวกล้ินฤาเสียเชิง และหลวงโภคากร  ในเรื่อง  จั๊กะแหลน    
มีภรรยาหลายคน เปนตน  
                  ฉากจัดเปนองคประกอบหนึ่งทีส่ําคัญของวรรณคดี  นอกจากหมายถึง   สถานท่ี   เวลา   
และสิ่งแวดลอมตาง ๆ ท่ีปรากฏในเรื่องแลว ฉากยังมีบทบาทแสดงถึงวถีิชีวิตความเปนอยูและวิธีคดิ
ของคนในสังคม          เชน  เร่ืองพ่ีรวมทองนองรวมไส   เปดเร่ืองดวยการบรรยายฉากวา 
 
                                                                                          ฉากแรก 
                            จัดเปนเรือนนา เกือบจะวาไมเปนรูปเรือน จุนค้ําพอเปนรางอยูได  ตั้งอยูดานซาย          มี 
              มีบรรได ไมไผพาด แหวงฝา หลังคาโหว หนาตางเล็ก  ประตูเปดเอียงอยู  ดานขวาเปนโรงมุงจาก 
             ไมดีกวาหลังคาเรือน สี่เสาโปรงไมมีฝาเปนโรงตีเหล็ก มคีอน ทั่งและเตาถาน เศษมดีพรา       จอบ 
              เสียม ทิ้งอยูบาง ขาง ๆ มีถังหรือตุมน้ํา ใชกระลาหรือกระบวยแขวนไวใกล ๆ สําหรับตัก ดานหลัง 
              เปนรั้วไมผุ ๆพัง ๆ กองฟางโกรนอยูถดัจากรั้วไป แสดงวาถูกละเลยมานาน ในโรงตีเหล็กมีมายาว 
              พอเอนหลังไดตัวหน่ึง 
                           เวลา สมมุติวาเปนบาย มีแครหรือทอนไมใหญพอนอนไดบางในบริเวณขางเรือน๑๔ 
 
                  ฉากน้ีทําใหผูอานจินตนาการไดวาเร่ืองนี้เกิดขึ้นในชนบท     ตัวละครมีฐานะยากจนและ
มีสภาพความเปนอยูอยางยากลําบาก        อีกท้ังสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนชนบทที่เรียบงายและ
แสดงทรรศนะของตัวละครเอกวาเงนิทองไมสําคัญเทากับความรักของคนในครอบครัว                     
                ในเรื่อง จันทรเจาขา มีฉากที่เปนเวทีเตนรําในรานอาหาร รวมท้ังมีบาร พารทเนอร และ
พนักงานซึ่งคอยบริการลูกคา  เรื่องน้ีสะทอนภาพสังคมในเมืองหลวงในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็ 
 
___________________________ 
                             ๑๔จวงจันทน จันทรคณา [พรานบูรพ], บทละครรองเรือ่งพีร่วมทองนองรวมไส (ม.ป.ท., 
๒๕๑๑), ฉากที่ ๑ บรรทัดที่ ๑-๗. 
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พระปกเกลาเจาอยูหวั        ซ่ึงสมัยนั้นกรุงเทพมหานครคอืเมืองหลวงทีเ่ปนศูนยกลางของความเจรญิ
และความทนัสมัย  เมื่อนางเอกมาทํางานในสถานบันเทงิ พระเอกเขามาเที่ยวและพบนางเอกซึ่งเปน
คนรักก็โกรธและหึงหวง         ฉากนี้ทําใหเห็นคานยิมของคนในสังคมเวลานั้นวาหญิงที่ดีไมควรมา
ทํางานในสถานที่เชนนีแ้ละในยามค่ําคืน 
                  ในบทละครรองมีแกนเรื่องท่ีหลากหลาย            ผูประพันธมักแตงบทละครที่มีแกนเร่ือง
เปนเรื่องรักระหวางชายหญิงเปนสวนใหญซึ่งมีทั้งความรักท่ีสมหวังและไมสมหวัง     เชน   ในเรื่อง 
ตุกตายอดรกั ไกวกล้ินฤาเสียเชิง และใจเดด็  มีแกนเร่ืองรักท่ีสมหวัง  สวนสาวเครือฟา     ขรัวอินทร 
เทวะดา  และผูชายตัวเมยี   มีแกนเรื่องรักที่ไมสมหวัง เปนตน         นอกจากนี้บทละครรองยังมีแกน
เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณคาตอผูอานโดยตรงและตอสวนรวมดวย  เชน     เร่ือง คนดีท่ีโลกลืม  ทําใหเห็นวา
เมื่อบุพการีเขามาแทรกแซงชวีิตครอบครัวของบุตรทําใหครอบครัวตองแตกแยก  หรือ    เร่ือง หลวง
วิจารณไปนา  แสดงถึงการสงเสริมใหเขารวมกิจการเสือปา        เร่ือง  เลือดอยุธยา (หวลใหใจหาย) 
แสดงถึงความรักชาติบานเมอืงวาสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด  จะเห็นไดวาบทละครรองมิไดมีคุณคาเฉพาะ
การสรางความรื่นรมยเทานัน้   หากยังมีคณุคาตอการดําเนินชีวติและชวยยกระดับจิตใจดวย      
                นอกจากบทละครรองจะมีคุณคาทางวรรณคดแีลว       ผูประพันธยังมีกลวธีิที่ทําใหเร่ืองมี
ความนาสนใจอีกดวย  เชน    การตั้งชื่อเรื่องเพื่อโนมนาวใหผูอานติดตามเรื่อง       เชน  เมียบ    และ  
ซุม ๆมะระดี่   หรือตั้งช่ือเรื่องโดยใชคําผวน เชน  ฟอกดัน๋     ลมินสุเบอ    และตั้งชื่อโดยใชสํานวน
ความเปรียบชวนใหเกดิการตีความหมาย    เชน   กินดิบ  แคงคกขี่วอ   และ ดีแตก     เปนตน    
                  บทละครรองหลายเรื่องมกีลวธีิการสรางโครงเรื่องที่นาสนใจ มักจะเปนเร่ืองที่ผูอานคาด
ไมถึง  เชน   เร่ืองทาวกกกนาก(เมืองลพบุรี)    เปดเร่ืองดวยการกลาวถึงเรื่องราวท่ีทราบทั่วไปวาเปน
ตํานานเมืองลพบุรี แตผูประพันธมาแตงใหเปนเรื่องของคนวิกลจริตคนหนึ่ง            ในสวนของการ
ดําเนินเรื่องนัน้          บทละครรองมีการดําเนินเร่ืองที่หลากหลายและสรางความสนใจใหผูอานไดดี 
เชน การดําเนนิเร่ืองโดยการใชกลอุบายของตัวละครเอก     ดังเร่ืองกลแตก    กลาวถึงทัดวาใชอุบาย
หลอกบิดาวาเขาแตงงานแลวเพ่ือท่ีบิดาจะไดนําเงินมาใหเปนของขวญั  และเขาจะไดนําเงนิไปชาํระ
หนี้      เปนตน      นอกจากนี้บทละครรองมีการปดเรื่องท่ีนาประทับใจดวย เชน     การปดเรื่องแบบ
สุขนาฏกรรมของเรื่อง ชิงไขขวัญ  ซึ่งกลาวถึงฟุงวาหลงรักจันกะพอแตถูกบิดาของเธอขัดขวาง   ฟุง
ใชไหวพริบจนทําใหบดิาของจันกะพอยอมยกบุตรีให        การปดเรือ่งแบบโศกนาฏกรรมของเรื่อง
จันทรจากฟา ซึ่งกลาวถึงปรีชากับเพลินวารักกัน แตความรักมีอุปสรรค       เพลินไปเปนภรรยานอย
ของชายอื่น  เพลินเสียใจจึงกระทําอัตวนิิบาตกรรม   การปดเรื่องแบบพลิกความความคาดหมายของ 
เรื่องทาวกกกนาก(เมืองลพบุรี) ซึ่งกลาวถึงสรอยสุมาลีวาชวนตาถินไปพิสูจนเรื่องทาวกกกนาก แต
ภายหลังตาถินทราบวาสรอยสุมาลีเปนคนวกิลจริต  และการปดเรื่องแบบทิ้งทายใหผูอานไดคิดของ
เรื่อง คาราคาซัง     ซึ่งกลาวถึงหลวงวไิชยวามีภรรยาอยูแลวแตอยากไดจําหรัดเปนภรรยา      ภรรยา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐ 
 
หลวงวไิชยซอนแผนสามี  จําหรัดจึงไปเปนภรรยาของชายอื่น หลวงวิไชยรูสึกอับอายที่ทุกคนทราบ
วาเขานอกใจภรรยา 
                  เมื่อไดศึกษาบทละครรองท่ีมาจากเรื่องเกาทีเ่คยมีมาแลวในวรรณคดีไทยและตางชาติ 
พบวา มีการขยาย  การตัด   การดัดแปลงดวยการเพิ่มตวัละคร    ตัดตัวละคร       ปรับบทบาทของตัว
ละคร และปรับตัวละครตางชาติใหเปนตัวละครไทย    เชน      ในเรื่องอีนากพระโขนง    มีการขยาย
เหตุการณวา    นายมากสงสยัวาภรรยาจะเปนวิญญาณจึงหาทางพิสูจน  และพบวาภรรยาของเขาเปน
วิญญาณจริง ๆ     การขยายเหตุการณน้ีเปนการสรางบรรยากาศในเรื่องใหมีความนาสะพรึงกลัวมาก
ยิ่งขึ้น  
                  บทละครรองมีคุณคาทางวรรณคดีอีกประการหนึ่ง คือ   มีการประพันธอยางมีวรรณศิลป  
ผูประพันธใชฉันทลักษณท่ีหลากหลายและสวนใหญใชกลอนสุภาพ           นอกจากนี้มีคําประพันธ
รอยกรองประเภทอื่น ๆ ประกอบบาง  เชน โคลง  ฉันท กาพย เพลงพ้ืนบานเพื่อใหมีความเหมาะสม
กับบรรยากาศของเรื่อง         เชน   เมื่อกลาวถึงการเกีย้วพาราสีของตัวละครที่อยูในชนบทก็ใชเพลง
พวงมาลัย ดังเร่ือง เขนยที่เคยหนนุซึ่งผูประพันธกลาวถึงการเกี้ยวพาราสีของตัวละครที่อยูในชนบท 
ใชเพลงพวงมาลัยเปนบทรอง           และเพลงไทยสากลทําใหเรื่องราวสนุกสนานเพลิดเพลินและมี
เนื้อเร่ืองสั้น กระชับ และรวดเร็ว 
                  ผูประพันธคัดสรรถอยคําที่มีความไพเราะ       เชน  ใชคําที่มกีารเลนเสียงสัมผัสสระและ
พยัญชนะเปนชุด ๆ             และนํามาใชกบักลอนที่เปนกลบทซึ่งทําใหเกิดความไพเราะเปนอยางยิ่ง              
นอกจากนี้ยังมกีารซ้ําคําเพื่อย้าํอารมณรักของตัวละครจนทาํใหมองเห็นภาพวาตวัละครมีความรักตอ
หญิงอันเปนท่ีรักอยางมากมายเพยีงไร       เชน  เรื่องราชพงศาวดารจนี  ยุค   ไตเช็ง ชุด         พระเจา
เกี้ยนหลงทนงเสนห   ที่กลาวถึงบทรองของพระเจาเกี้ยนหลงวาพระองคทรงพรํ่ารําพันถึงความรักที่
มีตอพระสนมเอก   
                  สําหรับการใชโวหารนั้น บทละครรองมีการใชภาพพจนซึ่งกอใหเกิดจินตภาพ   ดังบท
ละครรองเร่ือง  ใจเดด็ ซึ่งกลาวถึงความงามของตัวละครที่ช่ือ “ ฉวี ” ดังที่วา 
 
    ลําชมโฉม ๏ (หลวงพิเทศ)โอสาวนอย, กลอยจิตร, ชีวิตพี่                              แมฉวี, ฉวีขํา,ฉ่ําแฉลม  
                                               ฉลาดดวย,สวยเหมือน,กุหลาบแยม                      ดูสแิกม,ลกัย้ิม,จ้ิมลิม้งาม  
                                               ตาคม,สมภักตร,พยักเย้ือง                                     ยามชําเลือง, แลวับ,ใจวับหวาม 
                                               เหมือนจะยวน,ชวนหนุม,ตะกรุมตะกราม            พยายาม,ทยานเพอ,เผยอรัก ๑๕          
____________________________ 

                               ๑๕พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ[ประเสริษฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องใจเด็ด (พระนคร : โรงพิมพอักษรนติิ,์ ๒๔๕๒), ชุดที่ ๑ บรรทัดที่ ๕-๑๐.                            

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    ๑๑ 
                                                                                                                                              
                  ขอความนี้ใชคําท่ีสั้น กระชับ  แตพรรณนาความงามของฉวีไดอยางดี       ท้ังนี้มีการบอก
รูปพรรณของฉวีวาเปนคนสวยแบบคมขําและมีนยันตาคม และเธอยังมีวัยแรกรุน    ซึ่งกวีเลือกใชคํา
วาสาวนอยและใชความเปรียบแบบอุปมาวาสวยเหมือนกหุลาบแยมอีกท้ังยังมีการเลนคํา คําวา  “แม
ฉวี ” กับ “ ฉวีขํา ”          ตลอดจนเปรยีบความงามของเธอวาเหมือนจะชวนใหผูชายตะกรุมตะกราม
ที่จะไดเธอมาครอบครอง ซึ่งการใชถอยคําเหลานี้ทําใหภาพความงามของฉวีแจมชัดยิ่งขึ้น                            
                  จากที่กลาวมาทั้งหมดแสดงใหเห็นวา    บทละครรองของไทยมีคุณคาในทางวรรณคดทีั้ง 
ในดานองคประกอบทางวรรณคดีและกลวธีิการประพันธ              และเนื่องจากยังไมมีงานวิจยัใดที่
ศึกษาบทละครรองของไทยในฐานะที่เปนวรรณกรรมเพือ่การอาน      ผูวิจัยจึงจะศกึษาบทละครรอง
ของไทยเพื่อแสดงใหเห็นอยางเดนชัดวา          บทละครรองไมเปนเพยีงบทสําหรับการแสดงเทานัน้
แตยังเปนวรรณกรรมเพื่อการอานที่มีคุณคาทางวรรณคดอีีกดวย 
 
เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ    
                  จากการสํารวจเกีย่วกับเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ สามารถจําแนกออกเปนสองกลุม
ดังนี ้
                    กลุมที่ ๑. งานศึกษาที่มีประโยชนในดานการศึกษาองคประกอบทางวรรณคดีและกลวธิี
การประพันธของบทละครรอง 
                   จันทิมา พรหมโชติกุล ศึกษาวิเคราะหบทละครรองของพระเจาบรมวงศเธอ      กรมพระ 
นราธิปประพันธพงศ ในดานความเปนมา  ประเภท  ลักษณะ องคประกอบ และคณุคาของบทละคร           
ผลการศึกษาพบวาละครรองไดตนเคามาจากโอเปราของตะวนัตกและละครรํา      บทละครรองแบง
ออกเปน ๒  ประเภทคือบทละครรองที่ทรงคิดโครงเรื่องขึ้นเอง     และท่ีทรงไดโครงเรื่องมาจากที่
อื่น   ในสวนของลักษณะของบทละครรองน้ันจะแบงออกเปนชุด                   แตละชดุมีช่ือสัมผัสที่ 
คลองจองกัน ลักษณะคําประพันธสวนใหญเปนกลอนสุภาพ และมีบางสวนที่มีลักษณะคลายกลอน
แตไมอิงฉันทลักษณ       บทละครรองมีโครงเร่ืองที่แสดงความขัดแยงระหวางตวัละครและความ
ขัดแยงภายในจิตใจของตวัละคร  ตัวละครมีบทบาทที่ทําใหเร่ืองดําเนินไปอยางนาสนใจ         มีการ
บรรยายฉากและบทสนทนาที่แสดงลักษณะนิสัยของตวัละครอยางชัดเจน   นอกจากนี้ยังมีแกนเร่ือง
เกี่ยวกับความรักที่มีอุปสรรค  สําหรับดานคุณคานั้นบทละครรองสวนใหญใหคุณคาทางดานสังคม
มากกวาคณุคาทางดานสุนทรียรส๑๖                                    
___________________________ 
                                ๑๖จันทิมา พรหมโชติกุล, “ วิเคราะหบทละครรองของพระเจาบรมวงศเธอ       กรมพระ
นราธิปประพันธพงศ ”   (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต      สาขาวิชาภาษาไทย    บัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๑๘).  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒ 
 
                  กัลยรัตน   หลอมณีนพรัตน        ศึกษาบทละครรองของพรานบูรพโดยวิเคราะหลักษณะ
และพัฒนาการของบทละครรองของพรานบูรพ        ตลอดจนวิเคราะหบทละครในดานการใชภาษา    
เนื้อหา  และวิธีแสดง             เพื่อช้ีใหเห็นถึงปจจัยที่ทําใหละครรองของพรานบูรพไดรับความนยิม 
อยางกวางขวาง     ผลการศึกษาพบวา บทละครรองของพรานบูรพในระยะแรกยังคงดาํเนินตามแนว
ขนบนิยมในการแตงบทละครเชนเดียวกับบทละครรองแบบปรีดาลัยอันเปนตนกําเนดิ๑๗        ตอมา
พรานบูรพไดปรับปรุงลักษณะคําประพันธของบทรองไมใหเครงครัดในเร่ืองจํานวนคํา  และการสง
สัมผัส สวนเพลงที่ใชประกอบการแสดงนัน้มีทั้งทํานองที่ดัดแปลงจากเพลงไทย       เพลงไทยสากล     
และเพลงสากล        นอกจากนี้มีลักษณะการแสดงที่ตัดบทลูกคูออกไปและใหบทพดูของตัวละครมี
สวนในการดําเนินเร่ือง      โครงเร่ืองในบทละครรองของพรานบูรพแบงออกเปนโครงเรื่องเกี่ยวกบั
ความรักระหวางหนุมสาว  โครงเรื่องเกี่ยวกับความรักระหวางคนในครอบครัว           และโครงเร่ือง
เกี่ยวกับความรักชาติ     สวนแนวคิดที่ประกอบในบทละครรองของพรานบูรพเปนเร่ืองความรักของ
หนุมสาวและความรักชาต ิ        พรานบูรพมักใชถอยคําภาษาที่มีความกลมกลืนกับเนือ้เร่ืองและการ
แสดงบทบาทของละคร  ไดแก   การใชคําภาษาตางประเทศ      การใชภาษาถิ่น        การใชภาษาพดู 
เปนตน  นอกจากนี้พรานบรูพยังใชกลวิธีในการประพนัธหลายอยาง เชน  การใชความเปรียบ    การ
พรรณนา   การเลนเสียงสัมผัส   ท้ังนี้เพ่ือชวยสรางความไพเราะและชักนําใหเกดิจนิตภาพ  ความคิด   
ตลอดจนเราอารมณสะเทือนใจ๑๘     
                  กลุมที่ ๒.  งานศกึษาที่ศึกษาประวัติของบทละครรอง                                                                     
                  ประเทิน      มหาขันธ    ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการละครรองของไทย   ไดแก  ความเปนมา
ของละครรอง โดยแบงออกเปนยุคตางๆ        และเก็บขอมูลเบื้องตนเกีย่วกับขอมูลของบทละครรอง        
และขอมูลเกี่ยวกับเพลง โดยเสนอผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ           ตลอดจนตารางแสดงคาความถี่
ของเพลงที่ใชในบทละคร                นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหแบบแผนการแสดงละครรองแตละยุค
ตามจําแนกไว            ผลการศึกษาพบวา ในระยะแรกมกีารนําบทละครรองของพระเจาบรมวงศเธอ  
กรมพระนราธปิประพันธพงศมาแสดง      และตอมามีผูที่แตงบทละครขึ้นใหมอีกหลายเรื่อง  ราวป
พ.ศ. ๒๔๘๙    ละครรองคอยๆ เส่ือมลงเมื่อละครพูดไดรบัความนิยมแทนละครรอง         และราวป 
   
___________________________ 
                              ๑๗ที่เรียกวาบทละครรองแบบปรีดาลัยเปนเพราะบทละครนี้ใชประกอบการแสดงละคร
รองท่ีโรงละครปรีดาลัย 
                              ๑๘กัลยรัตน หลอมณีนพรัตน,   “ การศึกษาเชงิวิเคราะหบทละครรองของพรานบูรพ ” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๕). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓ 
 
พ.ศ. ๒๔๙๕ ภาพยนตรไดเขามาแทนที่ละครพูด   สําหรับการแบงยุคตาง ๆของละครรองนั้น ไดแก 
ยุคละครหลวงนฤมิตร ยุคปรีดาลัย  ยุคปราโมทัย  ยุคนาครบันเทิง และยคุราตรีพัฒนา     ละครรองมี
เสนหและมีอัจฉริยลักษณของตนเอง               อีกทั้งยังใหคุณคาท้ังในดานสุนทรียรสและดานสังคม 
ดวย๑๙ 
               กอบกุล   อิงคุทานนท เขียนบทความเรื่อง     “ พัฒนาการบทละครรองสลับพูด  ” กลาวถึง
ตนกําเนดิของละครรองวา   พระเจาบรมวงศเธอ   กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงเปนผูใหกําเนิด      
พระองคทรงนิพนธเนื้อเรื่องขึ้นเอง     และทรงดัดแปลงเรื่องมาจากวรรณกรรมของไทยและตางชาติ      
การพัฒนาละครรองมีขึ้นราวพ.ศ. ๒๔๖๙  อยางคอยเปนคอยไป           จนเปนทีน่ิยมสูงสุดในปพ.ศ. 
๒๔๗๔     และดําเนนิเรื่อยมาจนถึงพ.ศ. ๒๔๘๐    จึงคอย ๆ เสื่อมความนิยมลงในชวงสงครามมหา
เอเชียบูรพาและสูญสลายไปในที่สุด     ละครรองท่ีพัฒนาใหมคือละครรองของพรานบูรพซึ่งตัดบท
ลูกคูออกไป    และใสเนื้อรองเต็มเขาไปในเพลงไทยโดยไมมีการเอื้อน        และมีการนําทวงทํานอง
ดนตรีของตะวนัตกเขามาใชกับละครดวย    นอกจากนี้พรานบูรพยังเปนผูที่ริเริ่มเพลงไทยสากลโดย
ใสเนื้อรองและทํานองลงไปในบทรองอีกดวย๒๐ 
                  สมบูรณ สุขสงวน เขียนหนังสอืเรื่อง “ละครรอง”   มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา    
องคประกอบ  คุณคาของศิลปะ   ตลอดจนแสดงประวตับิุคคลสําคัญในวงการละครรอง  สรุปไดวา
พระเจาบรมวงศเธอ     กรมพระนราธิปประพันธพงศ  ทรงเปนเจาของคณะละครหลวงนฤมิตรและ
ละครแบบปรีดาลัย       ตอมาภายหลังมีละครรองเกิดขึ้นอีกหลายคณะ  เชน   ปราโมทัย     วิไลกรุง 
ไฉวเวียง ประเทืองไทย   นาครบรรเทอง เปนตน    ละครรองมีองคประกอบ  คือ    เนื้อเรื่อง  บท
ละคร   ผูแสดง เพลงรองประกอบ  ดนตรีประกอบ     เคร่ืองแตงกาย   ฉาก เวที      และ วิธีแสดง      
ละครรองมีคุณคาในดานการใหความเพลิดเพลิน  อีกทั้งยังเปนวรรณกรรมที่เราสามารถคนควาเพื่อ
ประโยชนตอการศึกษาได        ทั้งนี้เพราะนักประพนัธไดสอดแทรกเหตุการณ      ความเคลื่อนไหว
ตาง ๆ   ซ่ึงสะทอนแงมุมตาง ๆ ของสังคมไวในบทละคร   นอกจากนีย้ังกลาวถึงประวัติของบุคคล
ที่มีความสําคัญตอวงการละครรองหลายทาน เชน    พระเจาบรมวงศเธอ   กรมพระนราธิปประพันธ
พงศ      หมอมหลวงตวนศรี  วรวรรณ       จวงจนัทน จันทรคณา       ประวัติ  โคจริก         ประสงค   
รัตนทัศนีย      ขุนวิจิตรมาตรา     เลื่อน  ไวนุนาวนิ    ประทุม   ประทีปเสน         สีนวล  แกวบวัสาย    
 
____________________________ 
                           ๑๙ประเทิน มหาขันธ, ศิลปะการละครรองของไทย.                                                                                           
                         ๒๐กอบกุล อิงคุทานนท, “ พัฒนาการบทละครรองสลับพูด,”  อกัษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   ๑๘, ๑(มิถุนายน ๒๕๓๘ - พฤษภาคม ๒๕๓๙) : ๙๑- ๑๐๓.                                                                        

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔               
 
มนัส บุญยเกยีรติ เปนตน๒๑             
                  จรูญศรี   วีระวานิช   เขียนหนงัสือเร่ือง  “ละครรองในสวนสุนันทา”  กลาวถึง ละครรอง
วามีแนวการแสดง  ๓   แบบ    ไดแก      ละครรองสลับเจรจาซึ่งพระเจาบรมวงศเธอ           กรมพระ
นราธิปประพันธพงศทรงเปนผูริเริ่มขึ้น      ละครรองที่มีบทรองโตตอบกันตลอดเรื่อง   ซ่ึงถือกําเนิด
ในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว                 และละครรองที่เรียกวาละครเพลง 
จวงจนัทน จนัทรคณา หรือพรานบูรพเปนผูริเริ่มขึ้น          นอกจากนีย้ังกลาวถึงศูนยศิลปวัฒนธรรม   
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาวามีบทบาทในดานการฟนฟูละครรองดังกลาว        โดยการจัดโครงการ
วัฒนธรรมสัญจรละครรอง        และใหนักศึกษาจัดการแสดงละครรวมทั้งใหมีอาจารยใหคําปรึกษา
ดวย๒๒                                                                                                                                                                                
                  สายวรณุ  นอยนิมิตร  เขียนบทความเรื่อง         “ จากละครดกึดําบรรพถึงละครรอง  พระ
อัจฉริยลักษณของสองนักปราชญ ”   สรุปไดวาพระเจาบรมวงศเธอ    กรมพระนราธิปประพันธพงศ
ทรงสรางสรรคและพัฒนาบทละครรองมาจากบทละครดกึดําบรรพ     ละครรองมีผูแสดงเปนผูหญิง
ลวน ยกเวนตวัตลกจะเปนผูชาย   การแสดงละครรองเนนที่การขับรองของตัวละคร ไมมีการรํา และ
ผูแสดงทํากิริยาทาทางตามธรรมชาติ  ละครรองมีบทรองและทํานองเพลงที่ไพเราะ    อีกทั้งเนื้อเร่ือง
ที่ใชแสดงนัน้มีความหลากหลายและสวนใหญมักกลาวถึงตัวละครทีเ่ปนคนธรรมดาสามัญ      สวน
ฉากในบทละครรองนั้นมีขอความสั้น ๆ และไมมีรายละเอียดมากนกั       ในเรื่องการแตงกายของตัว
ละครไดยึดถือความสมจริงของเนื้อเร่ือง       ละครทั้งสองประเภทแสดงใหเห็นวานักปราชญทั้งสอง
พระองคมีคุณปูการตอวงการละครไทยเปนอยางยิ่ง๒๓                                                                                                      
                  จากขอความท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวามผูีศึกษาบทละครรองเชิงประวัติและความ
เปนมาเปนสวนใหญ  ผูวจิัยจึงสนใจที่จะศกึษาองคประกอบของบทละครรอง     และศึกษาบทละคร
รองในฐานะทีเ่ปนวรรณกรรมเพื่อการอานดวย                                                                                                                 
 
 
____________________________ 
                ๒๑สมบูรณ สุขสงวน, ละครรอง (กรุงเทพฯ :  ภาควิชานาฏศลิป   คณะมนษุยศาสตร  
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๓๘). 
                           ๒๒จรูญศรี วีระวานิช, ละครรองในสวนสุนนัทา ( กรุงเทพฯ : ภาควิชานาฏศิลป  คณะ
มนุษยศาสตร  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๔๒) .                                                                                                     
                            ๒๓สายวรุณ นอยนิมิตร, “ จากละครดึกดําบรรพถึงละครรอง พระอัจฉริยลักษณของสอง
นักปราชญ, ” ใน นวทัศนวรรณคดีศึกษา (นครปฐม :โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), ๕๘- 
๑๐๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕ 
 
วตัถุประสงคของการศกึษา                    
                  ๑.  เพ่ือศึกษาที่มาของบทละครรอง 
                  ๒.  เพ่ือศึกษาองคประกอบทางวรรณคดีของบทละครรอง 
                   ๓.  เพ่ือศึกษากลวิธีการประพันธบทละครรอง 
 
สมมุติฐานของการศึกษา 
                  บทละครรองไมไดมีลักษณะเปนบทสําหรับการแสดงแตเพียงอยางเดียวเทานั้น หากยังมี
ลักษณะเปนวรรณกรรมเพื่อการอานดวย 
 
ขอตกลงเบือ้งตน 
                     ผูศึกษาจะคดัลอกถอยคําในบทละคร  ช่ือเรื่อง และชื่อผูประพันธตรงตามตนฉบับเดิม  
 
ขอบเขตของการศกึษา 
                  บทละครรองที่จะนํามาศกึษามีจํานวน   ๑๖๐  เรื่อง๒๔   ประกอบดวยบทละครรองที่มี
เนื้อเร่ืองสมบูรณจํานวน       ๑๓๗    เร่ือง   และบทละครรองที่มีเนื้อเร่ืองไมสมบูรณ    จํานวน ๒๓ 
เรื่อง   
 
วธิีดาํเนินการศึกษา 
                  การศึกษาเรื่อง “คุณคาทางวรรณคดีของบทละครรองของไทย ”   นี ้”    เปนการวจิัยแบบ 
พรรณนาวเิคราะห มีลําดับขั้นการวจิัยดังนี ้

           ๑.     สํารวจและกําหนดหวัขอในการวิจัย 
           ๒.     ศกึษาขอมูลและเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
           ๓.     เก็บรวบรวมขอมูล 
           ๔.     กาํหนดขอบเขตและโครงรางการวิจยั 
           ๕.     ศึกษาขอมูลและวิเคราะหขอมูล แลวเรียบเรียงเพ่ือนําเสนอในแตละบท 
            ๖.     สรุปผลการวิจัยและนําเสนอเปนรูปเลมวิทยานิพนธ 

 
____________________________ 
                   ๒๔ดูรายชื่อบทละครรองท่ีภาคผนวก          บทละครรองท่ีนํามาศึกษามีทีพ่ิมพเผยแพร  
จํานวน ๑๓๖ เร่ือง และท่ีไมพิมพเผยแพร   จํานวน ๒๔ เรื่อง  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖ 
 
แหลงขอมูล 
                  ๑.    ศูนยนราธิปประพันธพงศ และหอสมุดแหงชาต ิ
                  ๒.   หอสมุดดํารงราชานุภาพ 
                  ๓.    หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร   พระราชวงัสนามจันทร 
                  ๔.    หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวังทาพระ 
                  ๕.    หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

            ๖.    หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
            ๗.    สํานักวิทยบริการสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

                   ๘.    หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
                  ๑.  เพ่ือใหทราบที่มา องคประกอบ และกลวธิีการประพันธบทละครรอง 
                  ๒. ทําใหเห็นคุณคาของบทละครรองในฐานะที่เปนวรรณกรรมเพื่อการอาน 
                  ๓.  ทําใหเห็นคานิยม    ความเชื่อ และวิถีชีวติของคนไทยที่ปรากฏในบทละครรอง           
                  ๔.  ทําใหเห็นอัจฉริยลักษณของคนไทยในการสรางสรรควรรณกรรม และกอใหเกดิแรง
บันดาลใจแกผูที่คิดจะสรางสรรคละครรอง 
                  ๕. เพื่อเปนแนวทางการศึกษาวรรณกรรมบทละครในลักษณะอื่น ๆ ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

บทท่ี  ๒ 
ที่มาของบทละครรองของไทย 

 
                  ละครรอง     หมายถึง     ศลิปะการแสดงประเภทหนึ่งที่มีการดําเนินเรื่องดวยการขับรอง
เปนสําคัญ  ขณะทีผู่แสดงขบัรองเพลงนัน้มีการบรรเลงดนตรีคลอและบรรเลงรับ          อีกทั้งมีลูกคู
ขับรองประกอบดวย          ละครรองไมมีการรายรําแตมีการแสดงกริิยาทาทางและอารมณทีเ่ปนไป
ตามธรรมชาต ิ  ดังท่ี ประเทนิ มหาขันธ กลาววา 
                   
                  ละครรอง ไดแก ละครที่แสดงบนเวทีซึ่งผูชมสามารถมองเห็นผูแสดงทางดานหนาแตเพียงดาน 
           เดียว      ผูแสดงมีการแสดงกิริยาทาทางไปตามบทบาท มกีารขับรองประกอบกับการบรรเลงดนตร ี
           คลอ และบรรเลงรับ    มีลูกคูขับรองประกอบดวย ละครรองไมมีการรายราํหรือมีลลีาทางนาฏศลิป 
           ประกอบการแสดง มีแตการแสดงกิริยาทาทาง การแสดงอารมณตาง ๆ ที่เปนไปตามธรรมชาติ๑ 
 
                  ศิลปะการแสดงประเภทนี้มีผูกลาววาไดรับอิทธิพลมากจากตะวันตก ดังนี้    “ ละครรอง    
หมายถึง      การแสดงทีใ่ชศลิปะการรองเปนหลักสําคัญในการดําเนินเรื่องแทนการพดู โดยไมเนน
ศิลปะในการราํ ไดรับอิทธิพลมาจาก ‘โอเปรา ’ ของตะวันตก ”๒ 
                  ละครรองมีที่มาทีน่าสนใจทั้งในแงของลักษณะการแสดงและบทที่ใชแสดง     การศกึษา
ในบทที่ ๒ นี้ ผูวจิัยจะศกึษาประวัติความเปนมา และที่มาของบทละครรอง ดังมรีายละเอียดตอไปนี ้
 
ประวตัิความเปนมาของละครรอง 
                  ละครรําของไทยตั้งแตสมัยกรุงศรีอยธุยาจนถงึสมัยตนกรุงรตันโกสินทรเปนมหรสพที่
ผูชมไมตองเสียเงินคาเขาชม  ซึ่งแสดงในโอกาสตาง ๆ เชน งานเทศกาลหรือประเพณีตาง ๆ    และ
การแสดงละครประจาํบอนเบี้ย เปนตน     นอกจากนี้เจานายหรือผูมีบรรดาศักดิ์ยังเปนเจาของคณะ
ละครและใหแสดงละครไดบอยครั้งตามความตองการของตนอีกดวย    เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว        วัฒนธรรมของตะวนัตกไดแพรกระจายเขามาในประเทศไทย 
___________________________ 
                   ๑ประเทิน มหาขันธ, ศลิปะการละครรองของไทย (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส ทอมสัน, 
๒๕๒๕), ๑๙. 
                                ๒สมบูรณ สุขสงวน, ละครรอง (กรุงเทพฯ : ภาควิชานาฏศลิป คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สถาบันราชภฏัสวนสุนนัทา, ๒๕๓๘), ๒๖. 

๑๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘ 
 
วัฒนธรรมในการชมละครเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเจาพระยามหินทรศักดิธ์ํารง (เพ็ง เพญ็กลุ) ไดเริ่มตั้งโรง 
ละครตามอยางประเทศตะวนัตกและเก็บเงินคาเขาชมละคร   จึงทําใหโรงละครอื่น ๆ เก็บเงนิคาเขา
ชมละครดวย       ผูชมจึงมโีอกาสชมละครไดตามความพอใจของตนโดยที่ไมตองรอชมจากเทศกาล
ตาง ๆ การตั้งโรงละครเพื่อเกบ็เงินคาเขาชมทําใหการจดัการแสดงละครเปนธรุกิจบันเทิงที่ทํารายได
ใหแกคณะละครและเปนสาเหตุใหเกิดการแขงขันกันระหวางคณะละครตาง ๆ ที่มใีนสมัยนั้น           
                  เมื่อมีการแขงขันดานธรุกิจการละคร   เจาของคณะละครจึงมีการพฒันาใหมีความแปลก
ใหมเพื่อสรางแรงดึงดูดใจใหผูชมมาชมมากยิ่งขึ้น   เชน      การจัดแสดงละครพันทางของเจาพระยา
มหินทรศักดธิาํรง  ปทมาพร ชเลิศเพชร ๓ กลาวถึงละครพนัทางไวสรุปไดวา ละครพันทางเปนละคร
ผสม   คือ เปนละครที่ปรับปรุงรูปแบบการแสดงมาจากละครรํามาตรฐาน      โดยมีการผสมรูปแบบ
การแสดงละครนอกกับละครตะวันตกเขาดวยกันทําใหเกิดรูปแบบการแสดงใหม    กลาวคือ  แทรก
บทเจรจา   และมีการแสดงทาทางดวยศิลปะการรายรําตามบทรองอยางละครนอก       แตสอดแทรก
ทาทางสามัญชนอยางละครตะวนัตก  ทําใหดําเนินเรื่องอยางรวดเรว็           นอกจากนี้การนําเรื่องมา
จากพงศาวดารหรือเรื่องที่มคีวามเกีย่วของกับชาติตาง ๆ        ทําใหเกิดการผสมผสานกับศิลปะของ
ชนชาติตาง ๆ    เชน  การแตงกายทีผ่สานลกัษณะเครื่องแตงกายของไทยกับชาติตาง ๆ   เพ่ือบงบอก
เชื้อชาตินั้น ๆ      เครื่องดนตรผีสมดวยเครือ่งดนตรีบอกภาษา๔     บทรองมีถอยคําเปนภาษาไทยแต
เลียนแบบสําเนียงของภาษาชาติตาง ๆ       บทเจรจาเปนภาษาไทยแตดดัเสียงการเจรจาใหเลยีนแบบ
สําเนียงชาติตาง ๆ    และทาทางการแสดงผสมทารายรําแบบไทยกับลลีาทาทางของชาติตาง ๆ  และ
ดวยละครพันทางมีจุดมุงหมายในการแสดงไปทางละครนอก    จึงเนนความสนุกสนานและดําเนนิ
เรื่องอยางรวดเร็วทนัใจผูชมจงึเปนที่นิยมของประชาชนทั่วไป                
                  ละครท่ีมีความแปลกใหมอีกประเภทหนึ่ง      ไดแก ละครดกึดําบรรพ       สมเด็จพระเจา 
บรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ               ทรงนําแบบแผนจากละครราํมาใชรวมกับ
แบบแผนการแสดง“ โอเปรา ”  ของตะวันตก  และเรยีกนาฏศลิปแบบใหมน้ีวา “ละครดึกดําบรรพ ”        
ในแงของแบบแผนของละครรําน้ัน        ละครดกึดําบรรพแสดงเรื่องตามละครรํา   เชน     สังขทอง 
อิเหนา คาวี  เปนตน   ตัวละครแตงกายแบบละครรํา    เครื่องดนตรีทีใ่ชเปนเครื่องปพาทย       ละคร
ดึกดําบรรพเนนที่การรองและดนตรีที่ไพเราะมากกวาการรายรําซึ่งเปนเพียงการประกอบบท        ผู
แสดงรองเองราํเอง      นอกจากนี้ยังมกีารแสดงเปนฉากๆตามแบบละครตะวันตกและไมมผีูบรรยาย 
___________________________ 
                               ๓ปทมาพร ชเลิศเพชร, “ วิเคราะหบทละครพนัทาง ” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต         
สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ สงขลา, ๒๕๓๕), ๒๐.      
                    ๔ เครื่องดนตรีบอกภาษาหมายถึงเครื่องดนตรีท่ีใชบรรเลงเพลงที่คนไทยประพันธขึ้น
โดยนําสําเนยีงของชาตินั้น ๆ มาเลียนแบบใหมีสําเนียงไปตามชาตินัน้ ๆ  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๙ 
 
เรื่องดวย การเปลี่ยนฉากนัน้เปนไปตามทองเรื่อง  การจัดฉากมีความพถิีพิถันและสมจริง เชน   “ ใน 
เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาชมดง ก็จัดใหมีนกเกาะอยูตามกิ่งไม แลวชักใยเขาโพรงไมตามบท”๕ ละคร
ดึกดําบรรพแสดงเฉพาะโอกาสสําคัญ ๆ  เชน  การตอนรับชาวตางประเทศ หรือหากจัดใหคนทัว่ไป
เขาชมก็จัดเฉพาะบางโอกาสเทานั้น 
                  นอกจากนี้มีละครท่ีแปลกใหมอีกประเภทหนึ่ง คือ ละครรอง           พระเจาบรมวงศเธอ  
กรมพระนราธปิประพันธพงศทรงเปนผูนํานาฏศลิปจากตะวนัตกที่เรยีกวา      “โอเปรา ”    มาปรับ
ประยุกตใหเขากันกับละครราํจนเกดิเปนละครแบบใหมท่ีคนในสมัยน้ันเรยีกกันติดปากวา   “ ละคร
รอง ”     ซึ่งใหความสําคัญที่การขับรอง  ตัวละครจะขับรองบทที่แตงขึ้นใหมซ่ึงมีการตัดบทบรรยาย
กิรยิาอาการของตัวละครออก       นอกจากนี้มีการใชเพลงหนาพาทยเพือ่ประกอบกริยิาของตัวละคร
เชนเดยีวกับละครรํา      แตการประกอบกริิยาน้ันเปนของมนุษยเทานั้นและไมมีการแสดงปาฏิหารยิ
เหมือนละครราํ       สวนการบรรจุเพลงนัน้มีทั้งการคัดเลอืกเพลงที่แตงขึ้นมากอนและดัดแปลงใหม
เพื่อใหเหมาะสมกับอารมณและบทบาทของตัวละครในเรื่อง      การปรับปรุงนี้ทําไดอยางเหมาะสม     
ดังพระราชวิจารณของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัววา    “  ...บทรองที่แตง      แตงดีนกั 
แตจะเรยีกวาออเปราอยางฝรัง่ เปนเธยีรเตอรมีรอง ”๖          อาจกลาวไดวาพระเจาบรมวงศเธอ กรม
พระนราธิปประพันธพงศทรงเปนพระบิดาของละครรองของไทย        
                  พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธิปประพนัธพงศทรงกอตั้งคณะละครนฤมิตรระหวาง  
ปพุทธศักราช  ๒๔๔๕-๒๔๕๐๗  และทรงจัดการแสดงละครรองเรื่องแรกคือเรื่อง   “ อาหรับราตร ี”   
พระองคทรงพระนิพนธละครรองเรื่องนี้เปนกลอนแลวนํามาดัดแปลงเปนบทละคร            และทรง 
___________________________ 
                               ๕หมอมเจาหญิงดวงจิตร จิตรพงศ, “สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศผูไดพระ
นามวาสังคีตสาทิตวิธีวิจารณ,” ใน ชุมนุมบทละครและบทคอนเสิต(ม.ป.ท.,ม.ป.ป. พิมพอุทิศถวาย
ในงานครบรอยปแหงวันประสูติ  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
๒๘ เมษายน ๒๕๐๖), ๓๒, อางถึงใน สุจิตรา  จรจิตร,  “วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพพระนิพนธ
ในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ”  (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 
๒๕๒๒),๓๓. 
                              ๖พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว, สําเนาพระราชหัตถเลขา ฉบบัลงวันที ่   ๒๕ 
มกราคม รตันโกสินทรศก ๑๒๗, ๒๔๕๑     อางถึงในเนยีนศริ ิตาละลกัษณ, พระประวัตแิละผลงาน
ของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ (กรุงเทพฯ : มูลนธิินราธิป-วรวรรณ, 
๒๕๒๒), ๕๓.  
                              ๗ประเทิน มหาขันธ, ศิลปะการละครรอง, ๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๐ 
 
มอบหมายใหหมอมหลวงตวนศรี       วรวรรณ    พระชายาของพระองค   ซึ่งเปนผูท่ีมีความสามารถ
ดานนาฏศิลปและการดนตรเีปนผูประพันธทํานองเพลง             ดังที่กรมหมื่นนราธปิพงศประพันธ
ทรงกลาวถึงการจัดการแสดงละครรองของพระบิดาวา     “ เมื่อตอนเสด็จพอทรงจัดการแสดงละคร
รอง    ทานทรงเปนผูแตงบทเนื้อรองและคณุแมเปนผูแตงหรือจัดทํานองเพลง ”๘        ละครรองเรื่อง
อาหรับราตรีแสดงครั้งแรกทีโ่รงละครดึกดาํบรรพของเจาพระยาเทเวศรวงศววิัฒน ซ่ึงตั้งอยูระหวาง
ถนนบานหมอกับถนนอัษฎางค           
                 ในปพ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ  ใหหมอมหลวง
ตวนศร ีวรวรรณ จัดการแสดงละครเพื่อฉลองในโอกาสที่ทําขวัญตนลิน้จี่ซ่ึงออกผล  ณ  พระราชวงั
ดุสิต พระองคพอพระราชหฤทัยการแสดงของคณะละคร            และในเวลาตอมาจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ   พระราชทานเกียรติยศใหคณะละครนีเ้ปนละครหลวง  โดยทรงใหเตมิคําวา “ หลวง ” 
นําหนาชื่อคณะละครเดิม จึงกลายเปน “ ละครหลวงนฤมิตร  ”           คณะละครหลวงนฤมิตรไดเขา
ไปแสดงในเขตพระราชฐานหลายครั้ง    และไดมโีอกาสแสดงตอนรับอาคันตุกะชาวตางประเทศอยู
เสมอ      คณะละครหลวงนฤมิตรไมมโีรงละครของตนเอง   จึงแสดงที่โรงละครวิมานนฤมิตรจนถึง
ปพ.ศ. ๒๔๕๔ ก็จําเปนตองเลิกการแสดงเพราะโรงละครวิมานนฤมิตรถกูไฟไหม       ตอมาพระเจา
บรมวงศเธอ       กรมพระนราธิปประพนัธพงศทรงจดัใหมีการแสดงละครรองขึน้อีก  และทรงมีโรง
ละครของพระองคเองชื่อวา  “ ปรีดาลัย ”  และผูชมตางเรยีกละครรองท่ีแสดง  ณ โรงละครปรีดาลยั
วา “ ละครแบบปรีดาลัย ”     เนื่องจากพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศทรงมีพระ
ภารกิจมากละครแบบปรีดาลัยจึงแสดงอยูไดไมนานและเลกิไปราวปพ.ศ.  ๒๔๕๖     
                  ละครรองมีที่มาตางกันสองทาง   กลาวคือ     ในพระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงมไีปถึงพระอัครชายาเธอเจาดารารัศมีลงวันท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๒ 
มีขอความที่กลาวถึงละครรองเรื่อง “ สาวเครือฟา ”           สรุปไดวาคํารองในเรื่องเอาแบบอยางจาก 
โอเปราของตะวันตก๙ สวนอีกทางหนึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสนันิษฐานเกีย่วกับ 
___________________________ 
                              ๘กรมหมื่นนราธปิพงศประพันธ, อนุสรณพระราชทานเพลงิ หมอมหลวงตวนศร ี 
วรวรรณ  พระชายาในพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธปิประพันธพงศ  (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ
มหามกุฎราชวทิยาลยั, ๒๕๑๗.พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพหมอมหลวงตวนศรี วรวรรณ ๘ 
เมษายน ๒๕๑๗), ฌ.     
                               ๙พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว, สําเนาพระราชหัตถเลขา ฉบบัลงวันที ่  ๒๔ 
เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๘, ๒๔๕๒,    อางถึงในเนยีนศริ ิ ตาละลกัษณ, พระประวัตแิละ
ผลงานของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ(กรุงเทพฯ : มูลนธิินราธิป-วรวรรณ, 
๒๕๒๒),๕๓.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๑ 
 
ที่มาของละครรองไวในสาสนสมเด็จ   ฉบับวันที่๑ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๑                สรุปวาพระเจา
บรมวงศเธอ  กรมพระนราธปิประพันธพงศ    ทรงนําละครบังสาวันของมลายูมาดัดแปลงเปนละคร
รอง       ผูแสดงละครบังสาวนัใชมือยกขึ้นกํา  กําแลวก็แบ      แบแลวกก็ําอีก     พระเจาบรมวงศเธอ  
กรมพระนราธปิประพันธพงศ ทรงนําทาทางการแสดงนีไ้ปดัดแปลงเปนทาทางของผูแสดงในละคร
รอง ๑๐  เต็มสริ ิบุญสิงห กลาวถึงละครบังสาวัน     สรุปไดวาเปนละครมลายูทีแ่สดงเรื่องราวเกี่ยวกบั
ประวัติศาสตรและเรื่องราวในชีวิตประจําวนั          ละครบังสาวันเปนละครพดูที่มีการรองเพลงและ
รายรําสลับ         ผูแสดงมีทั้งชายและหญิงและแตงกายตามสมัยและฐานะของตัวละครในเรื่องนั้นๆ 
ดนตรีท่ีใชมีเปยโน กลอง กีตารและไวโอลนิ๑๑  แมวาทรรศนะเกีย่วกับที่มาของละครรองจะมีความ
แตกตางกนั  แตพระเจาบรมวงศเธอ         กรมพระนราธปิประพันธพงศอาจจะทรงนาํแบบอยางการ
แสดงละครรํา ละครบังสาวนั และโอเปรา   มาดัดแปลงใหเขากันไดอยางกลมกลนืจนเกิดเปนละคร
รองขึ้นกเ็ปนได ดังเชน     มกีารนําบทบรรยาย    บทคํานึงของตัวละคร       และทาการแสดงตาง ๆ  
ของตัวละครในละครรํามาใชในละครรอง เชน ทาโอด     ทาอาย           ทาตัวเรา ๑๒  ฯลฯ    และให
ตัวละครใชมือกําและแบเพื่อเปนทาทางประกอบการขับรองเหมือนกับการแสดงละครบังสาวันของ
มลาย ูนอกจากนี้การที่ตวัละครเปนผูขับรองเพลงและมลีกูคูรองประกอบนั้นมีลกัษณะเดยีวกับการ
ขับรองโอเปราของตะวันตกอีกดวย  
                  เมื่อพิจารณาลักษณะการแสดงละครรองพบวาพระเจาบรมวงศเธอ         กรมพระนราธปิ
ประพันธพงศทรงปรับเปลี่ยนลักษณะการแสดงละครใหมโดยทรงใหความสําคัญแกการขับรอง 
แทนการรายราํ พระองคทรงเลือกเฟนตวัผูแสดงที่มีความสามารถดานการขับรองเพลงไทย    อีกท้ัง 
ยังทรงมอบหมายใหหมอมหลวงตวนศรเีปนผูประพันธเพลงรองใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับบรรยากาศในเรื่อง อาทิ เพลงลาวสวยรวย  ลาวเดินดง ลาวคําหอม และ  ลาวดําเนนิทราย และนาํ 
มาใชใหเหมาะสมกับบรรยากาศของเรื่อง      เชน สาวเครือฟา  กลาวถงึสาวชาวเหนอื   เมื่อตัวละคร 
ขับรองจะมีการใชซออูคลอตาม   และใชกรับพวง  โทน รํามะนาตีประกอบจังหวะ     สวนบทเจรจา
นั้นมีในตอนทายของเพลง ซึ่งเปนบทสอดแทรกหรือเปนบทพูดทบทวนบททีร่องเทานั้น นอกจากนี้ 
___________________________ 
                            ๑๐สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ  เลมท่ี ๑๔ (พระนคร  : คุรุสภา, 
๒๕๐๕), ๘๔. 
                            ๑๑เต็มสิริ บุญยสิงห, วิชาการละครเพือ่การศกึษา, พิมพครั้งที่๒(กรุงเทพฯ : องคการคาครุุ
สภา ลาดพราว, ๒๕๒๖), ๑๔๐-๑๔๑.  
                            ๑๒ศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพฯ, “รายการแสดงละครรองสาวเครือฟา, ” ใน
ววิัฒนาการละครไทยเรือ่งละครรอง, การแสดงของวิทยาลัยนาฏศลิป กองศิลปศึกษา กรมศลิปากร 
(แถบวีดิทัศน) ๑ มวน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๒ 
 
การเอื้อนตามทํานองจะมลีูกคูซึ่งอยูหลังฉากรวมกนัรองรบัใหสอดแทรกอยูระหวางเนื้อเพลงนั้น 
และชวยรองดาํเนินเรื่องหรือเกริน่เรื่องดวย       ละครรองใชผูหญิงแสดงทั้งหมดยกเวนตัวตลกท่ีใช
ผูชายแสดง    สําหรับฉากและการแตงกายของตัวละครนั้นเปนไปตามทองเรื่องที่แสดงสภาพสังคม 
ไทยในสมัยน้ัน                                                                                                                                                               
                  หลังจากที่พระเจาบรมวงศเธอ     กรมพระนราธิปประพนัธพงศทรงหยุดการแสดงละคร
รองแลว      ในขณะนั้นมผีูที่นิยมชมละครรองกันอยูมากจึงทําใหมีคณะละครเกิดขึน้ใหมหลายคณะ  
เชน    ปราโมทยเมือง  บรรเทองไทย   ไฉวเวยีง  ปราโมทัย และ นาครบรรเทอง เปนตน  คณะละคร
ทั้งหมดนี้ไดนําแบบแผนการแสดงละครรองของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธปิประพันธพงศ
มาแสดงทั้งสิ้น อีกทั้งยังมกีารนําบทละครรองที่พระองคทรงพระนิพนธมาแสดงดวย   ในเวลาตอมา
คณะละครรองไดมีนักประพนัธประจําคณะละครของตน  เชน คณะปราโมทัย มนีักประพันธประจํา 
ไดแกแวนแกว คนดง แมศรี ศุภลกัษณ และสมิงทอง๑๓    คณะนาครบรรเทอง มผีูประพันธ     ไดแก 
แมแกว  พระอภัย แมวงศ แมประนอม เฟองฟา นางสาวชช่ืูน  นางสาวสงศรี      หมอมสมเกลีย้ง แม
ศรีเวียง จินดา โกมลสุต  แมระเบียบ  พงษพันธุ โมฬรีัตน ระเดนมนตรี ดาวคะนอง เปนตน๑๔  
                  แมวาคณะละครดงักลาวจะนําแบบแผนการแสดงละครรองของพระเจาบรมวงศเธอ กรม 
พระนราธิประพันธพงศมาแสดง แตก็มีการพัฒนาการแสดงละครรองใหทันสมัยข้ึน   เชน    รัชสมัย 
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.๒๔๕๓- ๒๔๖๘)   ซึ่งนับวาเปนสมัยที่การละคร
เฟองฟูเปนอยางยิ่ง              ท้ังนี้เพราะพระองคโปรดการละครและทรงใหการสนับสนุนอยางเต็มที่  
นอกจากนี้ทรงกอตั้งกรมมหรสพสืบตอจากพระราชบิดาอีกดวย     ละครที่ไดรับความนิยมในสมัยนี้    
ไดแก    ละครรองและละครพูด    ละครรองของคณะตาง ๆ สามารถเขาถึงผูชมทกุชนชั้นโดยเฉพาะ 
ชนชั้นกลางซึ่งเปนคนสวนใหญในสังคม       และการที่มผีูชมละครรองมากขึ้นทําใหเกิดบรรยากาศ
ของการแขงขันดานการแสดงมากขึ้นตามไปดวย     ในสมัยน้ีคณะละครตองปรับปรุงการแสดงใหมี
ความนาสนใจและมีความหลากหลาย        เชน   คณะละครปราโมทยัทีป่รับปรุงการแสดงละครโดย     
มีชุดสลับฉากที่เปนการแสดงระบํานานาชาติ เชน  ฝรั่ง ลาว  แขก ง้ิว  ถงึกับจางครูที่มคีวามสามารถ 
ในดานการแสดงชุดตางชาตใิหมาสอน  ครูชมอย   ภูมินาถสนิท ไดดดัแปลงงิว้ของจีนมาเปนงิว้ไทย
ทําใหละครปราโมทัยมีช่ือเสียงมาก ๑๕        และผูประพันธยังไดใชลักษณะคําประพันธที่หลากหลาย   
มากยิ่งขึ้น  เชน   โคลง  ฉันท กาพย  กลอน     อีกท้ังกําหนดบทเจรจาของตัวละครใหมีมากยิ่งขึ้นซึ่ง 
___________________________ 
                            ๑๓ประเทิน มหาขันธ, ศิลปะการละครรอง, ๘๔. 
                             ๑๔ เรื่องเดยีวกัน, ๘๗. 
                            ๑๕จรญูศร ีวรีะวานิช, ละครรองในสวนสุนันทา (กรุงเทพฯ : สถาบันราชภฏัสวนสุนนัทา, 
๒๕๔๒), ๗๖. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๓ 
 
มีสวนทําใหเรือ่งดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว          บทละครบางเรื่องมีบทเจรจาเกือบจะเทากับบทรอง   
เชน  เรื่อง น้ําใจเด็ดเดี่ยว ของพระองคเจาทศศิริวงศ  เปนตน 
 
                  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว(พ.ศ. ๒๔๖๘ – พ.ศ.๒๔๗๘) ละคร
รองไดรับความนิยมอยางไมเสื่อมคลายและไดมีคณะละครรองเกิดขึน้อีกหลายคณะ           ในปพ.ศ. 
๒๔๖๙    จวงจันทน จนัทรคณา หรือ “ พรานบรูพ ”         ซึ่งเปนผูแตงบทละครและเปนผูกํากับการ
แสดงของคณะราตรพัีฒนาไดเริ่มนําเพลงไทยสากลเขามาใชประกอบการแสดง        ในสวนของบท
ละครนัน้มีการกําหนดบทเจรจาใหมีความสําคัญตอการดําเนินเรื่องมากยิ่งขึ้น          ตอมาในป  พ.ศ. 
๒๔๗๔ พรานบูรพไดตั้งคณะละครจนัทโรภาสขึ้น      และไดพัฒนาการแสดงละครรองดวยการนํา
เพลงไทยสากลมาประกอบการแสดงมากขึ้น     รวมทั้งใชเครื่องดนตรีสากล เชน ไวโอลิน ออรแกน 
และเปยโนมาบรรเลงคลอการขับรอง สวนบทรองของลูกคูน้ันมีอยูบางแตไมมากนกั       นอกจากนี้
พรานบรูพยังไดพัฒนาละครรองใหมีความทันสมัยและนาํส่ิงแปลกใหมมาเปนสิ่งจูงใจผูชม เชน นาํ
เรื่องของชาวตะวันตกมาแสดงโดยใหตวัละครแตงกายแบบตะวนัตก           และนําทาํนองเพลงของ 
ตะวนัตกมาใชในละครรองดงัที่  จุรี  โอศริิ กลาวถึงละครรองเรื่องโรสิตา ของ พรานบรูพวา 
 
                     ...อีกเรื่องที่ดังมากคอืเรื่องโรสิตาของพรานบูรพ     ถาเปนสมัยน้ีก็ตองเรียกละครเรื่องนี้วาเปน 
             คลื่นลูกใหม เนื้อเรื่องแหวกแปลกไปกวาที่เคยเลนจําเจ เปนเรื่องสากล ตัวละครเปนฝรั่งหมด   เพลง 
             ที่รองก็ออกทํานองฝรั่งเพราะมาก เครื่องแตงตัวเสื้อผาเรียกวาทุมทุนกันทีเดียว  ตัวละครผูหญิงนุง 
             กระโปรงสุมไก ใสเสื้อคอลกึกวาง เลนเอาคนโบราณฮือฮากันทีเดียว๑๖ 
 
               ตอมาราวปพ.ศ. ๒๔๘๐ -  ๒๔๘๙       ซึ่งอยูในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดล  (พ.ศ. ๒๔๗๗- ๒๔๘๙)    พรานบรูพไดพัฒนาการแสดงละครรองโดยใหเพลงที่ใช 
ประกอบการแสดงเปนเพลงไทยสากลสวนมากและมเีพลงไทยเดิมเปนสวนนอย    สวนบทรองของ 
ลูกคูเพื่อใชรองดําเนินเรื่องหรือเกริ่นเรื่องน้ันไมปรากฏ     สําหรับบทมีบทรองใกลเคยีงกับบทเจรจา          
การเพิ่มบทเจรจาใหมากขึ้นทําใหเรื่องดําเนินไปอยางรวดเรว็ย่ิงขึน้   
                  ปพ.ศ. ๒๔๘๙ ประสาน ตนัสกุล ไดจัดตั้งคณะละครนยิมไทยข้ึนท่ีนาครเขษม(เวิ้งนาคร
เขษม) คณะนีม้ีเฉลิม บุญยเกียรติ เปนผูประพันธบทละคร            ตอมาเมื่อแมเลื่อน พระเอก แยกตัว
ไปจากคณะละครนิยมไทย    ทางคณะจึงบรรจุ สีนวลแกวบัวสาย เขาเปนพระเอกแทน๑๗    เมื่อคณะ 
นิยมไทยขาดตัวผูแสดง  จึงเปลี่ยนการแสดงจากละครรองเปนละครพดูท่ีมีชายจริงหญิงแทเปนผูนาํ 
___________________________ 
                            ๑๖จุรี โอศิริ, โลกของจรุี โอศริิ (กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพสามส,ี ๒๕๔๒), ๑๒๔. 
                 ๑๗ประเทิน มหาขันธ, ศลิปะการละครรองของไทย, ๓๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๔ 
 
แสดง   สวนผูท่ีแยกตวัออกไป    เชน  แมเลื่อน ไดตั้งคณะศรโีอภาสขึ้น         แตคณะละครนีด้ําเนิน
กิจการไดไมนานเพราะมีอุปสรรคเรื่องการเงินฝดเคืองจึงเลิกลมไป     หลังจากนัน้แมเลื่อนไดจัดตัง้
คณะละครรองขึ้นอีกคือคณะศิลปสําเริง    สวนสีนวล   แกวบัวสาย     ก็ตั้งคณะละครรองขึ้นเชนกนั
ช่ือวาคณะเทพรญัจวน 
                   ละครรองคอย ๆ เส่ือมลงหลงัป  พ.ศ. ๒๔๘๙  เมื่อมีละครพูดเขามาแทนที่       และในป
พ.ศ. ๒๔๙๕  ประเทศไทยไดรับวัฒนธรรมจากตะวันตกมากยิ่งขึ้นจึงมสีิ่งบันเทิงแบบใหมที่คนไทย
ใหความนิยมแทนละครเวที ซึ่งไดแก ภาพยนตรไทยและตะวนัตก    แมตอมาจะมผีูทีฟ่นฟูละครรอง
ขึ้น       เชน  สีนวล  แกวบวัสาย ไดรวมกบัมนัส   บุญยเกียรติ    จดัตั้งคณะละครหญงิออกแสดงทาง
โทรทัศนกองทัพบกชอง๗   ใหช่ือวาคณะเกียรติแกว   เมือ่ปพ.ศ. ๒๕๐๔        แตตอมาก็ตองเลกิไป
เพราะขาดทุนมาก ๑๘        นอกจากนีก้ารแสดงละครรองตองอาศัยผูที่มคีวามสามารถทั้งดานการแตง
บทละคร   การบรรจุเพลง การทําดนตรี  ฯลฯ   และผูแสดงตองมีความสามารถทั้งในดานการแสดง
และการขับรองซึ่งหาไดไมงายนักจึงทําใหละครรองเส่ือมลงและเลกิการแสดงไปในที่สุด 
 
ที่มาของบทละครรอง 
                  บทละครรองของไทยนัน้มีที่มาอยูสองแหลง แหลงแรก  ไดแก  ผูประพนัธคิดโครงเรือ่ง
ขึ้นเอง      ซ่ึงประกอบดวยเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตของคนไทยในสมัยของผูประพนัธ    เรื่องราวของ
ชาวตางชาติ  และเรื่องราวของคนในเมืองสมมติ          บทละครรองดังกลาวมีเนื้อเรื่องที่หลากหลาย
และใหความสนุกสนานเพลดิเพลนิแกผูอาน   รวมทั้งใหแงคิดในการดาํเนินชวีิตดวย     สวนที่มาอกี
แหลงหน่ึงนั้น         บทละครรองเกดิจากการทีผู่ประพนัธนําโครงเรื่องจากเรื่องท่ีเคยมีมาแลวมาเปน
โครงเรื่องของบทละคร    ซึ่งประกอบดวยวรรณคดแีละวรรณกรรมของไทยและตางชาติ           จาก
การสํารวจบทละครรองของไทยที่ปรากฏตั้งแตรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู 
หัว จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานนัทมหิดล พบวามีบทละครรองจํานวน ๑๖๐ 
เรื่อง  มี  ๑๒๙  เรื่อง  ผูประพันธคิดโครงเรื่องขึ้นเองและมีบทละครรองจํานวน ๓๑ เรื่อง ผูประพนัธ
ไดโครงเรื่องมาจากเรื่องเดิม   

 
                  ๑. บทละครรองท่ีผูประพันธคดิโครงเรือ่งขึน้เอง 
                    บทละครรองท่ีผูประพันธคดิโครงเรื่องขึน้เองประกอบดวยเรื่องทีเ่กีย่วกับชวีิตของคน
ทั่วไปในสมัยของผูประพันธ   จํานวน ๑๑๗  เรื่อง     เรื่องที่กลาวถึงชนตางชาติ     จํานวน ๑๐  เรื่อง     
และเรื่องที่กลาวถึงคนในเมอืงสมมติ จํานวน ๒ เรื่อง    บทละครรองท่ีกลาวถึงชวีิตของคนทั่วไปใน 
___________________________ 
                            ๑๘ สรุปจากสมบรูณ สุขสงวน, ละครรอง, ๑๔๓. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๕ 
 
สมัยของผูประพันธน้ันมีตัวละครหลายชนชั้น   เชน ชนช้ันสูง  ไดแก ขุนนางที่มรีะดับชั้นเจาพระยา 
และพระซ่ึงเปนผูที่มีฐานะร่ํารวยและมีบารมีมาก           ขุนนางระดับสูงปรากฏมากในบทละครรอง
ในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว               จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว          นอกจากนี้ยังกลาวถึงเศรษฐี  ดังที่ปรากฏในบทละครรองในรัชสมัยของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวอานันทมหิดล          สวนชนชั้นกลางนั้น ไดแก คนที่มีฐานะปานกลาง 
ซึ่งประกอบดวยผูที่มีอาชีพตาง ๆ  ไดแก ทหาร แพทย   พยาบาล นายอําเภอ  ทนายความ    ชางเขยีน
อิสระ  และนกัธรุกจิ       เปนตน        บทละครรองกลาวถึงชนชั้นนี้มากที่สุด     นอกจากนีบ้ทละคร
รองยังกลาวถงึคนชนชั้นลางดวย    เชน   คนรับใชในบาน คนทําสวน   โสเภณี  หญงิบาร    คนหาบ
ของขาย   และกรรมกร เปนตน 
                 สวนบทละครรองที่กลาวถึงชนตางชาติน้ัน       ไดแก    เรื่องท่ีกลาวถึงชาวพมา        เชน 
กระตายชมจันทร  ภกุามกําศรวล  ยอดมณรีัตน และราชบุตรสรอยศรหีรือราชนารีองัวะ        เรื่องที่ 
กลาวถึงชาวอาหรับ เชน   เจาหญิงอาหรับ      เจาหัวใจ เสือปราบเสือ   เรื่องที่กลาวถงึชาวญี่ปุน เชน 
ญี่ปุนวิวาหโฉม และรักหนึ่งเสียดายสอง   เรื่องที่กลาวถึงชาวลาว เชน ชอชูชีวัน 
                  นอกจากนีบ้ทละครรองไดกลาวถึงคนในเมืองสมมติดวย เชน    ขอบรัว้ริมวัง   เรื่องนี้ไม
ระบุชนชาติของตัวละคร    แตกลาวถึงกษตัริยผูครองแควนสองพระองคคือสาปไตยบดีและสุธรรม
ธาดาและขาราชบริพารของกษัตรยิท้ังสอง และนางแกว(ผูชนะทิศเดยีว) กลาวถึงกษัตริย และขาราช
สํานักแหงนครภูตคามและชาวเขาสัตตบันคิรี   
                  บทละครรองกลาวถึงตวัละครที่หลากหลาย          และตัวละครเหลานี้แสดงบทบาทและ 
พฤติกรรมที่มคีวามสําคัญตอโครงเรื่อง    บทละครรองสวนใหญมโีครงเรื่องมาจากสภาพสังคมไทย
ในสมัยของผูประพันธ        และมีสวนนอยที่มีโครงเรื่องท่ีมาจากจินตนาการและประสบการณของ
ผูประพนัธ   และเนื้อเรื่องแบบจักร ๆ วงศ ๆ ของละครรํา  ดังมีรายละเอยีดตอไปนี ้
                             ๑.  ๑  สภาพสังคมไทยในสมัยของผูประพันธ        
                                        วิภา     กงกะนันท กลาวถึงสังคมและวัฒนธรรม ไววา            “  สังคมและ
วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอวรรณคดีมาก  ประการแรกคือ      ผูสรางวรรณคดีเปนผลผลิตอยางหนึ่งของ
สังคมและวัฒนธรรม        ประการที่สองผูอานก็เปนผลผลิตอยางหนึ่งของสังคมและวฒันธรรมดวย
เชนกัน          ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับสังคมจงึใกลชิดราวกบัจะแยกออกจากกันไมได ” ๑๙  
นอกจากนี้กระแส มาลยาภรณ และ ชุดา จติพิทักษ กลาววา 
 
____________________________ 
                              ๑๙วิภา กงกะนนัท, วรรณคดีศึกษา, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๓๓), ๗๒. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖ 
 
                     สังคมมนุษยทั่วโลกมีโครงสรางที่เหมือนๆ กัน อยางหนึ่ง ในการดํารงชีวิตอยูของสังคม       คือ  
             จัดระบบวัฒนธรรม หรือปทัสถานทางสงัคมขึ้น เปนสถาบัน สถาบันสังคมที่สําคัญของชีวิตมนุษยมี   
             สถาบันครอบครัว และเครือญาติ   สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศกึษา   สถาบันการปกครอง สถาบัน 
              ศาสนา และสถาบันนันทนาการ สถาบนัเหลานี้ผกูพันเกี่ยวของกันอยูตลอดเวลาในชวงชีวิตๆหนึ่ง ๆ 
              ของมนุษย แตละคนจะตองประสบและสัมพันธกับสถาบันเหลานี้ทุกสถาบัน 
                     กวีในฐานะมนุษยในสังคมก็เชนกัน ยอมไดรับประสบการณเหลานี ้     แตเนื่องจากกวีเปนผูที่มี 
              ความสามารถจึงไดถายทอดประสบการณที่ตนไดรับจากสถาบันสังคมเหลานี้ออกมา        เรียกไดวา 
             วรรณกรรมนั้นสรางขึ้นจากชีวิตจริงของมนุษย เรื่องในวรรณคดีก็คือเร่ืองของชีวิตนั่นเอง๒๐ 
   
                ความขางตนแสดงวาสังคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลตอวรรณคดี       สภาพสังคมไทยใน
สมัยของผูประพันธบทละครรองจึงยอมมอิีทธิพลตอบทละครรองดวย  กลาวคือ     ผูประพันธไดนาํ
เรื่องราวหรือส่ิงที่ไดพบเห็นจากสภาพสังคมไทยในสมัยน้ันมาประพันธเปนบทละครรอง         ดังท่ี 
สมบูรณ   สุขสงวน กลาวถงึเนื้อเรื่องในละครรองท่ีพระเจาบรมวงศเธอ    กรมพระนราธิปประพันธ
พงศทรงพระนิพนธโดยการคิดโครงเรื่องขึ้นเองวา 
 
                  สวนมากจะเปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของสังคมมนุษยทั่วๆไปที่มิใชเพอฝน แตเปนเรื่อง 
             ที่อาจเกิดขึ้นไดในชีวิตจริงของมนุษยที่มีความรัก    โลภ  โกรธ  หลง ตัวละครตองเผชิญปญหาและ 
             แกไขปญหาที่เกิดขึ้น   ตอนจบของเรื่องอาจจบลงดวยความสมหวังหรือผิดหวัง หรือจบลงดวยการ 
             ตายของตัวละคร        สถานการณของเรื่องเชนนี้เปนพลังดึงดูดใจใหผูชมติดตามเรื่องราวดวยความ 
              สนใจเปนอยางมาก๒๑                        
 
                  จากการศึกษาบทละครรองที่มทีี่มาจากสภาพสังคมไทยในสมัยของผูประพันธน้ัน พบวา 
ผูประพนัธไดนําส่ิงที่ไดสัมผัสหรือพบเหน็จากสังคมไทยในสมยัน้ัน   มาเปนขอมูลในการประพนัธ 
บทละคร    สิ่งท่ีผูประพนัธพบเห็นในสังคม  ไดแก  เรื่องราวภายในครอบครัวและชวีติสมรส   และ
เรื่องราวทีเ่กีย่วของกับสภาพเศรษฐกจิและสังคม ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
                                   ๑. ๑. ๑  เรื่องราวภายในครอบครวัและชวีติสมรส 
                                                เรื่องราวภายในครอบครวัและชวีิตสมรสเปนส่ิงที่เกิดขึน้ในชวีิต 
ประจําวนัและมีความใกลตวัผูอาน ดังนั้นผูประพันธจึงนาํมาเปนขอมูลในการประพนัธ     เรื่องราว 
____________________________ 
                               ๒๐กระแสร มาลยาภรณ และ ชุดา จิตพิทักษ, มนุษยกับวรรณกรรม, พิมพครั้งที่ ๒ 
(กรุงเทพฯ :โอ.เอส. พริ้นติง้เฮาส, ๒๕๒๘), ๙๒. 
                               ๒๑สมบูรณ สุขสงวน , ละครรอง, ๕๑. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗ 
 
ภายในครอบครัวเกิดจากการแสดงบทบาทที่เหมาะสมและไมเหมาะสมของสมาชิกในครอบครวั ซึ่ง 
ประกอบดวยบทบาทของสามีและภรรยา   บทบาทของบิดามารดา   บทบาทของบุตร    และบทบาท
ของญาติพี่นอง   บทบาทที่เหมาะสมของคูสามีภรรยา ไดแกบทบาททีเ่หมาะสมของสามี      สามีที่ดี
ควรใหความรกัและปกปองคุมครองภรรยา    เชน เรื่อง นางสาวไกรลาศ          กลาวถึงพระเอกวารกั
ภรรยามาก  เขาออกติดตามหาภรรยาอยางไมคํานึงถึงความยากลําบาก  สวนบทบาทที่เหมาะสมของ
ภรรยา เชน มคีวามรักท่ีมั่นคงและความซือ่สัตยตอคูครอง     ซึ่งปรากฏในเรื่อง ผวัจ๋ีผัวผวั      เรื่องนี้
กลาวถึงภรรยาที่รักสามีมากแมสามีจะเสียชีวิตแลวแตกย็งัมีความรกัที่มัน่คงตอสามี          นอกจากนี้
ภรรยาท่ีดีควรชวยเหลือสามีและรวมทกุขรวมสุขกับสามีโดยไมหว่ันเกรงความยากลําบาก           ดัง
นางเอกในเรื่องคูทุกขคูยาก และถพูื้นหอง  
                  สวนบทบาทที่ไมเหมาะสมของคูสามีภรรยา ประกอบดวย บทบาทไมเหมาะสมของสามี  
เชนการไมเลี้ยงดูภรรยา  ดังพระเอกในเรื่องซุม ๆ มะระดี ่ สามีที่มีหนี้สินมาก         เชน สามีในเรื่อง 
ตาแปะจงโพ  สามีที่สรางภาระการใชจายใหครอบครัวมากเกินไป         เชน    สามี  ในเรื่อง มะนลิา
ลอตเตอรี   นอกจากนีย้ังมีสามีที่ไมซื่อสัตยตอภรรยาซึ่งปรากฏในเรื่อง  คาราคาซัง  นิ้วเพ็ชร  แมหัว
เรือใหญ  รูไมถึงจําพวกจับใจ  สายเสียแลว เสนหผัวรัก   เหมาะทาควาเหลว อมพะนมั    สวนภรรยา
ที่มีบทบาทไมเหมาะสม เชน ภรรยาท่ีไมซือ่สัตยตอสามี       ปรากฏในเรื่อง จันทรจากฟา  สนองคณุ 
และเยน็จริง  ภรรยาท่ีไมดแูลและปรนนิบตัิสามี ปรากฏในเรื่องเยน็จรงิ        นอกจากนี้ยังมีบทละคร 
รองท่ีกลาวถึงความไมซื่อสัตยของท้ังสามีและภรรยา เชน เรื่องจั๊กะแหลน       นอกจากการทําหนาที่
ของสามีและภรรยาแลว       คูสมรสยังตองมีความไววางใจซ่ึงกันและกนัดวย   และหากคูสมรสคูใด
ขาดความไววางใจซึ่งกันและกันยอมจะทําใหครอบครวัมีปญหาไดในที่สุด         การกลาวถึงปญหา
เรื่องความไววางใจของคูสมรสนี้มีในเรื่อง กระทอมตีนเปยะ   ขี้หึงถึงดี     เขนยทีเ่คยหนุน   เดาสุม 
บรมะหึง     พดัดามจิว้  น้ําสบถ   วูวาม และอํานาจภรรยา 
                  ในแงของบทบาทของบิดามารดานั้น ไดแก การมีหนาท่ีเลีย้งดู ใหความรกั เอาใจใส และ
เลือกคูครองแกบุตร    มีบทละครหลายเรือ่งที่กลาวถึงบทบาทที่เหมาะสมของบิดามารดา     เชน  รกั
และเอาใจใสดแูลบุตรเปนอยางดี   เชน   บิดาของพระเอกในเรื่องกลแตกที่เอาใจใสสุขทุกขของบุตร  
บิดาที่เลือกคูครองที่เหมาะสมแกบุตร    เชน บิดาของนางเอกในเรื่อง พิไนยกรรมกะน้ําใจ    และรัก
ระวางรบ   สวนบทบาทท่ีไมเหมาะสมของบิดามารดา     ไดแก การขัดขวางความรักของพระเอกกบั
นางเอก    ซึ่งปรากฎใน เรื่องใกลเกลือกินดาง ไกวกลิ้นฤาเสียเชิง ขอนลอยน้ํา คืนหนึ่งยังจําไดจนัทร
จากฟา จับดําถลําแดง   ชอกหุลาบ   ชิงไขขวัญ ชิงไชย ดแีตก     ตั้งจิตคิดคลั่ง ถึงพรกิถึงขิง   ทนยาก   
เพ็ชรตดัเพ็ชร  ไมคืนคํา  ลมนิสุเบอ เลือกขางราย    สิบรูไมเทาเจน   วาจาสัตย สามแผนดิน  สิบรูไม 
เทาเจน หลงกล   เห็นผดิเปนชอบ  อยัมพะทันตา และอุมาปาหนัน 
                  หากพิจารณาบทบาทท่ีเหมาะสมของบตุรพบวาบุตรที่ดีควรมีความกตญัตูอบิดามารดา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๘ 
 
เชน นางเอกในเรื่อง จันทรจากฟา สามแผนดิน และเห็นผิดเปนชอบ  สวนบทบาทไมเหมาะสมของ 
บุตร ไดแก บตุรที่ไมกตัญตูอบิดา       ดังนางเอกในเรื่องภูหยัน(ดาบโบราณ)  ตัวละครนี้ชวยเหลือ
พระเอกทั้ง ๆที่ทราบวาเขาจะมาจับบิดาของเธอ 
                  เนือ่งจากครอบครัวของคนไทยในสมัยของผูประพันธมีลกัษณะเปนครอบครัวขยาย   
(extended family)  ซ่ึงมีปู ยา ตา ยาย บดิา มารดา  พี่ ปา นา อา ฯลฯ อยูรวมชายคาเดียวกัน       เมื่อมี
คนจํานวนมากอยูรวมกันยอมมีท้ังสิ่งท่ีดีและไมดีตอคนภายในครอบครัว   สิ่งที่ดี ไดแก    การแสดง
บทบาทที่เหมาะสมของเครอืญาติ      เชน   การชวยเหลอืเกื้อกลูกันและการเอาใจใสสุขทุกขของกัน
และกัน      ดังเรื่อง พีร่วมทองนองรวมไส  กลาวถึงพ่ีชายวามีหนาที่สงเสียเลีย้งดูนองใหเลาเรียนใน
ยามที่บุพการีไดเสียชีวิตแลว        และจับแพะชนแกะ กลาวถึงพี่ชายวารูสึกหวงใยวานองชายจะรูสึก
เหงาจึงหาคูครองใหนองชาย  เปนตน      สวนบทบาทที่ไมเหมาะสมของเครือญาติ  เชน   การเขามา
ยุงเกี่ยวหรือเขามาแทรกแซงจนทําใหคูรกัหรือสามีภรรยาตองมีปญหาหรือเลิกราง กนัในที่สุด      ดัง
เรื่อง จนัทรเจาขา   กลาวถึงปาของนางเอกวากีดกันความรกัของหลานจนทําใหหลานมีความทุกขใจ
มากและออกตามหาชายคนรกั            และปนละวนปนละเก        กลาวถึงลุงของนางเอกวาเขาใจผิด
คิดวาพระเอกเปนคนรับใชจงึกีดกันไมใหพระเอกไดรักกับนางเอก         นางเอกจึงหนีออกจากบาน   
สวนเรื่องที่กลาวถึงญาตวิาทําลายชวีิตครอบครัวของตวัละครเอก  เชน  ชูโชค        กลาวถึง ลุงกับปา
วาทําใหนางเอกเขาใจผิดคดิวาพระเอกเสียชีวิตแลวจึงไปมีสามีใหม    เมื่อมาทราบภายหลังวาสามียงั
มีชีวิตอยูจึงฆาตัวตาย     เรื่อง   อิหลักอิเหลือ่    กลาวถึงปาของนางเอกวายุใหนางเอกเลิกกับพระเอก
จนทําใหพระเอกและนางเอกตองเลิกรางกนัในท่ีสุด         และ ฮุยหุย  กลาวถึงปาของนางเอกวาคอย
จับผิดพระเอกและยยุงใหนางเอกเกิดความไมไววางในตวัของพระเอก              พระเอกเกิดความไม
สบายใจมากจงึตองพานางเอกออกมาอาศัยอยูที่อ่ืน     
                   ครอบครวัจัดเปนหนวยหนึ่งของสังคม     ปญหาครอบครวัยอมนําไปสูปญหาของสังคม
ดวย      การกลาวถึงปญหาครอบครวัในบทละครทําใหผูอานมองเห็นวาปญหาครอบครัวเปนปญหา
ที่สําคัญของสังคม      ดังนั้นการทีผู่ประพนัธเลือกนําปญหาครอบครวั และชวีิตสมรสมากลาวไวใน
บทละครจึงมใิชเปนเพยีงการเสนอเรื่องราวที่ใหความเพลดิเพลนิแกผูอานเทานั้น        แตยังเปนการ
กระตุนใหผูอานตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความมั่นคงภายในครอบครวั        สมาชิกตอง
แสดงบทบาทของตนใหเหมาะสมจึงจะทําใหครอบครวันั้นมีความสุข 
                                     ๑. ๑. ๒  สภาพเศรษฐกจิและสังคม   
                                                   สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในสมัยของผูประพนัธเปนสิ่งที่ผู 
ประพันธใหความสนใจและนํามากลาวไวในบทละครรอง ในเรื่องของเศรษฐกิจ    ไดแก       ปญหา
ซึ่งเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางไมท่ัวถงึ          ทําใหคนในชนบทซึง่มีฐานะยากจน      
โดยเฉพาะชาวไรชาวนานัน้มชีีวิตความเปนอยูที่ไมดีนกั    เชน    เรื่อง     ดอกโสนบานเชา  กลาวถึง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๙ 
 
พระเอกวาเปนชาวนาที่มฐีานะยากจน    เขามีหนี้สินมากจึงทํางานเปนคนรับใชในเมืองหลวงเพื่อหา
เงินมาสงดอกเบี้ยใหเจาหนี้ของเขา     แคงคกขี่วอ และ พันธุไมเลื้อย ก็มีการหยิบยกใหเห็นวาชาวไร
ชาวนานัน้เปนผูที่มีฐานะยากจน        และประสบกับความยากลําบากในการทํามาหาเลี้ยงชพีเชนกัน           
พวกเขาตองการเปลี่ยนฐานะเพื่อจะไดมีความเปนอยูที่ดขีึ้น            แคงคกขี่วอ  กลาวถึงอึ่งอางหญงิ
ชาวนาวาเธอรูสึกเบื่อหนายตอชีวิตชาวนาซึ่งมีแตความยากลําบาก    และตองการยกระดับฐานะของ
ตนเองดวยการแตงงานกับคนรวย  สวนพันธุไมเลื้อย กลาวถึงนางเอกวาเปนชาวไรซึ่งมีฐานะยากจน  
เธอตองการยกระดับฐานะดวยการแตงงานกับเศรษฐีเชนกัน 
                  นอกจากเรื่องราวที่เกี่ยวของกับสภาพเศรษฐกจิแลว            เรื่องราวทางสังคมซึ่งกลาวถึง
ทรรศนะ   ความเชื่อ    คานิยม  ตลอดจนคณุธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมไดเปนท่ีมาของบท 
ละครรองดวย ในแงของทรรศนะของคนในสังคมนั้น ไดแก ทรรศนะเรื่องการสมรสระหวางคนตาง
เชื้อชาติวาไมเหมาะสม    เชน   เรื่องกนกนารี  มิตรตางดาวหรือสาวแสงจันทร      สาวเครือฟา  และ
หวยแกว         เรื่องดังกลาวแสดงถึงทรรศนะของคนไทยในสมยันั้นท่ีเห็นวาคนเชื้อชาติลาวมีความ
ต่ําตอยกวาคนไทย       และทรรศนะวาการสมรสระหวางพี่นองรวมสายโลหิตเปนส่ิงที่ไมเหมาะสม
อยางยิ่ง  เชน  เรื่องสุดสกลู     
                   ความเชื่อของคนในสังคมนั้น  ไดแก ความเชื่อเกี่ยวกับผี และไสยศาสตร   ซึ่งปรากฏใน
เรื่องปูโสม  กลาวถึงความเชือ่เกี่ยวกับวิญญาณทีเ่ฝาสมบัติ         อีสดกระสือ กลาวถึงผีประเภทหนึ่ง
ที่มักกินของสกปรกและทําใหชาวบานเดือดรอน      และอีนากพระโขนง กลาวถึงวญิญาณของหญิง
ผูหนึ่งที่มีความรักและความผูกพนัอยูกับสามีมาก 
                  ในสวนของคานยิมของคนในสังคมนั้น ไดแก       คานิยมการยกยองคนชั้นสูงวามีเกยีรติ
และไดรับการยอมรับจากคนชนชั้นท่ีต่ํากวา     จนทําใหมีการแบงแยกชนชั้นในสังคม  เชน เรื่องคน
ดีท่ีโลกลืม กลาวถึงมารดาของพระเอกวาดูหมิ่นนางเอกวาเปนคนชนชั้นลาง                 และ เยน็จริง   
กลาวถึงพระเอกวาเขารูสึกต่ําตอย         และไมเหมาะสมกับนางเอกทีเ่ปนชนชั้นสูงและเปนผูดีมเีงิน               
สวนคานิยมเรือ่งการรักนวลสงวนตัวของสตรี       ปรากฏในเลยตามเลย  ซึ่งกลาวถึงนางเอกวาตั้งใจ
จะไปหาเพื่อน      แตดวยความไมรอบคอบจึงเขาใจผิดคดิวาบานของพระเอกเปนบานของเพื่อนเธอ       
การพกัคางที่บานพระเอกหนึ่งคืนทําใหถูกผูใหญมองวาเปนการเสื่อมเสียเพราะสตรทีี่ดีตองรกันวล
สงวนตัว ดังนัน้ผูใหญจึงใหเธอแตงงานกับพระเอก       นอกจากนี้มีคานิยมเรื่องศักดิศ์รีของลกูผูชาย
ดวย  เชน  สายชนวน   กลาวถึงพระเอกวามีหญิงคนหนึ่งมาดูหมิ่นวาเขาไมสามารถเปนสามีของเธอ
ได  เมื่อถกูดูหมิ่นในศักดิ์ศรขีองลูกผูชายเขาจึงพาเธอหนีไปและทําใหเขาไมไดแตงงานกับนางเอก       
                  บทละครรองกลาวถึงคณุธรรมและจริยธรรมที่คนในสังคมพึงมีดวย  ไดแก         การไม
ลวงละเมิดคนรักหรือคูครองของผูอ่ืน      เชน  เรื่องคนทเล  และ มิตรประเสริษฐ    กลาวถึงพระเอก 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๐ 
 
และเพื่อนของเขาวารกัผูหญงิคนเดียวกนั  แตฝายหญิงนัน้รกัพระเอก      เพื่อนของพระเอกจึงจําตอง 
เปนผูเสยีสละ    สวนเรื่องแมเจาประคูณ  กลาวถึงพระเอกและนางเอกวารกักนัมากแตก็มีชายอีกคน
หนึ่งมาหลงรกันางเอกดวย  ในที่สุดชายผูนั้นก็ตองยอมรับความจริงวานางเอกไมไดรักตน นอกจาก 
นี้ยังมีการกลาวถึงผูที่หลงรักคนที่มีครอบครัวแลวซึ่งทําใหตองประสบกับความทุกขใจมาก      เชน
เรื่อง กลืนไมเขาคายไมออก ที่กลาวถึงพระเอกกับนางเอกวารกักนั       แตพระเอกเกิดเขาใจผดิคิดวา
นางเอกจะไปแตงงานกับคนอื่นจึงหนีจากนางเอก         ตอมาพระเอกไปมีภรรยา ฝายนางเอกก็ยังรกั
และรอพระเอกอยู     และเมือ่ทราบวาพระเอกแตงงานแลว    นางเอกเสียใจมากจึงฆาตัวตาย     สวน
บทละครที่กลาวถึงผูที่ขาดจริยธรรม เชน      ใชอุบายหรอืกลโกงเพื่อทาํลายความรักของผูอื่นเพื่อให
สมหวังในรกัแตทายที่สุดกท็ําไดไมสําเร็จ เชน เรื่อง   กนิดิบ  เจยีมกับเจอ ปวดเพราะปาก          และ 
ฝนสั่งฟา  รวมทั้งมีเรื่องที่กลาวถึงผูที่ใชอํานาจของเงินตราเพื่อมาเปนเครื่องตอรองหรือบีบบังคับให
นางเอกมาแตงงานกับตนดวย เชน  เรื่อง เกีย้วกันอยางเผด็รอน  แกเผด็ และตรุบกบ  
                  คุณธรรมเรื่องความซื่อสัตยในความรักไดมใีนบทละครรองดวย         เชน เรื่องท่ีกลาวถึง
ตัวละครชายวาเปนคนมีจิตใจโลเล  และเจาชู   ปรากฏในเรื่อง ควาน้ําเหลว จับปลาสองมือ       เจาชู
ใจเสาะ   ชิงชูตัวเอง      ตนรายปลายดี   และผูชายตัวเมีย  สวนหญิงที่ใจโลเลปรากฏในเรื่องฟอกดัน๋ 
และรกัลังเล ผูประพันธช้ีใหเห็นวาการที่ตัวละครเปนคนที่เจาชูหรือมีจติใจทีโ่ลเลอาจทําใหความรกั
มีปญหาหรืออาจไมสมหวังในความรักได 
                  บทละครรองกลาวถึงการรกัษาสัจจะวาเปนสิง่ที่นายกยอง     เชน   น้ําคํามนุษย  กลาวถึง
พระเอกวามีหน้ีสินมากจึงไปขอยืมเงินแพทยคนหนึ่ง        เมื่อไดเงินมาก็รกัษาสัจจะดวยการยอมให
แพทยเอาชวีิตของตนเปนเครื่องมือทดลองการผาตัด        แพทยยกยองพระเอกวาเปนคนรกัษาสัจจะ    
และบทละครรองกลาวถึงคณุธรรมเรื่องการไมโกหกหลอกลวงดวย       เชน     กลแตก       กลาวถึง
พระเอกวาหลอกบิดาวาตนจะแตงงานกับคนรกั   แตเผอญิคนรักตองไปตางจังหวัด     พระเอกจึงให
หญิงเพ่ือนบานสวมรอยเปนคนรักของเขาแทน         โดยหวังวาบดิาจะมอบเงินของขวัญสําหรับการ
แตงงานให และเขาจะไดนําไปชําระหนี้           ตอมาคนรักกลับมาและทราบเรื่องกโ็กรธเขามาก เขา
จึงตองสารภาพความจริงกับคนรักและบิดาของเขา       นอกจากนี้ยังกลาวถึงความรบัผิดชอบในการ
กระทําของตน เชน โชคดีมีผดิ  กลาวถึงพระเอกวาเลนสกากับคนรกั          เขาแพพนันคนรักจึงยอม
แตงกายเปนหญิงหนึ่งวนั  บงัเอิญวาผูบังคบับัญชาผานมาเห็นเขา        พระเอกจึงถกูลงโทษทางวินัย     
คนรักของพระเอกไดรวมรบัผิดชอบในการท่ีทําใหพระเอกถกูลงโทษ          ผูบังคับบัญชาจึงเห็นใจ
พระเอกและลงโทษเพียงสถานเบาเทานั้น 
                  นอกจากนีบ้ทละครรองยังกลาวบุคคลที่ขาดคุณธรรมและหวังจะไดประโยชนจากผูอื่น
ดวย         เชน   เรื่อง   ร.ศ. ๓๒๙  กลาวถึงพระเอกวากําลงัจะแตงงาน   แตมีอุปสรรคเพราะมีชายคน
หนึ่งมาขมขูวาจะบอกนางเอกวาพระเอกเคยมีภรรยามากอน             ถาหากพระเอกไมใหเงินแกเขา          

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๑ 
 
ชายผูนี้คือสามีใหมของภรรยาพระเอก และทั้งสองรวมมอืกันเพื่อหวังจะไดเงินจากพระเอก          
                  แมวาสังคมไทยในสมัยของผูประพันธ    จะมกีารพฒันาเพื่อใหมีความเจรญิและทนัสมัย
ตามที่ไดรับอิทธิพลจากตะวนัตก  แตก็ยังมีสังคมบางสวนที่ไมเจรญิ  เชน  สังคมในชนบทซึ่งยังขาด
การพฒันาคุณภาพชีวติ         ดังที่กลาวถึงการคมนาคมระหวางจังหวัดใกลเคยีงวามีความยากลําบาก   
ซึ่งปรากฏในบทละครเรื่อง แปลงกาย      ซ่ึงกลาวถึงพระเอกวามาหานางเอกดวยความลําบากเพราะ
การเดินทางไมสะดวก ตอมาพระเอกปวยและตองการพบนางเอก      แตนางเอกมาหาพระเอกไมได
จึงตองใหนองชายปลอมตนเปนเธอและมาหาเขาแทน      นอกจากปญหาเรื่องการคมนาคมแลวยังมี
ปญหาเรื่องการสาธารณสุขดวย        คําหมอเทวะดา แสดงถึงปญหาการสาธารณสุขในสมัยน้ันวายงั
ไมเจริญมากนกั     ดังที่กลาวถึงพระเอกวาปวยและไมไดไปรักษาทีโ่รงพยาบาลแตกลบัไปหาแพทย
พื้นบานแทน 
                 อาชญากรรมก็เปนปญหาหนึ่งที่ผูประพนัธพบเห็น       และนํามากลาวไวในบทละครรอง 
อาชญากรรมเกิดการตกงาน  การมีหนี้สิน และการเปนคนที่มีจิตใจไมดี            อาชญากรรมมีตั้งแต
เรื่องเล็ก ๆ     เชน การหลอกลวง   ตมตุน     การลักเลก็ขโมยนอย ไปจนถึงเรื่องใหญ   คือ  การปลน
และฆาคนตาย การหลอกลวงตมตุน   ปรากฏใน  เมยีบ กลาวถึงพระเอกวาเปนสิบแปดมงกุฎ  เขามา
หลอกลวงเจสัววาเขาเปนพระยาเพราะหวังจะไดเปนบุตรเขยของเจสัว              การลักเล็กขโมยนอย 
ปรากฏในเรื่องจะเอ  กลาวถงึครอบครวัหนึ่งวารับคนเขาทํางานโดยไมพิจารณาใหรอบคอบเสียกอน      
พวกเขาถูกแมครัวและสามีของเธอโมยทรพัยสินในบานไปหมด                   สุดสวาด ิ  กลาวถึงบิดา
ของนางเอกวาเปนคนขโมยเงินของเสมียนคนหนึ่ง          สวนนางเอกเขาใจผดิคิดวาพระเอกเปนคน
ขโมยเงนิไปจงึคิดจะแตงงานกับชายอืน่          เหลืออด กลาวถึงตวัละครปรปกษวาขโมยเครื่องเพชร
ของหางแลวใสความจนทําใหพระเอกตองติดคุก               สวนการปลนนั้นไดปรากฏใน ผูรายกลบั
บาน  กลาวถึงพระเอกวารักอยูนางเอก แตพระเอกไดทําความผดิจนตองติดคุกอยู ๑๐  ป             เมื่อ
ออกจากคุกพระเอกไดเปนโจร และไปปลนบานของนองสาว    โดยไมทราบมากอนวาเปนบานของ
นอง    การฆาคนตายนัน้ปรากฏใน     กระดังงาไทย   กลาวถึงตวัละครปรปกษวาฆาอดีตภรรยาของ
พระเอกแลวใสความวาพระเอกเปนผูฆา          ตามเงา   กลาวถึงตวัละครปรปกษวาฆาคนตายแลวขู
วานางเอกจะตองเปนแพะรับบาป             และบุปผาชาตนิคร กลาวถึงตัวละครปรปกษวาฆาคนตาย
แลวใสความวาพระเอกเปนผูฆา  จนทําใหพระเอกตองเปนนักโทษทีห่นีคดี 
                นอกจากจะกลาวถึงปญหาตาง ๆ ซึ่งเกิดจากสภาพเศรษฐกิจและสงัคมแลว       ผูประพนัธ 
ยังใชบทละครรองเปนเครื่องมือในการปลกูฝงใหคนในสังคมเกิดความรักชาติบานเมือง     ตลอดจน 
สรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมกันชวยเหลอืชาติบานเมืองในยามที่บานเมืองอยูในภาวะที่ไมมัน่คง 
ดวย     เชน     เรื่อง  น้ําใจเดด็เดี่ยว กลาวถงึพระเอกวารักอยูกับนางเอก      แตเม่ือตองตัดสินใจเลือก 
ระหวางหนาทีก่ับคนรกั พระเอกเลือกหนาที่        น้ําผึ้งรวง กลาวถึงพระเอกวารักอยูกบันางเอก เมื่อ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๒ 
 
บานเมืองกําลงัมีภัยพระเอกจึงออกไปรบประจัญบานกบัขาศึก             พระเอกตอสูอยางสามารถจน
พิการ      เพลงเสนห กลาวถงึพระเอกอยูกบันางเอก            แตเมื่อทราบวามีขาศึกมาโจมตี   พระเอก
จึงอาสาเปนทหารกองหนุนและไปออกรบจนเสียชีวิต              ภูหยัน(ดาบโบราณ) กลาวถึงพระเอก
วาเปนนายทหารและไดไปสูรบกับพวกโจรเงีย้ว            พระเอกหลงรกันางเอกซึ่งเปนบุตรสาวของ
หัวหนาโจร แตพระเอกเลือกท่ีจะกระทําตามหนาท่ีจึงฆาหัวหนาโจรตาย           แมศรเีวียง   กลาวถึง
พระเอกวารักอยูกับนางเอกแตเขาตองไปออกรบกบัขาศึก        นางเอกจึงอาสาเปนพยาบาลใหทหาร
ที่ออกศึก ระหวางการสูรบพระเอกถูกยิงจนพิการ       
                  การนําปญหาเกีย่วกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมมาเปนที่มาของโครงเรื่องของบทละคร
รองมิไดทําใหผูอานไดเห็นถงึสภาพชีวิตของคนไทยในสมัยของผูประพันธเทานัน้   หากยังสะทอน
ใหเห็นวาสังคมในสมัยนัน้มปีญหาในการอยูรวมกนัอีกดวย 
                             ๑. ๒  จนิตนาการของผูประพันธ 
                                        บทละครรองที่ผูประพันธสรางขึน้มาจากจนิตนาการ    มีจํานวน  ๙    เรื่อง
ไดแก  เรื่อง ขอบรั้วริมวัง   เจาหญิงอาหรบั    ดาพอาฆาฏ   บาบิเรียล    นางแกว(ผูชนะทิศเดยีว) เสือ
ปราบเสือ   ญีปุ่นววิาหโฉม  รักหนึ่งเสียดายสอง และเจาหัวใจ          
                  ขอบรั้วริมวังกลาวถึงนครสมมติสองนครและไมไดมีการระบุช่ือนครทั้งสอง       แตระบุ
วามีกษตัรยิผูครองนครคือสาปไตยบดแีละสุธรรมธาดา        เรื่องมวีา  สาปไตยบดีสงพระราชสาสน
ไปสูขอเจาหญงิวารณุแีตสุธรรมธาดาทรงปฏิเสธ      ในเวลานั้นแสนสรวง ทหารเอกผูมีฝมือไดลอบ
รักกับวลัลียนางในราชสํานักทําใหแสนสรวงมีความผิดถงึขั้นถูกประหารชีวิต       สาปไตยบดจีึงให
แสนสรวงไปทํางานเพื่อไถโทษคือไปนําตัวเจาหญิงวารุณีมาใหตน             เมื่อแสนสรวงลอบมาหา
เจาหญิงและเจาหญิงทรงทราบความจําเปนของแสนสรวงจึงทรงยินยอมที่จะมากับเขา         ระหวาง
ทางเจาหญิงวารุณีทรงเกิดความสนิทสนมกับแสนสรวงและมกัเรียกหาเขาเสมอ            เมื่อสาปไตย
และวลัลียออกมารอรับจึงเกดิความเขาใจผดิ    สาปไตยบดีใหทหารนําเสลี่ยงมารับวารุณี      ขณะจะ
ขึ้นเสลี่ยง วารณุีกาวพลาดและรองเรยีกใหแสนสรวงชวย           สาปไตยบดีพิโรธมากจึงจะประหาร
ชีวิตแสนสรวง    ในเวลาเดียวกันสุธรรมธาดายกทัพมาชิงเอาพระราชธิดากลับคืน     สาปไตยบดถีกู
จับ     สุธรรมธาดาจึงนําแสนสรวงและวารุณกีลับไปยังนครของพระองค  
                  เรือ่งน้ีกลาวถึงตวัละครในเมืองสมมติ   มีการสรางฉากในเมืองสมมติ         เชน สาปไตย
ราชอุทธยาน จึงสันนิษฐานวาผูประพันธสรางโครงเรื่องมาจากจินตนาการของผูประพันธ   
                  เจาหญิงอาหรับ   กลาวถึงเรือเอกพายพัชายหนุมชาวไทยวาไดเจาหญิงดีดารา   มเหสีของ
ผูครองกรุงอาระเบียนเปนภรรยา      ดีดาราถูกจับและถูกส่ังประหารชวีติ   พายัพไดหาทางชวยเหลอื
ดีดาราโดยขอความชวยเหลอืจากเจาหญิงวารณุี            พระเชษฐภคินขีองดีดารา และเปนเจาผูครอง
กรุงอาหรับ วารุณไีมชวยเหลอือีกทั้งยังยัว่ยวนพายัพจนทัง้สองมีความสัมพันธกัน       วารณุีพยายาม          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๓ 
 
ขัดขวางพายัพไมใหไปชวยเหลือดีดารา     พายัพหนีจากวารณุีและตามมาชวยดีดารา          บทละคร
ตอนนี้จบลงตรงที่ดีดารากําลังเขาสูลานประหารและพายัพกําลังจะมาชวยเธอ 
                 เรื่องนี้กลาวถึงพระเอกวาเปนชาวไทยและนางเอกเปนมเหสีของเจาผูครองนครอาหรับ               
จึงสันนิษฐานวาโครงเรื่องทีม่ีตัวละครเอกตัวใดตวัหน่ึงที่เปนคนไทยนี้นาจะมาจากจินตนาการของ
ผูประพนัธ 
                  เรือ่งดาพอาฆาฏ กลาวถึงเมืองไซซาเบีย      เมืองสมมติเมืองหนึ่งที่มีเจาผูครองนคร  และ
ตัวละครเปนชาวอาหรับ เรื่องมีวา  มกุฎไซซาเบียมีคําส่ังปลดทานยาตนิ     เสนาบดฝีายยุตธิรรมผูซึ่ง
เปนบิดาของวารุณดีวยขอหาฉอโกงสมบัตขิองทองพระคลัง วารณุีพยายามเขาเฝาและแกขอกลาวหา
แตก็ไมเปนผลสําเร็จ วารุณโีกรธเจาผูครองนครมาก   เธอจึงสังหารเจาผูครองนครเสียแลวหนีไปอยู
ที่เกาะคาคาราโดยมีเพื่อนสนิทชื่อลัฟดาคอยใหการชวยเหลือ       
               ตอมาดารีบุตรของอาดัมไดมาจับกุมวารุณแีตกลับถกูวารณุีจบัตัวไวได     เจาหญิงดีนาทรง
ครองราชยสมบัติสืบตอจากพระราชบดิา พระองคไดเสด็จออกตามหาวารณุีจนพบ       เจาหญิงดนีา       
ทรงชวยเหลือดารีไวได แตตองทรงตอสูกบัลัฟดา สวนวารุณนีั้นตอสูกบัดาร ี
                  บทละครเรื่องนีก้ลาวถึงเมืองสมมติ  และเปนเรื่องของความอาฆาตแคนของหญิงสาวคน
หนึ่งที่บิดาถูกใสความ    โครงเรื่องมีปมขดัแยงของตวัละครระหวางเจาผูครองนครกบัขาราชบริพาร 
และมีการตอสูท่ีแสดงถึงความองอาจกลาหาญของตัวละครหญิง       บทละครเรื่องนี้มีลักษณะเดนที่
การแสดงความสามารถดานการสูรบของของวารณุีและดนีา และแสดงใหเห็นวาพระเอกกับนางเอก
เปนคูปรับหรอืศัตรูกนัจนทาํใหตองมีการออกตามลาและตอสูกัน  
                  เรือ่งบาบิเรยีล กลาวถึงเมืองสมมติช่ือกรุงซาปานาและเกาะบาบิเรยีล          ซึ่งเปนเกาะที่
สมมติวาอยูในแถบมหาสมุทรอินเดีย ตวัละครเปนแขกอาหรับ    เรื่องมวีา   มาซินบุตรของพอคาคน
หนึ่งในเกาะไดหลงรกับาบิเรียล  วันหนึ่งเขาแอบเห็นคนชุดดําถือปนและหายเขาไปในถ้ํา    พักหนึ่ง
ก็มีคนเดนิออกมาและพบวาคือบาบิเรียล  เขาจึงคิดวาเธออาจกอการบางอยางที่เปนความลับ        ซึง่
แทจริงแลวบาบิเรยีลไดรวมมือกับบิดาของเธออยางเงียบ ๆ เพ่ือกอการกบฏ        
                  หลังจากที่เปลี่ยนราชวงศไดสามป  พระเจาอาระซีอาปสผูครองกรุงซาปานาตองทรงพบ 
กับผูทีล่อบทํารายพระองค     พระองคทรงมีอํามาตยคนหนึ่งชื่ออาระปนที่เกงกลาสามารถและคอย
ชวยเหลือพระองคใหพนจากการถกูลอบทําราย       ตอมาบาบิเรยีลคิดจะลอบปลงพระชนมกษัตริย
แตอาระปนไดเขามาชวยเหลือ บาบิเรยีลจับพระองคเปนตวัประกนัแลวหนีรอดไปได 
                  บาบิเรยีล กลาวถงึเมืองสมมติซึ่งมาจากจินตนาการของผูประพันธ  และมคีวามนาสนใจ 
ในดานการสรางปมขัดแยงระหวางพระเอกกับนางเอก         นอกจากนีม้ีการสรางเหตุการณทีล่ึกลบั    
เชน   มีชายชุดดําหายเขาไปในถ้ําซึ่งทําใหสงสัยวาใครคือชายชุดดํานั้น 
                   สวนบทละครเรือ่ง นางแกว(ผูชนะทิศเดยีว) น้ัน  ก็มีที่มาจากจินตนาการของผูประพนัธ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๔ 
 
เชนกัน ดังที่มกีารกลาวไวในคําบรรยายนําเรื่องวา  “ เรื่อง  ‘ นางแกว ’ เปนนิยายสมมติ      ซ่ึงผูกขึ้น 
จากอารมณของผูเขียน           มิไดอางอิงเอาประวัติศาสตรใด ๆ เขามาแตงแตมใหทานผูดเูขวไปจาก 
การดูละครเพ่ือความเพลินตาเพลินในความบันเทิง... ”๒๒ 
                   เนือ้เรื่องกลาวถึงเจาฟาสุวภาพวาปลอมพระองคเปนทหารไลตามสัตวท่ีทรงยิง จนมาถึง
บานของวันทนีย สาวชาวเขาแหงสัตตบันคิรี   เจาฟาสุวภาพทรงขออาหารจากวันทนีย        ขณะนั้น 
บิดาของนางกลับมาเห็นเขาก็โกรธมากจึงนําวันทนียไปตระเวนขายทัว่หมูบาน            เจาฟาอนรุาช
พระบรมวงศานุวงศองคหนึง่ทรงพบนางจงึซื้อนาง            เวไนยซ่ึงหลงรักวันทนียอยูไมยนิยอมให
นางไปจึงถูกจบัตัวไปลงโทษ              เจาฟาสุวภาพเสดจ็ผานมาและพบวันทนยีกับเวไนยจึงทรงขอ
วันทนยีจากอนุราชมาเปนสนมของพระองค    สวนเวไนยนัน้ทรงใหไปทํางานในวงั   เจาฟาสุวภาพ
มีมเหสีช่ืออิริยา   นางลอบเปนชูกับเจาฟาอนุราชและรวมกันกอการกบฏ   วนัหนึ่งเจาฟาสุวภาพและ
อิริยาปรกึษากันเรื่องการกอกบฏ       บังเอญิวนัทนยีแอบไดยินเรื่องราวเสียกอน เมื่อเจาฟาอนรุาชจะ
ปลงพระชนมเจาฟาสุวภาพ   วันทนยีไดชวยเหลือเจาฟาสุวภาพจนพระองคปลอดภยั   เจาฟาสุวภาพ
จึงทรงใหวันทนียเปนมเหสีแทนอิรยิา                       
                  เสือปราบเสือ    ผูประพนัธระบุวา   “   เปนเรื่องของแขกอาหรับแกมฝรั่ง ”         เนื้อเรือ่ง
กลาวถึงจามิลวาเปนเจาผูครองนครและมอํีานาจอยูในทะเลทรายซาฮารา  จามิลเปนชายหนุมที่เจาชู 
และมีหญิงสาวมาหลงรักเขามากมาย แตเขาไมจริงจังกับหญิงคนใด    มื่อจามิลไดพบกับเดียนา  เขา
ชอบเธอจึงปลอมตัวมาเปนคนรับใชของมารดาของเดียนา        เดียนาเปนหญิงสาวสวยท่ีมีชายหนุม
หลายคนมาหลงรกัจึงทนงตนมาก    เมื่อจามิลเกีย้วพาราสี   เดียนาจึงดหูมิ่นจามิลจนทําใหเขาโกรธ
และคิดหาทางที่จะเอาชนะเธอใหได 
                  เรือ่งน้ีนาจะมาจากจินตนาการของผูประพันธเพราะผูวิจยัไมพบบทละครตะวนัตกที่มี
เนื้อเรื่องดังกลาวขางตน  
                  มีขอสังเกตวาบางครั้งผูประพันธประพันธเนือ้เรื่องบทละครรองจากจินตนาการแตแทรก
วัฒนธรรม  ประเพณีของชาวตางชาติไว   ทําใหดูสมจริง  เชน  แทรกความรูเกีย่วกับพิธีแตงงานของ
ชาวญี่ปุนในเรือ่ง ญี่ปุนวิวาหโฉม กลาวถึงวานายนีายทหารชาวญี่ปุนวารักอยูกับโยวันชา   แตวานายี
ตองไปสงคราม โกมดิาบุรษุไปรษณยีซ่ึงหลงรกัโยวันชาอยูไดกลัน่แกลงวานายี        เม่ือวานายีเขียน 
จดหมายมาหาคนรัก โกมิดาก็ทําลายจดหมายนั้นเสยี ตอมามีขาววาวานายีเสียชีวิต      โยวันชาเขาใจ
วาคนรักเสียชีวิตจึงแตงงานกับโกมิดา     แตวานายีกลับมาทันเวลาจึงบอกคนรกัวาโกมิดากลั่นแกลง 
เขา โกมิดาอับอายที่ตนทําผดิจึงหนีไป  วานายีจึงเขาพิธแีตงงานแทนโกมิดา        
____________________________ 
                               ๒๒จวงจนัทน จนัทรคณา [พรานบูรพ], บทละครรองเรือ่งนางแกว(ผูชนะทิศเดียว)  
(ม.ป.ท., ๒๕๑๑),๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๕ 
 
                 รักหนึ่งเสียดายสอง  ก็เปนอีกเรือ่งหนึ่งที่กลาวถึงตัวละครชาวญี่ปุน เรื่องมีวายะมะกะกีมี
ภรรยาชื่อโนซารี   ยะมะกะกตีองไปเยอรมนัเพื่อตรวจเครื่องจักร          กอนเดนิทางยะมะกะกไีดทํา
ประกันชีวิตไว   หลังจากนัน้มีขาววาเครือ่งบินท่ียะมะกะกโีดยสารไปนั้นไดประสบอุบัติเหตุและมี
ผูเสียชีวิต  โนซารีไดรับเงินประกันชีวิตของสามี             หลายปตอมาโนซารีแตงงานใหมกับวามโิร 
แตยะมะกะกีไดปรากฏตวั   ทั้งยะมะกะกีและวามโิรตางก็ไมยอมเลิกกบัโนซารี          โนซารีหยากบั
ยะมะกะกีและหนีไป           ระหวางที่หนีจากสามี เผอิญโนซารีไดไปลวงรูความลับของผูกอการราย
เธอจึงถูกผูรายตามลา      ฝายวามิโรออกตามหาโนซารีเมือ่ทราบวาโนซารีถูกตามลาจงึปลอมตัวเปน
โนซารีแทน   และถกูยิงเสียชีวิต    ฝายยะมะกะกีออกตามหาโนซารีจนพบและไดอยูดวยกนั       วนั
หนึ่งทั้งสองไดไปวางพวงมาลาใหวามโิรจงึถูกผูกอการรายยิงจนเสียชีวติทั้งคู 
                  บทละครเรื่องนีก้ลาวถึงตวัละครชาวญี่ปุนและฉากที่ประเทศญี่ปุน         และกลาวถึงการ
ทําประกันชวีติซึ่งเปนสิ่งใหมสําหรับสังคมไทยในสมัยนั้น       นอกจากนี้มีการกลาวถึงผูกอการราย 
และการลอบวางระเบิด       จงึอาจเปนไปไดวาผูทรงพระนิพนธอาจทรงมีประสบการณจากการอาน
วรรณกรรมตะวันตก   แลวทรงนําความรูจากวรรณกรรมนั้นมาเปนขอมูลในการทรงพระนิพนธบท
ละครเรื่องน้ีก็เปนได 
                 เจาหัวใจ กลาววาเรื่องน้ีเกิด ณ ประเทศอียิปต             เรื่องมวีานายรอยเอกเอวันรักอยูกับ
นักรองและนกัดนตรีที่ช่ือวาซีซัน      แตความรกัของทั้งสองตองมีอุปสรรคเพราะซนัตาเรีย    มงกฎุ
ราชกุมารของเจาผูครองนครไดหลงรักซีซันดวย  พระองคใหทหารจับตัวซีซันมาขังไว     เอวันตาม 
มาชวยคนรกัไดสําเร็จ   แตเขาตองยอมรับขอเสนอของซันตาเรยีวาจะชวยดแูลเรื่องการทหารเพราะ 
ซันตาเรยีจะตองครองราชยสืบตอจากพระราชบดิาที่สวรรคต    เอวนักับซีซันจึงสมหวังในรัก 
                 เรื่องนี้กลาวถึงฉากทายเมืองกรุงไคโร       และวิถีชีวิตของคนสวนหนึ่งท่ีอยูในเมืองไคโร 
เชน  พวกยิปซท่ีีเขามารองเพลงและคาขายตามทองถนนในเมืองไคโร  เปนตน       จึงสันนิษฐานวา
ผูประพนัธอาจเคยศึกษาเรื่องราวเกีย่วกับประเทศอียิปต  และนํามาเปนขอมูลในการประพนัธ 
                  เรือ่งราวที่มาจากจินตนาการใหความเพลิดเพลินเพราะเปนสิ่งท่ีผูประพนัธสรางสรรคขึ้น 
ใหม  มีการหลอมรวมจินตนาการ   และประสบการณของผูประพนัธเขาไวดวยกัน            การแทรก
วัฒนธรรม  ประเพณี    วถิีชีวิตของตัวละครชาติตาง ๆ ทีค่ิดขึ้นทําใหเรือ่งดูสมจริง       และผูอานได
ความรูเพิ่มขึ้นดวย 
                                ๑. ๓  เนือ้เรือ่งจักร ๆ วงศ ๆของละครรํา 
                                         บทละครรองท่ีผูประพันธคิดโครงเรื่องขึ้นเอง   และมีเนื้อเรื่องแบบจักร ๆ
วงศๆ  นั้นมีอยู     จํานวน ๕  เรื่อง   ไดแก กระตายชมจันทร  ชอชูชีวนั    ภุกามกําศรวล       ยอดมณี
รัตนและราชบุตรสรอยศรีหรอืราชนารีอังวะ  การประพนัธเนื้อเรื่องแบบจักร ๆวงศ น้ีไดรับอิทธิพล
จากละครรํา      สมถวลิ วิเศษสมบัติ กลาวถึงเรื่องจักรๆ วงศ ๆในละครรําวา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๖ 
 
                  วรรณคดีการละครซึง่เปนบทละครรําดั้งเดิมของไทยนั้นสวนใหญจะมีโครงเรื่องและการ 
            ดําเนินเรื่องคลายคลึงกันคือเปนเรื่องราวของทาวพระยามหากษตัริย และชนชั้นสูงในราชสํานกั   ดัง 
            ที่เรียกกันวาเปนเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ  เชน  เรื่อง รามเกียรติ์  อิเหนา  อุณรุท  สังขทอง  คาวี     มณีพิชัย 
            ไชยเชษฐ สังศิลปชัย  แกวหนามา สุวรรณหงส โมงปา การะเกษ พิกุลทอง เปนตน สวนใหญจะเปน 
            ชื่อของตัวเอกของเรื่องซึ่งเปนโอรสหรือธิดากษตัริย สวนการดําเนินเรื่องก็ใชแนวพลัดพราก การอุม 
            สม การทําเสนหเลหกลดวยความอิจฉาริษยากันระหวางเมียนอยเมียหลวง และการชิงรักหักสวาทกัน 
             เปนตน ในตอนจบของเรื่องมักจะจบลงอยางมีความสุข หลังจากที่พระเอกหรือนางเอกของเรื่องได 
             ทนลําบากตรากตรําและพิสูจนคุณความดีของตนแลว๒๓ 
 
                  บทละครรองทีม่ีเนื้อเรื่องแบบจักร ๆ วงศ ๆ กลาวถึงตวัละครที่เปนกษัตรยิ             และ
ชนชั้นสูงในราชสํานัก  บทละครรองดังกลาวมีหลายแนว    เชน      แนวพลัดพราก ไดแก      ภกุาม
กําศรวล        แนวอจิฉารษิยาระหวางเมียนอยเมียหลวง   เชน    ราชบุตรสรอยศรีหรือราชนารีอังวะ    
และยอดมณรีตัน     แนวชิงรักหักสวาท  เชน กระตายชมจันทร และ ชอชูชีวัน 
                  เรือ่งแนวพลดัพราก เปนเรื่องของการพลัดพรากระหวางกษัตริยกับชายา     ไดแก  ภกุาม
กําศรวล     เรือ่งน้ีกลาวถึงกษัตรยิช่ือหมองปาดีวาทรงสั่งประหารชีวิตพระชายาซึ่งเปนหญิงชาวบาน
ดวยทรงเขาพระทยัผิด       แตพระชายาทรงรอดจากการถูกสั่งประหารเพราะมผีูที่คอยชวยเหลือนาง          
ตอมากษัตริยทรงทราบความจริงพระองคทรงเสียพระทัยมาก      ทรงออกตามตามหาพระชายาดวย
พระองคเอง    เมื่อทรงหานางไมพบก็ทรงคร่ําครวญและทรงไมตองการมีพระชนมชีพอยูอีกตอไป 
                  เรือ่งแนวอจิฉารษิยาระหวางเมยีนอยเมียหลวง  เปนเรื่องของความอิจฉารษิยากนัระหวาง
มเหสีของกษัตริย  ไดแก    ราชบุตรสรอยศรีหรือราชนารีอังวะซึ่งกลาวถึงกษัตริยพมาวามีพระมเหสี
หลายองค  มเหสีเอกและมเหสีรองเปนพีน่องกัน          แตมเหสีเอกมีความอิจฉารษิยาและมกัหาทาง
กลั่นแกลงมเหสีรองอยูเสมอ     และยอดมณีรัตน กลาวถงึเจาชายมณรีตันวาทรงมีชายาหลายคนและ
และชายาเหลานั้นแสดงความหึงหวงและอิจฉาริษยากนั   เจาชายมณรีตันทรงปราบทหารเอกซึ่งเปน
ศัตรูตอราชบัลลังก    ตอมาทรงไดทรงเปนกษัตริยและทรงมียอดมณรีตันเปนสมบัตคิูบานเมือง       
                  เรือ่งแนวชิงรกัหักสวาท  เปนเรื่องของการแยงชิงเจาหญิงผูมีความงดงามระหวางกษัตริย
หรือเจาชายตางเมือง   ไดแก       กระตายชมจันทรซ่ึงกลาวถึงเจาหญิงสรอยมาศวาจะชิงเมืองคืนจาก
เจาชายสรุิยา เจาหญิงสรอยมาศมาขอพบเจาชายสุรยิา        เจาชายสรุิยาทรงชื่นชอบนางและอยากได
เปนชายา แตเจาชายมินทราซึ่งหลงรักเจาหญิงสรอยมาศไดสังหารเจาชายสุรยิา         และใหเจาหญิง 
สรอยมาศครองบัลลังก        และเรื่องชอชูชีวัน กลาวถึงพระเจาจันทราชวาเปนคูอภิเษกกับพระนาง 
____________________________ 
                              ๒๓สมถวลิ วิเศษสมบัติ, วรรณคดกีารแสดง(กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดัอักษรบณัฑติ, 
ม.ป.ป.), ๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๗ 
 
ศศิธร พระเจาทศวิชัยทรงหลงรกัพระนางศศิธรจึงทรงตอสูกับพระเจาจันทราช พระเจาจันทราชทรง 
เพลีย่งพล้ําและสวรรคต พระเจาทศวิชัยอภิเษกกับพระนางศศิธร 
                  นอกจากจะมีเนื้อเรื่องจักร ๆวงศ ๆ  แบบละครรําแลว            มีขอสังเกตวาบทละครรอง
ดังกลาวมีเนื้อเรื่องแบบจักร ๆ วงศ ๆ ที่คลายกับเนื้อเรื่องของลิเกดวย         ลิเกมีเรื่องราวแบบจกัร ๆ
วงศ ๆ กลาวคอื ตัวละครเอกชายและหญิงมักเปนกษัตริย  มีนางโกงซึ่งเปนคนธรรมดาหรือกษัตริยก็
ได  นางโกงนีม้ีความหึงหวง นอกจากนี้มีพีเ่ลี้ยง สัตวคูใจ  โหร ยักษ เทวดา ฤษี  และอมนุษย   ลิเกมี
การดําเนินเรื่องที่คลายกันคือ ตัวละครเอกเปนผูเดินทางจากเมือง และพบคูครอง     ตวัละครเอกชาย
มักเดินทางไปเมืองฝายหญิง ฝายหญิงจัดพธิีเลือกคูครอง         มีสื่อชักนําใหฝายชายและหญงิพบกนั 
เมื่อตัวละครเอกพบกันแลวกพ็ลัดพรากจากกัน     หลังจากนั้นจึงมกีารตดิตามกัน ตอมาจึงพบกันแต
มักจะมีเหตุใหจํากันไมได         กอนที่ท้ังสองจะจํากันไดก็มักมีการลองใจหรือพิสูจนความบริสุทธิ์
กอน และเมื่อเขาใจกันแลวกอ็ยูกันอยางมีความสุข๒๔ 
                  มีขอสังเกตวาบทละครรองทั้งหาเรื่องซึ่งมีเนื้อเรื่องแบบจักร ๆ   วงศ ๆ น้ัน  ประพันธใน 
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว         ซ่ึงเปนสมัยที่คนนิยมชมลิเกตอเนื่องมาจาก
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว   สรุพล    วริุฬหรกัษ     กลาวถึงความนิยมใน
การชมลิเกวา“ เปนที่ทราบกันดีแลววาในรชักาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ( ๒๔๕๔ 
- ๒๔๖๘) การมหรสพของไทยรุงเรืองเปนอันมาก    ท้ังทีเ่ปนของหลวงและของสามัญชน       ลิเกก็
เปนท่ีนิยมแพรหลายทั้งในพระนครและตางจังหวัด ” ๒๕   บทละครรองมีเรื่องราวแบบจักร ๆ วงศ ๆ 
เชนเดยีวกับลิเก   ผูวิจยัจึงคิดวาการประพันธบทละครรองอาจไดรับอิทธพิลมาจากลเิกก็เปนได 
                  สรปุวาบทละครรองท่ีผูประพนัธคิดโครงเรื่องขึ้นเองมีท่ีมาจากสภาพสังคมไทยในสมัย
ของผูประพนัธ  ประกอบดวยเรื่องราวภายในครอบครัวและชีวิตสมรส   สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
จินตนาการของผูประพนัธ และเนื้อเรื่องจักร ๆวงศ ๆ ของละครรํา           การท่ีบทละครรองมีที่มา
หลากหลายทําใหโครงเรื่องของบทละครรองมีความหลากหลายดวย 
 
 
 
 
 
____________________________ 
                           ๒๔ผะอบ โปษะกฤษณะและคณะ, วรรณกรรมประกอบการเลนลิเก (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๓), ๓๔๓- ๓๕๒. 
                             ๒๕ สุรพล วริุฬหรกัษ, ลิเก  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพหองภาพสุวรรณ, ม.ป.ป.), ๖๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๘ 
 
                   ๒. บทละครรองที่ไดโครงเรือ่งมาจากเรือ่งเดิม 
                        บทละครรองที่ไดเคาโครงเรื่องมาจากเรื่องเดิมมี จํานวน  ๒๙  เรื่อง       ประกอบดวย
บทละครรองที่มีที่มาจากวรรณคดีและวรรณกรรมของไทย จํานวน  ๑๒ เรื่อง       ไดแก  ๑.      ขบถ
ธรรมเถยีร ๒.  ชีวิตบุเรงนอง ๓. ทาวกกกนาก (เมืองลพบรุี)    ๔. พระพทุธเจาเสือ   ๕. มหาราชวงศ
พมา(แผนดินพระเจาสีปอมนิทร)    ๖. มิตตาซิลิวะตั่ว  (ฤาตายเพราะรกั)       ๗. ราชาธิราช        ตอน  
มะสะลุมครองเมือง  ๘. ราชพงษาวดารพมา ยุค ราชาธฤิทธิ์ ตอน พิศพมาหึง    ๙. เลอืดอยุธยา (หวล
ใหใจหาย)   ๑๐. ราชพงษาวดารจนี ยุค สามกก  ตอน     ตั๋งโตะหลงกลนางเตียวเซี่ยน       ๑๑. อีนาก 
พระโขนง ๑๒. ขรัวอินทรเทวะดา  และบทละครรองที่มทีี่มาจากตางชาติ  จํานวน ๑๗ เรื่อง    ไดแก  
๑. กระเห้ียนกระหือรือ   ๒. กลับรายกลายดี ๓.  ความพยาบาท ๔. จูบสัง่ ๕. ใจเด็ด   ๖. ช้ินไตเหม็ง  
๗.  ตุกตายอดรัก ๘. แทนท่ี  ๙.  แปตแตนต   ๑๐. พอโตงกระยาสารท -  ขี้ขลาดแกมหยิ่ง ๑๑. เพ็ชร
น้ําเงิน      ๑๒. เมืองรักเมืองราง ๑๓.   ราชพงศาวดารจนี ยุคไตเช็ง  ชุด พระเจาเกี้ยนหลงทนงเสนห    
๑๔. โรสิตา  ๑๕. สาวเครือฟา   ๑๖. อาลีบาบา  ๑๗. หอกขางแคร  ในจํานวน ๒๙ เรื่องนี้     พระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระนราธปิประพันธพงศทรงพระนิพนธไว ๒๒  เรือ่ง    ไดแก          ๑.กระเหี้ยน 
กระหือรือ  ๒. กลับรายกลายดี  ๓. ขบถธรรมเถียร  ๔. ขรัวอินทรเทวะดา    ๕. จูบสั่ง ๖. ใจเดด็   ๗. 
ช้ินไตเหม็ง   ๘. ตุกตายอดรกั    ๙. ทาวกกกนาก(เมืองลพบุรี)   ๑๐. แทนที่ ๑๑. แปตแตนต        ๑๒.   
พระพุทธเจาเสือ ๑๓. พอโตงกระยาสารท -   ขี้ขลาดแกมหยิ่ง      ๑๔. เพ็ชรน้ําเงิน ๑๕. มหาราชวงศ 
พมา(แผนดินพระเจาสีปอมนิทร)    ๑๖. มติตาซิลิวะตั่ว  (ฤาตายเพราะรัก)    ๑๗.  ราชพงศาวดารจนี  
ยุคไตเช็ง   ชุด    พระเจาเกี้ยนหลงทนงเสนห    ๑๘. ราชพงษาวดารจนี  ยุคสามกก     ตอน    ตั๋งโตะ
หลงกลนางเตยีวเซ่ียน ๑๙. ราชพงษาวดารพมา ยุค ราชาธิฤทธิ์   ตอน  พิศพมาหึง      ๒๐. ราชาธริาช      
ตอน   มะสะลมุครองเมือง     ๒๑.  สาวเครอืฟา     ๒๒. อนีากพระโขนง        จวงจนัทน จันทรคณา 
ประพันธไว ๓ เรื่อง   ไดแก   ๑.โรสิตา   ๒.  เมืองรักเมืองราง          ๓. เลือดอยุธยา(หวลใหใจหาย)   
นอกจากนี้มผีูประพันธไวคนละ ๑ เรื่อง  ไดแก  แกวตราชู ประพันธเรือ่ง อาลีบาบา  กิมไล สุจริตกลุ  
ประพันธเรื่อง ความพยาบาท      นางสาวชมชื่น ประพันธเรื่อง หอกขางแคร     และหมอมสมเกลี้ยง 
ประพันธเรื่อง ชีวิตบุเรงนอง 
                  บทละครรองทีม่ีโครงเรื่องที่มาจากวรรณคดีและวรรณกรรมของไทยนัน้    ประกอบดวย    
บทละครรองที่มีที่มาจากวรรณคดีไทย จํานวน ๓ เรื่อง ไดแก    จากเรือ่งราชาธริาช  ตอน   มะสะลมุ 
ครองเมือง ราชพงษาวดารพมา ยุค ราชาธฤิทธิ์  ตอน พิศพมาหึง   และสามกก   ตอน  ตั๋งโตะหลงกล
นางเตียวเซี่ยน  สวนบทละครรองที่มีท่ีมาจากวรรณกรรมไทยนั้น มีจํานวน ๕ เรื่อง     ประกอบดวย  
เรื่องท่ีมีที่มาจากพงศาวดารไทย   ไดแก  ขบถธรรมเถียร พระพุทธเจาเสือ และเลือดอยุธยา (หวลให
ใจหาย)   และเรื่องที่มีท่ีมาจากพงศาวดารพมาฉบับภาษาไทย   ไดแก เรือ่งมหาราชวงศพมา(แผนดนิ
พระเจาสีปอมินทร)และ มิตตาซิลิวะตั่ว(ฤาตายเพราะรกั)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๙ 
 
                  การที่บทละครรองหลายเรื่องมโีครงเรื่องที่มาจากพงศาวดารนั้น       อาจเปนเพราะวาคน
ในสมัยนัน้นยิมเรื่องจากพงศาวดาร เชน ในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  มี
ผูท่ีนําเรื่องจากพงศาวดารมาแสดงเปนมหรสพตาง ๆ    รวมทั้งมกีารประพันธบทประกอบการแสดง
มหรสพดวย  เชน     เจาพระยามหินทรศกัดิ์ธํารงจดัการแสดงละครพนัทาง เรื่อง สามกก  ราชาธิราช   
ซุยถัง  ไซฮั่น    หองสิน    บวนฮวยเหลา  เปนตน      และมีหลวงพัฒนพงศภักดีเปนผูที่ประพนัธบท    
พระเจาบรมวงศเธอ      กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงจัดการแสดงละครพนัทาง                เรื่อง  
พงษาวดารกรงุทวาราวดี ครัง้จุลศักราช ๑๐๕๑    พระราชพงษาวดารไทย ตอน ปราบยมราชสังขบถ    
วีรสตรถีลาง คณุหญิงโม    กบฏธรรมเถียร เจาพระยานคร  เปนตน      และพระองคทรงพระนิพนธ
บทละครประกอบการแสดงดวย    นอกจากนี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงพระนพินธบทหุนจนี  
เรื่อง ซวยงัก   และมีการแสดงลิเกเรื่อง ราชาธิราช ตอน มะกะโทเลีย้งชาง๒๖     รวมท้ังการแสดงลิเกที ่
ประยุกตใหเขากันกับงิว้ ดังคณะลิเกของหลวงสันททีเ่ลนเรื่องสวยถัง ๒๗เปนตน    ดวยความนยิมใน  
พงศาวดารนีไ้ดมีสวนท่ีทําใหพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงนําพงศาวดาร 
มาดัดแปลงเปนบทละครรอง  
                 นอกจากความนยิมในพงศาวดารแลว  เหตุการณจากพงศาวดารก็มีความเหมาะสมแกการ
นํามาดัดแปลงเปนบทละครรองดวย    เพราะมีการแสดงความขัดแยงของบุคคลในประวัติศาสตรซ่ึง 
มีผลตอเหตุการณบานเมือง                เและเมื่อนํามาดัดแปลงเปนบทละครรองกใ็หความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแกผูอาน เชน  เรือ่ง ขบถธรรมเถียร            กลาวถึงเหตุการณตอนธรรมเถยีรขาหลวงเดมิ
ของเจาฟาอภยัทศไดปลอมตนเปนเจาฟาอภัยทศ    แลวชักชวนผูคนใหรวมกอกบฏตอพระเพทราชา   
หลวงสรศกัดิพ์ระมหาอุปราชทรงเตรียมรบัศึกในพระนคร   และทรงยงิธรรมเถยีร ธรรมเถยีรหนีไป
ไดแตภายหลังถูกจับมาสําเรจ็โทษ   เหตุการณตอนน้ีมีความนาสนใจเพราะกลาวถึงการใชอุบายและ
กลศึกในการสูรบ อีกท้ังยังแสดงความกลาหาญของตัวละครดวย 
                  นอกจากนี้มีบทละครรองที่มโีครงเรื่องท่ีมาจากตํานาน   นิทานทองถิ่น    นิทานอิงบุคคล  
ที่มีอยูจริงในสมัยของผูทรงพระนิพนธ   นวนิยาย   และนวนิยายแปลดวย          สําหรบัเรื่องที่มีท่ีมา
จากตํานาน      ไดแก     ทาวกกกนาก (เมืองลพบรุี)       เรื่องที่มีท่ีมาจากนิทานทองถิน่ ไดแก  อีนาก
พระโขนง      เรื่องท่ีมีที่มาจากนิทานอิงบุคคลท่ีมีอยูจริงในสมัยของผูทรงพระนิพนธ      ไดแก ขรวั
อินทรเทวะดา     และเรื่องทีม่ีที่มาจากนวนิยาย  ไดแก  ชีวิตบุเรงนอง  บทละครรองที่มีโครงเรื่องมา 
____________________________ 
                              ๒๖พระยาอนุมานราชธน, อัตชวีประวตัิของพระยาอนุมานราชธน (กรุงเทพฯ : หาง
หุนสวนจํากดัศิวพร, ๒๕๑๒), ๒๐.  
                  ๒๗ขุนวิจิตรมาตรา, (กาญจนาคพันธ) ๘๐ปในชวีิตขาพเจา (พระนคร : บัณฑิตการพิมพ, 
๒๕๒๓),๗๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๐ 
 
จากวรรรณกรรมดังกลาวเปนเรื่องที่คนไทยในสมยัของผูประพันธใหความสนใจอยูในขณะนั้น 
                  ในสวนของบทละครรองท่ีมีโครงเรื่องมาจากตางชาติน้ัน         ประกอบดวยบทละครทีม่ี
โครงเรื่องมาจากชาติตะวันตกจํานวน ๑๖ เรื่องและบทละครรองที่มโีครงเรื่องมาจากชาติตะวนัออก
จํานวน  ๑  เรือ่ง  บทละครรองที่มีโครงเรือ่งมาจากชาตติะวนัตกนัน้ ประกอบดวย        บทละครทีม่ี
โครงเรื่องมาจากวรรณกรรม   ไดแก   เรื่องท่ีมีที่มาจากนทิาน          เชน ใจเด็ด     ช้ินใตเหม็ง    และ
แปตแตนต เรือ่งที่มีท่ีมาจากเทพนิยาย      เชน  ตุกตายอดรัก   เรื่องท่ีมีทีม่าจากนยิาย  เชน    กลับราย
กลายดี  เรื่องทีม่ีโครงเรื่องมาจากบทละคร เชน  กระเห้ียนกระหือรือ        เรื่องที่มาจากจดหมายเหตุ        
เชน   ราชพงษาวดารจีน ยุคใตเช็ง   ชุด  พระเจาเกี้ยนหลงทนงเสนห    และเรื่องท่ีมีที่มาจากนวนยิาย 
เชน ความพยาบาท   บทละครรองดังกลาวปรากฏอยูในรชัสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวจนถงึรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว   การท่ีมีบทละครรองที่ดัดแปลง 
จากวรรณกรรมของตะวันตกเปนจํานวนมากนี้เปนเพราะในสมัยนัน้ไดมีการแปลวรรณกรรมจาก 
ตะวนัตกกนัอยางแพรหลาย    เชน       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธ 
ลิลิตนิทราชาคริต  โดยทรงดดัแปลงนิทานชุด  Arabian  Night     Entertainment  ตอน  The Sleeper  
Awakened๒๘       พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.)ทรงพระนิพนธเรื่องจดหมาย 
จางวางหร่ํา โดยทรงไดแนวคิดจาก The Letters  of  Self - made Merchant  to His Son ของ George 
Horace Lorimer   เปนตน    จวบจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัววรรณกรรม
แปลไดเปนทีแ่พรหลายมากยิ่งขึ้น           เชน  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงแปลเรือ่ง 
The Merchant of Venice ของ William  Shakspere        และทรงตั้งชื่อบทละครเรื่องน้ีวาเวนิสวานิช        
เสถียรโกเศศ- นาคะประทีป แปลเรื่องThe   Pilgrim  Kamanita   และตั้งชื่อเรื่องวากามนิต   เปนตน 
ความนิยมในการแปลและดัดแปลงวรรณกรรมของตะวนัตกมีสวนทําใหผูประพันธบทละครรอง
ดัดแปลงเรื่องจากวรรณกรรมตะวนัตก 
                  บทละครรองไมไดมีโครงเรื่องที่มาจากวรรณกรรมเทานั้น     หากยังมีโครงเรื่องท่ีมาจาก
อุปรากรและภาพยนตรของตะวันตกดวย            เรื่องทีโ่ครงเรื่องมาจากอุปรากร ไดแก  สาวเครือฟา         
และ เรื่องที่โครงเรื่องมาจากภาพยนตร ไดแก โรสิตา          นอกจากนี้ยงัมีบทละครรองที่มีโครงเรือ่ง
มาจากชาติตะวันตกแตไมไดมีการระบรุูปแบบของเรื่องเดิม ไดแก   จูบสั่ง       แทนท่ี           พอโตง 
กระยาสารท- ขี้ขลาดแกมหยิ่ง และ เพ็ชรน้ําเงิน         และมีบทละครรองที่ไมไดระบุวาเปนเรื่องของ 
____________________________ 
                  ๒๘วัฒนา บรุกสิกร, “ ลิลิตนิทราชาคริต พระราชนิพนธในรชักาลที่๕เปรยีบเทียบกับเรื่อง
อาบูหะซันในนวนยิายอาหรบัราตรีฉบับภาษาอังกฤษ ”(วิทยานพินธปรญิญามหาบณัฑิต   สาขาวิชา
ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๓),๑๐-๑๑.       ระบไุววาพระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเก็บเนื้อความจากตนฉบับภาษาอังกฤษแตไมทรงระบุช่ือผูประพนัธ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๑ 
 
ตะวนัตกแตมลีักษณะคลายเรื่องของชาติตะวันตกไดแก   เมืองรักเมืองราง              และหอกขางแคร          
สําหรับบทละครรองท่ีมีที่มาจากชาติตะวันออกนั้นมีเพียงเรื่องเดยีว   ไดแก อาลบีาบา      
                    การเลือกเรื่องเดมิมาดัดแปลงเปนบทละครรองมีความสัมพันธกับสภาพสังคมไทยใน
สมัยของผูประพันธ     เชน        เลือกเรื่องที่เปนที่นิยมหรือกําลังเปนทีส่นใจของคนไทยในสมัยของ
ผูประพนัธ        และเลือกเรื่องจากตะวันตกมาดัดแปลงใหมเพราะการแปลและดัดแปลงวรรณกรรม
ของตะวันตกกําลังเปนที่นิยมของผูประพนัธ     เปนตน        บทละครรองที่มโีครงเรือ่งที่มาจากเรื่อง
เดิม๒๙นั้นมรีายละเอียดดังตอไปนี ้
                              ๒. ๑ บทละครรองที่มีโครงเรือ่งจากวรรณคดแีละวรรณกรรมไทย 
                                       การศึกษาบทละครรองที่มีโครงเรื่องมาจากวรรณคดีและวรรณกรรมของ
ไทยนั้น  ผูวิจยัจะพิจารณาบทละครรองทีม่ีโครงเรื่องมาจากวรรณคดีไทยเปนลําดับแรก     ดังนี ้
                                     ๒. ๑. ๑.  บทละครรองที่มีโครงเรือ่งมาจากวรรณคดีไทย 
                                       บทละครรองที่มท่ีีมาจากวรรณคดีไทยมีจํานวน  ๓   เรื่อง   ไดแก       เรื่อง 
ราชาธริาช  ตอนมะสะลุมครองเมือง  เรื่อง ราชพงษาวดารพมายุคราชาธิฤทธิ์ ตอน พิศพมาหึง และ 
เรื่องสามกก ตอน  ตั๋งโตะหลงกลนางเตยีวเซี่ยน และมรีายละเอียดดังนี้                                        
                                                ๒. ๑. ๑. ๑   บทละครรองเรือ่งราชาธริาช ตอน มะสะลมุครองเมือง   
                                                                   บทละครเรื่องนี้มีที่มาจากวรรณคดีไทยเรื่อง    ราชาธิราช         
ตอน แตงตั้งมะสะลุมเปนสมิงนครอินทร            เรื่องราชาธิราชใหความเพลดิเพลิน  และใหความรู
เกี่ยวกับกลศกึ ตลอดจนเปนความเรยีงรอยแกวที่มีสํานวนโวหารที่ดดีวย    สําหรับความเปนมาของ
เรื่องราชาธริาชนี้มีวา    
 
                  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งพระองคทรงปราบดาภิเษกเปน 
          พระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรสีมัยรัตนโกสินทร        คร้ังนั้นพระองคมีพระราชเจตนารมณในการ 
          สรางหนังสือใหคงไวเปนแบบฉบับสําหรบัพระนครทั้งฝายศาสนาจกัรและพระราชอาณาจักร        ซึ่ง       
           ประกอบดวยคัมภีรทางพทุธศาสนา กฎหมาย  ตํารา ราชประเพณีและพงศาวดาร  ทั้งนี้ทรงพระกรุณา 
           โปรดเกลาฯ ใหประชุมบรรดาลูกขุน และผูรูชาํนาญการแบบแผนเรื่องราวโบราณแตดั้งเดมิ   เพื่อชวย 
            กันเรียบรียงแลวจึงทรงตรวจแกไขอีกชั้นหนึ่ง 
                  อยางไรก็ตามในสวนพงศาวดารนั้นพระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนักปราชญ     และกวี 
____________________________ 
                               ๒๙ผูวจิัยจะศกึษาเปรียบเทียบบทละครรองกบัเรื่องเดมิในแงของกลวิธกีารดัดแปลง 
เนื้อเรื่องในบทที่ ๓    และเรื่องกลับรายกลายดี  จูบส่ัง  แทนที่ พอโตงกระยาสารท- ขี้ขลาดแกมหยิ่ง     
เพ็ชรน้ําเงิน  ราชพงษาวดารจีน ยุค ไตเช็ง ชุด พระเจาเกีย้นหลงทนงเสนห และ โรสิตานั้น      ผูวิจยั
ไมพบเรื่องเดมิจึงมิไดนํามาศึกษาในดานกลวธิีการดัดแปลงเนื้อเรื่อง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๒ 
 
            ในราชสาํนักแปลพงศาวดารตางชาติ เปนตนวา   พงศาวดารจีน เชน ไซฮ่ัน  เลียดกก   สามกก    และ   
            พงศาวดารมอญ ดังนั้นพงศาวดารมอญเรื่องราชาธิราชจึงปรากฏดวยเหตุผลดังกลาว 
                    การแปลและเรียบเรียงเรื่องราชาธิราชปรากฏหลักฐานในบานแผนกของพระสมุทราชาธิราช 
            วาพระพุทธเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหเจาพระยาพระคลัง (หน)   พระยาอินทรอัคราช                 
            พระภิรมรัศมี   และพระศรีภูริปรชีา เรียบเรียงเรื่องราชาธิราชใหเปนภาษาไทยที่สมบูรณ เพื่อจะได 
            เปนประโยชนสืบไป๓๐ 
 
                  ราชาธิราช กลาวถึงเหตุการณในประวัติศาสตรแตมกีารสรางเรื่องราวของเหตุการณ ซ่ึงมี
ปมขัดแยงของตัวละครที่เราความสนใจใหผูอานอยากติดตามเรื่อง     กสุุมา รักษณี   กลาวไวสรุปได 
วาราชาธริาชมไิดเปนบนัทึกประวัติศาสตรเหมือนพงศาวดารทัว่ไป           ราชาธิราชมนีาฏลักษณที ่
ดึงดูดความสนใจของผูอาน ราชาธริาชไมเนนบทพรรณนาที่ใชอลังการมากอยางลลิติตะเลงพาย แต
มีจุดเดนอยูที่เรื่องราวของเหตุการณมากกวาภาพที่เกิดจากบทพรรณนา         เหตุการณที่เกดิและจบ 
ลงแตละตอนตางมีเอกภาพและมีความเขมขนของเนื้อเรื่อง                จนทําใหมีความสําคัญทัดเทยีม 
กัน        เปนวรรณกรรมทีร่อยเรื่องราวแตละตอน  (episode)    เขาไวดวยแกนสําคญัคือเรื่องราวของ  
พระเจาสีหราชาธิราช ๓๑ 
                  ราชาธิราชเราความสนใจของผูอานใหใครตดิตามเหตุการณตาง ๆ ที่มีปมขัดแยงของตวั
ละคร และมีรสตาง ๆ เชน รสรัก รสกลาหาญ รสโศกเศรา เปนตน ดวยเนื้อเรื่องที่มีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินนีจ้งึทําใหมีผูที่นําเรื่องนี้มาประพันธเปนบทละคร      เชน  หลวงพัฒนพงศภักด(ีนายทิม 
สุขยางค)  ประพันธบทละครพันทางเรื่อง ราชาธริาช     เพื่อใหคณะละครผสมสามัคคีของเจาพระยา
มหินทรศักดิธ์าํรงแสดง   ตอมาพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงนําวรรณคดี 
เรื่อง ราชาธริาช       ตอน  แตงตั้งมะสะลุมเปนสมิงนครอินทร     มาดดัแปลงเปนบทละครรองเรือ่ง
ราชาธริาช ตอน มะสะลุมครองเมือง  และทรงใชนามปากกาวา “ พระศรี ”   
                 ราชาธิราช  ตอน แตงตั้งมะสะลุมเปนสมิงนครอินทร   กลาวถึงเหตุการณตอนที่มะสะลุม 
ทหารของพระเจาราชาธริาชใชอุบายจนตัดศีรษะมะกรานไดสําเรจ็        พระเจาราชาธริาชจึงทรงให 
มะสะลุมครองเมืองตึกคลา และพระราชทานหญิงงามใหเปนรางวลั      เมื่อผูทรงพระนิพนธทรงนาํ 
 
_____________________________ 
                               ๓๐ เจาพระยาพระคลัง(หน)และคณะ, ราชาธริาช, พิมพครั้งที่๑๖  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๗),๑. 
                               ๓๑ กุสุมา รักษมณี “นาฏลักษณในราชาธริาช,” ใน วรรณสารวจิัย(กรุงเทพฯ :สํานักพมิพ 
แมคําผาง, ๒๕๔๗),๗๐-๗๑. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๓ 
 
เหตุการณตอนนี้มาดัดแปลงเปนบทละครรอง      พระองคทรงรักษาโครงเรื่องเดิมไว          และทรง
ตัดเหตุการณบางเหตุการณออกไปเพื่อใหมะสะลุมเปนพระเอกที่มีบทบาทที่สําคัญที่สุดในเรื่อง และ 
ทําใหเนื้อเรื่องมีความกระชับยิ่งขึ้น       ทรงเนนใหเห็นถึงการใชกลศึกทีแ่ยบยล         และบทบาทที่
เดนชัดของตวัละคร   “มะสะลุม ”  ที่มีพรอมทั้งสติปญญา   และความองอาจกลาหาญจนสามารถตัด
ศีรษะมะกรานไดสําเรจ็       อีกทั้งยังทรงเพิ่มบทรกัระหวางมะสะลุมกบันางเกษราดวย      บทละคร
เรื่องน้ีจึงทั้งมวีีรรส และศฤงคารรสซึ่งมีความสนุกสนานและนาตดิตามอยางยิ่ง    
                                                ๒. ๑. ๑. ๒    บทละครรองเรือ่งราชพงษาวดารพมายุคราชาธฤิทธิ์    
ตอน พิศพมาหึง 
                                               พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงนําวรรณคดี     
เรื่อง ราชาธริาช  ตอน  ฉางกายชวยนางมังคละเทวีมาดดัแปลงเปนบทละครรองเรื่อง ราชพงษาวดาร
พมา ยุคราชาธฤิทธิ์ ตอน พิศพมาหึง  และทรงใชนามปากกาวา “พระศรี ”     
                  ราชาธิราช       ตอน  ฉางกายชวยนางมังคละเทวี            กลาวถึงเหตุการณตอนที่ฉางกาย
ไดชวยเหลือนางมังคละเทวท่ีีพลัดหลงไปในปา   ภายหลังพระเจาฝรั่งมังฆองทรงหึงหวงนางมังคละ
เทวีจึงสั่งประหารชีวิตฉางกาย    เหตุการณตอนน้ีทําใหรูสึกสงสารฉางกายทีร่ักษาหนาที่และมีความ 
จงรกัภกัดีตอเจานายแตกลับตองถูกประหารชีวิต เมื่อพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธิปประพันธ
พงศทรงนําเหตุการณดังกลาวมาดัดแปลงเปนบทละครรอง  พระองคทรงคงเหตุการณสําคัญในเรือ่ง
ไว  และทรงเพิ่มอารมณโศกดวยการเพิ่มบทบาทของตัวละครประกอบ      เชน       เพ่ิมบทบาทของ 
ครอบครวัของฉางกายที่ตางก็พากันมาหาฉางกายกอนทีจ่ะถูกประหาร     ความอาลยัรักของฉางกาย
ที่มีตอครอบครัว  และการคร่ําครวญของครอบครวัฉางกายที่ตองสูญเสียผูนําไป          ชวยเนนย้ําให
ผูอานเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจตัวละคร กอใหเกิดอารมณโศกอยางลกึซ้ึง        อีกท้ังสรางอารมณ
สะเทือนใจไดเปนอยางด ี
                                                 ๒. ๑. ๑. ๓  บทละครรองเรือ่งราชพงษาวดารจีนยุค สามกก ตอน ตั๋ง
โตะหลงกลนางเตียวเซี่ยน  
                                                                    สามกก  ใหความเพลดิเพลินเพราะมีเหตุการณทีแ่สดงถึง
ความขัดแยงระหวางตัวละครเพื่อชิงความเปนใหญในบานเมือง  และมกีารใชกลอุบายของตัวละคร
ในการทําศึกสงคราม  นอกจากนี้ยังจัดเปนความเรยีงที่มกีารใชภาษาทีด่ีอีกดวย            สมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลาวถึงตํานานของเรื่องสามกกวา 
 
                       หนังสือสามกกไมใชเปนพงศาวดารสามัญ    จีนเรียกวา   “ สามกกจี ่”   แปลวาจดหมายเหต ุ
           เรื่องสามกกเปนหนังสือ     ซึ่งนักปราชญจีนคนหนึ่งเลือกเอาเรื่องในพงศาวดารตอนหนึ่งมาแตงขึ้น 
           โดยประสงคจะใหเปนตําราสําหรับศกึษาอุบายการเมืองและการสงคราม    และแตงดีอยางยิ่งจึงเปน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๔ 
 
           หนังสือเรื่องหนึ่งซึ่งนับถือทั่วไปในประเทศจีนและตลอดไปจนถึงประเทศอื่น ๆ     ตนตํานานของ 
           หนังสือสามกกนั้นทราบวาเดิมเรื่องสามกกเปนแตนิทานสาํหรับเลากันอยูกอน  เมื่อถึงสมัยราชวงศ 
            ถัง (พ.ศ. ๑๑๖๑-๑๔๔๙) เกิดมกีารเลนงิ้วข้ึนในเมืองจีน     พวกง้ิวก็ชอบเอาเรื่องสามกกไปเลนดวย 
            เรื่องหนึ่ง   ตอมาถึงสมัยราชวงศหงวน (พ.ศ. ๑๘๒๐-๑๙๑๐) การแตงหนังสือจีนเฟองฟูขึ้นมีผูชอบ 
            เอาเรื่องพงศาวดารมาแตงเปนหนังสืออาน     แตก็ยังไมไดเอาเรื่องสามกกมาแตงเปนหนังสือจนถึง 
            สมัยราชวงศไตเหม็ง(พ.ศ. ๑๙๑๑-๒๑๘๖)จึงมีนักปราชญจีนชาวเมืองฮั่งจ๋ิวคนหนึ่ง    ชื่อลอกวนตง 
            คิดแตงหนังสือเรื่องสามกกขึ้น  เปนหนังสือ ๑๒๐  ตอน   ตอมามีนักปราชญจีนอีก ๒ คน คนหนึ่ง 
            ชื่อเมาจงกังคิดจะพิมพหนังสือสามกกจึงแตงคําอธิบายและพังโพยเพิ่มเขาแลวใหนักปราชญจีนอีก 
             คน๑ ชื่อกิมเสี่ยถางอานตรวจ    กิมเสี่ยถางเลื่อมใสในหนังสือเรื่องสามกกชวยแกไขคําพังโพยของ 
            ของเมาจงกังแลวแตงคําอธิบายของกิมเสี่ยถางออกเปนทํานองคํานํา       มอบใหเมาจงกังไปแกะตัว 
             พิมพตีพิมพหนังสือเรื่องสามกกขึ้น        หนังสือสามกกจงึไดมีฉบับพิมพแพรหลายในประเทศจีน   
              และไดฉบับตอไปถึงประเทศอื่น ๆ๓๒ 
 
                  นอกจากนีพ้ระองคทรงกลาวถึงการแปลหนังสือสามกกเปนภาษาไทยสรปุไดวา          
พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมพีระราชดํารัสใหแปลหนังสอืพงศาวดารจนีเรื่อง สามกก             
โดยโปรดใหเจาพระยาพระคลัง(หน)อํานวยการแปลเรือ่งนี้๓๓ 
                   สามกกมีเนื้อเรื่องที่มีความสนกุสนาน            ดังนั้นจึงมผีูที่นําเรื่องนี้มาดัดแปลงเปนบท 
ละคร     เชน   นายทิม สุขยางค  ประพันธบทละครพนัทาง เรื่องสามกก    และพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระนราธปิประพันธพงศ            ทรงเปนอีกผูหนึ่งทีท่รงพระนิพนธบทละครรองเรื่องสามกก   
พระองคทรงเลือกเหตุการณ ตอนตั๋งโตะหลงกลนางเตยีวเสียนมานิพนธเปนบทละคร     ทรงตั้งชื่อ
เรื่องวา  ราชพงษาวดารจีนยคุ สามกก ตอน ตั๋งโตะหลงกลนางเตียวเซีย่น และทรงใชนามปากกาวา 
“ เหม็งกุยบุน ”    
                  สามกก ตอน ตั๋งโตะหลงกลนางเตียวเสียน กลาวถึงเหตุการณตอนท่ีอองอุนใหเตียวเสียน
ทํามารยาหลอกใหตั๋งโตะกับลิโปผดิใจกันจนทําใหลโิปสังหารตั๋งโตะ          เหตุการณตอนน้ีมีความ
นาสนใจหลายประการ        เชน แสดงถึงการใชกลอุบายที่แยบยล     และการใชสตรเีปนเหยื่อลอให
ศัตรูหลงกล     ซ่ึงทําใหเห็นวา บุรษุไมควรมองขามสตรเีพราะจริตมารยาของสตรีสามารถสยบบรุษุ
ได          หากขุนศึกผูใดหลงใหลในสตรมีากเกินไปก็อาจเกิดความหายนะไดในที่สุด               เมือ่ผู
ทรงพระนิพนธทรงนําเรื่องนี้มาดัดแปลงเปนบทละคร พระองคทรงคงเนื้อเรื่องเดิมไว ทรงถายทอด
บทบาทของตัวละครเอกใหตรงกับในหนังสือ   เชน การแสดงบทบาทของตัวละคร  “ ตั๋งโตะ ” วามี 
_____________________________ 
                              ๓๒กรมศลิปากร, ตํานานเรือ่งสามกก (กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพแพรพิทยา, ม.ป.ป.), ๗-๘. 
                              ๓๓ เรื่องเดยีวกัน , ๙-๑๑. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๕ 
 
ทั้ง ความรกั  ความโกรธ  ความหลง   และความเขลาเบาปญญา   ในยามที่ตกอยูใตอํานาจของมารยา 
ของนางเตียวเซี่ยน  เตียวเซี่ยนเปนหญิงที่มากจริตมารยา   และลีโ่ป เปนคนหูเบาและลุมหลงในสตรี  
เปนตน   นอกจากนีผู้ทรงพระนิพนธทรงเปลี่ยนช่ือตัวละครบางตวั   เชน เตียวเสียน เปน เตียวเซี่ยน 
อองอุน เปนวัง่ยุน  และเพื่อใหบทละครรองมีลักษณะเดนในดานการใชกลอุบายดวยจริตมารยาของ
สตรี        ทรงเพิ่มบทบาทของเตียวเซี่ยนใหมีจริตมารยามากกวาในหนังสือซึ่งทําใหเนื้อเรื่องมีความ
สนุกสนานมากยิ่งขึ้น 
                                      ๒. ๑.  ๒  บทละครรองท่ีมีที่มาจากวรรณกรรมไทย 
                                                      บทละครรองที่มโีครงเรือ่งที่มาจากวรรณกรรมไทยมีอยูจํานวน    
๘   เรื่องประกอบดวย บทละครรองที่มโีครงเรื่องท่ีมาจากพงศาวดารไทย จํานวน  ๒ เรื่อ   บทละคร
รองท่ีมโีครงเรือ่งมาจากพงศาวดารพมา  จํานวน ๒ เรื่อง    บทละครรองที่มีโครงเรื่องมาจากตํานาน 
จํานวน ๑ เรื่อง      บทละครรองท่ีมโีครงเรือ่งมาจากนิทานทองถิ่น จํานวน ๑ เรื่อง  บทละครรองทีม่ี
โครงเรื่องมาจากนิทานอิงบคุคลที่มีอยูจริงในสมัยของผูทรงพระนิพนธจํานวน ๑ เรือ่ง บทละครรอง
ที่มีโครงเรื่องมาจากนวนยิาย จํานวน ๑ เรือ่ง การศึกษาที่มาของโครงเรื่องของบทละครรองมดีังนี ้
                                               ๒. ๑. ๒. ๑ บทละครรองทีมี่โครงเรือ่งมาจากพงศาวดารไทย             
                                                                 บทละครรองท่ีมีโครงเรื่องที่มาจากพงศาวดารไทย        มี
จํานวน ๓ เรื่อง ไดแก ขบถธรรมเถยีร พระพุทธเจาเสือ และเลือดอยธุยา(หวลใหใจหาย)    
                                                          ๒. ๑. ๒. ๑. ๑ บทละครรองเรือ่งขบถธรรมเถียร 
                                                                                บทละครรองเรื่องขบถธรรมเถียรมีโครงเรื่องมา
จากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา  ซ่ึงกลาวถึงเหตุการณในรัชสมัยของของพระเพทราชาธิราชวา  
ธรรมเถยีรขาหลวงเกาของเจาฟาอภัยทศไดกอการกบฏตอพระเพทราชา        เมื่อพิจารณาบุคคลและ
เหตุการณตาง ๆพบวา     เรื่องนี้กลาวถึงบุคคลและเหตุการณตาง ๆ ตรงกันกับพระราชงศาวดารกรุง 
ศรีอยธุยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตนวัดพระเชตุพน       พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา   ฉบับความ
สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส    และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ พระราชหัตถเลขา        
                  สมเด็จพระพนรัตน วัดพระเชตพุน ประพันธพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาขึ้นหลังป 
พ.ศ. ๒๓๓๘ และมีการตีพมิพหนังสือนี้เปนครั้งแรก     เมื่อป พ.ศ. ๒๔๐๗    เนื้อเรือ่งกลาวถึงการ 
สรางกรุงศรีอยุธยา  เมื่อป พ.ศ. ๑๘๙๓ จนเสียกรุงศรีอยธุยาครั้งหลังคอืในปพ.ศ. ๒๓๑๐๓๔ สําหรบั
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสนั้น   สมเดจ็ฯ กรมพระยา
ดํารงราชานภุาพ ทรงวินิจฉยัวา 
_____________________________ 
                               ๓๔ สรุปความจากกรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัสมเด็จพระ 
พนรัตน วดัพระเชตพุน, พมิพครั้งท่ี๔ ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคลังวทิยา, ๒๕๑๔), ๑-๖. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๖ 
 
                  พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหัว      โปรดใหอาราธนากรมสมเด็จพระปรมานุชิตฯ   ทรง 
            เรียบเรียงพงศาวดารสังเขปขึ้น   รวมทั้งพงศาวดารยอตอตอนสังเขปนั้นดวย   เหตุที่สับสนกันนั้น  
            ทรงอธิบายไววาเมื่อพิมพคร้ังแรก       หมอบรัดเลเห็นจะไดตนฉบับพระราชพงศาวดารสังเขปมา 
            พรอมกับพระราชพงศาวดารฉบับความพิสดาร(ที่พิมพไวขางตนในชุดนี้)     และพิมพรวมกันไป  
            ทําใหเกิดความเขาใจไปวาฉบับความพิสดารนั้นเปนพระนิพนธกรมสมเดจ็พระปรมานุชิตชิโนรส  
            ความจริงพระนิพนธเปนพระราชพงศาวดารสังเขป    ที่พิมพไวตอทายในหนังสือเลม   ๒     ของ 
            หนังสือนี้โดยเริ่มเร่ืองตัง้แตกษัตริยไทยแหงเมืองเชียงรายอพยพลงมาตั้งเมืองใหมที่แปบรางสราง  
            นครไตรตรึงษขึ้น กับมีเร่ืองทาวแสนปมแทรกอยูดวย ๓๕ 
 
                  สวนพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระราชหัตถเลขานั้น            พระบาทสมเดจ็ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมรีับสั่งใหกรมหลวงวงศาธริาชสนิททรงชําระ            แลวนําตนฉบับขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงตรวจแกไข    หนังสือพระราชพงศาวดาร 
ฉบับนี้กลาวความตั้งแตสรางกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงรัชกาลท่ี ๑ กรุงรัตนโกสินทร  จบความเพยีงจลุ  
ศักราช ๑๑๕๒(พ.ศ. ๒๓๓๓) ๓๖ 
                  พระเจาบรมวงศเธอ     กรมพระนราธิปประพันธพงศ ทรงดัดแปลงเหตุการณในพระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยธุยา ตอน ขบถธรรมเถียร ใหมาเปนบทละครรอง        และทรงใชนามปากกาวา 
“ ประเสริษฐอักษร ”  พระองคทรงคงเหตุการณสําคัญในเรื่องไวเกือบทั้งหมด         ยกเวนเหตุการณ
ตอนที่พระเพทราชาทรงทราบวาธรรมเถียรกอกบฏ       เพราะทรงมพีระประสงคใหกรมพระราชวัง
บวรมหาสระศักดิ์เปนตวัละครเอกที่มีบทบาทดานการสูรบ         บทละครรองเรื่องขบถธรรมเถียรมี
ความนาสนใจทั้งในดานการสรางเหตุการณท่ีแสดงถึงการใชอุบายและกลศึก          และการสรางตัว
ละครที่มีความองอาจกลาหาญ รวมทั้งทําใหเห็นวาความมักใหญใฝสูงจะนํามาซึ่งความหายนะ 
                                                          ๒. ๑. ๒. ๑. ๒ บทละครรองเรื่องพระพุทธเจาเสือ 
                                                                                  บทละครรองเรื่องพระพุทธเจาเสือมีโครงเรื่อง
มาจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา    ตอน    สําเร็จโทษเจาพระขวัญ       การสรางตัวละครและ 
 
_____________________________ 
                               ๓๕กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบับหลวงสารประเสรฐิ และ ฉบับ
กรมสมเดจ็พระปรมานุชติชโินรส และฉบบัพงศาดารเหนือ ฉบับพระวิเชียรปรชีา(นอย), เลม ๑ 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพครุุสภา, ๒๕๐๔),ข-ค. 
                               ๓๖สรุปความจากกรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหตัถเลขา , เลม ๑ 
(กรุงเทพฯ :  อมรการพิมพ, ๒๕๑๖), ๓. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๗ 
 
เหตุการณในเรื่องตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา  ฉบับ สมเด็จพระพนรัตน วัดพระเชตพุน        
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับความสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส             และพระราช 
พงศาวดารกรงุศรีอยธุยา ฉบับพระราชหัตถเลขา        บทละครเรื่องนีพ้ระเจาบรมวงศเธอ   กรมพระ
นราธิปประพนัธพงศทรงเปนผูทรงพระนพินธและทรงใชนามปากกาวา   “ ประเสรษิฐอักษร ”    
                  เหตุการณในพระราชพงศาวดารสรางอารมณสะเทือนใจ   เนื่องจากพระพุทธเจาเสือทรง
สําเร็จโทษเจาพระขวญัซึ่งเปนเด็กทีไ่รเดียงสา  เมื่อมีการดัดแปลงเปนบทละครรองผูทรงพระนิพนธ
ทรงคงเหตุการณสําคญัของพระราชพงศาวดารไวเกือบท้ังหมด     และทรงเพิ่มการแสดงความอาลัย
รักของกรมหลวงโยธาทพิและพระเพทราชาที่มีตอเจาพระขวญัเพื่อสรางบรรยากาศที่โศกเศรา  เรือ่ง 
พระพุทธเจาเสือนี้มีเรื่องราวของความขัดแยงระหวางกษัตรยิและพระบรมวงศานุวงศ ซึ่งมีสาเหตุมา
จากความอยากไดอํานาจโดยมิไดคํานึงถึงคุณธรรม    ความขัดแยงนี้นํามาซึ่งความโศกเศราสะเทือน 
ใจ                
                                                          ๒. ๑. ๒. ๑. ๓  บทละครรองเรือ่งเลอืดอยุธยา (หวลใหใจหาย)   
                                                                                  บทละครรองเรื่อง เลอืดอยุธยา (หวลใหใจหาย) 
มีเหตุการณบางสวนที่กลาวถึงประวัติศาสตรของกรุงศรอียุธยา ตอน  เสียกรุงครั้งท่ีสอง  เหตุการณ  
ดังกลาวไดปรากฏอยู ในคําใหการชาวกรุงเกา๓๗ และพระราชพงศาวดาร ฉบับ พระราชหัตถเลขา๓๘ 
เปนตน        
                  จวงจันทน จนัทรคณา ประพันธบทละครรองเรื่องนีแ้ละใชนามปากกาวา  “ พรานบรูพ ”   
ผูประพนัธไดสมมติเรื่องราว   และเหตุการณท่ีตวัละครประสบโดยใหมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ
ในประวัติศาสตรของกรุงศรอียุธยา ตอน เสียกรุงครั้งที่สอง     พมายกไพรพลมาตกีรุงศรีอยุธยาและ
ชาวบานในหมูบานมะขามพุมรวมแรงรวมใจกันตอสูกบัพมา    และมบีางสวนถกูจบัไปเปนเชลยศึก 
แมวาจะตองเปนเชลย  แตคนไทยก็ยังคิดท่ีจะตอสูกับพมาเพื่อขับไลทหารพมาใหพนไปจากแผนดิน
ไทย  
                  ผูประพันธสรางตวัละครเอกใหเปนคนไทยที่มคีวามรกัชาติบานเมือง          และมีการนํา
เหตุการณทางประวัติศาสตรและชื่อเมืองท่ีปรากฏในสมัยน้ัน     มาหลอมรวมกับจินตนาการแลวผกู
เปนเรื่องขึ้น    ผูประพนัธสรางเรื่องใหนาสนใจดวยการสรางเหตุการณที่มีการสูรบซึ่งแสดงถึงความ
รักชาติสลับกบัเหตุการณทีแ่สดงถึงความรักระหวางชายหญิง          นอกจากนีย้ังมีการแสดงอารมณ 
_______________________________        

                               ๓๗อนันต อมรรตยั, บรรณาธกิาร, คําใหการชาวกรุงเกา(กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดั
พิมพลายเสือ,๒๕๔๔), ๑๕๑-๑๖๕. 
                   ๓๘กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา, ภาคจบ (กรงุเทพฯ : โรง
พิมพอักษรสัมพันธ, ๒๕๐๕), ๒๔๓-๓๑๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๘ 
 
โศกเศราของตวัละครดวย   เชน  อารมณโศกเศราของชาวบานมะขามพุมเมื่อพบวาบานเมืองนั้นเต็ม
ไปดวยรองรอยของความเสยีหายเพราะถกูขาศึกทําลาย     และสรางอารมณสะเทือนใจโดยการสราง
ตัวละครที่เปนบิดาเลีย้งชาวพมาใหมีความรักเด็กไทยที่ตนอุปถัมภเลีย้งดู       ตอมาเมือ่เด็กคนนัน้โต
ขึ้น ไดสังหารบิดาเลีย้งเพราะเปนศัตรูของชาติบานเมือง     ผูอานจึงรูสึกหดหูใจท่ีเห็นเด็กหนุมคนนี้
สังหารบิดาเลีย้งของเขา           อยางไรก็ตามเรื่องนีแ้ฝงน้าํเสียงวาการกระทําของเด็กหนุมชาวไทยนี้ 
มีความเหมาะสมเพราะแสดงถึงความรักชาติบานเมืองวามีความสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด                และ
เหมาะสมที่จะเปนบทประพนัธท่ีปลุกใจใหรักชาต ิ
                                                 ๒. ๑. ๒. ๒ บทละครรองที่มีโครงเรือ่งมาจากพงศาวดารพมา    
                                                                    บทละครรองที่มีโครงเรื่องมาจากพงศาวดารพมา   ไดแก   
มหาราชวงศพมา (แผนดนิพระเจาสีปอมินทร) และมิตตาซิลิวะตั่ว (ฤาตายเพราะรกั)       
                                                          ๒. ๑. ๒. ๒. ๑  บทละครรองเรือ่งมหาราชวงศพมา (แผนดิน
พระเจาสีปอมินทร)   
                                                                                   บทละครรองเรื่องน้ีมีโครงเรื่องมาจากพระราช
พงศาวดารพมา  เลม ๓    ตอนที่ ๒๙  พระเจาธีบอมินทรเสวยราชย และส้ินสุดท่ีเลม ๔    ตอนที่ ๓๐   
คือสงครามระหวางพมากับอังกฤษครั้งที่ ๓  จนถึงการเสียมหานครมัณฑเลหรือกรุงพมาแกอังกฤษ         
พระราชพงศาวดารพมานี้ พระเจาบรมวงศเธอ   กรมพระนราธิปประพนัธพงศ       ทรงพระนิพนธ       
และพระองคทรงนําพระราชพงศาวดารพมามาดัดแปลงเปนบทละครรอง         ทรงใชนามปากกาวา 
“ ประเสริษฐอักษร ”    
                  พระราชพงศาวดารพมากลาวถงึเหตุการณความวุนวายในราชสํานักของพมา  ซึ่งเกิดจาก
ความไมเอาใจใสของพระมหากษัตรยิในการปกครองขาราชบริพารใหอยูเยน็เปนสุข    และพระองค
ยังทรงตกอยูใตอํานาจของสตรีซึ่งมีสวนทาํใหราชวงศตองลมสลายอีกดวย          นอกจากนีพ้ระราช
พงศาวดารพมายังใหความรูเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตรของพมาซึ่งมีความนาสนใจอยางยิ่ง     
                  เมื่อพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงนําพระราชพงศาวดารพมามา 
ดัดแปลงเปนบทละครรอง   พระองคทรงรักษาเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรเอาไว    และมกีาร
เพิ่มตัวละคร เชน พระสนมเอก และเพิ่มบทบาทของตัวละคร     เชน  การแสดงความรักของพระเจา 
ธีบอหรือสีปอมินทรกับพระสนม         การแสดงความหึงหวงและความอิจฉาริษยาของพระมเหสีท่ี
ทรงมีตอสตรทุีกคนที่กษตัรยิทรงสนพระทัย     การแสดงความรูสึกเสียใจ  โศกเศราและสะเทือนใจ
ของเหลาพระสนมที่ถูกประหารชีวิตอยางไรความยุตธิรรม  เปนตน การเพิ่มบทบาทของตัวละครนี้
ทําใหเรื่องมีอรรถรสมากขึ้น   อีกทั้งยังทําใหผูอานไดแงคิดวาการที่ตัวละครตองประสบกับความสุข
และความทกุขนั้นเปนเพราะตัวละครเหลาน้ันตางก็ตกอยูภายใตอํานาจของกิเลสตณัหาทั้งสิ้น    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๙ 
 
                                             ๒. ๑. ๒. ๒. ๒  บทละครรองเรื่องมิตตาซลิวิะตัว่(ฤาตายเพราะรกั) 
                                                                       บทละครรองเรื่องมิตตาซิลวิะตัว่(ฤาตายเพราะรกั) มี
โครงเรื่องที่มาจากพระราชพงศาวดารพมา   เลม  ๔   ตอนที่   ๓๒         บานเมืองกลบัสงบราบคาบ       
บทละครเรื่องนี้พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธิปประพันธพงศ ทรงพระนิพนธขึ้น และทรงใช
นามปากกาวา “ พระศร”ี    
                  พระเจาบรมวงศเธอ    กรมพระนราธิปประพนัธพงศ ทรงผกูเรื่องขึน้ใหม      โดยทรงนํา 
เหตุการณที่ชาวพมาไดรวมกนักูชาติบานเมอืงมาผูกเปนปมของเรื่อง บทละครเรื่องน้ีมคีวามโดดเดน 
ในแงของการแสดงเรื่องราวของความรกัแบบโศกเศราสะเทือนใจ       เนื้อเรื่องกลาวถึงสามีภรรยาคู
หนึ่งที่รักกนัมาก  แตก็ตองพลัดพรากจากกันเพราะสงคราม       และเรือ่งจบลงดวยการตายของสามี
ผูอานจึงรูสึกสงสารและเห็นใจในชะตากรรมของตัวละครที่เปนคนดีและมีความรักชาติบานเมือง      
มิตตาซิลิวะตั่วมีเรื่องราวแบบโศกเศราเคลาน้ําตาซึ่งทําใหผูอานเกิดอารมณสะเทือนใจ                  
                                             ๒. ๑. ๒. ๒. ๓  บทละครรองที่มีโครงเรือ่งมาจากตํานาน             
                                                                      บทละครรองท่ีมีโครงเรื่องที่มาจากตํานาน          ไดแก  
ทาวกกกนาก (เมืองลพบุรี)    เรื่องน้ีมโีครงเรื่องมาจากตํานานของเมืองลพบรุี    พระเจาบรมวงศเธอ  
กรมพระนราธปิประพันธพงศทรงพระนิพนธ  ทรงใชนามปากกาวา “ พระศรี ”        
                  ตํานานเมืองลพบุรีกลาวถึงทาวกกกนากวาตองศรพระราม  และกลายเปนหินอยูที่ถ้ําแหง 
หน่ึงในจังหวดัลพบรุี๓๙        คนไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวมีความ
สนใจเกีย่วกับตํานานทาวกกกนาก    ดังท่ี กมล  เกตุศริิ  กลาวไววา        “ ชาวลพบุรีเมื่อสมัยกอน ๆ 
พากันตั้งขอสังเกตตอหญิงสาวสวยทีเ่ดินอยูตลาดคนเดยีว    เพราะตางเชื่อกันวาอาจเปนลูกสาวทาว
กกกนากไดออกมาซื้อน้ําสมสายชู            ความเชื่อถือท่ีวา ‘ หามนําน้ําสมสายชูเขาเมืองลพบรุีอยาง
เด็ดขาด’  เพ่ิงซาไปเมื่อประมาณ ๘๐ กวาปมานี้เอง ”๔๐     เมื่อคนในสมยันั้นสนใจเรื่องทาวกกกนาก         
ดังนั้นผูทรงพระนิพนธจึงทรงนําตํานานดงักลาวมาดัดแปลงเปนบทละครรองขึ้น      
                  บทละครเรื่องนีม้ีความสนุกสนานทั้งในแงของการสรางความตื่นเตน   และสรางอารมณ 
ขันใหแกผูอาน การสรางความตื่นเตน         เชน เหตุการณตอนที่ชายหนุมฝนไดพบกบัทาวกกกนาก 
ผูอานจะตองเอาใจชวยวาชายหนุมจะรอดจากการถูกยักษกินหรือไม     สวนการสรางอารมณขนันัน้   
ไดแก เหตุการณในตอนทายของเรื่องที่กลาววาชายชราไดทราบวาเขาพูดคุยกับคนสติไมดี         และ
หลงเชื่อไปวาคนสติไมดีนั้นเปนคนมีชาตติระกูลสูง มีการศึกษาดี   และมีคนรักเปนคนชั้นสูงดวยซ่ึง 
____________________________ 
                             ๓๙สรุปจาก สุวิทย สังโยคะ, “ ตํานานนิทานเกีย่วกับลพบรุ,ี ” ใน เอกสารประกอบการ
สัมมนาประวติัศาสตรเมอืงลพบรุี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ,๒๕๒๔), ๓๐๒-๓๐๓. 
                               ๔๐กมล เกตุศริิ,  เมืองลพบรุี (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพอักษรบรกิาร, ๒๕๐๗), ๒๒๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๐ 
 
แทที่จริงแลวคนรกัท่ีชายหนุมจินตนาการนั้นคือหญิงชราที่สติไมดี และอาศัยอยูรวมกับชายหนุมใน
โรงพยาบาลทีร่ักษาคนสติไมดีน่ันเอง      
                                               ๒. ๑. ๒. ๒. ๔ บทละครรองท่ีมีโครงเรือ่งท่ีมาจากนิทานทองถิ่น     
                                                                         บทละครรองที่มีโครงเรื่องที่มาจากนิทานทองถิ่น                                    
ไดแก    อีนากพระโขนง พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ      ทรงพระนิพนธเรื่อง
นี้และทรงใชนามปากกาวา “ หมากพญา ”   
                  ขอมูลเบ้ืองตนเกีย่วกับเรื่องนางนากพระโขนงมีอยูวา         เรือ่งนางนากพระโขนงนี้เปน
นิทานประจําถิ่นของภาคกลางซึ่งเลาสืบตอกันเปนเวลานาน     และตอมาจึงมีการประพันธเรื่องนาง
นากพระโขนงเปนลายลกัษณอักษร   เอนก     นาวกิมูล กลาวถึงการรูจักนางนากพระโขนง วา 
 
                  เรื่องชวงเวลาที่เกิดเหตุผีแมนากนี้คนคอนขางจะอยากรูกันมากวาเกดิสมัยใดแน  เพราะหนังที่ 
           สรางกันในภายหลังชอบสมมติเอาสมัยรชักาลที่ ๕ เปนหลัก        ถาลองหยิบหนังสือชีวิตและงาน 
           ของสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ พระนิพนธ  ม.จ. หญิงพูนพิสมัย  ดิศกลุ สํานักพิมพคลัง 
           วิทยารวมพิมพเมื่อปพ.ศ.๒๕๑๗มาอานดจูะพบวา ตอนทายสุดทรงกลาววาเมื่อสมเด็จกรมพระยาฯ  
            ยังเปนนายทหารรกัษาวังหลวงซึ่งผูเขียนคํานวณดูแลวประมาณใกล ๆพ.ศ. ๒๔๒๐    สมเด็จฯ กับ 
            เจาพี่เจานองลองทําสถติถิามคนเขาออกประตูวังวา๑. ทานขรัวโต(สมเด็จพระพุฒาจารย )  ๒. พระ 
            พุทธยอดฟาฯ รัชกาลที่ ๑    ๓. จําไมไดวาใคร ๔ อีนากพระโขนง ระหวางสี่คนนี้รูจักใครบาง   นา 
             แปลกที่คนรูจัก “ อีนากพระโขนง ” มากที่สดุ๔๑ 
 
                  สําหรับยุคสมัยและเรื่องราวที่เกิดขึ้น  เอนก นาวิกมลู กลาวไวใน      “ ตนตําหรับประวัต ิ
แมนากฉบับ ๒๔๔๒ ” สรุปไดวาหนังสือสยามประเภทฉบับมีนาคม ร.ศ.๑๑๘    (พ.ศ. ๒๔๔๒) ได  
ลงจดหมายของผูอานซึ่งใชนามแฝงวา  “ ผูรับสยามประเภทแตเดิม”   เขียนคําถามในรูปของโคลงสี ่
สุภาพถาม ก.ศ.ร.กุหลาบเกีย่วกับนางนากพระโขนง          และ ก.ศ.ร. กุหลาบไดตอบรอยแกวลงใน
หนังสือฉบับเดียวกัน ความวา 
 
                     จะเปนวันเดือนปใดจําไมได  เปนคําพระศรีสมโภช (บุด)วัดสุวรรณเลาถวายเสด็จอุปชฌาย 
             วาในรัชกาลที่ ๓ กรุงเทพฯ อําแดงนากบุตรขุนศรีนายอาํเภอ  บานอยูปากคลองพระโขนง   เปน 
              ภรรยานายชุมตัวโขนทศกรรฐในพระเจาบรมวงศเธอจาวฟากรมหลวงพิทักษมนตรี        อําแดง 
              นากมีครรภคลอดบุตรถงึอนิจกรรม  นายชุม ทศกรรฐ    สามีนําศพอําแดงนากภรรยาไปฝงไวที่ 
____________________________                                
                              ๔๑เอนก นาวิกมลู, เปดตํานานแมนากพระโขนง,  พิมพครั้งท่ี ๒ ( กรุงเทพฯ : สํานักพมิพ
โนรา,๒๕๔๕), ๒๕. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๑ 
 
              ปาชาวัดมหาบดุ ๆ  นี้ ที่พระศรีสมโภช (บุด)วัดสุวรรณ เปนผูสรางวัดมหาบุดตทานยังเปนมหา 
              บุดในรัชกาลที๒่ ศพอาํแดงนากฝงไวที่นั้นไมมีปศาจหลอกผูใด  เปนแตพระศรีสมโภชเจาของ 
              วัด มหาบุดเลาถวายพระเจาบรมวงศเธอ กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสวา  นายชุมทศกรรฐ 
              เปนคนมั่งมีเปนตานอยของนายสนเศรษฐี บุตรนายชุมมีชายหญิงหลายคน  แตลวนยังไมมีสาม ี
               ภรรยาท้ังสิ้น บุตรของนายชุมหวงสมบัติของบิดาเกรงวาบิดาจะมีภรรยาใหมจะกระจายทรัพย  
               สมบัติเสียหมดพวกลูกๆจะอดตาย  พวกผูชายจึงทําอุบายใชคนไปขวางปาชาวเรือตามลาํคลอง 
               ริมปาชาที่ฝงศพอําแดงนากมารดากระทํากิริยาเปนผดีุรายหลอกคนจนถงึชวย นายชุมถีบระหัด 
               น้ําเขานาแลวิดน้ําเรือ กูเรือของนายชุมที่ลมก็ได  บุตรชายแตงกายเปนหญิงใหคลายอําแดงนาก  
                มารดา ทํากิริยาเปนผีดรุายใหคนกลัวทั่วทั้งลําคลองพระโขนง เพื่อประโยชนความประสงคจะ  
               กันเสียไมใหผูหญิงมาเปนภรรยานายชุมบิดา  พระศรีสมโภชผูสรางวัดมหาบุดเลาถวายสมเด็จ 
               อุปชฌายแตเทานี้ ๔๒ 
 
                 เรื่องราวของนางนากพระโขนงนี้เปนท่ีรูจักกนัอยางกวางขวางในรัชสมัยของพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว      นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราช 
นิพนธเรื่องนากพระโขนงทีส่อง ในป พ.ศ. ๒๔๔๘  อีกดวย       ท่ีเรื่องของนางนากพระโขนงเปนที่
สนใจของคนทั่วไปนั้นเปนเพราะวามกีารกลาวถึงเรื่องราวของหญิงสาวผูหนึ่งท่ีรักสามีของเธอมาก
แมวาเธอจะเสยีชีวิตแลวแตวญิญาณของเธอก็ยังเฝาวนเวยีนอยูกับสามี      นอกจากนีว้ิญญาณอันนา
สะพรึงกลวัทีค่อยหลอกหลอนชาวบานยานพระโขนงยังเปนที่กลาวขวญัของคนไทยในสมัยน้ันดวย    
เมื่อเรื่องของนางนากสรางความประทับใจใหคนที่ไดยนิไดฟง   จึงมีสวนสําคัญท่ีทําใหพระเจาบรม
วงศเธอ     กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงนํามาดัดแปลงเปนบทละครรอง       
                  เมื่อผูทรงพระนพินธทรงนําเรือ่งนางนากพระโขนงมาดัดแปลงเปนบทละครรอง     ทรง 
รักษาเนื้อเรื่องที่กลาวถึงความรักที่มัน่คงของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีตอสามีเอาไว      และทรงเพิ่มเตมิ
เหตุการณเกีย่วกับการแสดงความดรุายของนางนากเพื่อสรางบรรยากาศที่นาสะพรึงกลวั    ผูอานจะ
เกิดจนิตนาการวานางนากเปนผีที่ดรุายมาก    เชน  การแสดงอิทธิฤทธิข์องนางนากเมื่อทราบวาสามี
ของนางคิดท่ีจะจากนางไป          นอกจากนี้การกลาวถึงการอยูรวมกันระหวางบุคคลตางภพ      คือ  
นางนากซึ่งเปนวญิญาณ  กบั นายมาก ซ่ึงเปนมนุษย เปนเรื่องที่เหนือธรรมชาติชวยสรางความสนใจ
ใหผูอานไดดี    จึงทําใหบทละครเรื่องนี้เปนท่ีรูจกัของคนในสมัยนั้นและยังเปนเรื่องท่ีคนใหความ
สนใจในเวลาตอมาดวย   ดังท่ีมีการนําบทละครรองเรื่องนี้ไปประพนัธในรูปแบบอื่น ๆ   เชน เรื่อง 
____________________________                                
                               ๔๒โคลงถามและคําตอบเรื่องอําแดงนากพระโขนง ในหนังสอืสยามประเภท เลม ๓ ตอน 
๑๑ ฉบับวันเสารท่ี ๑๐ มีนาคม ร.ศ.๑๑๘ อางถึงในเอนก นาวิกมลู, เปดตาํนานแมนากพระโขนง, 
๒๔. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๒ 
 
เลา  กลอนนิยาย   ภาพยนตร เปนตน 
                                                 ๒. ๑. ๒. ๒. ๕ บทละครรองท่ีมีโครงเรือ่งมาจากนิทานองิบุคคลท่ีมี
อยูจริงในสมัยของผูทรงพระนิพนธ 
                                                                         บทละครรองที่มีโครงเรื่องที่มาจากนิทานอิงบุคคลที่
มีชีวิตอยูจริงในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว      ไดแก         เรื่องขรวัอินทร
เทวะดาหรือตาอินเทวดานี้ซึ่งเปนบุคคลท่ีมอียูจริงในสมยันั้น     แตเรื่องเลาเกีย่วกับเขานั้นมีลกัษณะ
เปนนิทาน๔๓เพราะกลาวถึงอิทธิปาฏิหาริยของตาอินเทวดา        ตาอินเทวดาเปนบุคคลท่ีเปนท่ีสนใจ
ของคนไทยในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ดังนี้ 
 
                       คุณละออง มีเศรษฐี เขียนเร่ิมตนวา   “ เรื่องตาอินเทวดานี้ เกิดในปลายสมัยรชักาลที่ ๕  ตอ 
             รัชกาลที่ ๖ แกดังมาก  แมแกจะสิ้นชีวิตไปแลวคนก็ยังศรัทธาเลาเรื่องของแกสูกันฟงติดตอกันมา 
             อยางไมเบื่อหนายจนถึงรัชกาลที่ ๗             ผมผูบันทึกยอเรื่องนี้เคยไดยินชื่อตาอินเทวดาในสมัย 
             รัชกาลที่๗ พอถึงประมาณพุทธศตวรรษ ที่ ๒๕      มีทานผูใชนามวา พยัคฆ ไดรวบรวมเร่ืองราว 
             ของตาอินเทวดาพิมพเปนเลม ผมไดอานดูอีก  ประกอบกบัไดยินมาบาง      พิจารณาเห็นวาไมใช 
              เร่ืองเหลวไหลเสียทีเดียว เนื้อหาสาระของเรื่องที่เปนจริงนั้นมีอยู          จึงบันทึกไวแตขอใหญใจ 
              ความที่เห็นวาจริง เผยแพรไวอีกทอดหนึ่งเพื่อยืดอายุของเรื่องประหลาดนี้ไวอีกชวงหนึ่ง ๔๔ 
 
                  เรือ่งเลาเกีย่วกับตาอินเทวดาเปนท่ีสนใจของคนไทยในสมัยน้ันเพราะมีความสนุกสนาน
จากเหตุการณที่เหนือจริง    พระเจาบรมวงศเธอ   กรมพระนราธิปประพันธประพันธพงศ จึงทรงนํา 
เรื่องเลาเกีย่วกบัตาอินเทวดามาดัดแปลงเปนบทละครรอง    และทรงใชนามปากกาวา “ หมากพญา”         
                  บทละครรองเรือ่งขรัวอนิทรเทวะดามีโครงเรื่องที่แตกตางจากเรื่องเดิม            แตยังคงมี
ขรัวอนิทรเทวะดาเปนตัวละครเอก   และมกีารเปลีย่นแกนเรื่องใหเปนเรื่องของความรักท่ีไมสมหวงั
ซึ่งทําใหผูอานเกิดความประทับใจมากยิ่งขึน้         เรื่องนีม้ีเหตุบังเอิญทีท่ําใหเกิดปมปญหาของเรื่อง 
รวมทั้งมกีารสรางเหตุการณที่เหนือจริงดวย   นอกจากนีม้ีเหตุการณทีท่ําใหเกิดอารมณโศก        เชน 
ขรัวอนิทรเทวะดาตอสูกับขาศึกโดยไมยอมใชวิชาอาคมเพราะสํานึกตนวาไดกระทําผิดตออาวรณจึง
ทําใหเขาถูกขาศึกฆาตาย 
 
_____________________________ 
                               ๔๓สันยาสีบันทึกนิทานเรื่องนี้ไวและมีเรื่องยอในภาคผนวก 
                               ๔๔สันยาสี [นามแฝง] , ตาอนิเทวดา [ออนไลน], เขาถึงเมือ่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๐.เขาถึง
ไดจาก http://sanyasi.org/index/ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๓ 
 
                                                ๒. ๑. ๒. ๒. ๖ บทละครรองที่มีโครงเรือ่งมาจากนวนิยาย                       
                                                                        บทละครรองที่มีโครงเรื่องท่ีมาจากนวนยิาย    ไดแก     
เรื่องชวีิตบุเรงนอง      บทละครเรื่องนี้มโีครงเรื่องมาจากนวนยิายเรื่องผูชนะสิบทิศซึ่งโชติ แพรพันธ 
เปนผูประพันธ  และใชนามปากกาวา   “ ยาขอบ ”      ผูชนะสิบทิศ  เปนนวนิยายอิงประวัติศาสตรที่
ไดรับความนยิมมากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  ดังที่    สงัด      เปลงวานชิ   
กลาวไววา 
 
                  ในเวลาขณะนั้น คือป พ.ศ. ๒๔๗๖ ‘ ผูชนะสิบทศิ ’ ซึ่งลงพิมพในหนังสือรายวันประชาชาต ิ
            สํานักงาน    เพื่อที่จะไดรับหนังสือพิมพประชาชาติ ที่พิมพออกมาสด ๆ   จากแทนพิมพเพียงเพื่อ 
            เริ่มจะไดรับความนิยมจากผูอานมากยิ่งขึ้นตามลาํดับ     มีคนติดถึงขนาดนัง่รถยนตมาคอยอยูหนา         
            จะอานตอเร่ือง ‘ ผูชนะสิบทิศ’ เทานั้น... ๔๕ 
 
                  กอนท่ีโชติ  แพรพันธจะประพนัธเรื่องผูชนะสิบทิศนั้น   เขาไดประพนัธเรื่องยอดขุนพล 
มากอน เรื่องยอดขุนพลเปนเรื่องตอนตนของผูชนะสิบทิศ  เรื่องน้ีมเีนือ้หาเกือบ ๘,๐๐๐บรรทัดแตมี 
ที่มาจากพงศาวดารเพยีง ๘ บรรทัด สวนที่เหลือเกิดจากจินตนาการของผูประพนัธทั้งสิ้น    หลังจาก 
ที่มีการประพนัธเรื่องยอดขนุพลแลว โชติ แพรพันธ ไดประพันธเรื่องผูชนะสิบทิศและมกีารตีพิมพ 
เรื่องน้ีลงในหนังสือพิมพประชาชาติ ตั้งแตวันท่ี ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕    และจบภาคหนึ่งวันที่ 
๑๐ กุมภาพนัธ ๒๔๗๖๔๖ ผูชนะสิบทิศ กลาวถึงจะเด็ด  บตุรพระนมของกษัตริยมังตรา      ภายหลัง
จะเดด็ไดเปนกษัตริยของพมา ทรงพระนามวาพระเจาบเุรงนอง    จะเด็ดมีความสามารถทั้งดานการ
รบ การใชกลศึก อีกทั้งยังเปนนักรักดวย 
                  เรือ่ง ยอดขุนพล และ ผูชนะสบิทิศไดรับความนิยมมากในสมัยนั้น จนทําใหมีผูที่นําเรื่อง
ดังกลาวมาแสดงเปนละครรอง ชวย พลูเพ่ิม กลาววา   “ ยอดขุนพลไดมีละครคณะบนุนาคนําไปจดั
แสดง เขียนบทละครโดย ‘ แมแกว’ เมื่อใกลจะจบภาคสอง ก็มีโฆษณาประกาศสั่งจองผูชนะสิบทิศ  
ภาคสอง ในฉบับที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๔๗๗ ”๔๗ 
                  การที่หมอมสมเกลีย้งประพนัธบทละครรองเรื่องชวีิตบุเรงนองขึ้นนั้น         อาจมีสาเหตุ 
_____________________________ 
                               ๔๕สงัด  เปลงวานิช, “ยอดขุนพลฉบับพิมพครั้งที่หนึ่ง, ”  ใน ยาขอบอนสุรณ(กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพดอกหญา,๒๕๓๗), ๙๗-๙๙. 
                               ๔๖โชติ แพรพันธ[ยาขอบ] , ผูชนะสิบทิศ (กรงุเทพฯ : สํานักพิมพผดุงศึกษา,๒๕๑๔), ซ. 

                               ๔๗ ชวย พลูเพ่ิม, ผูชนะสิบทิศ ฉบับยอของยาขอบและอกัษราภรณ(กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพดอกหญา, ๒๕๔๕),๓๐๒. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๔ 
 
สองประการ   ประการแรก   ประพันธบทละครรองตามความนิยมของผูอานที่กําลังนิยมเรื่องผูชนะ
สิบทิศ   ประการที่สอง เรื่องผูชนะสิบทิศมีความสนุกสนานมาก    โดยเฉพาะการแสดงบทบาทของ 
จะเดด็ ซึ่งเปนผูท่ีชาญฉลาดและมีความสามารถหลาย ๆดาน  โดยเฉพาะการใชกลศกึ การเปนนักรบ
และเปนนักรักท่ีผูหญิงหลายคนตางก็หลงเสนหของบุรุษผูนี้        และดวยบทบาทที่เดนของจะเด็ดนี ้
ทําใหผูประพนัธตั้งชื่อบทละครเรื่องนี้วา “ ชีวิตบุเรงนอง ”   สําหรับเรือ่งชีวิตบุเรงนอง ตอนท่ีนํามา 
ศึกษานี้ มลีักษณะเดนตรงที่การแสดงความรักตางชนชั้นระหวางจะเด็ดกับเซนนี(ดัดแปลงมาจากตัว
ละครที่ช่ือตละแมจนัทรา) นอกจากการแสดงความรกัท่ีมีอุปสรรคระหวางชายหญิงแลว  เรื่องน้ียังมี
บทรักและบทพอแงแมงอนระหวางจะเด็ดกับเซนนีซึ่งชวยทําใหเรื่องมีความสนุกสนานยิ่งขึ้น                         
                              ๒. ๒ บทละครรองท่ีมีโครงเรือ่งมาจากตางชาติ                          
                                        บทละครรองที่มีโครงเรื่องมาจากตางชาติ ประกอบดวย         บทละครรอง 
ที่มีโครงเรื่องมาจากชาติตะวันตกจํานวน   ๑๘ เรื่อง          และบทละครรองท่ีมีโครงเรื่องมาจากชาติ
ตะวนัออก จํานวน  ๑  เรื่อง  บทละครรองท่ีมีโครงเรื่องมาจากชาติตะวันตก      ไดแก         บทละคร 
รองท่ีมโีครงเรือ่งมาจากวรรณกรรม อุปรากร และ ภาพยนตร      สวนบทละครรองที่มีโครงเรื่องมา
จากชาติตะวันออกนั้นมโีครงเรื่องมาจากวรรณกรรม           การศกึษาทีม่าของบทละครดังกลาวมีดงั 
ตอไปนี ้
                                       ๒. ๒. ๑.  บทละครรองที่มีโครงเรือ่งมาจากชาติตะวันตก 
                                                       บทละครรองท่ีมีโครงเรื่องที่มาจากชาติตะวนัตกนัน้มีท่ีมาจาก
วรรณกรรม อุปรากร ภาพยนตร และเรื่องเดิมซึ่งไมระบุรูปแบบ ดังนี ้
                                                   ๒. ๒ . ๑. ๑  บทละครรองท่ีมีโครงเรือ่งมาจากวรรณกรรมของ
ตะวนัตก 
                                                                          บทละครรองท่ีมีโครงเรือ่งที่มาจากวรรณกรรมของ
ตะวนัตกประกอบดวยเรื่องท่ีมีที่มาจาก  นิทาน เทพนิยาย นวนิยาย  นวนิยายแปล บทละคร     และ
จดหมายเหตุ  ดังนี ้
                                                                ๒. ๒. ๑. ๑. ๑ บทละครรองท่ีมีโครงเรือ่งมาจากนิทานของ
ตะวนัตก   
                                                                           ๒. ๒. ๑ . ๑. ๑. ๑ บทละครรองเรือ่งใจเด็ด 
                                                                                                       พระเจาบรมวงศเธอ      กรมพระ
นราธิปประพนัธทรงพระนพินธเรื่องใจเดด็    โดยทรงใชนามปากกาวา          “ ประเสริษฐอักษร ”   
ในหนาแรกของบทละครกลาววา    “ เลียนเคานิทานฝรัง่ ”     จึงสันนิษฐานวาผูทรงพระนิพนธทรง
ดัดแปลงโครงเรื่องจากนิทานของตะวนัตก    และทรงดดัแปลงตัวละครใหเปนคนไทยที่มีชีวิตอยูใน
สมัยน้ัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๕ 
 

                  เรือ่งนี้กลาวถึงหญิงสาวคนหนึง่ที่ไปขอใหทนายชวยวาความใหคนรัก  และยอมแตงงาน 
กับทนายหากคนรักชนะคดี   ความนาสนใจของเรื่องอยูที่การแสดงความสามารถและสติปญญาของ
ทนายความในการซักถามโจทย  พยานโจทย     จําเลย     และพยานจําเลย  และจูงใจใหอยากติดตาม
วาทนายความจะแกคดีไดหรอืไม      นอกจากนี้ยังแสดงถงึความมุงมั่นของนางเอกเพื่อชวยเหลือคน
รักใหรอดพนคดีความ  ซึ่งทําใหเกิดความประทับใจนางเอกที่มีความรกัที่ม่ันคง      มีความเสียสละ
และรกัษาสัจจะ     นอกจากนี้การท่ีทนายยอมใหนางเอกแตงงานกับคนรกัยังทําใหเกิดความซาบซึ้ง
ในความเสยีสละของทนายดวย 
                                                                           ๒. ๒. ๑ .๑. ๑. ๒บทละครรองเรือ่งชิ้นไตเหม็ง 
                                                                                                     บทละครรองเรื่อง   ช้ินใตเหม็ง   มี     
หนาแรกระบุวา   “ เลียนเคานิทานฝรั่ง ”     พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธิปประพันธพงศ ทรง
พระนิพนธเรื่องนี้    และทรงใชนามปากกาวา “ประเสริษฐอักษร ”            
                  ผูทรงพระนิพนธทรงดัดแปลงตัวละครใหเปนคนไทยที่มีชีวิตอยูในสมัยน้ัน       เรื่องนีม้ี 
ลักษณะเดนในดานการสรางอารมณขนั ไดแก     พฤตกิรรมของตัวละครเอกที่ชวนขบขัน         เชน          
พอคาคนหนึ่งซึ่งมักเอารัดเอาเปรยีบผูอ่ืนหลงคิดไปวาตนเปนคนฉลาด  จึงซ้ือซอจากขอทานเพื่อเก็ง
กําไร   แตกลบัถูกขอทานหลอก  และถกูนักตมตุนหลอกเอาเงินไป    เปนตน             เรื่องน้ีมกีารผกู
เหตุการณตาง ๆ ท่ีแสดงกลอบุายของตัวละคร และแสดงพฤติกรรมของตัวละครที่ชวนขบขันดวย 
                                                                          ๒. ๒. ๑ .๑. ๑. ๓ บทละครรองเรือ่งแปตแตนต 
                                                                                                     บทละครรองเรื่อง   แปตแตนต   มี  
หนาแรกระบุวา “ จากนิทานฝรั่ง ”     พระเจาบรมวงศเธอ   กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงพระ
นิพนธเรื่องน้ี และทรงใชนามปากกาวา “ ประเสริษฐอักษร ” 
                  บทละครเรื่องนีก้ลาวถึงชาวตะวันตก     และมีลกัษณะเดนในเรื่องการใชกลอุบายของตัว
ละคร  เชน โบรแคมใชอุบายขโมยความคิดของแมนเนอสที่เสนอโครงการเกีย่วกับเครือ่งยนตกลไก 
แลวไปขออนมุัติเงินกูจากธนาคาร   นอกจากนีผู้ทรงพระนิพนธทรงใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษสลบั
กับคําไทยตลอดเรื่อง    ดังขอความตอไปนี้ 
 
            (โบรแคม)            เวกีอะไร? 
            (แมนเนอส)          เวกีจะใหเปนเสรษฐี                                  วิเศษวโิส, โอดี,ไมมีผิด 
                                         พนันไหม,ไอจะเบ็ต,สําเร็จคดิ                   มาพบมิตร,จวนเจียน,มิเลยีนแน 
              (โบรแคม)           แกลดทเูฮีย,    เดีนไอ,ไดซักเซส               ไมตองเบด,ดีเหลือ,เชื่อเสียแย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๖ 
 
                                          เฟรนดเสรษฐี,มกัจะมี,ประโยชนแท          ชวยมแีชร,แกไข,สมไอปอง๔๘ 
 
                    การท่ีทรงนําคําทับศัพทภาษาอังกฤษมาใชรวมกับคําไทย   เพื่อใหมีความเหมาะสมกับ
เรื่องของชาวตะวันตกและเปนการสรางบรรยากาศของความเปนตะวนัตกดวย  
                                                                 ๒. ๒. ๑. ๑. ๒ บทละครรองทีมี่โครงเรือ่งมาจากเทพนิยาย
ตะวนัตก               
                                                                                         พระเจาบรมวงศเธอ         กรมพระนราธิป
ประพันธพงศทรงพระนิพนธเรื่องตุกตายอดรกั               ทรงใชนามปากกาวา “ ประเสริษฐอักษร ”            
หนาแรกของบทละครทีผู่วจิัยนํามาศกึษาระบเุกี่ยวกับทีม่าของเรื่องน้ีวา    “ ตามเคาเรื่องละครฝรั่ง ”  
แตไมระบุชื่อเรื่อง    สวน ประเทิน  มหาขันธ ระบวุา  เรือ่งตุกตายอดรกั ซ่ึงชาววังเรยีกวาตุกตาแสน
สวยนัน้ดัดแปลงมาจากเรื่อง   The   Enchanted  Doll  ของตางประเทศ๔๙            จากการศึกษาพบวา      
กอนที่พระเจาบรมวงศเธอ   กรมพระนราธปิประพันธพงศจะทรงนิพนธเรื่องตุกตายอดรกันี้    มีบท
ประพันธเรื่อง      The Enchanted Doll  ของ   Mark   Lemon  นักประพันธชาวอังกฤษ      มลีักษณะ
ของเทพนิยายหรือ Fairy tales     และไดรบัการตพิีมพครั้งแรกทีก่รุงลอนดอนในป ค.ศ. 1849     จึง
สันนิษฐานวาผูนิพนธอาจทรงนําละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งของตะวันตกมาดัดแปลงรวมกับเรื่อง  The 
Enchanted Doll ก็เปนได 
                  เรือ่งThe Enchanted Doll  มเีนื้อหาจํานวน ๔ บท ไดแก   บทที่๑      Jacob Pout’s    first  
interview with the black fairy .  บทท่ี๒    The The Enchanted Doll returns to Jacob Pout.  บทท่ี ๓ 
Jacob goes to a bear garden, and afterwards to a Christmas party.      และบทที๔่ Jacob parts form 
The Enchanted  Doll  at last. 
                    เมื่อเปรียบเทียบเนื้อเรื่องของThe   Enchanted  Doll  กับตุกตายอดรกั พบวามีเนื้อเรื่อง
ไมตรงกัน       เรื่องThe  Enchanted  Doll   เปนเทพนยิายที่สอนใหเห็นถึงโทษแหงความรษิยาและมี       
เรื่องราวของอทิธิปาฏิหาริยเขามาเกี่ยวของ      สวนเรื่องตุกตายอดรกัมเีรื่องราวของความรกัระหวาง
ชายหญิง  อยางไรกต็ามผูทรงพระนิพนธทรงดัดแปลงตัวละครที่ช่ือ        Jacob Pout      ในเรื่อง The   
Enchanted  Doll  ใหมาเปนหลวงกะละมัย                จาคอบ  เปนชางแกะสลกัตุกตาไมที่มีฝมือ และ 
เชี่ยวชาญในดานการแกะตุกตาไมใหเปนหญิงสาวแสนสวย             สวนหลวงกะละมัยนั้นปนตุกตา
ไดเหมือนชแลม บุตรสาวของเขาที่สวยมาก            นอกจากนี้มีเหตุการณบางเหตุการณในเรื่อง The 
_______________________________                    

                               ๔๘พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิประพนัธพงศ [ประเสริษฐอักษร],  บทละครรอง
เรื่องแปตแตนต   (พระนคร : โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๕๔๒), ชุดที่ ๑  บรรทัดท่ี ๑๐-๑๕. 
                               ๔๙ประเทิน มหาขันธ, ศิลปะการละครรองของไทย, ๓๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๗ 
 
Enchanted  Doll ที่มีการดัดแปลงใหม  เชน เหตุการณตอนท่ีจาคอบรูสึกโกรธ The Enchanted  Doll 
มาก   จึงคิดทีจ่ะทําลายตุกตาตัวนี้ใหพังเสยีหาย            เหตุการณน้ีสอดคลองกับเรื่องตุกตายอดรกัท่ี
กลาวถึงชแลมวาทําตุกตาที่เหมือนตัวเธอนั้นแตกเสียหายจนตองปลอมตนเปนตุกตาตัวนั้นแทน 
                  ตุกตายอดรัก   มลีักษณะเดนในเรื่องการแสดงความรักแบบกระจุมกระจิม๋ระหวางหลวง
วิเชียรและชแลม  เรื่องราวของความรกันี้ทาํใหผูอานเกิดความรืน่รมยไดงาย            นอกจากนีผู้ทรง 
พระนิพนธไดรอยเรยีงเหตุการณตาง ๆ ไดอยางชวนติดตาม เชน  เหตุการณท่ีแสดงถงึปมปญหาของ 
ตัวละคร เชน ชแลมทําตุกตาที่เหมือนตนแตกจึงกลวับิดาโกรธมาก      และชแลมใชวธิีการแกปญหา
ที่ผูอานอาจคาดไมถึงคือปลอมตนเปนตุกตาตัวนั้นแทน          ซึ่งผูอานตองติดตามตอไปวาความลับ
เกี่ยวกับตุกตานั้นจะถกูเปดเผยหรือไม 
                                                                  ๒. ๒. ๑. ๑. ๓ บทละครรองทีมี่โครงเรือ่งมาจากมาจาก 
นวนิยายตะวนัตก 
                                                                                         บทละครรองท่ีมีโครงเรื่องมาจากนวนยิาย
ของตะวันตก  ไดแก เรื่อง กลับรายกลายดี  และความพยาบาท  
                                                                           ๒. ๒. ๑. ๑. ๓. ๑ บทละครรองเรือ่งกลบัรายกลายด ี
                                                                                                       พระเจาบรมวงศเธอ       กรมพระ
นราธิปประพนัธพงศ   ทรงพระนิพนธเรื่องกลับรายกลายดี        ทรงใชนามปากกาวา “ ประเสริษฐ
อักษร ”    หนาแรกกลาวไววา “  ตามโครงโนเวลฝรั่ง”     

                  กลบัรายกลายดีมลีักษณะเดนในดานการสรางเหตุการณท่ีทาํใหตัวละครเขาใจผดิกันจน 
เกิดเปนปมปญหาขึ้น  และปญหานั้นคลี่คลายลงเมื่อตัวละครไดอธิบายเรื่องราวตาง ๆ ใหครอบครวั 
ไดทราบ  นอกจากนี้ความเขาใจผดิของตวัละครยังทําใหผูอานรูสึกขบขันดวย             เรื่องนี้มีความ
สนุกสนาน           และแฝงแงคิดวาการหลอกลวงผูอืน่เพือ่แกไขปญหาเฉพาะหนานั้นไมใชสิ่งที่ควร
กระทําเพราะจะทําใหเกิดความเดือดรอนตามมาไดในภายหลัง                                                  
                                                                           ๒. ๒. ๑ . ๑. ๓. ๒ บทละครรองเรือ่งความพยาบาท 
                                                                                                         เรื่องความพยาบาทมโีครงเรื่อง 
มาจากนวนยิายตะวันตก  เรือ่ง   Vendetta  or the story of  One Forgotten    มารี คอเรลลี   ประพันธ
ไวในป พ.ศ. ๒๔๒๙   นวนยิายเรื่องนีเ้ปนเรื่องแนว Melodrama    และมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและ
การแกแคนของชายคนหนึ่ง  ตอมาป พ.ศ. ๒๔๔๓   แมวนั(พระยาสุรนิทราชา) แปลเรื่องนี้       และ
ตั้งชื่อเรื่องวาความพยาบาท  นวนยิายเรื่องนี้ตีพิมพเปนครั้งแรกในหนังสือลักวิทยา   เดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยพระยาสุรนิทราชาไดตัดสวนที่สะทอนสังคมออกเกือบหมด     และเนนที่ความรกั
และการแกแคนของตัวละครเปนสําคัญ   
                   ความพยาบาทมเีนื้อเรื่องทีเ่กี่ยวกับการแกแคนและจบลงดวยความตาย       และแสดงให 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๘ 
 
เห็นถึงอารมณ รัก โลภโกรธ หลงของตัวละครซึ่งเปนเรื่องของธรรมชาติมนุษย   จึงเปนที่สนใจของ
คนไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว ดังที่  แสงทอง  กลาวไววา 
 
                   ... ขาพเจาเขาใจวาภาษาไทยเริ่มปฏิวัติก็คือปที่เรื่อง “ ความพยาบาท ”ไดปรากฏ   เพราะสํานวน 
             ที่พิมพอยูในหนาหนังสือ “ลกัวิทยา ” เปนสํานวนใหมแกคนไทยที่ไมชินแกภาษาอังกฤษ      มาได 
             อานเรื่องและรสใหมก็พากันสนใจ 
                 สมัยน้ันเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ  เปนที่นิยมของชาวบาน และเรื่องเกร็ดพงศาดารจีนเชน สามกก  ซอง 
             กั๋ง ซิยินกุย ฯลฯ ก็เปนทีน่ิยมของคนชั้นกลาง       คนชั้นนี้ไมคอยอานวชิรญาณ ไดมาพบเห็นความ 
             บันเทิงจากการอานเรื่องตาง ๆ ดังที่ไดออกมาเปนรายเดอืนอยางหนังสือ “ลกัวิทยา”และโดยเฉพาะ 
             เร่ืองความ”พยาบาท ” การปฏิวัติแหงภาษาไทยจึงเริ่มแตบัดนั้น๕๐ 
 
                  นวนิยายเรื่อง’ ‘ความพยาบาท’ยังเปนแรงบนัดาลใจใหเกดิละครรองเรื่องความพยาบาท
ขึ้นในพ.ศ. ๒๔๕๖ ผูแตงบทละครรองนีค้ือ ทานผูหญงิสุธรรมมนตรี( กิมไล  สุจรติกุล) ใชนามแฝง 
 วา   ‘ น้ําตาลเพ็ชร’  ดังปรากฏในประวัตขิองทานวา๕๑ 
 
                 ...นอกจากสกัวาแลว คุณแม (ทานผูหญิงสุธรรมมนตรี )ยังชอบแตงละครรอง ใชนามปากกา 
             วาน้ําตาลเพ็ชร มีเลขานกุารชื่อแมเพิ่ม สี่พร คอยเขียน  พอเสร็จเร่ืองหนึ่งก็เอาไปสงใหคุณพระ 
             โสภณอักษรกิจ เจาของคณะละครปราโมทัย เมื่อคุณพระทานพิมพแลว เรื่องดีทานก็เอาไวเลน  
              คุณแมแตงประมาณ ๑๐ กวาเรื่อง 
                      เรื่องความพยาบาทนี้ คุณแมอานมาจากเรื่องในหนังสือ ‘ลกัวิทยา’ ซึ่งออกเปนตอน เจาคุณ 
              สุรินทราชา ไดแปลมา คุณแมจึงเอามาทําเปนละคร ๒ ตอนจบ ซึ่งคุณพระโสภณทานชอบมาก 
              เลยใหคณะละครปราโมทัยของทานแสดง แมเพิ่มบอกวา    คุณพระใหถึง ๒๐๐ บาท   สําหรับ 
              เร่ืองนี้๕๒ 
 
                  บทละครรองเรือ่งความพยาบาทมีความสนกุสนานตรงทีก่ารวางแผนของฟาบีโอในการ 
___________________________                              

                               ๕๐แสงทอง[นามแฝง] ,  “ นําเรือ่ง, ” ใน ความพยาบาท, พมิพครั้งที่๗ (กรุงเทพฯ :  
สํานักพิมพกาวหนา, ๒๕๑๔), ๑. 
                               ๕๑มารี คอเรลลี, ความพยาบาท, แปลโดย   วนิิตา ดิถยีนต, พิมพครั้งท่ี๓ (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพเพ่ือนดี, ๒๕๓๗),ไมปรากฏเลขหนา. 
                               ๕๒ทานผูหญิงสธุรรมมนตรี,บทละครรองเรือ่ง ความพยาบาท(กรุงเทพฯ : หนังสือ
อนุสรณงานศพทานผูหญิงสุธรรมมนตรี), ๑-๒,   อางถึงใน มารี คอเรลลี, ความพยาบาท,   แปลโดย   
วินิตา ดถิยีนต, พิมพครั้งท่ี๓ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเพ่ือนดี, ๒๕๓๗),ไมปรากฏเลขหนา. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๙ 
 
แกแคนภรรยาและเพื่อนไดสาํเร็จ      รวมทัง้มีการถายทอดบทบาทของตัวละครท่ีสะทอนใหเห็นถงึ 
ธรรมชาติของความเปนมนษุยวามีทั้งความรัก โลภ โกรธ และหลง    นอกจากนี้บทละครเรื่องนีย้ังชี้ 
ใหเห็นวาความอาฆาตพยาบาทจะนํามาซึ่งความสูญเสียในที่สุด 
                                                                  ๒. ๒. ๑. ๑. ๔ บทละครรองทีมี่โครงเรือ่งมาจากบทละคร
ตะวนัตก 
                                                                                         บทละครรองท่ีมีโครงเรื่องมาจากบทละคร
ของตะวันตก  ไดแก เรื่องกระเหี้ยนกระหือรือ   พระเจาบรมวงศเธอ   กรมพระนราธปิประพันธพงศ  
ทรงดัดแปลงจากบทละครเรือ่ง       The Merchant of Venice  ของ William Shakespeare     และทรง 
ใชนามปากกาวา “  พระศรี ”   The Merchant of Venice เปนบทละครทีป่ระพันธดวยกลอนเปลา   มี 
วรรคละ ๑๐ พยางคและไมมบีังคับสัมผัส ในบางแหง       William Shakespeare ประพนัธกลอนที่มี
สัมผัสแทรกไวดวย      นอกจากนี้มีบางแหงท่ีประพันธเปนรอยแกว  
                  บทละครเรื่อง   The Merchant of Venice  น้ีมีเนื้อเรื่องท่ีสนุกสนาน แฝงแงคิด      และตัว
ละครใชคารมที่คมคายซึ่งแสดงถึงศิลปะการใชภาษาของผูประพันธ              ดวยคุณลกัษณะเหลานี้  
จึงทําใหมีผูท่ีนําเรื่องนี้มาแปลหลายทาน     เชน พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธปิประพันธพงศ
ทรงนําเรื่อง The Merchant  of    Venice  มาดัดแปลงเปนบทละครรอง              พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงแปล The Merchant  of    Venice      และทรงตั้งช่ือเรื่องวา “ เวนิสวาณิช  ”
โดยทรงแปลเรื่องนี้หลังจากที่พระเจาบรมวงศเธอ         กรมพระนราธปิประพันธพงศทรงดัดแปลง 
เปนบทละครรองแลว    ดังที่ทรงกลาวถึงการแปลเรื่องนีไ้วในคํานําของเรื่องเวนิสวาณิชเม่ือวนัท่ี ๗ 
ธันวาคมพ.ศ. ๒๔๕๙ สรุปไดวาพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัวทรงแปลเรื่องนี้     โดยคง
รูปแบบของบทละครตามแบบของเชกสเปยร   และทรงพระราชนิพนธเปนกลอนเพื่อใหมีรูปแบบ
คลายของเดิม๕๓ 
                  บทละครรองเรือ่งกระเหี้ยนหือรือมีเนื้อเรื่องท่ีใกลเคียงกับเรื่องเดิม                   และมีการ 
ดัดแปลงตวัละคร ฉาก บรรยากาศ ตลอดจนบทสนทนาของตัวละคร ใหสอดคลองและเหมาะสมกบั
เนื้อเรื่องทีก่ลาวถึงชวีิตของคนไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว      เรื่อง
กระเหี้ยนกระหือรือมีลักษณะเดนในดานการสรางเหตุการณที่ตวัละครเอกใชปญญา   และไหวพริบ
ในการแกตางคดีจนสามารถชวยเหลือผูทีก่าํลังเผชิญกับความตายไดสําเร็จ     นอกจากนี้เรื่องนี้ยังให
แงคิดดวยวาการพิจารณาคดคีวรใชหลักของเมตตาธรรมประกอบการพิจารณาดวย 
 
___________________________                              

                               ๕๓พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, หนังสืออานกวนิีพนธเรือ่งเวนิสวาณิช,พิมพ
ครั้งท่ี ๔๘ (กรงุเทพฯ : โรงพมิพคุรุสภาลาดพราว) ๒๕๔๓),๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๐ 
 
                                                                  ๒. ๒. ๑. ๑. ๕ บทละครรองทีมี่โครงเรือ่งมาจากจดหมาย
เหตุตะวนัตก 
                                                                                         บทละครรองทีม่ีโครงเรื่องมาจากจดหมาย
เหตุตะวันตก  ไดแก    เรื่อง ราชพงศาวดารจีน ยุคไตเช็ง  ชุด   พระเจาเกี้ยนหลงทนงเสนห         บท
ละครรองเรื่องนี้พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธิปประพันธพงศ ทรงพระนิพนธ       และทรงใช
นามปากกาวา  “ เหม็งกุยบุน ”          ผูทรงพระนิพนธทรงดัดแปลงเรื่องโดยทรงนําจดหมายเหตุและ
ความทรงจําของชาวตะวันตกซึ่งกลาวถึงกษัตรยิพระองคหนึ่งของจีนวาทรงชนะศึกสงคราม     และ
ทรงนํามเหสีของกษัตริยตางแควนมาเปนพระสนมของพระองค    ในหนาแรกของบทละครกลาวถงึ
ที่มาของบทละครรองเรื่องน้ีวา  
 
                  แผนดินพระเจาเกี้ยนหลงฮองเต ราชวงศไตเช็ง แตงพ.ศ. ๒๓๐๔ ถึง พ.ศ. ๒๓๐๗ (เหม็งกุย 
             บุนรจนาใหคณะงิ้วผูหญิงหงบูเทียน ตามหลักพงศาดารจีนเตร็จ ชื่อ “ จดหมายเหตแุลความจิต 
             จํา เร่ืองราชสํานักกรุงเปกิ่ง” ซึ่ง บี. แบกเฮาส แล เช. โอ. อาร. แบลนด แตงไวเปนภาษาอังกฤษ  
             ดวยราชพงศาวดารหลวงของจีนเอง    ยุคภาษาอังกฤษยังไมไดพิมพโฆษณา กําลังตกอยูในมือ 
              กรรมการ นักปราชญสํารับใหญ      เก็บจดหมายเหตุของนักพงศาวดารหลวงจดไว ในหอราช 
              ศาสตราคมจีนเรียบเรียงอยู๕๔ 
 
                  บทละครรองเรือ่งน้ีกลาวถึงเหตุการณทีเ่กดิขึ้นในประวตัิศาสตรของประเทศจีนใน 
รัชสมัยของพระเจาเฉยีนหลงฮองเตแหงราชวงศชิง              ผูทรงพระนพินธทรงนําเหตุการณที่ชาว 
ตะวนัตกไดบันทึกไว    มาดดัแปลงเปนบทละครรองทีม่ีแกนเรื่องเกี่ยวกับความรกัที่ไมสมหวังของ
กษัตริยจีนผูหนึ่งที่มีตอมเหสีของกษัตรยิตางแควน  
                  บทละครเรื่องนีแ้สดงใหเห็นถงึกษัตริยนักรบผูยิ่งใหญคนหนึ่งวาประสบความสําเรจ็ทาง
กลศึกแตไมสมหวังในความรัก  แมในบทละครจะแสดงใหเห็นวาพระเจาเกีย้นหลงทรงรักพระสนม 
เซี้ยงมากเพยีงไร แตพระสนมก็มิไดทรงรักตอบ        ผูทรงพระนิพนธทรงช้ีใหเห็นวาเรื่องของความ 
รักนั้นไมอาจบังคับฝนใจได        แมจะเปนกษัตริยซึ่งมีอํานาจลนฟาแตก็มิอาจทําใหหญิงผูหนึ่งยอม
ทําตามในสิ่งทีพ่ระองคทรงตองการได         เรื่องนี้มลีักษณะเดนในดานการสรางอารมณสะเทือนใจ      
เชน  พระสนมเซี้ยงที่ทรงรกัพระสวามแีละไมตองการเปนสนมของพระเจาเกีย้นหลง     และการบบี 
___________________________                    

                               ๕๔พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิประพนัธพงศ [เหม็งกุยบุน],  บทละครรองเรือ่ง
ราชพงศาวดารจีน ยคุไตเช็ง ชุด   พระเจาเกี้ยนหลงทนงเสนห      (พระนคร : โรงพิมพบุญชวย
เจรญิ, ๒๔๖๐.), ๑. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๑ 
 
บังคับของฮองไทเฮาจนทําใหพระสนมตองผูกพระศอ          นอกจากนีย้ังมีบทโศกเศราของพระเจา 
เกี้ยนหลงท่ีทรงไมสมพระทยัในความรัก อีกทั้งยังทรงสูญเสียพระสนมอันเปนทีร่ักยิ่งดวย 
                                                    ๒. ๒ . ๑. ๒  บทละครรองที่มีโครงเรือ่งมาจากอุปรากรตะวันตก 
                                                                         บทละครรองที่มีโครงเรื่องมาจากอุปรากร ไดแก เรื่อง
สาวเครือฟา   พระเจาบรมวงศเธอ    กรมพระนราธิปประพันธพงศ ทรงพระนิพนธ         และทรงใช
นามปากกาวา “ ประเสริษฐอักษร ”             พระองคทรงดดัแปลงเรื่องมาจากอุปรากร เรื่อง   มาดาม 
บัตเตอรฟลาย ของ จาโคโม ปุชชินี    หนาแรกของบทละครเรื่องนี้ทรงระบวุา    “ บทละครรองเรือ่ง 
สาวเครือฟาเลยีนเรื่องคอมิกออปราฝรั่งเศสที่ลือช่ือ              มาดามบัตเตอไฟลย ไดจากหนังสือไกล
บาน ”๕๕       หนังสือไกลบานนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรง พระราชนิพนธไว
เมื่อคราวเสด็จประพาสยโุรปครั้งที่ ๒            พระองคทรงพระราชนิพนธเปนลายพระราชหัตถเลขา 
พระราชทานมายังสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟานิภานภดล  จํานวน ๔๓ ฉบับ   และในฉบับท่ี  ๓๙  มี
เนื้อความตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องมาดามบตัเตอรฟลายวา  
 
                             ...ค่ําไปดูลครคอมิกออบรา ตามที่ไดกะไวแตแรก เปนเร่ืองที่เลื่องลือวาดีนัก เรยีกชื่อเรื่อง 
          วามาดามบัตเตอไฟลย ผูทีเ่ปนมาดามบตัเตอรไฟลยนั้นคือมาดามคาเรที่เคยดูแลวแตกอน เสียงเพราะ 
          แลใชบทดีมาก เรื่องที่เลนผูกเปนเรื่องยี่ปุน ฉากและเครื่องแตงตัว ผูหญิงยี่ปุนทั้งนั้น๕๖  
 
                  นอกจากนี้หมอมหลวงปน มาลากุลไดกลาวถงึที่มาของเรื่องสาวเครือฟาไวในหนังสือ
แปลเรื่องมาดามบัตเตอรฟลายวา 
 
                                 ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  พระปยมหาราชเจาเสด็จพระราช 
             ดําเนินประพาสยุโรปในพ.ศ. ๒๔๔๙ นั้น ไดทอดพระเนตรมหาอุปรากรเรื่องมาดามบตัเตอรฟลาย 
             นี้ที่กรุงปารีส และไดทรงแสดงความพอพระราชหฤทัยในมหาอุปรากรเรือ่งนั้นไวเปนอันมาก  ใน 
              หนังสือพระราชนิพนธเรื่องไกลบาน         เขาใจวาในครั้งนั้นพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิป 
              ประพันธพงศไดทรงนําเคาโครงเรื่องมาดามบตัเตอรฟลาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจา 
              อยูหัวทรงตรัสเลานั้น มาประพันธขึ้นเปนบทละครรอง     แตไดทรงดัดแปลงใหเปนนิยายพิศวาส 
 
___________________________                    

                    ๕๕เนียนศริิ ตาละลกัษณ, พระประวตัแิละผลงานของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
นราธิปประพันธพงศ (กรุงเทพฯ : มูลนธินิราธิปประพนัธพงศ – วรวรรณ ,๒๕๒๒), ๕๒. 
                                 ๕๖พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว, ไกลบาน เลม ๒ ( พระนคร :  สํานักพิมพ
แพรพิทยา, ๒๕๑๓),๖๔๓. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๒ 
 
              ระหวางนายทหารบกชาวกรุงเทพฯกับหญิงสาวชาวเชียงใหม และทรงขนานนามบทละครเรื่องนั้น 
              วา “ สาวเครือฟา ”๕๗                 
                  เรือ่ง มาดามบัตเตอรฟลาย   กลาวถึงความรกัที่ไมสมหวังของสาวญี่ปุนผูหน่ึงซึ่งแตงงาน
กับทหารชาวอเมริกนั   ฝายหญิงมีความมัน่คงในรกั                แตฝายชายกลับมีความรกัเพียงชัว่แลน
พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธิปประพันธพงศ        ทรงดัดแปลงเรื่องโดยรกัษาเนื้อเรื่องเดิมไว          
และทรงดัดแปลงตัวละคร  ฉาก  และบรรยากาศในเรื่องใหเหมาะสมกับเรื่องราวของคนไทยในสมัย
นั้น  เรื่อง สาวเครือฟา   มีลักษณะเดนในดานการสรางอารมณสะเทือนใจ  เชน       มบีทรักระหวาง 
พระเอกกับนางเอกที่ทําใหผูอานเกิดความซาบซึ้งในความรักของตวัละคร     และมีบทโศกเศราของ
นางเอกในยามที่เธอทราบวาสามีมีภรรยาใหม   อีกทั้งมีบทคร่ําครวญของนางเอกกอนที่จะฆาตวัตาย 
ดวย   บทโศกเศรานี้ทําใหผูอานเกิดความรูสึกสงสารและเห็นอกเห็นใจนางเอกอยางยิง่ 
                                                    ๒. ๒ . ๑. ๓  บทละครรองท่ีมีโครงเรือ่งมาจากภาพยนตรตะวันตก             
:                                                                        บทละครรองที่มีโครงเรื่องมาจากภาพยนตรตะวันตก      
ไดแก เรื่องโรสิตา     เรื่องนี้เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวซ่ึงขณะนั้น
คนไทยเริ่มนยิมชมภาพยนตร      จวงจันทน จันทรคณา ใชนามปากกาวา “ พรานบรูพ ”  ประพันธ
บทละครรองเรื่องโรสิตาโดยดัดแปลงมาจากภาพยนตรเรื่อง  เสนหนายรอยโท             ดังผูทีใ่ช
นามปากกาวา “โรสิตา ” กลาวถึงบทละครรองเรื่องน้ีวา   
 
                      เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๕ ไดมีภาพยนตรเรือ่ง เสนหนายรอยโท ซึ่งนําแสดงโดยมอริส เชวาเลียร 
           เขามาฉายที่โรงภาพยนตรเฉลิมกรุง เตี่ยสิน แมเลื่อน และดิฉัน ไดไปดูภาพยนตรเรื่องนั้นดวยกัน  
           เตี่ยสินและแมเลื่อนชอบภาพยนตรเรื่องนั้นมาก จึงเลาเนื้อเรื่องใหอาวจวงฟงและบอกอาวจวงวา 
           ตองการใหแตงดัดแปลงภาพยนตรเร่ืองนี้เปนละคร ”๕๘ 
 
                  บทละครเรื่องนีม้ีความสนุกสนานเพลิดเพลนิในดานการแสดงความรกัระหวางหนุมสาว
สองคูซึ่งมีท้ังสมหวังและผดิหวัง             เนื้อเรื่องกลาวถึงความรักกระจุมกระจิ๋มระหวางคามิโนกบั
โรสิตา           และการชิงรักหักสวาทระหวางอลองโซกบัคามิโนซึ่งตางก็หลงรกัโรสิตาดวยกันทั้งคู 
นอกจากนี้ในตอนจบของเรือ่งยังสรางความประทับใจดวยการใหโรสิตาเปนผูเสียสละ การทีโ่รสติา 
ยอมเสียสละเพราะเจาหญิงมารินาทรงขอความเห็นใจจากเธอนี้ทําใหเห็นวา   แมโรสิตาจะเปนหญิง 
__________________________ 

                                 ๕๗ จาโคโม ปุชชินี,  มาดามบตัเตอรฟลาย, แปลโดย ดษุฎมีาลา [นามแฝง] (กรุงเทพฯ :  
องคการคาครุสุภา,๒๕๐๕), น.  
                   ๕๘โรสิตา [นามแฝง ]  “ อาวจวง, ”ใน อนุสรณ  “ พรานบรูพ ” (จวงจันทน จันทรคณา ) 
(กรุงเทพฯ :โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๑๙, ) ๑๖๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๓ 
 
สาวท่ีมีฐานะต่าํตอยแตก็มีจิตใจที่งดงาม 
                                                    ๒. ๒ . ๑. ๔  บทละครรองท่ีมีโครงเรือ่งมาจากชาตติะวันตกแตไม
ระบรุูปแบบ  
                                                                         บทละครรองที่มีโครงเรื่องมาจากชาติตะวันตกแตไม
ระบรุูปแบบ  ไดแก เรื่องทีก่ลาววามาจากตะวันตก  เชน       แทนท่ี  พอโตงกระยาสารท –   ขี้ขลาด 
แกมหยิ่ง  และ   เพ็ชรน้ําเงิน และเรื่องที่สันนิษฐานวามาจากตะวันตกเพราะมลีักษณะคลายเรื่องทาง 
ตะวนัตก  เชน    เมืองรักเมืองราง และหอกขางแคร  
                                                                   ๒. ๒ . ๑. ๔. ๑  บทละครรองเรื่องจูบสั่ง 
                                                                                             พระเจาบรมวงศเธอ    กรมพระนราธิป
ประพันธพงศทรงพระนิพนธบทละครรองเรื่องจูบสั่ง   ทรงใชนามปากกาวา “  ประเสริษฐอักษร ”  
และหนาแรกของบทละครระบวุาเปนเรื่องฝร่ัง  
                  เรือ่งจูบสั่งเปนเรื่องความรักสามเสาของหนุมสาวชาวรัสเซีย        เนื้อเรือ่งกลาวถึงทูตคน
หนึ่งวาพกเอกสารสําคัญแตถูกคนรกัของภรรยาขโมยไป            ภายหลังเขาคืนเอกสารนีใ้หและถูก 
ผูกอการรายลอบสังหาร เรื่องนี้มีเรื่องราวของความรกัท่ีโศกเศราสะเทือนใจ        จึงทาํใหผูอานรูสึก
ซาบซึ้งในความรักของตวัละครที่มีความเสียสละเพื่อใหคนที่ตนรักมีความสุข          
                                                                   ๒. ๒ . ๑. ๔. ๒  บทละครรองเรือ่งแทนท่ี                          
                                                                                             บทละครรองเรื่องแทนที่นี้ มทีี่มาจาก
เรื่อง  Filling  of  the  Vacancy  พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธิปประพันธพงศ ทรงพระนิพนธ
เรื่องน้ี   ทรงใชนามปากกาวา “ พระศรี ”                                      
                  เรือ่งแทนที่มีเรื่องราวเกีย่วกับความรกัที่สมหวังของชายหญงิคูหน่ึง            แมท้ังสองจะ
พบกับอุปสรรคแตภายหลังกส็มหวังในรกั   นอกจากเรื่องของความรกัไดทําใหเกิดความประทับใจ
แลว เรื่องนีย้ังมีความนาสนใจตรงที่ช้ีใหเห็นวามีคนสวนหนึ่งในสังคมที่ยึดติดกับชื่อเสียงและความ
มีหนามีตาในสังคมซึ่งเปนเพียงเปลือกนอกเทานั้น    ดังเชน   “ ชโอน”  ซ่ึงมุงหวังตําแหนงคุณหญงิ 
และกระทําในสิ่งท่ีไมเหมาะสม           รวมทั้งมีลักษณะเดนในเรื่องการใชอุบายของตัวละครและมี
การสรางเหตุบังเอิญดวย      
                                                                   ๒. ๒ . ๑. ๔. ๓  บทละครรองเรือ่งพอโตงกระยาสารท-ขี้
ขลาดแกมหยิ่ง                           
                                                                                              บทละครรองเรื่องพอโตงกระยาสารท  
มีที่มาจากเรื่อง   Love’s bondage  และ ขี้ขลาดแกมหยิ่งมทีี่มาจากเรื่องThe Coward            พระเจา 
บรมวงศเธอ กรมพระนราธปิประพันธพงศ ทรงพระนิพนธเรื่องนี้           และทรงใชนามปากกาวา 
 “ หมากพญา” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๔ 
 
                  บทละครเรื่องนีม้ีลักษณะเดนในดานการใชกลอุบายของตัวละครท่ีช่ือ “หลวงเชาวนิศร ”     
ซึ่งมักสรางปญหาใหเกิดขึ้นแกครอบครวัของพระเอกและนางเอก   กลอุบายของตัวละครนี้ไดทําให
พระเอกและนางเอกตองประสบปญหาและตองแกปมปญหานั้น       นอกจากนีเ้รื่องน้ียังใหแงคิดแก
คูสามีภรรยาวาหากมีความรกัและความไววางใจซึ่งกนัและกันแลว   ถงึผูอ่ืนจะใชเลหเหลี่ยมหรือกล
อุบายอยางไรก็ไมสามารถทาํลายความรักได 
                                                                   ๒. ๒ . ๑. ๔. ๔  บทละครรองเรือ่งเพ็ชรนํ้าเงิน  
                                                                                             บทละครรองเรื่องเพ็ชรนํ้าเงนิมีที่มาจาก 
เรื่อง The Blue  diamond  พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ ทรงพระนิพนธเรื่องนี ้
และ ทรงใชนามปากกาวา“ หมากพญา ”   
                  เรือ่งน้ีกลาวถึงความรกัซอนของหนุมสาว      โดยมีหญิงสาวคนหนึ่งยอมเสียสละเพื่อให
ชายคนรักมีความสุข    ผูอานจะรูสึกสงสารและเห็นใจตัวละครนี้อยางยิง่เพราะเธอยอมใหชายคนรกั
ไปแตงงานกับเพื่อนรักของเธอทั้ง ๆ  ทีเ่ธอไดหมั้นหมายกับชายคนรักไวกอนแลว เมือ่ผิดหวังในรัก
จึงทําใหเธอลมปวยและตรอมใจตายในที่สดุ      สวนชายคนรักและเพื่อนของเธอเมื่อทราบเรื่องกฆ็า
ตัวตายตาม  เรือ่งจึงจบลงดวยบรรยากาศของความโศกเศรา        เพ็ชรสีน้ําเงิน มีลกัษณะเดนในดาน
การสรางอารมณสะเทือนใจโดยเฉพาะความรกัซอนซึ่งจบลงดวยความตายของตัวละคร 
                                                                   ๒. ๒ . ๑. ๔. ๕  บทละครรองเรือ่งเมืองรกัเมืองราง  
                                                                                             บทละครรองเรื่องเมืองรักเมืองรางมีการ
สรางตัวละคร    ฉาก    และบรรยากาศใหอยูในดินแดนแหงอารยธรรมตะวนัตก   คอื    อารยธรรม
เมโสโปเตเมยี  จึงสันนิษฐานวาเรื่องนี้นาจะมีที่มาจากชาตติะวนัตก         จวงจนัทน       จันทรคณา 
ประพันธเรื่องนี้โดยใชนามปากกาวา “ พรานบูรพ ”  
                  บทละครเรื่องนีก้ลาวถึงตวัละครชาวตะวันตก เชน     หญิงสาวชาวบาบโิลเนยีนทีถู่กขาย
เปนทาส       กษัตรยิแหงกรุงบาบิโลเนียน ทหารเอกและราชองครกัษ และเหลานกับวช             และ
กลาวถึงฉากแบบตะวนัตกดวย  เชน 

 
ตลาดเลือกคู(ขายทาส)กลางนครบาบิโลน 

                  เห็นตึก, โบสถไกล ๆ กลางตลาดมีแทนสิลาสี่เหลี่ยมสลกั.         สําหรับนําหญิงสาวขึ้นประกวด 
            ประมูล ดานขางทาํเปนโรงยาว กั้นและมุงดวยผาสตีางๆสลับกันบงเปนหองๆ  เปนที่เก็บหญิงสาวที่ 
            ถูกนํามาขายทอดตลาด.๕๙ 
___________________________                

                               ๕๙จวงจนัทน จนัทรคณา[พรานบูรพ] , บทละครรองเมืองรกัเมืองราง (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),
ฉากที่ ๑ บรรทัดที่๑-๔. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๕ 
 
                  เมืองรักเมืองรางมีลักษณะเดนในดานการสรางตัวละครที่มคีวามจงรักภักดีตอกษัตรยิ
อยางยิ่งคือสุสานา สุสานาเปนหญิงที่มีปญญาและความกลาหาญ  นอกจากนี้เรื่องนีย้ังมีการวางแผน 
ของตัวละครเชนการวางแผนของนักบวช  และการวางแผนของสุสานาเพื่อสืบความลับจากโบนิดสั 
ซึ่งทําใหเกิดความใครรูวาตวัละครจะวางแผนไดสําเร็จหรือไมและกรงุบาบิโลนจะลมสลายหรือไม 
                                                                   ๒. ๒ . ๑. ๔. ๖  บทละครรองเรื่องหอกขางแคร 
                                                                                            บทละครรองเรื่องหอกขางแครนี้ นางสาว  
ชมช่ืนเปนผูทีป่ระพันธขึ้นโดยกลาวถึงตวัละครชาวนครเมโสโปเตเมยี      เรื่องนี้มกีารสรางลักษณะ
ของตัวละคร ฉาก และบรรยากาศ ใหเปนแบบตะวันตก  เหตุการณในเรื่องไดเกิดขึน้ในดินแดนแหง
อารยธรรมตะวันตก จึงสันนษิฐานวานาจะมีการนําโครงเรื่องจากตะวันตกมาเปนที่มาของบทละคร   
              เรื่องนี้มีความสนุกสนานเพราะมกีารสรางตัวละครใหมีความสามารถดานการสูรบ     มีการ
วางแผนและการใชกลอุบาย    นอกจากนีผู้อานยังเกดิจินตนาการเกีย่วกบัดินแดนเมโสโปเตเมยีซ่ึงมี
อารยธรรมมาอยางยาวนาน      การสรางฉากขุนเขาแหงหนึ่งซึ่งอยูทามกลางปาไมสงูในดินแดนของ  
นครเมโสโปเตเมียอันเปนท่ีพํานักของคนปา     ฉากพระราชอุทยานแหงนครเมโสโปเตเมียซ่ึงมีงาน
สโมสรสันนิบาต  และมีแขกบรรดาศักดิ์แตงแฟนซีสวมหนากาก เปนตน  
                                       ๒. ๒. ๒  บทละครรองที่มีโครงเรือ่งมาจากชาติตะวันออก 
                                                       บทละครรองท่ีมีโครงเรื่องที่มาจากชาติตะวนัออก     ไดแก  เรื่อง
อาลีบาบา         แกวตราชูประพันธบทละครเรื่องน้ีโดยการดัดแปลงจากนิทานอาหรับเรื่องอาลีบาบา     
ซึ่งจัดอยูในนทิานอาหรับชดุพันหนึ่งราตรี  กุสุมา  รักษมณี       กลาวไวสรุปไดวา อาหรับราตรีมช่ืีอ
เปนภาษาอาหรับวาพันหนึ่งราตรี     เพราะเปนนิทานทีน่างเอกคือชาหรซาดเลาถวายพระราชาติดตอ 
กันเปนเวลาหนึ่งพันหนึ่งคืน   ตนเรื่องเดิมเปนนิทานเปอรเชยีเปนภาษาปะหลวีช่ือนิทานพันเรื่อง  ที่
เรยีกวานิทานพันเรื่องน้ันมใิชจํานวนที่แทจริง    แตใชในความหมายวาหลายเรื่องเชนเดียวกับเราใช
วา “ เปนรอยเปนพัน ”    ตอมาในศตวรรษที่ ๙-๑๐ มีการแตงเติมนิทานพันเรื่อง     โดยนํานิทานจาก
ที่ตาง ๆ ทั้งนทิานอาหรับ นทิานกรีก     นิทานเปอรเชียมาเพิ่มไว และในศตวรรษที่  ๑๒   นิทานพนั
เรื่องเริ่มมลีักษณะเปนนิทานซอนนิทานมากขึ้น     มีการแตงเติมและขยายเรื่องออกไปยืดยาวเพื่อให
สมกับชื่อเรื่อง  
                  สําหรับพันหนึ่งราตรีที่แปลเปนภาษาตะวนัตกฉบับแรก  คือ         ฉบับภาษาฝรั่งเศสของ 
อังตวน กลัลองด  เปนที่นิยมมากในยโุรป        สวนฉบับอาหรับพิมพเปนครั้งแรกเมือ่ป ค.ศ. ๑๘๑๔  
และอีกฉบับหนึ่งพิมพท่ีไคโร เมื่อปค.ศ. ๑๘๓๕ ระหวาง ค.ศ. ๑๘๘๒-๑๘๘๙       จอหน  เพน แปล
เปนภาษาอังกฤษ ตอมาในปค.ศ. ๑๘๘๕    เซอรริชารด   เบอรตัน ไดใชฉบับของเพน เรยีบเรียงเปน
สํานวนใหม รวม ๑๐ เลม และมีภาคผนวกอีก ๖    เลม           ฉบับของเบอรตันนี้เองทีเ่ปนที่นิยมกัน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๖ 
 
 
แพรหลายไปทั่วโลก     นอกจากจะเรยีกวาพันหนึ่งราตรแีลวยังมีอีกชื่อหน่ึงวาอาหรับราตรี๖๐ 
                  ขุนวิจิตรมาตราไดกลาวไวสรุปไดวา หลังจากที่เรื่องพนัหนึ่งราตรีไดเขามาในประเทศ
ไทย  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนพระองคแรกท่ีทรงแปลบางเรื่องในอาหรับราตรี
เปนภาษาไทย และตามทีรู่จักกันดีก็คือบทพระราชนิพนธเรื่อง “นิทราชาคริต ” ซึ่งทรงเก็บความจาก
นิทานเรื่อง Sleeper Awakened และเรื่องทีพ่ระองคทรงพระราชนิพนธนี้มีเรื่องอาลบีาบาอยูดวย๖๑

ดังที่หนังสือพระประวัตกิรมหมื่นทิวากรวงษประวัตกิลาวไววา            
 
                      ...ในงานปใหมเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๕ พ.ศ. ๒๔๑๙ (ปใหมไทยหรือสงกรานต) 
            เปนการแสดงหนาพระที่นั่ง ทรงแสดงละครเรื่องโจร ๔๐   (Alibaba and the Forty Thieves) มีบท 
            ละครรองดวย ๖ ทอน ทรงเขาใจวาเปนบทพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๕  คราวนั้นทรงรับบทเปน 
              อลีบาบา    กรมหลวงประจักษศิลปาคม  นองชายกรมหลวงสรรพศาสตรศุภกิจเปนบาบามศัตาเฟ 
              กรมขุนเจริญผลฯ เปนตัวนายโจร สมเด็จเจาฟา กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เปนตัวมยินา    ครั้น 
             วันรุงขึ้น รัชกาลที่ ๕ ประทับเสวยแลวออกเสียงใหรางวัลเจานายผูแสดงดีเดน        ปรากฏวาทาน 
             ไดรางวัลที่ ๑ รับพระราชทานนาฬิกาแขวน กรมขุนเจริญผลฯไดรางวัลที่ ๒ รับพระราชทานสมุด 
              รูปนกเปนมุก และกรมหลวงสรรพศาสตรศุภกิจ ไดรางวัลที่ ๓ รับพระราชทานกลองขนมปง๖๒                                                 
 
                นิทานอาหรับเรื่องอาหรับราตรีตพิีมพเปนภาษาอังกฤษ        ดังนั้นนิทานดงักลาวจึงเปนท่ี
รูจกักันดีเฉพาะหมูผูที่มีการศึกษาสูง เชน ผูที่อยูในราชสํานัก      ขุนวิจติรมาตรายังไดกลาวเพ่ิมเตมิ
ไวสรุปไดวา   หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวทรงแปลเรื่องน้ีแลว          ตอมา
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ ทรงแปลนิทานนี้ตอจากพระองค       ในป พ.ศ. 
๒๔๓๓ และทรงนิพนธเปนกลอนสุภาพ   ในครั้งนั้นทรงตั้งชื่อวา “ อาหรับราตรีคํากลอน ” ๖๓ 
_______________________________                    

                               ๖๐กุสุมา รักษมณี,  สีสันวรรณคดีชดุนิทานวานบอก (กรุงเทพฯ  :  พับลคิบิสเนสพรินท, 
๒๕๒๖),๒๔๖-๒๕๐. 
                                ๖๑อรทัย เทพวจิติร, มหาอมตะนิทานที่เปนละคร  : พันหนึ่งราตรี, เลม ๑ (กรุงเทพ :  
สํานักพิมพน้ําฝน,๒๕๔๓),คํานํา. 

                                ๖๒พระราชประวตัิกรมหมืน่ทิวากรวงษประวตัิ (พระนคร :  มิตรสยาม, ๒๕๑๖), ๘๖-
๘๘ ,อางถึงใน สุรพล วริุฬหรักษ , ววิัฒนาการนาฏยศลิปไทยในกรุงรตันโกสินทร (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,๒๕๔๓), ๒๑๐ - ๒๑๑. 
                               ๖๓อรทัย เทพวจิติร,  มหาอมตะนิทานที่เปนละคร  : พันหนึ่งราตรี, เลม ๑, คํานํา. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๗ 
 
                  หลังจากที่พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธปิประพันธพงศ     ทรงนิพนธเรื่องอาหรับ
ราตรีแลว        พระองคทรงนาํเรื่องอาหรับราตรีนี้มาแสดงเปนละครรองเรื่องแรกที่คณะนฤมิตร ใน
ระหวางป พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๔๕๐          เมื่อนิทานเรื่องอาหรับราตรีไดเปนที่รูจกักนัในหมูคนไทยมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นในป พ.ศ. ๒๔๕๖ แกวตราชูจึงประพันธบทละครรองเรือ่งอาลีบาบาขึ้น                       
                  เรือ่งยอของพันหนึ่งราตรีมีวา  พระราชาซาหเรยีรผูปกครองอาหรับและพระอนุชาชาชเซ
มัน ตางกถ็ูกมเหสีนอกพระทยัจึงสําเร็จโทษมเหสีและมีความรูสึกที่ไมดตีอสตรี     ตอมาไดสละราช 
สมบัติและพากันเท่ียวไปจนพบยักษตนหนึ่งชื่อจินน่ี    ยักษตนนี้ซอนเมียมนุษยไวในกลองบรรจใุน
ผอบ ลัน่กญุแจไว ๗ ดอก แลวนําไปซอนยังกนมหาสมุทร     เมื่อยักษเผลอหลับนางไดลอบทําชูกบั 
ชายถึง ๕๗๐คนเมื่อพระราชาและพระอนุชาทราบดังนั้นก็กลับวังไปครองราชยเชนเดิม 
                  อยางไรกต็ามพระราชายังมีอคติตอสตรีอยูจึงรับสั่งใหจัดหาสตรีมาถวาย  คืนละหนึ่งคน
และวนัรุงขึน้ใหประหารชวีติเสีย ทรงทําเชนนี้ถึง ๓ ป จนนางซาหราซัด      บุตรสาวคนโตของมหา
อํามาตยเอกคดิอุบายที่จะชวยเหลือสตรี  นางถวายตนตอพระราชาและเลานิทานตอนดึก   พอใกลรุง 
ถึงตอนสนุกก็เลานิทานคางไว พระราชาฟงนิทานแลวเกิดติดใจ จงึไมประหารนาง  และทรงใหนาง
เลานิทานไปเรือ่ย ๆจนครบพนัหนึ่งคืน จนนางซาหราซัดใหกําเนิดบุตร ๓  คน       พระราชามีความ 
คิดท่ีดีตอสตรมีากขึ้นและเห็นวานางมีความซื่อสัตยตอตนจึงอภิเษกสมรสกับนาง๖๔ 
                  บทละครรองเรือ่งอาลีบาบามเีรื่องยอทีใ่กลเคียงกับนิทาน     และมีการคงช่ือตัวละครเอก
และเหตุการณสําคัญในนิทานเอาไว   ลักษณะเดนของเรือ่งอาลีบาบานีค้ือการสรางเหตุการณท่ีเหลือ 
เชื่อ  เชน เมื่อโจรกลาวถอยคําเปนรหัสแลวประตถู้ําก็เปดออก      และเหตุการณทีก่ลาวถึงมอยิอานา
ผูหญิงตวัเล็ก ๆ   คนหนึ่งวาสามารถฆาโจรตายจนหมดทุกคน  เปนตน   นอกจากนีเ้รื่องอาลีบาบายัง 
 ใหแงคิดแกผูอานวาการอยากไดทรัพยของผูอ่ืนน้ันจะนาํมาซึ่งความเดอืดรอนไดในภายหลัง 
                  จากที่กลาวมา  จะเห็นวาพระเจาบรมวงศเธอ   กรมพระนราธิปประพันธพงศ    ทรงริเริ่ม
ใหมีการแสดงละครรอง   โดยทรงนําละครรํา โอเปรา          และละครบังสาวันมาดัดแปลงใหมใหมี
เอกลกัษณเฉพาะตนโดยเฉพาะการดําเนินเรื่องดวยการขบัรองของผูแสดง      และการแสดงเรื่องราว
ของคนสามัญ  ละครรองมีเนือ้เรื่องที่สนุกสนาน    มีความแปลกใหมและมีบทเพลงอนัไพเราะจึงทํา
ใหผูชมช่ืนชอบ   นอกจากนีล้ะครรองยังไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามวัฒนธรรมของตะวันตกดวย 
                  ละครรองมีบททีใ่ชประกอบการแสดง       บทเหลานั้นมีทีม่าจากการคิดโครงเรื่องขึ้นเอง
ของผูประพนัธและการดัดแปลงจากเรื่องเดิม    บทละครรองท่ีเกดิจากการคิดโครงเรื่องขึ้นเองมีทีม่า 
 
_______________________________         

                               ๖๔ อรทัย เทพวจิติร,  มหาอมตะนิทานที่เปนละคร  : พันหนึ่งราตรี, ๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๘ 
 
จากเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในสังคม      ไดแก    ความสัมพันธของคนภายในครอบครวั             และสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมไทยในสมัยน้ันซึ่งประกอบดวยทรรศนะ ความเชื่อ  คานิยม       และบรรทัดฐาน
ของคนในสังคม      และมีการนําจนิตนาการและประสบการณของผูประพันธ      ตลอดจนเนื้อเรื่อง 
จักร ๆ วงศๆ  ของละครรํามาเปนโครงเรื่องของบทละครรองดวย          สวนบทละครรองที่ดัดแปลง 
มาจากเรื่องเดมิน้ัน เกดิจากการดัดแปลงวรรณคดแีละวรรณกรรมของไทยและการดดัแปลงเรื่องราว 
ของตางชาติ                  การนําสภาพสังคมไทยในสมัยของผูประพันธมาเปนที่มาของโครงเรื่องของ
บทละครรองแสดงถึงความสมัพันธระหวางวรรณกรรมกบัสังคม               ผูประพนัธเปนสวนหนึ่ง
ของสังคมจึงหยิบยกสิ่งท่ีพบเห็นมากลาวไวในบทละครรอง            บทละครรองมีเรือ่งราวที่มาจาก
สภาพสังคมและแสดงถึงปมขัดแยงของบคุคลในสังคม            ซึ่งปมขัดแยงนี้ทําใหเรื่องราวมีความ
สนุกสนาน และมีความใกลเคียงกับชวีิตจริงดวย         สวนการนําสภาพเศรษฐกจิและสังคมในสมยั
ของผูประพนัธมาเปนที่มาของโครงเรื่องของบทละครรองนั้น     สะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวติความ
เปนอยูของคนในสังคม                ผูประพันธตองการชี้ใหเห็นวาสังคมมีปญหาทั้งดานเศรษฐกิจและ
สังคม  และปญหาดังกลาวควรไดรับการแกไข             นอกจากนีผู้ที่ประสบปญหายอมตองมีวิถกีาร
ดํารงชวีิตที่เหมาะสมจึงจะมคีวามสุข       การนําสภาพสงัคมมาเปนท่ีมาของโครงเรื่องของบทละคร
รองน้ีทําใหละครรองมีความโดดเดน     และแปลกใหมกวาละครรําหรอืนาฏศลิปประเภทอืน่ ๆ เชน 
โขน ลิเก ซึ่งมีเรื่องราวจักร ๆวงศ ๆ เสียเปนสวนใหญ            สวนบทละครรองที่มโีครงเรื่องมาจาก
จินตนาการของผูประพนัธ     มักเปนเรื่องรกั ๆ ใคร ๆ   และเปนเรื่องประโลมโลกซึ่งชวยผอนคลาย
ความรูสึกตึงเครียดไดดี     นอกจากนี้ยังปลุกจนิตนาการ เราความรูสกึ และอารมณอีกดวย         และ    
บทละครรองที่มีที่มาจากเรือ่งจักร ๆวงศ ๆ นั้น    ปรากฏในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวซึ่งสมัยน้ันคนนิยมชมลิเกกันมาก    ความนิยมในลิเกนาจะมีสวนตอการประพันธบทละคร
รอง   แมวาบทละครรองทีม่ีเรื่องราวแบบจักร ๆ วงศ ๆ จะเปนสิ่งไกลตวัผูอาน      แตดวยเน้ือเรือ่งที่
เขมขนและมุงเนนอารมณของตัวละคร รวมทั้งการแสดงบทบาทเดนของของตัวละคร    ทําใหผูอาน
เกิดความรืน่รมยไดเปนอยางดี   
                  บทละครรองมทีี่มาจากเรื่องเดิมดวย    ไดแก      วรรณคดแีละวรรณกรรมไทย และโครง
เรื่องจากตางชาติ    บทละครรองที่มโีครงเรือ่งมาจากวรรณคดีและวรรณกรรมไทยนัน้   พระเจาบรม
วงศเธอ    กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงเลือกเรื่องเดมิที่มีความสนกุสนานเพลิดเพลินและสราง
ความติดตรึงใจผูอานมาดัดแปลงเปนบทละครรอง   นอกจากนีท้รงดัดแปลงเรื่องใหมีความนาสนใจ
ยิ่งขึ้น    โดยทรงสรางโครงเรื่องที่ตัวละครเอกมีลกัษณะเดน  ทรงเพิ่มตวัละครและเหตุการณที่ทําให
เกิดอารมณสะเทือนใจ จึงทําใหบทละครรองมีความพิเศษไปจากเรื่องเดิม        สวนบทละครรองที่มี
โครงเรื่องมาจากชาติตะวันตก    แสดงถึงความแพรหลายของวรรณกรรมตะวนัตกที่มตีอสังคมไทย  
และการนําเรื่องเดิมของตะวนัตกมาดดัแปลงเปนบทละครรองมีสามลกัษณะ                 ลักษณะแรก  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๙ 
 
ผูประพนัธคงโครงเรื่องเดิมไวและคงลกัษณะตวัละครดวย        ซ่ึงเหมาะกับความสนใจของผูอานที่
กําลังตดิตามเรือ่งเดิมอยู       ลักษณะที่สอง       ผูประพนัธคงโครงเรื่องเดิมไวและดดัแปลงตวัละคร  
ฉาก  บรรยากาศ ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในสมยัของผูประพันธ       เพ่ือแสดงเรื่องราวของ
คนไทยซึ่งผูอานเขาถึงไดงาย                 ลักษณะที่สาม  ผูประพันธดัดแปลงเรื่องจนแทบจะไมเหลือ
โครงเรื่องเดิมอยูเลย แตระบวุามีที่มาจากชาติตะวนัตก              ท้ังนี้เพือ่ใหบทละครรองเปนไปตาม
ความนิยมของคนในสมัยนั้นที่นิยมแปลหรอืดัดแปลงวรรณกรรมตะวันตก             ไมวาการนําเรื่อง
เดิมของตะวันตกมาดัดแปลงเปนบทละครรองในลกัษณะใดก็ตาม             เรื่องเดิมทีม่ีหลายรูปแบบ          
ไดแก วรรณกรรม   อุปรากร    ภาพยนตร             ลวนแสดงถึงความสามารถของผูประพันธในการ
รังสรรคเปนบทละครรองซึ่งสามารถสรางความประทับใจไดดี          ดงัเรื่อง ตุกตายอดรัก     เปนท่ี
รูจกัและชืน่ชอบของคนไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวมาก         ดงัที่
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว    ทรงมีพระราชหัตถเลขา     ฉบับลงวนัท่ี   ๕ พฤษภาคม 
รัตนโกสินทรศก ๑๒๘ มไีปถึงพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศวา 
 
                   เธอทําใหชาววังคลั่งละครเสียหมดแลว บัดนี้ถึงกาํหนดจะสมโภชพระที่นั่งซึ่งเคยมีแตสังเวย 
            และดอกไมแขวนกับประโคมตามแบบแตดึกดําบรรพ บัดนี้จะแถมมีละคร ขอใหฉันหา เขาออก 
            ชื่อเร่ือง ๆ หนึ่งวาตุกตาแสนสวย ๖๕ 
 
                  นอกจากนีก้ารนําเรื่องตะวันตกมาดัดแปลงเปนบทละครรองเปนการเผยแพรเรื่องราว
ของตะวันตกใหเปนที่รูจกัของคนไทยดวย 
                  สวนบทละครรองที่มีที่มาจากชาติตะวนัออกนั้น   เกดิจากความนิยมในราชสํานักที่มีการ
แปลเรื่องมากอน แลวแพรหลายมาถึงชนชัน้อ่ืน          เม่ือชนชั้นสูงนิยมอานเรื่องจากตะวนัออกแลว 
ชนชั้นท่ีต่ํากวาก็นิยมอานตามไปดวย               ซ่ึงแสดงวาชนชั้นสูงเปนผูนําในการเผยแพรเรื่องจาก
ตะวนัออก และสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมในสมัยน้ันวาชนชัน้สูงเปนผูเผยแพรวรรณกรรมของ
ตางชาติ 
 
 
_______________________________         

                               ๖๕พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว, สําเนาพระราชหัตถเลขา ฉบับลงวันที ่  ๕ 
พฤษภาคม รตันโกสนิทรศก ๑๒๘, ๒๔๕๒           อางถงึในเนยีนศริ ิ ตาละลักษณ, พระประวตัแิละ
ผลงานของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ(กรุงเทพฯ : มูลนธิินราธิป-วรวรรณ, 
๒๕๒๒),๕๑.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๐ 
 
                  อาจกลาวไดวาการศึกษาที่มาของบทละครรองนี้   นอกจากจะทําใหเห็นถงึความสามารถ
ของผูประพนัธในการสรางสรรคบทละครรองจากแหลงที่มาตาง ๆ แลว           ยังสะทอนใหเห็นถึง
สภาพสังคมไทยในสมยัของผูประพนัธ และรสนยิมของผูอานวรรณกรรมดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

บทที่ ๓ 
องคประกอบทางวรรณคดีของบทละครรองของไทย 

 
             บทละครรองเปนวรรณกรรมบันเทิงคดีประเภทหนึ่งที่ดําเนินเรื่องดวยการใหตัวละครเปนผู
แสดงพฤติกรรม อารมณและความรูสึกตาง ๆ  นอกจากนี้มีการบรรยายตัวละคร ฉาก         และ
เหตุการณตาง ๆท่ีเกิดขึ้นดวย      การบรรยายและพรรณนาอยางละเอียดทําใหผูอานเขาใจ   ไดรบัรส    
เกิดความซาบซึ้ง     และเกิดจินตนาการ     กุสุมา  รักษมณี  กลาววา      บทละครที่เปนท้ังบทที่ใช
แสดงและบทสําหรับอานนั้น        กวีบรรยายและพรรณนารายละเอียดเกี่ยวกับฉากและตัวละคร จึง
ทําใหผูอานเห็นภาพของสถานที่และบุคคลนั้น ๆ ไดไมแพการชมละคร     ยิ่งไดสมทบกับ
จินตนาการของผูอานแลว      บทละครนั้นก็คือวรรณกรรมสําหรับอานชิ้นหน่ึง    ถาไดอานบท
ละครที่กวีตั้งใจเขียนใหผูอาน  จะเห็นความสําคัญของวรรณกรรมบทละครมากกวาที่เคยคิด     แม
บางเรื่องกวีมิไดเจตนาใหอานโดยตรง     แตอาศัย “ สายตา ” และ “ จินตนาการ ”   ของนักอานก็
อาจจะพลิกหาคุณคาของวรรณกรรมไดจากบทนาฏกรรม๑                  บทละครรองจึงเปน
วรรณกรรมเพื่อการอาน        และมีองคประกอบเชนเดียวกับวรรณกรรม   ไดแก โครงเรื่อง ตัว
ละคร ฉาก และแกนเรื่อง นอกจากนี้ผูประพันธมีการสรางองคประกอบดังกลาวไดอยางนาสนใจ
และมีคุณคาทางวรรณคดีอีกดวย   ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาองคประกอบของบทละครรอง  ดังนี้ 
                                                                                                                                                             
โครงเรือ่ง 
               โครงเรื่อง     หมายถึง                “ สถานการณ  เหตุการณสําคัญตาง ๆ ทีเ่กดิขึ้นในเนื้อเรือ่ง 
พฤติกรรมของตัวละคร สิ่งตาง ๆ เหลานีจ้ะเกดิขึ้นอยางมีสัมพันธภาพตอเนื่องกนัไป   มีปญหา     มี
การแกปญหาของตัวละคร  จุดนาสนใจ และนาตื่นเตน        มีการคลี่คลายเหตุการณจนกระทั่งจุดจบ
เรื่อง ”๒         กุหลาบ มัลลิกะมาส กลาวถึงลักษณะของโครงเรื่องวาโครงเรื่องมีลกัษณะใกลเคียงกบั
เนื้อเรื่องแตสัน้และสังเขปความกวาเนื้อเรือ่ง  โครงเรื่องอาจบอกเราวาตัวละครคิดอยางไร  พดูอะไร  
แตจะไมบรรยายหรือวเิคราะหตัวละครเหลานั้นเหมือนในเนื้อเรื่อง      แมเหตุการณกก็ลาวถึงเฉพาะ 
___________________________ 
                             ๑สรุปจากกุสุมา  รักษมณี, “บทละครสําหรับอาน,” ในวรรณสารวิจยั (กรงุเทพฯ  :  
สํานักพิมพแมคําผาง, ๒๕๔๗), ๘๘- ๘๙. 
                            ๒สมพร มันตะสตูร, วรรณกรรมไทยปจจุบัน (กรุงเทพฯ :  พีระพธันา, ๒๕๒๕),๑๓๘. 
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๗๒ 
 
เหตุการณสําคัญในเนื้อเรื่องเทานั้น๓         สําหรับโครงเรื่องในละครมีลักษณะที่ตางกับโครงเรื่องใน
วรรณกรรมประเภทอื่น ๆ ดงัที่ เดนดวง พุมศิริ  กลาววา 
 
                   โครงเรื่องเปนองคประกอบของละครประการตนที่อริสโตเติล้กําหนดไว   โครงเรื่องมีขบวน 
            การที่ซับซอน แบงลําดับขั้นออกเปน ๑๑ ขอ ที่ประกอบกนัเขาเปนโครงสรางของละคร    ซึ่งไดแก 
            จุดเปดเรื่อง จุดจบเรื่อง จุดกระทบของเรือ่ง เหตุการณปูพ้ืน ความซับซอนของเรื่อง จุดยอดของเรื่อง 
            จุดคับขันของเรื่อง จุดจบของเรื่อง เอกภาพของเวลา เอกภาพของสถานที ่    และเอกภาพของอาการ 
            ของเรื่อง      โดยทั่วไปแลวหัวขอตาง ๆนี้ จะมีความสัมพันธใกลชดิกันมากจนแยกความหมายออก 
             เปนเอกเทศโดยเดด็ขาดไมได ๔ 
 
                  จะเห็นไดวาโครงเรื่องของบทละครมีความสัมพันธกับองคประกอบอื่น ๆ      ในลกัษณะ
ของการรอยเรยีงเหตุการณสาํคัญ ๆ     ที่ตวัละครไดกระทําขึ้น  โครงเรื่องทําใหทราบพฤติกรรมของ
ตัวละคร  มีปมปญหา มีการคลายปมปญหา และมีจุดจบเรื่อง         หากผูประพนัธสรางโครงเรื่องได
อยางนาสนใจแลวจะทําใหบทละครนัน้มีพลังที่ดึงดดูผูอานใหใครตดิตามเรื่องจนจบ  
                  เมื่อไดศึกษาบทละครรองท้ัง ๑๖๐ เรื่องแลว    ผูวจิัยพบวาบทละครรองมีโครงเรื่องอยู ๔  
แนวเรื่อง   และมีกลวธิีการสรางโครงเรื่องไดอยางนาสนใจ   ผูวิจยัจึงศกึษาแนวของโครงเรื่อง และ
กลวิธกีารสรางโครงเรื่อง ดังนี้ 
 
                  ๑.  แนวของโครงเรือ่ง  
                       แนวของโครงเรื่อง หมายถึง  ลักษณะของโครงเรื่องท่ีเห็นไดอยางชัดเจนวาโครงเรื่อง
จัดอยูในแนวใดเปนหลัก   เชน   แนวชีวิตรกั   แนวปญหาครอบครวั  แนวปญหาสังคม      แนวหลกี
หนี     แนวตลกขบขัน   แนวตื่นเตนผจญภยั  เปนตน 
                        บทละครรองมีโครงเรื่องอยู ๔ แนว  ไดแก       ๑. โครงเรื่องเกี่ยวกับความรกั        ๒. 
โครงเรื่องเกีย่วกับปญหาภายในครอบครัว  ๓.โครงเรื่องเกี่ยวกับปญหาสังคม    ๔.โครงเรื่องในแนว
หลีกหนี  ดังนี ้
                         ๑. ๑  โครงเรือ่งเกี่ยวกับความรัก 
                                    จากการวเิคราะหบทละครรองทั้งหมด     ผูวจิัยพบโครงเรื่องเกี่ยวกับความรกั 
มากที่สุด   สวนใหญเปนเรื่องของความรกัระหวางชายหญิง    และมีโครงเรื่องเกีย่วกบัความรกัชาต ิ
___________________________ 
                 ๓กหุลาบ มัลลิกะมาส,  วรรณคดีวจิารณ (กรุงเทพฯ  : หอรัตนชัยการพิมพ, ม.ป.ป.),๑๐๑. 
                              ๔เดนดวง พุมศิริ, ทางสูละคร (นครปฐม : หมวดวิชานาฏยศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร , 
ม.ป.ป), ๓๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๓ 
 
ดวย  ผูวิจยัจึงจะวเิคราะหใหเห็นอยางชัดเจน ดังนี ้
                                   ๑. ๑. ๑ ความรักระหวางชายหญิง 
                                                บทละครรองสวนใหญมโีครงเรื่องเกีย่วกบัความรกัระหวางชายหญิง   
ไมวาจะมีการประพันธบทละครรองกีร่ัชสมัย        กล็วนปรากฏโครงเรือ่งเกี่ยวกับความรักระหวาง
ชายหญิงทั้งส้ิน  ซึ่งแสดงวาเรื่องรักระหวางชายหญิงเปนที่นิยมของผูชมละครในสมัยน้ัน       ที่เปน
เชนน้ีอาจเปนเพราะเรื่องราวของความรกัระหวางชายหญงิแสดงใหเห็นถึงความรูสึก           และการ
แสดงออกของมนุษยที่มลีักษณะสากล      และการแสดงบทบาทของตัวละครเกีย่วกับความรกั   เชน 
การแสดงอารมณหึงหวง    การตดัพอตอวา     การแสดงอาการนอยใจ     แคนเคืองใจ         หรือการ
แสดงความผิดหวังในความรกัดวยการคร่ําครวญ และรําพึงรําพนั    ลวนเปนการเราอารมณผูอานได
ดีจึงมีอยูทกุยุคทุกสมัย และจดัไดวาเปนวรรณกรรมที่มีคณุคาตอผูอาน     โครงเรื่องเกี่ยวกับความรกั
ระหวางชายหญิงประกอบดวยความรกัที่จบแบบสุขนาฏกรรมและความรักทีจ่บแบบโศกนาฏกรรม      
                                        ๑. ๑. ๑ .๑   ความรักท่ีจบแบบสขุนาฏกรรม 
                                                           โครงเรื่องเกีย่วกับความรกัที่จบแบบสุขนาฏกรรมแสดงปม
ขัดแยงระหวางมนุษยกับมนษุย   ไดแก ปมขัดแยงระหวางตัวละครเอกกับตัวละครปรปกษ        และ
ปมขัดแยงระหวางตัวละครเอก          ปมขัดแยงระหวางตัวละครเอกกบัตัวละครปรปกษแสดงความ
ขัดแยงระหวางตัวละครเอกกับบิดามารดา  หรือผูปกครองของตัวละครเอกซึ่งมีทรรศนะวา ตัวละคร
เอกเลือกคูครองไมเหมาะสม   จึงทําใหความรกัของทั้งสองตองมีอุปสรรค      แตดวยความมั่นคงใน
รักแลวทําใหสามารถเอาชนะอุปสรรคได         เชน     เรื่องดอกโสนบานเชา     กลาวถึงเชิดวารักอยู
กับเนียน              บิดามารดาของเนียนรังเกยีจเชิดเพราะมฐีานะยากจน   เนียนตองแตงงานกับพํานกั
บุตรชายเศรษฐี     เชิดบอกผูใหญใหทราบวาพํานกัมีภรรยาแลว     ตอมาทนายความของเศรษฐีจําได
วาเชิดคือบุตรชายของเศรษฐีซึ่งพลัดพรากจากบิดา  ผูใหญจึงยกเนียนใหแกเชิด          
                  ในเรื่องกนกนารี     กลาวถึงศกัดิ์ศรวีามีภรรยาชื่อกนก      มารดาของศักดิศ์รรีังเกยีจกนก
มาก   และขับไลเธอออกจากบาน     ศักดิศ์รรีักภรรยามากจึงออกตามหาเธอจนพบและเลือกท่ีจะใช
ชีวิตอยูกับเธอที่เมืองเหนือ    
                 ในเรื่องดแีตก    กลาวถึงแอรมวารักอยูกับเกษร แตบดิาของเธอตองการใหเธอแตงงานกบั 
จมื่นยศ        เกษรจึงกนิวานชนิดหนึ่งเขาไปจนสลบ     บดิาของเกษรเขาใจวาเกษรเสยีชีวิต       สวน
แอรมก็เชนกัน เขาโศกเศราเสียใจมาก      ภายหลังเมื่อบิดาของเธอทราบความจริงจึงเห็นใจในความ
รักของเกษรและยกเกษรใหแอรม       
                   ในเรื่องทนยาก   กลาวถึงถวิลวารกัอยูกับประภาแตบิดาของทั้งสองไมถูกกัน    บิดาของ
ประภาใหเธอแตงงานกับชายอื่น  ประภาจงึกินยาและสลบไป   บิดาของเธอเขาใจวาเธอเสียชีวิต เม่ือ
ถวลิทราบขาวการเสยีชีวิตของประภากเ็สียใจจนสลบ    หลังจากทีผู่ใหญของท้ังสองทราบความจรงิ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๔ 
 
แลว   ก็เห็นใจและยอมใหทั้งสองรักกนัได  
                  ในเรื่องคืนหนึ่งยงัจําได  กลาวถึงจําแนกวารกัอยูกับเบญจา   ผูใหญของทัง้สองฝายไมถกู
กัน       เบญจาตองแตงงานกบัทํานบซึ่งรักอยูกับจํานันนองสาวของจําแนก  สวนจําแนกแตงงานกบั 
เฉลาซึ่งมีคนรกัชื่อจอม   ในคืนวันเขาหอ จําแนกไดไปเขาหาเบญจา   สวนคนอื่นตางก็เขาไปหาคูรัก 
ของตนเชนกนั      ในที่สุดผูใหญจําตองยอมรับความรักของหนุมสาว 
                 ในเรื่องจับดําถลําแดง    กลาวถงึบิดาของการะเวกที่เขาใจผดิคิดวาคนขับรถของสุทธิรกัษ
เปนคูรกัของบุตรีของตน         เมื่อเห็นกิรยิาทาทางของคนขับรถแลว     บิดาของการะเวกหามไมให 
การะเวกคบหากับสุทธริักษ      ภายหลังเมือ่ทราบวาเปนการเขาใจผิดเขาจึงยกการะเวกใหสุทธริักษ    
                  ในเรื่องปนละวนปนละเก    กลาวถึงหวนและบัววาเปนคูรกักัน       ลุงของหวนเขาใจผิด
คิดวาหลานสาวไปหลงรักนายตอมซึ่งแทจรงิแลวเปนคนรักของสาวใช  ลุงของหวนโกรธหลานสาว
มากเพราะคิดวาตอมเปนชายที่เจาชู         ภายหลังเมื่อทราบความจริงแลวไดยินยอมใหหลานสาวรกั
กับบัวได 
                  ในเรื่องวาจาสัตย  กลาวถึงบดิาของรําจวนวาไมยอมยกรําจวนใหกับผดุง        บิดามารดา 
ของผดุงโกรธมากจึงไมตองการใหท้ังสองอยูกินกัน           ผดุงไมยอมมีหญิงอื่นและสัญญาวาจะไม 
คบหากับรําจวนถามารดาไมมายุงเกีย่วในเรื่องคูครองของเขา        ตอมาบิดาของผดุงเสียชีวิต มารดา
ของผดุงไดหาหญิงอื่นให       ผดุงถือวามารดาไมรกัษาคาํสัตยเขาจึงกลบัไปคบหารําจวนอีกครั้งจน
ผูใหญยอมรับในความรักของทั้งสอง   
                  ในเรื่องอยัมพะทนัตา กลาวถึงพระอัคเนศรวาบังคับใหโกสุมแตงงานกบัพระยาวจีทั้งๆท่ี
โกสุมรักอยูกบัอําไพ         พระยาวจีคิดลอบวางยาพษิอาํไพ แตบิดาของโกสุมเขามารับเคราะหแทน 
พระยาวจีตดิคุก        โกสุมกบัอําไพจึงสมหวังในรัก                   
                    ในเรื่อง แปลงกาย กลาวถึงสอางวารกัอยูกับละไม   แตบิดามารดาของสอางไมอยากให
เขามาหาเธอ    สอางมาหาคนรกั  และเมื่อกลับมาบานกไ็มสบายเพราะคิดถึงคนรกัมาก  ละไมจึงให
ละมนุนองชายปลอมตนเปนเธอและมาหาสอางแทนเธอ   เมื่อทราบความจริงสอางขอไปตามหาคน
รัก ผูใหญเห็นวาสอางรักละไมมากจึงอนุญาตใหไปพบคนรักได 
                      เรื่องที่มีปมขัดแยงระหวางตวัละครเอก                   นอกจากความรักที่ม่ันคงแลว   ตวั
ละครตองใชสติปญญาจึงจะสมหวังในรกั            เชนเรื่องชิงไชย     กลาวถึงกลอหนุมชาวบานวารกั
สทอน   ครูเหี้ยมบิดาของสทอนไมชอบเขาและจะยกเธอใหกับผูท่ีมีฐานะดกีวา   ครเูห้ียมรักมาของ
เขามาก  วันหนึ่งมาเกิดปวยและรักษาอยางไรกไ็มหาย  กลอหาสาเหตุที่มาปวยได  ครูเห้ียมชื่นชมใน
สติปญญาของเขาจึงยกสทอนใหแกกลอ    
                 นอกจากนี้มโีครงเรื่องที่กลาวถึงความรกัที่มอุีปสรรคเพราะผูใหญกีดกัน           และแมวา
พระเอกกับนางเอกตางก็พยายามฝาฟนอุปสรรคแลวแตกไ็มสําเร็จดังประสงค   จนกระทั่งเหตุการณ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๕ 
 
ตาง ๆ ไดคลี่คลายเอง      เชน   เรื่องบุปผาชาตินคร   กลาวถึงมาลินวีารักอยูกับเสรี         แตสําเริงซึง่
หมายปองมาลนีิอยูไดใสความเสรี           เทพธาโรบิดาของมาลินีไมพอใจจึงจะยกมาลนิีใหแกสําเริง  
มาลินีปฏิเสธ    เทพธาโรไมอาจฝนใจบุตรไีดสําเริงจึงสังหารเทพธาโร  ตอมาทางการมาจับตัวสําเริง      
เสรีตอสูกับสําเริงและยิงสําเริงเสียชีวิต                  
                  ในเรื่องสามแผนดิน   กลาวถึงขุนทองวารักอยูกับพู   แตบิดาของทั้งสองไมถูกกนัจึงหาม
ไมใหรักกัน  ทั้งขุนทองและพูตองแตงงานกับคนอื่น จนกระทั่งคูสมรสของทั้งสองเสียชีวิต  ขุนทอง
กับพูจึงมาอยูกนิกัน  
                   ในเรื่องหนูจา  กลาวถึงนอมกบัชีพวารักกัน แตผูใหญของทั้งสองไมถูกกัน   นอมจําตอง 
หมั้นกับรอยเอกสละ ตอมาสละไปรบและเสียชีวิต   นอมกับชีพจึงสมหวังในรกั                                       
                     เรื่องที่มีปมขัดแยงระหวางตวัละครเอกกับตัวละครปรปกษซึ่งหลงรกัตัวละครเอก และ
ทําลายความรกัแตทําไดไมสําเร็จ     เพราะตัวละครเอกมีความมั่นคงในรกั    เชน    ในเรื่องกระดังงา
ไทย            กลาวถึงโกเมนทรวารกัอยูกับมณีและเชือนก็หลงรกัมณดีวย    เชือนฆาพลอยภรรยาของ
โกเมนทรแลวใสความโกเมนทรวาเขาฆาภรรยา        มณีจึงยอมแตงงานกับเชือนเพราะหวังวาเชือน
จะชวยใหโกเมนทรพนคดี       แตเชือนไมยอมชวยตามทีร่ับปากไว  ตอมาเชือนถกูจับกุมโกเมนทร
จึงไดแตงงานกับมณี     
                  ในเรื่องกนิดิบ  กลาวถึงหลวงบรรณรักษและรอยโททนงวาตางก็หลงรกัเรณู    ทนงเขยีน
จดหมายหลอกเรณวูาหลวงบรรณรักษจะไปสูขอเธอ   เขาขอใหเธอออกมาพบเขา   เรณูหลงเชื่อยอม
ออกจากบาน  หลวงบรรณรกัษทราบความเสียกอนจึงสวมรอยเปนทนงและไปรับเธอแทน    เรณูจึง
ตกเปนภรรยาของหลวงบรรณรกัษ         เรณูรกัหลวงบรรณรกัษมากแมวาทนงจะพยายามใหเรณูไป
อยูกับเขา   แตเธอยนืยนัวาจะอยูกับหลวงบรรณรักษเทานั้น     
                  ในเรื่องเกี้ยวกันอยางเผด็รอน   กลาวถึงขนุไกรณกิรวาเปนเจาหนี้ของบิดาของพกา    เขา
บีบบังคับใหพกายอมแตงงานกับเขาเพื่อไถหนี้ท้ังๆ ท่ีพกามีคนรกัชื่ออบเชยอยูแลว            ภายหลงั
อบเชยไดรวบรวมเงินมาไถหน้ีไดสําเร็จ  พกาจึงไมตองแตงงานกับขนุไกรณกิร    
                  ในเรื่องแกเผ็ด  กลาวถึงขุนกําจดัวาหลงรักศรนีวล           เขาทุมเงินทองแกเธอแตเธอไม
สนใจเขา          ขุนกําจัดโกรธมากจึงหาทางแกเผ็ดหญิงสาวดวยการวาจางขอทานที่มีหนาตาเหมือน
จิตรคนรกัของศรีนวลใหมาเกี้ยวพาราสีเธอ     เมื่อศรีนวลหลงรักขอทาน    เขาจะไดประจานเธอให
อับอาย         แตกลับไมเปนเชนที่คาดไวเพราะขอทานนัน้คือจิตรท่ีปลอมตนมา   ขุนกําจัดจึงแกเผ็ด
ศรีนวลไมสําเร็จ       
                  ในเรื่องเจาหวัใจ      กลาวถึงนายรอยเอกเอวันวารกัอยูกับนักรองท่ีช่ือซีซัน      ซันตาเรยี 
มกุฎราชกุมารของเจาผูครองนครอียปิตไดหลงรักซีซันดวย      พระองคทรงใหทหารมาจับตัวซีซัน
ไป        แตเอวนัไดตามมาชวยคนรักไดสําเร็จ  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๖ 
 
                  ในเรื่องเจยีมกับเจอ  กลาวถึง  พระเทียรฆราสวารักอยูกับเกลีย้ง      หลวงโจมซึ่งหลงรกั 
เกลีย้งไดออกอุบายทําใหเกลี้ยงเขาใจผิดคดิวาพระเทียรฆราสรกัแผว       ภายหลังเกลี้ยงทราบความ
จริงก็ปรับความเขาใจกับพระเทียรฆราส  
                  ในเรื่องใจเดด็   กลาวถึงนายขวญัวารกัอยูกับฉวี           ขวญัถกูกลาวหาวาปลอมเช็คของ
ธนาคารแหงหน่ึง      ฉวีจึงขอใหหลวงพิเทศชวยวาความให    แตหลวงพิเทศมีขอแลกเปลีย่นวาหาก
เขาวาความจนชนะคดี   ฉวีตองยอมแตงงานดวย      ตอมาขวัญชนะคดี หลวงพิเทศจึงทวงสัญญากับ
ฉวี      เมื่อทราบวาฉวรีักนายขวัญมากหลวงพิเทศจึงจําตองเสียสละ   
                  ในเรื่องชิงชูตวัเอง         กลาวถงึแพรวกับสํารวลวาเปนเพ่ือนรกักันและหลงรกัผูหญิงคน
เดียวกันคือเกษณี  แตเกษณรีักสํารวล  ในวันแตงงานของสํารวลกับเกษณี        แพรวพยายามทีจ่ะให 
เกษณีเห็นใจเขาเพราะหวังจะไดแตงงานกบัเกษณีแตเกษณียืนยันวาเธอรักสํารวลเทานั้น      แพรวจงึ
ตองจําใจยอมรับความจริง        
                  ในเรื่องตครุบกบ   กลาวถึงขนุประหยดัธนะราชวารกัอรุมแตเธอมีคนรักแลวคือประหยัด
ซึ่งเปนหลานชายของขุนประหยัดนัน่เอง          อรุมปฏเิสธขุนประหยดัวาตนตองการแตงงานกับคน
ที่มีฐานะเทยีมกันเทานัน้             ขุนประหยดัธนะราชจึงออกอุบายใหอรุมร่ํารวยเทียมกับเขาโดยให
ประหยดัแกลงทําเปนเสียชีวติ      แลวทําพินัยกรรมยกทรพัยสมบัติใหแกอรุมซึ่งเงินนัน้เปนเงินของ
ขุนประหยัดธนะราช    แตประหยดัไมยอมทําตามที่ลุงส่ัง  อีกท้ังยังแอบไปแตงงานกับอรุมดวย    
                  ในเรื่องปวดเพราะปาก    กลาวถึงสยุนวารักอยูกับประดับ       สวนขุนเพชรพิชาก็หลงรกั
ประดับดวย           ขุนเพชรพิชาตกลงดวลปนกับสยุนเพ่ือชิงประดับ    ขุนเพชรพิชาตองการใหสยุน
เสียหนาจึงวางแผนแอบเอาดนิใสไปในปนแทนลกูกระสุน    เขาเผลอพดูออกไป  สยุนจึงทราบเรื่อง
เสียกอน  สยุนเอาลูกกระสุนจริงใสไวตามเดิม        พอถึงวันดวลปนขุนเพชรพิชาถกูยงิและเปนฝาย 
เสียหนาเอง           
                   ในเรื่องพอโตงกระยาสารท- ขี้ขลาดแกมหยิ่ง       กลาวถงึหลวงเชาวนสิรวาเดิมเปนคูรัก
ของกองแกว            เมื่อทราบวาบิดาของเธอมีหน้ีสินมากเขาจึงเปลี่ยนใจจะไปแตงงานกับการะเกษ   
กองแกวจึงไปแตงงานกับทนง               หลวงเชาวณิศรตองการคืนดีกบักองแกวจึงวางอุบายใหทนง
และกองแกวเขาใจผดิกัน แตไมสําเร็จเพราะทนงและกองแกวมีความไววางใจกนั     หลวงเชาวนิศร
จึงตองผิดหวัง 
                    นอกจากนี้มตีัวละครปรปกษที่หวังผลประโยชนจากพระเอกและนางเอก     และทําลาย
ความรกัดวย     เชน    เรื่องจากทั้งรกั   กลาวถึงสรุินทรรักอยูกับสุดายง      แตคุณนายรืน่มารดาเลีย้ง
ของสุรินทรกดีกันบุคคลทั้งสองเพราะตองการใหสุรินทรแตงงานกับบตุรีของนาง           คุณนายรืน่
สรางสถานการณเพื่อใหสุรนิทรเขาใจคนรักผิด   ภายหลังสุรนิทรทราบความจริงจึงปรับความเขาใจ
กับสุดายง       
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๗ 
 
                    บทละครรองมีโครงเรื่องท่ีกลาวถึงความขัดแยงระหวางตวัละครเอกซึ่งเกดิจากฝายหนึ่ง
กระทําผิดพลาด  แตดวยความมั่นคงในรักทําใหอีกฝายหน่ึงใหอภัย      เชน              เรื่องคูทุกขคูยาก 
กลาวถึงเฉลาวารักอยูกับสอิ้ง    เฉลาไปราชการทีญ่ี่ปุนและไดหญิงสาวชาวญี่ปุนเปนภรรยา      สอิ้ง
ออกตามหาคนรกัเมื่อทราบวาเฉลานอกใจแตก็ยังรกัเฉลาอยู        ตอมาภรรยาชาวญีปุ่นมีชู       เฉลา
ฆาเธอและหนกีารจับกุม     สอ้ิงไดหนีไปพรอมกับเฉลาดวย    ระหวางการหลบหนีเฉลาไดสอ้ิงเปน
ภรรยา    ตอมาเฉลาถกูตํารวจจับ       สอิ้งใชอุบายหลอกผูคุมและพาสามีหนีออกจากประเทศญี่ปุน
ไดสําเรจ็ 
                  ในเรื่องตนรายปลายดี   กลาวถงึมุกดาวาหม้ันอยูกับชแลม         แตเมื่อเห็นเฉลิมนองสาว
ของชแลมมุกดาก็เปลี่ยนใจไปรักเฉลิม    เฉลิมไมไดรกัมุกดาอีกทั้งยังไปหมั้นกับชายอื่นดวย   มกุดา
เสียใจท่ีทําผิดจึงขอโทษชแลม  ชแลมใหอภัยคนรกั 
                  ในเรื่องน้ําคํามนษุย   กลาวถึง บุศยวาเปนคนชอบเลนการพนัน     วนัหนึ่งเขาเลนหวยจน 
หมดตัวจึงยอมรับขอเสนอของแพทยวาจะยอมเปนเครือ่งทดลองการผาตัดสมอง            บุศยมีความ
ทุกขใจมากจึงบอกกับประสารคนรักของเขาวาเขาอาจเสยีชีวิตจากการทดลองนี้       ประสารคอยให
กําลังใจคนรัก  ภายหลังแพทยบอกเขาวาไมไดมีการผาตัดจริง    เขาแคพดูพนันกับเศรษฐีคนหนึ่งวา
มีคนไทยท่ีรักษาสัจจะเทานัน้   บุศยจึงไดแตงงานกับประสาร 
                  ในเรื่องสายชนวน     กลาวถึงสวรรควารกัอยูกับสุคนธและเตรียมเขาพิธวีิวาหกัน      สริิ
พูดจาดูหมิ่นสวรรควาไมวันท่ีเขาจะไดเธอเปนภรรยา          สวรรคโกรธมากและพาสริิหนีไปในวนั
วิวาหของเขา   ตอมาสวรรคมาหาสุคนธและไดฝากบุตรไวใหเธอเลีย้งเพราะสิริเสยีชวีิตแลว     สวน
เขาตองไปรบกับโจรเงี้ยว     สุคนธยอมเลีย้งบุตรของสวรรค     เด็กคนนี้เปนสื่อใหสุคนธเห็นใจและ
ยอมใหอภัยสวรรค 
                  นอกจากนีเ้รื่องกลแตก  และคําหมอเทวะดา   มีเหตุการณท่ีตัวละครกระทาํผิด  แตคนรัก
มีความเขาใจ  และใหอภยั   จึงทําใหสมหวังในรกั 
                  นอกจากนี้มีเรื่องของความเขาใจผิดของตวัละครเอก        ทําใหเกิดปมขัดแยงระหวางตวั
ละครเอกดวยกัน      เชน    ความเขาใจผิดซึ่งเกิดจากการเสียสละของตวัละครเอก       เชน    ในเรื่อง
สุดสวาดิ   กลาวถึงสุดวาเปนคูรักของสวาดิ       ท้ังสองจวนจะแตงงานกันแตสุดถูกกลาวหาวาขโมย
เงินของเสมียนบัว     สวาดิเขาใจผดิคิดวาคนรักเปนคนไมดีจึงจะแตงงานกับตรี            กอนแตงงาน
เผอิญเธอไดพบจดหมายของบิดาที่เขียนสารภาพวาเขาคือคนท่ีขโมยเงินไป     และสุดเปนผูเสยีสละ
โดยเปนผูยอมรับผิดเสียเอง สวาดิจึงกลับมารักสุดดังเดิม 
                  เรือ่งท่ีตัวละครเอกตีความผิด  ทําใหเขาใจผดิไป     เชน             ในเรื่องกระทอมตีนเปยะ 
กลาวถึงขนุสาราบรรจงวามภีรรยาชื่อนิ่ม     น่ิมไมไววางใจในตัวสามี           มีชายคนหนึ่งมาที่บาน          
นิ่มคิดวาสามีวางแผนใหเขามาฆาเธอจึงเสยีใจจนสลบไป        เมื่อฟนขึ้นมาจึงทราบวาสามีวางแผน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๘ 
 
จะฆาสุนัขขางบาน  
                  เรือ่งท่ีกลาวถึงชายหญิงวาสงจดหมายผิดคน  เชน  เรื่องเดาสุม     กลาวถึงโฉมวาชอบพอ
กับฉออน  แตโฉมเขาใจผดิคิดวาฉออนชือ่ช่ืนเพราะปายที่หนาบานของเธอเขียนช่ือวาชื่น         สวน
ฉออนก็เขาใจวาโฉมชื่อหลวงธรรมวันตเพราะเห็นเขาถอืหนังสือท่ีมีช่ือหลวงธรรมวนัตปรากฏอยู   
หนุมสาวทั้งสองตางก็สงจดหมายรักถึงกนัแตสงไปผดิคน   ภรรยาของหลวงธรรมวันตเห็นจดหมาย
ของโฉมจึงมาดาวาฉออน    สวนชื่นนาของฉออนก็เขาใจผิดคดิวาโฉมชอบตน   เมื่อทุกคนไดมาพบ
กันจึงไดทราบวาเรื่องทั้งหมดเกิดจากความเขาใจผิด       
                  โครงเรื่องเกีย่วกบัความรกัที่จบแบบสุขนาฏกรรมแสดงความขัดแยงระหวางตัวละคร ม ี
ปมปญหาและอุปสรรคของตัวละครเอก      สวนใหญตวัละครเอกเปนผูขจัดปญหาและอุปสรรคใน
ชีวิตได 
                                          ๑. ๑. ๑ .๒   ความรกัท่ีจบแบบโศกนาฏกรรม 
                                                               โครงเรื่องของความรักทีจ่บลงแบบโศกนาฏกรรมแสดงปม
ขัดแยงระหวางมนุษยกับมนษุย  ปมขัดแยงดังกลาวมีตวัละครปรปกษ   ไดแก           บดิามารดาหรือ
ผูปกครอง และผูที่หลงรกัตวัละครเอกเปนผูทําลายความรักของตวัละครเอก         เรือ่งที่มีปมขัดแยง
ระหวางตัวละครเอกกับผูใหญ          เชน  เรื่องจันทรจากฟา    กลาวถึงเพลินวารักอยูกบัปรีชา      แต
บิดาเลีย้งกลับขายเธอใหพระยาแผวเพญ็ศรี    เพลินไดหนีจากสามีและมาอยูกินกับปรีชา     ฝายบิดา
ของปรีชาขอใหเพลินเลิกกับปรีชาเพราะไดหมั้นหญิงอื่นไวแลว   ตอมาเพลนิถกูบิดาเลี้ยงขายใหกบั
หลวงสมัครสมัยราษฎร      แตปรีชาไดกลบัมาขอรองใหเธออยูกับเขาดงัเดิม เพลินละอายใจที่มีสามี
ถึงสามคนจึงกนิยาตาย          
                  ในเรื่องคนดีที่โลกลืม    กลาวถงึชีพและหยาดวาเปนคนรับใชของโกศล       ชีพรักหยาด   
แตหยาดรักโกศล     โกศลไดหยาดเปนภรรยา      มารดาของโกศลรังเกียจหยาดจึงขบัไลใหออกจาก
บานท้ัง ๆท่ีเธอมีบุตรกับโกศล       ชีพใหความชวยเหลือหยาดและไปวิ่งราวเพื่อนําเงินมารกัษาบุตร
ของหยาดที่ปวยอยูจนตดิคุก    หยาดไมมเีงินจึงไปขายตวัเพื่อนําเงินมารักษาบุตร     เมื่อโกศลทราบ
จึงตอวาหยาด   หยาดเสียใจมากจึงฆาตัวตาย   
                  ในเรื่องผะอืดผะอม       กลาวถึงเสนาะวาอยูกนิกับหวาน          มารดาของเสนาะไมชอบ
หวานจึงไดทําลายครอบครัวของบุตรดวยการวางแผนใสความวาหวานมีชู         เสนาะโกรธและเลกิ
กับหวาน และมีภรรยาใหมซึ่งเปนหญิงท่ีมารดาเลือกให       ตอมาเสนาะรูความจริงวาหวานไมไดมี
ชูจึงคิดจะคนืดีกับเธอ    แตเธอไมยอมคนืดีดวยเพราะไดแตงงานใหมแลว        
                 ในเรื่องตั้งจิตคิดคลั่ง              กลาวถึงสมยัวารกัอยูกับเรไรแตมารดาของเธอจะยกใหกับ
สมเด็จเจาพระยามหาประทปีแกวเตร็จฟา    เรไรจึงกินยาตาย สวนสมยัไดยิงตัวตายตามคนรกั          
                  ในเรื่องอุมาปาหนัน          กลาวถึงอุมาวารักอยูกับสุปยาแตบิดาของสุปยาหมั้นเธอไวกับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๙ 
 
ซําสุดิน  อุมาตอสูกับซําสุดินจนเสียชีวิต         ฝายสุปยาหลังจากทราบวาอุมาเสียชีวติก็โกรธซําสุดนิ 
มากจึงแทงเขาจนเสียชีวิต 
                  เรือ่งท่ีกลาวถึงผูที่หลงรักตวัละครเอกวาเปนอุปสรรคของความรกั  ภายหลังตัวละครเอก
ไมสมหวังในรัก เชน  เรื่องแคงคกขี่วอ  กลาวถึงวารินทรวามีคูหมั้นช่ือมาลี    สวนอ่ึงอางสาวชาวนา
ไดมาหลงรักวารินทรจึงสมัครมาเปนคนรับใช           ฝายแสยกหนุมชาวนาซึ่งหลงรักมาลีก็มาสมัคร
เปนคนรับใชของเธอเชนกัน     อ่ึงอางปรนนิบัติวารินทรจนเขาใจออน    เมื่อมาลีมาเห็นเขาก็หึงหวง
และตอวาวารนิทร วารินทรโตตอบ   มาลแีคนใจจึงบอกเลิกกับเขาและไปรับรักแสยกแทน วารินทร
เสียใจแตก็ตองจําใจรับอ่ึงอางเปนภรรยา     
                   ในเรื่องฝนส่ังฟา   กลาวถึงใจวารกัอยูกับปราณี       แตชิตซึ่งแอบรักปราณีอยูไดรวมมอื
กับหญิงคนหนึ่งและหลอกปราณวีาชิตนอกใจเธอ  ทําใหปราณีเขาใจผิด      นอกจากนี้ชิตยังไดโกง
เงินของใจดวย     เมื่อใจทราบเรื่องจึงตอวาชิต ท้ังสองตอสูกันจนเสยีชีวติดวยกันท้ังคู   
                  ในเรื่องโรสิตา กลาวถึงโรสิตาวารกัอยูกับคามิโน    แตเจาหญิงมารินาทรงหลงรักคามโิน
ดวย    พระราชบิดาของเจาหญิงมารินาทรงใหคามิโนเสกสมรสกับเจาหญิงมารนิา     คามิโนไมยอม
เขาหอและหนไีปหาโรสิตา    เจาหญิงมารนิาทรงขอใหโรสิตายอมเสียสละ      โรสิตาจึงแกลงทําให
คามิโนเขาใจเธอผดิ   คามิโนจึงกลับไปหาเจาหญิงมารนิา            
                  ในเรื่องเหลืออด กลาวถึงสอางกับสอิ้งวารกักนั   ทองดีใสความสอางวาขโมยเครื่องเพชร
ของหางที่เขาทํางานอยู   สอางติดคุก   สอ้ิงยอมเปนภรรยาของทองดเีพ่ือใหชวยสอางใหพนจากการ
คุมขัง     แตเมือ่ทองดีไดสอ้ิงเปนภรรยาแลวก็ไมไดชวยสอางตามที่ใหสัญญาไว      สอ้ิงเสียใจจึงผกู
คอตาย    ฝายสอางเมื่อพนโทษก็ไปฆาทองดีและถูกคุมขังอีกครั้งหนึ่ง     
                  เรือ่งท่ีกลาวถึงความผดิพลาดของตัวละครเอกทําใหไมสมหวังในรัก    เชน     เรื่องผูราย
กลับบาน  กลาวถึงยุยวารักอยูกับอนงค     แตยุยไดทําความผิดจนตองตดิคุกอยูสิบป           หลังออก
จากคุก  ยุยไปปลนบานของนองสาวโดยทีไ่มทราบมากอนวาเปนบานของนอง  พอดอีนงคไดมาหา
นองของยุยและพูดคยุวาเธอยังรกัและรอยุยอยู    แมยุยจะกระทําผิดและติดคุกถึงสิบปก็ตาม   เมื่อยุย
ทราบ  จึงรีบไปหามโจรแตกไ็มทัน   เขาถกูโจรยิงเสียชีวิต  
                  ในเรื่องเหมาะทาควาเหลว      กลาวถึงอังคารวาอยากแตงงานกับสคราญบตุรีของขุนนาง  
ฝายสคราญก็สนใจอังคารเชนกัน       อังคารใหแมสื่อนําจดหมายมาใหสคราญและนัดเธอใหออกมา
พบเขาแตแมสือ่กลับนําจดหมายไปใหหญงิรับใช       ตกกลางคืนอังคารแอบมาหาสคราญแตพบกบั
จวงกเ็ขาใจผิดคิดวาเปนสคราญจึงพาเธอหนีไป     อังคารพาจวงขอสมาตอบิดาของสคราญจึงทราบ
วาคนที่พาไปนั้นเปนเพียงคนรับใชเทานั้น       
                  ในเรื่องหวยแกว  กลาวถึงบวัรืน่หญิงชาวเหนือวารักอยูกับเชาว      มารดาของเชาวจะให
เขาหมั้นกับพยอม      คําอินซึ่งหลงรักบวัรืน่พาบัวรื่นมาตามหาเชาวที่กรุงเทพฯ    กอนคําอินจะกลับ  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๐ 
 
บาน   บัวรื่นไดขอบคุณเขาและกอดเขา ทําใหเชาวเขาใจผิด   เชาวจึงไปแตงงานกับพยอม                      
                  เรือ่งท่ีเกี่ยวกับความรกัที่จบแบบโศกนาฏกรรมนั้นมีความขัดแยงระหวางตัวละครเอก
และบุคคลที่สาม และความขัดแยงระหวางตัวละครเอก  บางเรื่องมีเหตุการณท่ีแสดงสภาวะที่บีบคั้น
และกดดัน   ตวัละครพยายามที่จะหลุดพนจากสภาวะดังกลาวแตก็ไมสามารถจะกระทําได  ความรกั
ที่จบลงแบบโศกนาฏกรรมกอใหเกิดอารมณสะเทือนใจ      
                                   ๑. ๑. ๒ ความรกัชาต ิ
                                              โครงเรื่องเกีย่วกับความรกัชาติแสดงปมปญหาระหวางมนุษยกับมนุษย    
และปญหาภายในจิตใจมนษุย              โครงเรื่องน้ีมีตวัละครเอกที่มีบทบาทเดนในดานความรักชาติ
บานเมืองวาอยูเหนือสิ่งอื่นใด  ประกอบดวย เรื่องที่จบลงดวยสุขนาฏกรรม  และโศกนาฏกรรม     
                                          ๑. ๑. ๒ .๑   ความรกัชาติทีจ่บแบบสขุนาฏกรรม 
                                                               เรื่องที่จบแบบสุขนาฏกรรมกลาวถึงตวัละครเอกวามีความ
รักชาตแิละเสียสละเพื่อชาติ   หลังจากทําหนาที่เพ่ือชาติแลวไดอยูกับคนรกั      เชน เรื่องขวญัใจโจร    
กลาวถึงบุญเรงิวาจะไปขโมยทรพัยที่บานของกานดา แตพอพบเธอเขาก็เกิดชอบพอ      ฝายกานดาก็
ชอบเขาเชนกนั       ตอมาเมือ่ทราบวาพวกเงี้ยวมารกุรานประเทศ  บุญเริงอาสาไปออกรบ      บญุเรงิ
ตอสูจนพิการ เมื่อเขากลับมาหากานดา กานดาก็ไมรังเกยีจคนที่เธอรัก    
                   ในเรื่องน้ําผึ้งรวง กลาวถึงรอยตรีเจตนวามีคนรกัชื่อเพรา ยามเมื่อบานเมอืงมีภัย     เจตน
จึงออกไปรบประจัญบานกบัขาศึก   เจตนตอสูอยางสามารถจนพกิาร     เจตนแกลงตดัรกัเพราเพราะ
ไมอยากเปนภาระแกเธอ    แตเพราไมไดรังเกียจเจตน 
                  ในเรื่องภูหยัน(ดาบโบราณ) กลาวถึงหาญวาไปสูรบกับพวกโจรเงีย้ว        แตกลับไปหลง 
รักฟองจันบุตรสาวของหัวหนาโจร   หาญเลือกที่จะกระทําตามหนาที่จึงฆาหัวหนาโจรตาย   และรบั
ฟองจันมาเปนภรรยา          
                 ในเรื่องแมศรีเวียง      กลาวถึงสบิเอกศิรวิารักอยูกับศรีเวียงแตเขาตองไปออกรบกบัขาศึก  
ศรีเวียงจึงอาสาเปนพยาบาลใหทหารที่ออกศึก           ระหวางการสูรบ ศิริถกูยิงจนพกิารและตาบอด      
ตอมารักษาตัวจนหายและไดแตงงานกับคนรกั    
                  นอกจากนี้มีเรื่องท่ีกลาวถึงตวัละครเอกที่เดิมไมใหความรวมมือกับทางการ   แตภายหลัง
หันมาชวยเหลอืทางการดวย     คือ   เรื่องหลวงวิจารณไปนา         กลาวถึงหลวงวิจารณทรพัยวาเปน
คนตระหนี่    เมื่อทางราชการมาขอเรี่ยไรเงินเพื่อนําไปซือ้ปน   เขาปฏิเสธ              ตอมาเขาถูกปลน     
กองเสือปาไดชวยเหลือเขา   หลวงวจิารณทรัพยเล็งเห็นความสําคัญของเสือปาจึงรวมบริจาคเงนิเพือ่
ชวยเหลือกิจการเสือปานี้                                  
                  โครงเรื่องเกีย่วกบัความรกัชาตบิานเมืองมีตัวละครที่มีบทบาทเดนในดานความรกัชาติ
บานเมือง    มกีารสรางปมขดัแยงภายในใจของตัวละครวาบางครั้งตองตอสูกันระหวางความรักชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๑ 
 
กับความรักทีม่ีตอคนรัก  ในที่สุดความสาํนึกในความรกัชาติไดอยูเหนือความรัก  ผูอานจึงเกดิความ
ประทับใจในกลาหาญและเสียสละของตวัละคร      
                                          ๑. ๑. ๒ .๒   ความรกัชาติท่ีจบแบบโศกนาฏกรรม 
                                                                เรือ่งที่จบแบบโศกนาฏกรรม       กลาวถึงตวัละครเอกวามี
ความรกัชาติและเสยีสละเพือ่ชาติจนทําใหไมสมหวังในรัก เชน  เรื่องน้ําใจเด็ดเดี่ยว  กลาวถึงรอยโท 
แกลว กลาหาญ  วารกัอยูกับเครือมาศ     เมือ่ตองตัดสินใจเลือกระหวางหนาที่กับคนรกั         รอยโท
แกลวเลือกหนาที่     เครือมาศจึงไปแตงงานกับชายอืน่  สวนรอยโทแกลวเมื่อกลับจากสงครามได
ทราบวาคนรกัมีครอบครวัแลวก็อาสาที่จะไปรบกับขาศกึจนกวาชวีิตจะหาไม  

              ในเรือ่งเพลงเสนห  กลาวถึงชัชรกัอยูกับเนียน     เมื่อทราบวามีขาศึกมาโจมตี         ชัชจึง 
อาสาเปนทหารกองหนุนและไปออกรบกบัขาศึกจนเสียชีวิต       
                  นอกจากนี้มเีรื่องที่ตัวละครเอกตอสูกับขาศึกจนเสียชีวิตดวย  คือ      เลือดอยุธยา(หวลให 
ใจหาย)        กลาวถึงพลวาตอสูกับนายทหารพมาช่ือมังยอ   พลเพลีย่งพล้ําจนไดรับบาดเจ็บ    มังยอ
พาจันทร   และพูล  ซ่ึงเปนภรรยาและบุตรชายของพลไปเลี้ยงดู              สิบแปดปตอมาพลไดตอสู
กับมังยออีกครั้งและไดพบกับจันทรและพูล   พลสูจนเสียชีวิต    จนัทรบอกพูลวาพลคือบิดาบังเกิด
เกลา   พูลจึงตอสูกับมังยอและเสยีชีวิตท้ังคู                
                  ในเรื่องเพลงเสนห  กลาวถึงชัชรักอยูกับเนียน     แตเมื่อทราบวามีขาศึกมาโจมตี      ชัช
จึงอาสาเปนทหารกองหนุนและไปออกรบกับขาศึกจนเสียชีวิต       
                  เรือ่งท่ีกลาวถึงหญิงสาวคนหนึง่วารกัและปกปองชาติบานเมือง       แตบานเมืองกลับลม
สลาย    คือ  เรือ่งเมืองรักเมืองราง       กลาวถึงสุสานาวามีความจงรักภกัดีตอพระเจาเบลลซัซซาและ
องครานี ทรงชวยใหนางเปนอิสระจากการเปนทาส        สุสานาไดยินพวกนักบวชคยุกันเรื่องการกอ
กบฏและทัพเปอรเชียจะเขามาโจมตกีรุงบาบิโลน         นางจึงใชมารยาหญิงสืบความจากผูทีร่วมกอ
กบฏนัน้และนาํความมาแจงแกกษัตริย  แตพระองคไมทรงเชื่อนาง     ในที่สุดทัพเปอรเชยีก็เขามาตี
กรุงบาบโิลนไดสําเร็จ                  

            โครงเรื่องเกีย่วกับความรักชาติท่ีจบลงดวยโศกนาฏกรรมนี้ทาํใหเห็นถึงความเสียสละ 
ของตัวละครซึง่เปนดังวีรบรุษุ      และมีความขัดแยงระหวางตัวละครและความขัดแยงภายในจิตใจ
ของตัวละครดวย         นอกจากนี้มีเหตุการณท่ีแสดงบทบาทของตัวละครที่ทําใหคนประทับใจและ
หันมาใสใจในชาติบานเมืองยิ่งขึ้น 
                         ๑. ๒. โครงเรือ่งเกี่ยวกับปญหาภายในครอบครวั 
                                   โครงเรื่องเกีย่วกับปญหาภายในครอบครัวแสดงความขัดแยงระหวางมนุษย
กับมนุษย  สวนใหญเปนความขัดแยงระหวางตัวละครเอกซึ่งเปนคูสมรสกัน          ความขัดแยงนี ้
เกิดจากตัวละครเอกหรือเกดิจากเครือญาติ  ปญหาในครอบคัว ไดแก   ปญหาเรื่องความไมซื่อสัตย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๒ 
 
ของคูสมรส        และปญหาความหึงหวงของคูสมรส         โครงเรื่องเกีย่วกับปญหาครอบครวัมีเปน
จํานวนมาก     เพราะการอยูรวมกันในครอบครัว  ยอมมีการกระทบกระทั่งหรือมีความไมเขาใจกนั      
โครงเรื่องเกีย่วกับปญหาภายในครอบครัวมีดังนี ้
                                   ๑. ๒. ๑ ปญหาเรือ่งความไมซือ่สตัยของคูสมรส                                     
                                                 บทละครรองที่มีโครงเรื่องเกี่ยวกับความไมซ่ือสัตยของคูสมรสนั้น    
สวนใหญแสดงความไมซื่อสัตยของสามี       เชน  เรื่องคาราคาซัง กลาวถึงหลวงวิไชยวามีภรรยาอยู 
แลว    แตอยากไดจําหรัดเปนภรรยาอีกคนหนึ่ง   เขาบอกเธอวาจะไปรบัเธอในเวลากลางคืน บังเอญิ      
ภรรยาของหลวงวิไชยมาทราบเรื่องเสียกอน       จึงซอนแผนดวยการใหขุนโจมปลอมตนเปนหลวง
วิไชยและพาจําหรัดไปแทน     
                  ในเรื่องรูไมถึงจําพวกจับใจ     กลาวถึงประชติวามีภรรยาช่ือสอาดแตไดผาดเปนภรรยา
อีกคนหนึ่ง    สอาดปลอมตนเปนชายมาคบกับผาดเพื่อทําใหประชิตหึงหวงผาด       ประชิตหึงหวง
ผาดและขอใหสอาดดวลปนกับตน   สอาดโดนประชิตยิงจนไดรับบาดเจ็บสาหัส        ประชิตเสียใจ
มากเมื่อทราบวายิงภรรยา เขาตั้งใจวาจะไมมีหญิงอื่นอีก  
                   ในเรื่องแมหัวเรอืใหญ      กลาวถึงอาภรวามภีรรยาอยูแลวคือสายใจแตไดดวงจันทรเปน
ภรรยาอีกคนหนึ่ง         ดวงจันทรวางแผนใหประวิงลอบเขาหาสายใจ  อาภรเขาใจผิดจึงบอกเลิกกับ
สายใจ            
                    นอกจากนีย้ังมีเรื่องอ่ืนๆ ท่ีมโีครงเรื่องเกีย่วกับความไมซือ่สัตยของสามี   เชน        เรื่อง
สายเสียแลว   สาวเครือฟา    เสนหผัวรัก   และอมพะนัม 
                  เรือ่งท่ีกลาวถึงความไมซื่อสัตยของภรรยา   เชน  เรื่องความพยาบาท       กลาวถึงฟาบโีอ
วาปวยเปนอหิวาตกโรค  มีคนเขาใจวาเขาเสียชีวิตแลวจึงนํารางของเขาไปเก็บไวในสุสาน         เมื่อ
เขาฟนขึ้นมาจงึรีบกลับมาทีบ่านแตพบวานีนนาภรรยาเปนชูกับกโีด           ฟาบีโอโกรธแคนมากจงึ
ปลอมตัวเปนเศรษฐแีละเขามาตีสนิทกับคนทั้งสอง       ตอมาเขาหมั้นกับภรรยาและดวลปนกับกโีด
และกโีดเสียชีวิต  ฟาบโีอแตงงานกับนีนนาและพาเธอมายังสุสาน      นีนนาทราบความจริงก็คิดหนี 
แตกอนหินในอุโมงคไดถลมลงมาทับเธอเสียชีวิตเสียกอน       
                   นอกจากนี้มเีรื่องความไมซื่อสัตยของทั้งคูดวย   คือ      เรื่องจั๊กะแหลน    กลาวถึงหลวง 
โภคากรวามภีรรยาใหมช่ือเจยีมซึ่งมีอายุใกลเคียงกับบุตรขีองเขา           เจียมเกิดชอบพอกับบุตรเขย      
เมื่อหลวงโภคากรไปตางจังหวัดจึงไปมภีรรยานอย               ตอมาคนรับใชไดแจงวาเจียมคิดนอกใจ     
หลวงโภคากรเสียใจมากจึงคดิจะฆาตวัตาย สวนบุตรีของหลวงโภคากรก็เสียใจที่สามีคิดนอกใจดวย    
ตอมาเจียมและบุตรเขยสํานกึผิด       และขอโทษหลวงโภคากรพรอมทั้งบอกวาทั้งสองยังไมมีอะไร 
กัน   ทุกคนจึงเขาใจกนั 
                  โครงเรื่องเกีย่วกบัความไมซื่อสัตยของคูสมรสนี้เปนอุทาหรณสอนใจวา        สามีภรรยา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๓ 
 
ควรมีความซ่ือสัตยตอกัน          หากไมซ่ือสัตยตอกันกก็อใหเกิดเรื่องราวที่ทําใหเกิดความเดือดรอน 
เสียหาย และเปนที่อับอายคนอื่นดวย 
                                   ๑. ๒. ๒ ปญหาเรือ่งความหึงหวงของคูสมรส                              
                                                 เรื่องความหงึหวงของคูสมรสมีทั้งปญหาซึ่งเกิดจากความหึงหวงของ
สามี   และปญหาซ่ึงเกิดจากความหึงหวงของภรรยา              ปญหาซึ่งเกิดจากความหึงหวงของสามี    
ไดแก เรื่อง  นํ้าสบถ  กลาวถงึพระพิเนติอนคัการวามีภรรยาช่ือแผว   พระพิเนติอนัคการเปนคนขี้หึง
มากจนนารําคาญ      ภรรยาของเขาจึงชวนไปสาบานตอหนาพระประธานวาจะไมทํารายเธอถาหาก
เธอจะบอกความจริงแกเขาวา  ลูกทั้งหาคนนี้มีหนึ่งคนไมใชลูกของคณุพระ         พระพิเนติอนัคการ
เสียใจจนลมปวย         แผวจงึบอกความจรงิวาที่บอกวามลีูกคนหนึ่งไมใชลูกของคณุพระเพราะเด็ก
คนนั้นเกิดตอนที่คุณพระมบีรรดาศักดิ์เปนคุณหลวง        
                  ในเรื่องวูวาม   กลาวถึงชวลิตวามีภรรยาชื่อรสสุคนธ ชวลิตตาบอดและมารักษาตากับขนุ
เนตรนิมิตร         ในตอนแรกขุนเนตรนิมิตชอบรสสุคนธจึงบอกวาถาเขารักษาชวลิตจนมองเห็นเธอ
ตองยอมเปนภรรยาของเขา   แตเมื่อเห็นสองสามีภรรยาตางก็รกักันมากจึงเปลีย่นใจ    รสสุคนธรูสึก
ซาบซึ้งที่ขุนเนตรนิมิตรกัษาสามีของเธอโดยปราศจากสิง่ตอบแทน       จึงเขาไปกอดขุนเนตรนิมิตร     
ชวลิตมาเห็นเขาก็เขาใจผิด   คิดวาภรรยานอกใจจึงยิงเธอเสียชีวิต                       
              นอกจากนีภ้รรยากหึ็งหวงสามีเชนกัน     เชน   เรื่อง นิว้เพ็ชร กลาวถึงกลิ่นวาถูกคนรายจับ
ตัวไป และมีชายลกึลับแอบมาชวยเธอไว           เขาพาเธอมานอนในมุงเดียวกับกลอมซึ่งมีภรรยาชือ่
โกรง              เมื่อโกรงทราบเรื่องก็หึงหวงกลิ่น        เธอรวมมือกับนางกรวยหญิงหมายท่ีมาหลงรัก
กลอมโดยชวยกันจับกลิน่ใสถุงเพื่อนําไปทิง้ลงแมน้ําเจาพระยา      
                 ในเรื่องพัดดามจิว้   กลาวถึงหลวงเสนหนริศรวามีภรรยาช่ือสวาดิ   สวาดหึิงหวงสามีมาก 
เธอเขาใจวาสามีมีความสัมพันธกับชิน้ จึงประชดดวยการจะไปอยูกับหลวงจํานง และเขียนจดหมาย
บอกสามีดวย   แตช้ินไดมีโอกาสอานจดหมายเสียกอนจงึตามสวาดิไปที่บานหลวงจํานง            ช้ิน
เตือนสติใหสวาดิไดคิด    กอนออกจากบานหลวงจํานง   สวาดิทําพัดของเธอตก     ช้ินบอกสามีของ
สวาดิวาเธอเปนคนหยิบพัดมาเองและทําตกไว  สวาดิเห็นความดีของช้ินจึงไมหึงหวงสามีอีก                
                  ในเรื่องบรมะหึง   กลาวถึงสนุนวามีภรรยาช่ือเพทาย    เพทายหึงหวงสามีมาก     วันหนึ่ง
เพทายไประรานหญิงคนหนึง่เพราะเขาใจผดิคิดวาหญิงผูนั้นมีความสัมพันธกับสามี         สนุนโกรธ
เพราะทนความเปนคนขี้หึงของเพทายไมไหว เขาบอกเลิกกับเพทายและไปมภีรรยาใหม            
                  โครงเรื่องเกีย่วกบัปญหาเรื่องความหึงหวงของคูสมรสบอกใหทราบวาหากคูสมรสไม 
ไววางใจกันกจ็ะทําใหสถาบันครอบครัวขาดความมั่นคง         แมวาความหึงหวงจะทําใหเกิดความ 
อับอายนอยกวาการไมซื่อสัตยตอคูสมรส แตความหึงหวงนี้ยอมทําใหเกดิความขุนของหมองใจกัน 
ระหวางคูสมรส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๔ 
 
                         ๑. ๓ โครงเรือ่งเกี่ยวกับปญหาสังคม 
                                 โครงเรือ่งเกี่ยวกับปญหาสังคมแสดงความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย  
และความขัดแยงภายในจิตใจมนุษย       ปญหาสังคม  ประกอบดวย  ปญหาความยากจนและปญหา
การเอารดัเอาเปรียบของคนในสังคม ดังนี ้
                                   ๑. ๓. ๑  ปญหาความยากจน                         
                                                 ปญหาความยากจนมีอยูในเรื่อง ถูพื้นหอง         กลาวถงึปญหาความ
ยากจนของครอบครัวหน่ึง   แตสมาชิกในครอบครวัไดมีหลักในการดําเนินชวีิตจึงทําใหมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึน้  เรื่องมวีาไฉนและหลวนสองสามีภรรยามฐีานะยากจน  ไฉนเปนหัวหนาครอบครัวที่
ดี           ฝายหลวนภรรยาก็เฝาปรนนิบัติสามีโดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย   แมวาบางครั้งหลวน
มีความขัดแยงภายในใจวาการอยูกับไฉนทาํใหเธอตองลําบากมากก็ตาม       ไฉนเชาหองแถวของลุง
ทองยุยอยูโดยไมทราบวาทองยุยเปนลุงของเขาที่หายสาบสูญไปนานแลว                ทองยุยช่ืนชมใน
ความดีของหลานจึงยกมรดกใหไฉนแตไมยอมบอกวาตนเปนลุงของไฉน    
                  สวนเรื่องพ่ีรวมทองนองรวมไส  มีลักษณะตรงกันขาม      กลาวคือ   ตวัละครเอกมีฐานะ
ยากจนและแกไขปญหาความยากจนไปในทางที่ผิด  เรื่องมีวาเชษฐมฐีานะยากจนจึงไปเปนโจรปลน
ชาวบาน    เชษฐเห็นวานองชายเรียนเปนตาํรวจดังนัน้เขาจึงเลกิอาชีพโจรเสยี      วนัหนึ่งเชษฐทราบ
วาเพื่อนของเขาซึ่งยังเปนโจรอยูกําลังจะมาปลนชาวบาน     ดวยความรกัและเปนหวงนองชายจึงชิง
ตอสูกับโจรกอน        ขณะนั้นนองชายจะมาจับโจรแตเกิดเขาใจผดิคดิวาเชษฐเปนโจรจึงยิงเชษฐจน
เสียชีวิต   
                 นอกจากนีใ้นเรื่องมะนลิาลอตเตอรี  กลาวถึงครอบครวัของเมฆวามีฐานะยากจน       เมฆ
ไดตั๋วลอตเตอรีมาจากเพื่อนคนหนึ่ง    เมื่อเมฆทราบวาตัว๋ใบนีถู้กรางวลัท่ีหนึ่งก็ดใีจมาก     เมฆเลีย้ง
ฉลองกับเพ่ือน   เมื่อกลับมาบานทราบวาภรรยาของเขานําลอตเตอรีไปขายเสียกอน   ทําใหเขาไมได
รับเงินรางวัล 
                 โครงเรื่องเกีย่วกบัปญหาความยากจนสะทอนใหเห็นวา        ในขณะที่คนกลุมหนึ่งมีชีวิต
ความเปนอยูอยางสุขสบายนัน้ มีคนอีกกลุมหนึ่งที่ไมมีจะกินและมีชีวติความเปนอยูอยางยากลําบาก  
และใหขอเสนอแนะวาคนทีม่ีฐานะยากจนไมควรยอทอตอชีวิต         หากมีความขยนั   อดทน   และ
ไมทอแทกับชวีิตแลว  ยอมไดรับสิ่งตอบแทนที่ดีในภายหลัง 
                                   ๑. ๓. ๒  ปญหาซึ่งเกิดจากการเอารัดเอาเปรยีบของคนในสังคม                           
                                                  บทละครรองท่ีมีโครงเรื่องเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรยีบของคนใน
สังคมมีตัวละครที่เปนคนมนิีสัยชอบเอารดัเอาเปรยีบ  และมีอาชีพเปนนักตมตุน        เรื่องที่กลาวถงึ
คนที่มีนิสัยชอบเอารัดเอาเปรียบ      เชน   เรื่องกระเหี้ยนกระหือรือ   กลาวถึงอารีวาชวยเหลือโอปอ
เพื่อนรักดวยการไปกูเงินของหลวงผดุงพาณิช หลวงผดุงพานิชเกลียดอารีจึงใหเงินแกอารี        และ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๕ 
 
คิดดอกเบีย้ในราคาแพง      อีกทั้งยังใหอารีสัญญาวาหากไมสามารถนําเงินมาคืนตามกําหนดเวลาได            
อารีตองยอมใหเชือดเนื้อริมหัวใจหนักหนึง่ชั่งจีน       ตอมาเรือสินคาไดเกิดสญูหายอารีนําเงนิมาคนื 
หลวงผดุงพาณิชไมทันและถูกฟองรอง     ไขเพ็ชรหญิงคนรักของโอปอไดปลอมตนเปนทนายความ
และวาความใหแกอารีจนเขาชนะคด ี
                  ในเรื่องชิ้นไตเหม็ง           กลาวถึงตาทรัพยพอคาและเจาหน้ีเงินกูวาชอบเอารัดเอาเปรยีบ 
ผูอ่ืน  ตาทรัพยคิดวาตนฉลาด  แตถูกขอทานหลอกเอาซอราคาถกูมาขายในราคาที่แพงเกินจริง     ตา
ทรัพยถกูสามีของหญิงสาวผูหน่ึงขมขูเอาเงิน เขากลาวหาวาตาทรัพยเปนชูกับภรรยาของเขา    ตอมา 
มีหญิงสาวมาหลอกเอาเงินตาทรัพย    และแจงความกับตํารวจวาตาทรัพยขโมยทรพัยสินของเธอไป
ดวย          
                  สวนเรื่องท่ีกลาวถึงการใชกลอุบายเพื่อหลอกลวงหรือตมตุน   เชน  เรื่องจะเอ     กลาวถึง
หลวงตริับแมครัวคนหนึ่งมาทํางาน  แตแมครัวนั้นเปนคนรายที่ปลอมตนมา         เธอแอบพาสามีมา
ดวย     วันหนึง่หลวงติและบตุรชายซึ่งตางก็ชอบแมครัวจึงคิดจะเขาหาแมครวั       แตเธอไดลวงให
ทั้งสองคนเขาไปอยูในหีบ   หลังจากนัน้แมครัวพรอมสามีไดลกัทรัพยสินและหนีไป       ฝายภรรยา
ของหลวงติตามหาสามีและบุตรชายไมพบ    ภายหลังจงึทราบวาทั้งสองอยูในหีบนัน่เอง         
                    ในเรื่องเมยีบ   กลาวถึงนายบาสิบแปดมงกฎุหลอกเจสัวผูหนึ่งวาเขาเปนพระยา     เจสัว
ยกบุตรีให        นายบาเพราะอยากไดบุตรเขยเปนขุนนาง    ภายหลังจึงทราบวานายบาเปนนักตมตุน
แตก็ทําอะไรไมได  
                   โครงเรื่องเกีย่วกับปญหาที่เกดิจากการเอารดัเอาเปรยีบของคนในสังคมนั้น    เกดิจากตัว
ละครที่เปนคนไมดี  และเปนฝายกระทําเหตุการณตาง ๆ จนทําใหผูอ่ืนมีปญหา   ผูท่ีเอารัดเอาเปรียบ
มักใชกลอุบายหลอกลวงผูอื่น โครงเรื่องนีแ้สดงความขัดแยงระหวางตวัละคร      มีปมปญหาคือการ
หลอกลวง   เรือ่งคลี่คลายลงเมื่อผูที่ถกูหลอกทราบความจริง ละครแนวนี้เนนความขบขัน ทําใหเห็น
ความหลอกลวง ใหแงคิดวาควรระมัดระวงัตนไมใหมีความโลภหรืออยากไดทรพัยของผูอ่ืน  
                  ๑. ๔ โครงเรือ่งในแนวหลกีหน ี
                           มีบทละครรองจํานวนหนึ่งที่กลาวถึงจินตนาการและเหตุการณทางประวัติศาสตร
ซึ่งเปนเรื่องหลีกหนีไปจากสังคม  คําวาหลีกหนี        มาจากวรรณกรรมหลีกหนี(escape literature) 
หมายถึง     งานเขียนที่มเีจตนาจะใหความสนุกสนานเพลิดเพลนิแกผูอาน     โดยเสนอโลกทีผ่ิดไป
จากธรรมดา      หรือการผจญภยัที่นาตืน่เตน หรือความลึกลับที่ชวนใหฉงน    เรื่องผจญภยั     เรื่อง
นักสืบ   เรื่องจินตนิมิต  และเรื่องตลกขบขนัเปนจํานวนมากถือวาเปนวรรณกรรมหลีกหนีทั้งสิ้น๕ 
___________________________ 
                 ๕ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานกุรมศัพทวรรณกรรม (กรุงเทพฯ  : อรุณการพมิพ, ๒๕๔๕),
๑๖๓- ๑๖๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๖ 
 
                  บทละครรองมีโครงเรื่องในแนวหลีกหนี ไดแก เรื่องเกี่ยวกับอมนุษย       เชน    เรื่องทาว
กกกนาก(เมืองลพบรุี)  กลาวถึงสรอยสุมาลีวาพบกับตาถิน    ทั้งสองพูดคุยกนัทั้งท่ีไมเคยรูจักกันมา 
กอน     เมื่อไดยินคนอานกลอนเรื่องรามเกยีรติ์ซึ่งกลาวถงึทาวกกกนากจึงชวนกันไปเมืองลพบรุีเพื่อ
ไปพิสูจนตํานานทาวกกกนาก    หลังจากนัน้สรอยสุมาลไีดฝนวาไดพบกับทาวกกกนาก  และรกักบั
นางประจันต         ตอมาเขาตกใจตืน่ขึ้นมา ขณะนัน้ตาถนิมาตามหาเขาและทราบภายหลังวาเขาเปน 
คนวิกลจริต 
                 ในเรื่องปูโสม     กลาวถึงทิตอังวาไปปนเจดยีวัดเพ่ือขดุสมบัติแตเกดิพลดัตกลงมาขาหัก
และถกูวางยาสลบ         ขณะที่หลับกฝ็นไปวาพบวิญญาณของปูโสมซึง่แสดงอิทธิปาฏิหาริยตาง ๆ 
และเมื่อฟนขึน้มาจึงทราบวาตนนั้นฝนไป                            
                  ในเรื่องอีนากพระโขนง       กลาวถึงนายมากวาเมาเหลาและฝนไปวาอําแดงนากเสยีชีวติ
และวญิญาณของเธอไดหลอกหลอกชาวบาน    ตอมามีสามเณรผูมวีิชาไดมาจับวญิญาณอําแดงนาก
ใสลงในหมอท่ีมีอาคมกํากบัอยู  แลวนายมากก็ตกใจตื่น                      
                  ในเรื่องอีสดกระสือ๖ กลาวถึงสดวาเปนทายาทกระสือสืบตอจากยายของสด  สดแตงงาน
กับทิดชอ  วนัหนึ่งมีคนมาบอกวาสดเปนกระสือ       ทิดชอจึงพิสูจนและเมื่อทราบวาสดเปนกระสือ
เขาจึงหนีจากเธอไป   ตอมาหลวงพอไดใหทิดชอทําพิธกีรรมและสดหายจากการเปนกระสือ       ทิด
ชอจึงอยูกับสดอยางมีความสุข                
                 เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร   เชน        เรื่องมหาราชวงศพมา (แผนดนิพระเจาสีปอมินทร)       
กลาวถึงพระเจาสีปอมินทรทรงไมใสพระทยัในบานเมือง           ทรงตกอยูใตอํานาจของพระมเหสี        
เมื่ออังกฤษเขาคุกคามพมาอยางหนัก และเรยีกรองใหพมาทําตามความตองการของอังกฤษ   กษัตรยิ
พมาทรงเชื่อมเหสีโดยทรงประกาศสงครามกับอังกฤษ   พมาเปนฝายแพสงคราม    กษัตรยิและพระ
บรมวงศานุวงศตองทรงถูกเนรเทศออกจากพมา 
                เรื่อง ขบถธรรมเถยีร    กลาวถึงธรรมเถยีร ขาหลวงเดิมของเจาฟาอภยัทศวาปลอมตนเปน
เจาฟาอภยัทศ  และชักชวนไพรพลเขารวมกอการกบฏ       หลวงสรศกัดิ์พระมหาอุปราชในสมเด็จ
พระเพทราชาทรงเขาตั้งรับการโจมตีของพวกกบฏ       พระองคทรงยงิธรรมเถยีรจนไดรับบาดเจบ็
สาหัส แตเขาก็หนีไปได     ภายหลังธรรมเถียรถูกจับไดและถูกสําเร็จโทษ      
                  เรือ่งพระพุทธเจาเสือ    กลาวถงึกรมพระราชวังบวรวาทรงไมพอพระทัยที่มีคนยอมรับ 
_____________________________ 
                  ๖ผูวิจัยพบตนฉบบัไมสมบูรณจงึศึกษาเรื่องยอจาก  จันทิมา พรหมโชตกิลุ, “ วิเคราะห
บทละครรองของพระเจาบรมวงศเธอ       กรมพระนราธิปประพนัธพงศ ”   (วิทยานพินธปรญิญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 
๒๕๑๘), ๑๓๑ -๑๓๒.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๗ 
 
นับถือเจาพระขวัญมาก           และทรงเกรงวาเจาพระขวญัจะทรงเปนศตัรูตอราชลลัลงักจึงทรงออก
อุบายใหมหาดเล็กไปเชญิเจาพระขวญัมาพบพระองคเพื่อทอดพระเนตรมาเทศ          เจาพระขวญัจึง
เสด็จไปพบพระเชษฐา  ทรงเขาไปที่พระตําหนัก      หลังจากนั้นกรมพระราชวังบวรทรงสําเร็จโทษ
เจาพระขวัญดวยทอนจันทน     เมื่อพระเพทราชาซึ่งกําลงัประชวรอยูทรงทราบ       ทรงเสียพระทัย
มากและสวรรคตในเวลาตอมา   กรมพระราชวังบวรจึงสถาปนาตนเปนกษัตรยิ      
                  นอกจากนีเ้รื่องแบบจักร ๆวงศ   เชน ยอดมณรีัตน       ชอชชีูวัน กระตายชมจันทร ภกุาม
กําศรวล และราชบุตรสรอยศรีหรือราชนารอัีงวะ ลวนมโีครงเรื่องในแนวหลีกหนีท้ังสิ้น 
                  โครงเรื่องในแนวหลีกหนีมีความขัดแยงของตวัละคร  และมคีวามสนุกสนานเพลดิเพลิน
เพราะเปนเรื่องราวท่ีเกิดจากจินตนาการของผูประพนัธ     เชน  การพบกันระหวางคนกับยักษ   และ
คนกับวญิญาณ เปนตน 
                   จากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวา ในบทละครรอง ๑๖๐ เรื่องนั้น       สามารถจัดกลุมได ๔ 
แนวเรื่อง     ไดแก  โครงเรื่องเกี่ยวกับความรัก  โครงเรื่องเกี่ยวกับปญหาครอบครัว          โครงเรื่อง
เกี่ยวกับปญหาสังคม    และโครงเรื่องในแนวหลีกหน ี        โครงเรื่องของบทละครรองทําใหเห็นถึง
ลักษณะเฉพาะของบทละครรองซึ่งมีการประพันธอยางมจีุดมุงหมายเพือ่ใหเหมาะสมกับผูชมละคร
ที่แตกตางกนั      เชน    โครงเรื่องเกี่ยวกับความรกัแสดงความสดใส  สวยงาม  เบาสมอง  ชวยบําบัด
ความเครยีด     ทําใหเกิดความสุข           และใหแงคิดวาอานุภาพของความรกั และความมั่นคงในรกั
สามารถเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ได   นอกจากนี้ความรกัที่แทจริงนัน้ไมมีการแบงแยกชนชัน้   
                   โครงเรื่องเกีย่วกับปญหาครอบครัวทําใหไดแงคิดเกีย่วกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ
คูสมรสวาจะทําลายความมัน่คงของครอบครัว         และหากครอบครวัไมมีความสุขยอมทําใหไมมี
ความสุขในชีวติ เชน ทํางานอยางไมความสุขเพราะครุนคิดเกี่ยวกับครอบครัว เปนตน  
                   สวนโครงเรื่องเกี่ยวกับความรกัชาติมีความสมัพันธกับยุคสมัยที่ใหความสําคัญของการ
เปนรฐั          เชน  เรื่องหลวงวิจารณไปนาแสดงใหเห็นถงึกิจการเสือปาวามีความสําคญัตอการสราง
ความมั่นคงของบานเมือง   ดังรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวท่ีมีการสนับสนนุ
กิจการเสือปา    เมื่อผูชมชมละครแลวจะไดใหความรวมมือกับรัฐมากยิง่ขึ้น         เรื่องน้ําผึ้งรวงและ
ภูหยัน(ดาบโบราณ) แสดงถึงการปลุกใจใหรักชาติ    ตามนโยบายการสรางชาติของจอมพลป.พิบลู
สงคราม   ละครจึงมีหนาที่ในการสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชน    มีคติสอนใจ      และสราง
สํานึกใหคนมสีวนรวมในการชวยเหลือรัฐ    
                    นอกจากนีโ้ครงเรื่องในแนวหลีกหนีมีความเหมาะสมกับผูชมที่ช่ืนชอบเรื่องราวที่เปน 
จินตนาการ  และหางไกลจากความเปนจรงิ     การชมละครทําใหรูสึกผอนคลายจากปญหาตาง ๆ  ที่
ประสบในชีวติประจําวนัไดเปนอยางดี   เชน     การสัมผัสเรื่องราวสยองขวัญทําใหผูชมรูสึกตื่นเตน
และหวาดกลวั         อีกทั้งเรือ่งสยองขวัญ  เชน   อีนากพระโขนง    เปนเรื่องที่ทาทายคนทําละครให 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๘ 
 

แสดงความสามารถในดานเทคนิคการทําละครดวย 
                  ๒.  กลวธิีการสรางโครงเรือ่ง 
                        การสรางโครงเรื่องในบทประพันธใหนาอาน    ชวนตดิตาม และใหความเพลิดเพลนิ  
นั้น ผูประพันธตองใชกลวิธกีารสรางโครงเรื่องใหนาสนใจ         บทละครรองก็เชนเดยีวกันกับบท
ประพันธอื่น ๆ  คือ  ผูประพันธใชกลวธิกีารสรางโครงเรื่องใหนาสนใจ      เมื่อศึกษากลวธิีการสราง
โครงเรื่องในบทละครรองพบวาผูประพันธใชกลวิธกีารเปดเรื่อง     การดําเนินเรื่อง        การปดเรื่อง    
และกลวธิีการดัดแปลงเนื้อเรื่องซึ่งทําใหเรือ่งมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและชวนติดตาม  ดังนี ้
                       ๒. ๑  การเปดเรือ่ง 
                       เมื่อเริ่มกลาวถึงเรื่องราวในบทละคร   วิธีท่ีจะบอกใหผูอานไดทราบสิ่งตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจในเบื้องตน   และสามารถติดตามเหตุการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในตอนตอไป
ไดดี  คือ  การเปดเรื่อง    การเปดเรื่องประกอบดวยเหตุการณที่บงบอกวา ใครทําอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร  การเปดเรื่องมักมีปฐมเหตุการณหรือเหตุการณสําคัญเหตุการณแรก   ซึ่งจะสรางความสนใจ
ใครรูวาตอไปจะเกิดเหตุการณใดขึ้นอีก สาํหรับการเปดเรื่องในบทละครรองนั้น มีดังนี้ 
                    ๒. ๑. ๑ เปดเรือ่งดวยการแนะนําตวัละคร 
                       การเปดเรื่องลักษณะนี้ผูประพันธมักกลาวถึงลักษณะของตัวละคร       
เชนคุณสมบัติ  พฤติกรรม และลักษณะนิสัยของตัวละครเอก โดยใชบทรองของตัวละครและลูกคู
เพื่อบรรยายวาตัวละครเปนใคร  มีลักษณะนิสัย  ความรูสึก และพฤติกรรมอยางไร  เชน เรื่องพอโตง
กระยาสารท- ขี้ขลาดแกมหยิ่ง     เปดเรื่องดวยการกลาวถึงทนงวาเปนพอมาย   ขยันทํามาหากินและ
ไมสนใจที่จะมีภรรยาใหม  แตจีนกุนจีอยากใหทนงมีภรรยาจึงแนะนํากองแกวใหทนงไดรูจัก และ
เรื่องเลือกขางราย    กลาวถึง สวิงวากําลังกระวนกระวายและหงุดหงดิมากเมื่อทราบวาธุรกิจท่ีตนทํา
อยูนั้นกําลังประสบปญหา ดังความวา 
 
      (สวิง)บทขาขึ้น,ขึ้นพลุง ๆ,เหมือนพุงกรวด     บทขาลง,ลงพรวด ๆ,รวดเร็วเหลว 
 จวนหมดตวั,ไมเปนหัว,ไมเปนเอว                   เหมือนหินผา,ปาเหว,เลวแท ๆ 
 เดี๋ยวสําเรจ็,ลบิ ๆ,เดีย๋วฉิบหาย                     เหมือนหนังฉาย,อ็อกแอก็,ดิน้แดกแด 
 โลภเหมือนปูน,บอหรอ,ลอตุกแก                     จวนจะตาย,มติาย แด,ยังแหคราง ๗ 
 
                  นอกจากนี้มกีารใชบทสนทนาของตัวละครเพือ่แนะนําตัวละครดวย   เชน          เรื่องมหา 
___________________________ 
                               ๗พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ [พระศร]ี , บทละครรองเรือ่งเลอืก
ขางราย (พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๔), ชุดที่ ๑ บรรทัดที่ ๖. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๙ 
 
ราชวงศพมา(แผนดินพระเจาสีปอมินทร) เปดเรื่องดวยการแนะนําตัวละคร  “ พระเจาเมนดงมินทร”       
และ การสวรคตของพระเจาเมนดงมินทรมีความสําคัญตอ “  พระเจาสีปอมินทร”    กลาวคือ     หาก
พระเจาเมนดงมินทรสวรรคต          พระเจาสีปอมินทรกจ็ะครองราชยสมบัติสืบตอจากพระราชบิดา 
การเปดเรื่องดวยบทสนทนานี้ทําใหผูอานใครรูวา      พระเจาสีปอมินทรจะไดทรงครองราชยสืบตอ
จากพระราชบดิาหรือไม    และเรื่องพงศาวดารพมายุคราชาธิฤทธิ์ ตอน พิศพมาหึง เปดเรื่องดวยการ
ใหตัวละครทหารพมารองโตตอบกันเกีย่วกับการทําสงครามของพระเจาฝรั่งมังตรีวา   พระองคทรง
พายแพตอกองทัพมอญ   พวกทหารจึงชักชวนกนัไปกรุงอังวะ   ดังนี ้
 
พมาแซง  (พมา๑)พระเจามณ,เฑียรทอง,ยกกองหลวง ทรงคชาธารชางลวง,พลท้ังผอง 
  เกรงพลาดพล้าํ,ขามลํา,แมคะปอง               เขาแดนตอง,อูลา,ทัพรามญั 
 (พมา๒) มังมหา,นรธา,ชลาหมิ่น                 แพสมิง,นครอินทร,ดิ้นอาสัญ 
 (พมา๓) มอญผจญ,พลพมา,ไลฆาฟน   ยุทธภัณฑ,มาชาง,งางเอาไป 
 (พมา๒) เราขืนอยู,สูไป,ไภยมพิน                 สองสามคน,ฤาจะรับ,ตอทัพใหญ 
 (พมา๒) เจายังลา,ขาจะอยู,สูยังไง        (พมา๓)   มาเถิดไป,อังวะ,นัคะรา ๘ 
 
                  การเปดเรื่องเพ่ือแนะนําตัวละครดวยบทสนทนานี้เปนการปูพื้นใหผูอานไดทราบ
เหตุการณที่เปนที่มาของเรื่องไดอยางกระชับและฉับไว    โดยที่ไมตองใชการบรรยายเทาความถึง
เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต  นอกจากนี้การเปดเรื่องดังกลาวเพื่อใหเหมาะสมกับการแสดงบนเวทีที่ผู
แสดงไดแสดง   แลวผูชมเขาใจไดดีดวย 
                  บทละครรองที่นํามาศึกษาโดยสวนใหญเปดเรื่องดวยการแนะนําตัวละคร เชน เรื่อง
กินดิบ ไกวกลิ้นฤาเสียเชิง ขรัวอินทรเทวะดา ความพยาบาท น้ําคํามนุษย รักลังเล สายชนวน สาว
เครือฟา หุนหันพลันแลน เปนตน 
                    ๒. ๑. ๒  เปดเรือ่งดวยการสรางบรรยากาศเพื่อนาํเขาสูเน้ือเรือ่ง 
                         เรื่องที่ เปดเรื่องดวยการบรรยายหรือพรรณนาฉากซึ่งมีความ
เกี่ยวของกับเหตุการณในเรื่อง   เชน  เรื่องกนกนารี    เปดเรื่องดวยการบรรยายฉากสวนดอกไมหลัง
บาน “  กนกนารี ”    การบรรยายฉากทําใหเห็นถึงสถานที่ที่เต็มไปดวยความงามของธรรมชาติ ซึ่ง
กนกมีความเคยชินกับวิถชีีวิตชนบทและมีความผูกพันอยูกับธรรมชาติ     การเปดเรื่องนี้มีผลตอการ 
___________________________ 
                              ๘พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ [พระศร]ี , บทละครรองเรือ่งราช
พงศาวดารพมา ยุคราชาธฤิทธิ์ตอนพิศพมาหึง(พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓) , ชุดที่ ๑ 
บรรทัดที่ ๓-๑๔. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๐ 
 
ดําเนินเรื่องในเวลาตอมา   คือ   เมื่อกนกตองมาพํานักในกรุงเทพฯ พรอมสามี      กนกไมคุนเคยกับ
การใชชีวิตในเมืองหลวง   และไมสามารถปรับตนไดจึงกลับไปอยูในชนบทเชนเดิม การเปดเรื่องนี้
มีวา 
 
 (ลูกคู) สวนกนก,นารี,ศรีลาวเฉียง  สะอาดเพียง,อุทยาน,ช้ันสวนหลวง 
  มีไมผล,ปนดอก,ออกพุมพวง  เกสรรวง,ลายตา,นาเสียดาย 
  (สรอย-กนกรอง)   นั่นแนะมะลุลี  (กํานัล) นี่แนะมะลิวัน 
  (กนก) โนน-อัญชัน (กํานัล) นั่น-นั่น-สะทอนทะวาย  
  (กนก) จริงซีนะนอง  ลองดูเปนไร ฯ๙ 
 
    เรื่องที่เรื่องดวยการสรางบรรยากาศเพื่อนําเขาสูเนื้อเรือ่ง    เชน ขอบรั้วริมวัง เปดเรือ่งดวย
การบรรยายฉากเวลาเย็นภายในสาปไตยราชอุทยาน  เรือ่งเลือดอยุธยา (หวลใหใจหาย) เปดเรื่องดวย
การใหผูแสดงรองพรรณนาสภาพบานเมืองท่ีถูกพมาทําลายจนยอยยับ     และเรื่องหวยแกว เปดเรือ่ง
ดวยการพรรณนาความงดงามของบริเวณน้าํตกหวยแกว  
                  การเปดเรื่องดวยการสรางบรรยากาศเพื่อนําเขาสู เนื้อเรื่องนี้นับเปนกลวิธีหนึ่งที่
ผูประพันธนํามาใชในการปูพ้ืน เพื่อใหผูอานไดทราบถึงภูมิหลังของตัวละคร เชน สภาพความ
เปนอยูของตัวละคร นอกจากนี้ยังแสดงความรูสึกและทรรศนะของตัวละคร อีกท้ังยังเปนการนําเขา
สูเหตุการณสําคัญของเรื่องดวย 
                    ๒. ๑. ๓  เปดเรือ่งดวยการเสนอเหตกุารณที่เปนปมปญหาของเรือ่งทันท ี
                       การเปดเรื่องดวยการเสนอเหตุการณที่เปนปมปญหาของเรื่องเรียก
ความสนใจของผูชมไดดีเพราะจะสงสัยและใครติดตามเหตุการณตอไป  เชน เรื่อง ควาน้ําเหลว เปด
เรื่องดวยการเกี้ยวพาราสีระหวางจงกลกับรทวย    โดยจงกลชวนรทวยหนีตามเขาไปเพราะจงกลไม
อยากแตงงานกับเรไร เรื่องขวัญใจโจร เปดเรื่องดวยการใหบุญเริงเขาไปขโมยทรัพยสินในหองนอน
ของกานดา     เมื่อพบกานดาก็เกิดตดิตาตองใจเธอ  เรื่องซุม ๆ มะระดี่ เปดเรื่องดวยการกลาวถึงหมอ
อังคาพยววากาํลังหวานลอมใหอังกาบเลกิรากับสามีเพราะหวังจะไดสมบัติของอังกาบ              เรื่อง
ผะอืดผะอม   เปดเรื่องดวยการกลาวถึงคณุแมไผวาวางแผนใหเสนาะเลิกรากับภรรยา     และเรื่องไม
คืนคํา เปดเรื่องดวยการแตงงานระหวางเพยีงเพญ็กับวริัตนโดยที่ทั้งสองไมไดรักกันมากอน 
 
___________________________ 
                              ๙เชื้อ  อินทรทูต [แมระเบยีบ] , บทละครรองเรือ่งกนกนารี (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ชุดที่ ๑ 
บรรทัดที่ ๕-๑๒. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๑ 
 
                      การเปดเรื่องนี้เหมาะสมกับการแสดงละครเวทีเพราะเปดเรื่องไดรวดเร็ว  และสราง
ความใครรูแกผูชมไดดี  แตอยางไรก็ตามการเปดเรื่องเชนนี้อาจไมเหมาะสมสําหรับการอานบท
ละครนักเพราะไมมีการปูพ้ืนเหตุการณเดิมมากอนซึ่งมีผลตอการสรางความเขาในเรื่อง  
                     บทละครรองเปดเรื่องดวยการแนะนําตัวละคร การสรางบรรยากาศเขาสูเนื้อเรื่อง และ
การเสนอเหตุการณท่ีเปนปมปญหาของเรื่องทันที   แมจะใชวิธีที่ตางกันแตผูประพันธมีจุดมุงหมาย
เดียวกัน คือ  กระตุนใหคนเกิดความสนใจเรื่อง และใครรูถึงเหตุการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในเนื้อเรื่อง  
                       ๒. ๒  การดาํเนินเรือ่ง 
                        เมื่อเริ่มเรื่องหรือการเปดเรื่องแลว ผูอานจะมีความเขาใจสถานการณเริ่มแรก 
ตอจากนั้นก็จะเขาสูการดําเนินเรื่องซึ่งเปนขั้นตอนที่ผูอานทําความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ในบทละคร
บทละครรองมีการดําเนินเรื่องท่ีทําใหเรื่องมีความสนุกสนาน ชวนติดตาม  ดังนี้ 
                     ๒.  ๒. ๑   การดําเนินเรื่องไปตามลําดับเวลาที่เกิดเหตุการณ 
                         การดําเนินเรื่องไปตามลําดับเหตุการณหรือดําเนินเรื่องตามการเดิน
ของเข็มนาฬิกา   เปนการเริ่มเรื่องที่เหตุการณท่ีเกิดขึ้นกอน   แลวมีเหตุการณที่เกิดขึ้นในลําดับ
ถัดไป   และดําเนินตอเนื่องไปจนจบเรื่อง บทละครรองมักดําเนินเรื่องไปตามลําดับเวลาเหตุการณ    
อยางไรก็ตามมีบางเรื่องที่ดําเนินเรื่องดวยการใชบทรองหรือบทเจรจาของตัวละครท่ีเลาเรื่อง
ยอนกลับไปยังเหตุการณในอดีตเพื่อใหผูอานไดเขาใจเรื่องอยางไมสับสน       เชน เรื่องผะอืดผะอม   
ดําเนินเรื่องตามลําดับเวลาวา  เสนาะอยูกินกับหวาน    นางไผมารดาของเสนาะไมชอบหวานจึง
ออกกอุบายใหเสนาะเขาใจหวานผิดคิดวาหวานมีชู          ตอมาเสนาะแตงงานกับมาไลยแตอยู
ดวยกันไดไมนานเพราะมาไลยประพฤติตนไมดีและผลาญทรัพยสมบัติจนหมดส้ิน     มาไลย
เสียชีวิตเพราะพิษสุรา   มารดาของเสนาะสารภาพความจริงวาตนใสความหวาน  เสนาะจึงออก
ติดตามหาหวาน 
                  เรื่องดําเนินมาถึงตอนที่หวานไดเปนภรรยาของเจาคุณเทพา เสนาะไดมาพบหวานจึงได
ขับเสภาเลาเรื่องแตหนหลังใหหวานฟง   และชวนหวานไปอยูดวย    แตหวานไมยอมไปเพราะนึก
ถึงพระคุณของเจาคุณเทพา   หวานเลาความจริงใหเจาคุณเทพาไดทราบ   ทานจึงยกสุดาใหเสนาะ 
ตอมาเจาคุณเทพาเสียชีวิต   มารดาของเสนาะจึงใหหวานกลับมาอยูกินกับเสนาะเหมือนเดิมแต
หวานปฏิเสธ    ในตอนนี้ผูประพันธไดใหหวานเลาถึงเหตุการณในอดีตวาหลังจากที่เสนาะทอดทิ้ง 
เธอไดรับการอุปถัมภจากเจาคุณเทพา แมวาในเรื่องจะไมมีฉากใดที่กลาวถึงหวานวาไปขอความ
ชวยเหลือจากเจาคุณเทพา แตผูอานจะปะติดปะตอเรื่องไดจากการเลาเรื่องของหวานในฉากตอนจบ
ของเรื่องนี้เอง 
                  จะเห็นวาการใหตัวละครเลาเรื่องยอนหลังเพ่ือใหการแสดงบนเวทีเปนไปอยางกระชับ
รวดเร็วย่ิงขึ้นซึ่งเหมาะสมกับการแสดง          แตสําหรับการเปนบทอานนั้นผูอานตองทําความเขาใจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๒ 
 
และปะติดปะตอเรื่องเองโดยเฉพาะชวงเวลาที่หวานเลิกกับเสนาะและมาอยูกินกับเจาคุณซ่ึงผูทรง
พระนิพนธทรงรวดรัดเหตุการณวาเจาคุณเทพาพูดกับหวานคูชีวิต    ผูอานจึงไมทราบวาหวานมาอยู
กินกับเจาคุณไดอยางไร  การเลาเรื่องอยางรวดรัดอาจทําใหไมคอยเหมาะกับการอานนัก   แต
อยางไรก็ดีการเลาเรื่องยอนหลังในชวงทายก็ชวยใหผูอานพอเขาใจเรื่องได 
                   ๒. ๒. ๒  การดาํเนินเรือ่งดวยการสรางความขัดแยง 
                                                การสรางความขัดแยง คือ การสรางปญหาหรืออุปสรรคซึ่งมีผลทําให 
ชีวิตของตัวละครตองเปลี่ยนไปหรือเมื่อมปีญหาเกิดขึ้นกับตัวละครแลว          ตวัละครตองคลี่คลาย
ปญหา    อิราวดี ไตลังคะ กลาววา 
 
                  สิ่งที่สําคัญมากในโครงเรื่องคือ ความขัดแยง ซึ่งเกิดขึน้ระหวางการผกูปมที่จะนําไปสูจุดสุดยอด 
              ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในเรื่องอาจเปนความขัดแยงระหวางมนุษยกับชะตากรรม   ระหวางมนุษยกับ 
               สังคมหรือสภาพแวดลอม  หรือระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน  ทั้งหมดนี้เรียกวาเปนขัดแยงภาย 
               นอก  นอกจากนี้คือความขัดแยงภายในซึ่งเปนความขัดแยงภายในจิตใจของตัวละครเอง ๑๐ 
 
                  นันททยา  ลําดวน กลาวถึงการสรางปมขัดแยงของตัวละคร สรุปวามี ๓ แบบ คือ   ๑. 
ปญหาหรือความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นระหวางตัวเอกของเรื่องกับคูกรณี   คูตอสู  หรือกับบุคคลอื่น                
(man against man) เชน คนดีตอสูกับคนชั่ว  นายทุนกับกรรมกร แมผัวกับลูกสะใภ    ตํารวจกับ                
ผูราย  เปนตน    ๒. ปญหาหรือความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นระหวางตัวเอกกับสิ่งแวดลอม (man     against  
environment)ซึ่งเปนส่ิงตอตานบีบบังคับมนุษยจากอํานาจภายนอก เชน ภัยธรรมชาติ สภาพสังคม 
หรือโชคชะตากําหนดใหคนพายแพ   ลมเหลว  มีแตความทุกข เดือดรอน ลําบาก   หรือประสบ                
เคราะหรายตาง ๆ เชน ความแหงแลงของดินฟาอากาศ    ตัวละครตองตอสูกับสภาพธรรมชาติ                
ที่ไมเอ้ืออํานวย เปนตน  ๓. ปญหาหรือความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางตัวเอกกับใจของตนเอง (man 
against himself)  อาจเปนความขัดแยงดานกายภาพ เชน ความพิการ ดานอารมณ ดานศีลธรรม  ซึ่ง
ตัวเอกตองตอสู      กับตัวเองและจําตองตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง บางครั้งชนะใจตนเอง        แต
บางครั้งก็พายแพ ๑๑ 
                  บทละครรองมีการแสดงปมขดัแยงของตวัละครอยู ๓ แบบ ไดแก ความขดัแยงระหวาง
มนุษยกับมนุษย    ความขัดแยงระหวางมนษุยกับสังคม   และความขัดแยงที่เกิดขึน้ภายในใจของตวั 
___________________________ 
                    ๑๐ อิราวดี ไตลังคะ, ศาสตรและศิลปแหงการเลาเรือ่ง (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, ๒๕๔๖),๔. 
                               ๑๑นันททยา  ลําดวน , วรรณคดีการละคร ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดยีนสโตร, 
๒๕๓๑),๑๓๘. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๓ 
 
ละคร 
                                          ๒.  ๒. ๒. ๑ ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย 
                                            บทละครรองเปรียบเสมือนภาพจําลองของสังคมในยุค
หนึ่งสมัยหนึ่ง ซึ่งมีการนําเรื่องราวของผูคนที่มีความรูสึก  ทัศนคติ     ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยู
ที่แตกตางกันใหมาอยูรวมกัน          ธรรมชาติของมนุษยเมื่อมาอยูรวมกันยอมมีทั้งการใหรวมมือกนั 
และมีความขัดแยงกันดวย  ความขัดแยงนี้มีความสําคัญตอการนาํมาสรางเปนปมปญหาของเรื่อง  
                  บทละครรองมีการดําเนินเรื่องดวยความขัดแยงระหวางบุคคลมากที่สุด ไดแก ความ
ขัดแยงระหวางตัวละครเอกซึ่งเปนคูรักหรือคูสมรส เชน เรื่องคูทุกขคูยาก สายชนวน กลแตก  กลับ
รายกลายดี ผะอืดผะอม แคงคกขี่วอ ฝนสั่งฟา  และหวยแกว เปนตน และความขัดแยงระหวางตัว
ละครเอกกับบุคคลท่ีสามซึ่งหลงรักตัวละครเอก เชน เรื่องบุปผาชาตินคร กินดิบ กระดังงาไทย  แก
เผ็ด  เจาหัวใจ  ชิงชูตัวเอง  ตครุบกบ  ปวดเพราะปาก   พอโตงกระยาสารท- ขี้ขลาดแกมหยิ่ง  ตั้งจิต
คิดคลั่ง  โรสิตา  เหลืออด  เปนตน 
                    นอกจากนี้มีความขัดแยงภายในครอบครัว ประกอบดวย ความขัดแยงระหวางสามีกับ
ภรรยา ความขัดแยงระหวางบิดามารดากับบุตร ความขัดแยงระหวางภรรยานอยกับภรรยาหลวง 
ความขัดแยงระหวางพอตากับลูกเขย  ความขัดแยงระหวางแมผัวกับลูกสะใภ ความขัดแยงระหวาง
บิดาเลี้ยงกับบุตร ความขัดแยงระหวางมารดาเลี้ยงกับบุตร ความขัดแยงระหวางปากับหลาน ความ
ขัดแยงระหวางนากับหลาน ความขัดแยงระหวางลุงกับหลาน 
                    ความขัดแยงระหวางสามีกับภรรยา  เกิดจากการความไมซื่อสัตยและความหึงหวง   
เชน   เรื่องความพยาบาท    คาราคาซัง   รูไมถึงจําพวกจับใจ   เสนหผัวรัก   เย็นจริง ขี้หึงถึงดี  น้ํา
สบถ  บรมะหึง พัดดามจิ้ว   วูวาม  อํานาจภรรยา  เปนตน  
                  ความขัดแยงระหวางบิดามารดากับบุตร      เกดิจากบิดามารดามีทรรศนะวาบุตรมีคนรัก
หรือมีคูครองที่ไมเหมาะสม  เชน คนดีทีโ่ลกลืม จันทรจากฟา ชิงไขขวญั ชิงไชย   ดอกโสนบานเชา 
ดีแตก ทนยาก น้ําใจเด็ดเดี่ยว บุปผาชาตินคร วาจาสัตย      สามแผนดิน    หนูจา     และอุมาปาหนัน 
                   ความขัดแยงระหวางภรรยานอยกับภรรยาหลวงมกัมีสาเหตุมาจากความหึงหวงในตัว 
สามี   และความอิจฉาริษยากันระหวางภรรยา   เชน สายเสียแลว     และเสนหผัวรัก    ความขัดแยง
ดังกลาวนอกจากจะทําใหครอบครัวขาดความสุขแลวบางครั้งยังทําใหเกิดการทํารายกันของคน
ภายในครอบครัวดวย   และมีขอสังเกตวาบทละครรองสวนใหญจะกลาวถึงภรรยาหลวงวามี
บทบาทเปนฝายรุกและหาเรื่องภรรยานอยกอน      เชน    เรื่องจันทรจากฟา ราชบุตรสรอยศรีหรือ
ราชนารีอังวะ ยอดมณีรัตน  เปนตน ดังเรื่องจันทรจากฟา   กลาวถึง คุณหญิงแผวเพ็ญศรีบริภาษ
เพลินวา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๔ 
 
  นี่แมหญิง,งามเมือง,ชางเยื้องยัก  เอาผัวรัก,ฉันมากก,มุนหมกหา 
  โดยไมนึก,ถึงเจาของ,ตองวาทวา  ทํามารยา,หลายรอย,คอยกระบวน๑๒ 
 
                  อยางไรก็ตามมีเรื่องท่ีกลาวถึงภรรยานอยวาเปนฝายรุกและหาเรื่องภรรยาหลวงกอนดวย 
เชน เรื่อง เห็นผิดเปนชอบ    กลาวถึงเฉื่อยและปลื้ม ภรรยานอยทั้งสองคนของเจสัวเซียงกี่ที่แกลงดา
กันเพื่อกระทบกระเทียบภรรยาหลวง  ดังความวา 

 
                     ไงแมปลื้ม,ๆ ใจ,พอไหมเลา            ผัวคลึงเคลา,เชาค่ํา,จ้ําเสียใหญ 
         ฉีแตงตัว,ยั่วตณัหา,นาเปนใย             เถอะฝากไว,กอนเถอะ,เสอะด ี
         เห็นผัวรกั,ยักคอ,ทําทอแท             วอนใหแก,ปวดหัว,จัว่เต็มที่ 
         เขาคราวพอ,ตัวก็ช่ัง,เห็นมั่งมี              พูดไปซี,จริงแหมลา,อยามัวตรอง๑๓ 
 
       ความขัดแยงระหวางภรรยานอยกับภรรยาหลวง ทําใหเรื่องมีความสนุกสนานเพราะ
นอกจากถอยคําที่โตตอบกันอยางเผ็ดรอนรุนแรงทําใหผูอานรูสึกถึงความเกลียดชังที่คุกรุนอยู
ภายในจิตใจแลว ยังทําใหเห็นถึงการใชถอยคําที่เปรียบเทียบในเชิงตําหนิหรือดูหมิ่นดวย ซ่ึงทําให
เห็นวาผูประพันธมีศิลปะในการใชภาษาเพื่อถายทอดความรูสึกและอารมณของตัวละครไดอยางดี
ยิ่ง 
      ความขัดแยงระหวางพอตากับลูกเขย เชน เรื่องเมียบและสิบรูไมเทาเจน          สวนความ
ขัดแยงระหวางแมผวักับลูกสะใภ เชน เรื่องกนกนารี  คนดีที่โลกลืม    และผะอืดผะอม            ความ
ขัดแยงนี้มักเกดิจากการแบงชนชั้นวรรณะซึ่งทําใหเรื่องมีความสนุกสนาน      การท่ีตัวละครเอกเปน
ฝายถูกกระทํา   ทําใหผูอานรูสึกเห็นอกเห็นใจตัวละครอยางยิ่ง   
                     ความขัดแยงระหวางบิดาเลี้ยงกับบุตร เชน เรื่องพระพุทธเจาเสือ   ราชพงษาวดารจีน 
ยุค สามกก ตอนต๋ังโตะหลงกลนางเตียวเซี่ยน   และหอกขางแคร   และความขัดแยงระหวางมารดา
เลี้ยงกับบุตร เชน เรื่องหลงกล  และจากทั้งรัก 
 
___________________________ 
                               ๑๒แมศรีเวยีง [นามแฝง], บทละครรองเรือ่งจนัทรจากฟา (พระนคร : โรงพิมพภูไท, 
๒๔๗๖), ชุดท่ี ๓ บรรทัดท่ี ๒๐-๒๓. 
                               ๑๓พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [พิเภก], บทละครรองเรือ่งเห็นผดิ
เปนชอบ (พระนคร :โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓), ชุดที่ ๕ บรรทัดที ่๑๖- ๒๑. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๕ 
 
                  นอกจากนี้มีความขัดแยงระหวางปากับหลาน เชน   เรื่องจันทรเจาขา   อิหลักอิเหลื่อ และ 
ฮุยหุย    ความขัดแยงระหวางนากับหลาน เชน เรื่องชอกหุลาบ       ความขัดแยงระหวางลุงกับหลาน    
เชน เรื่องปนจะวนปนละเก ความขัดแยงดงักลาวมักเปนเรื่องของการทาํลายความรัก และผูประพันธ 
ช้ีใหเห็นวาการที่ญาติเขามายุงเกี่ยวในเรื่องความรักหรือชีวิตครอบครัว  เปนเหตุใหตัวละครเอกตอง
ประสบปญหาไมวาจะประสงคดีหรือไมก็ตาม 
 นอกจากความขัดแยงภายในครอบครวัแลว ยังมีความขัดแยงภายในหนวยงานดวย     ความ
ขัดแยงภายในหนวยงาน เชน ความขัดแยงระหวางผูบังคับบัญชากับลกูนอง            สาเหตุของความ 
ขัดแยงนี้เกิดจากการกระทําท่ีไมถูกตองของฝายใดฝายหนึ่ง  เรื่องท่ีกลาวถึงผูบังคับบัญชาวาใช
อํานาจควบคุมลูกนอง เชน เรื่องโชคดีมีผิด   และเรื่องท่ีกลาวถึงหัวหนาคนงานวากระทําไมดีจนทํา
ใหลูกนองตองเรียกรองความยุติธรรม เชน  เรื่อง ฝนสั่งฟา  และความขัดแยงระหวางเพื่อนรวมงาน
เกิดขึ้นเพราะความอิจฉาริษยา    เชน เรื่องกระดังงาไทย และเหลืออด 
                  ความขัดแยงระหวางชนชั้นมใีนเรื่องท่ีกลาวถึงเศรษฐวีาใชอํานาจเงินบีบบังคับคนท่ีมี
ฐานะต่ํากวา   เชน เรื่องเกีย้วกันอยางเผด็รอน  และแกเผด็               และมีเรื่องท่ีกลาวถึงชนชั้นสูงวา 
ดูถูกเหยียดหยามชนชั้นลาง  เชน เรื่องใกลเกลือกินดาง   คนดีที่โลกลืม  กนกนารี  เปนตน 
                  การดําเนินเรื่องดวยการแสดงความขัดแยงระหวางบุคคลมคีวามนาสนใจเพราะทําใหเกดิ
ปมปญหาของเรื่อง และตัวละครตองแกปมปญหา        ผูอานจะติดตามวาตัวละครสามารถแกปญหา
ไดสําเรจ็หรือไม 
                                          ๒.  ๒.  ๒. ๒ ความขัดแยงระหวางมนุษยกับสังคม 
                                        ความขัดแยงระหวางตัวละครกับสังคมมักเปนเรื่องท่ีตัว
ละครรูสึกวาตนไมเหมาะกับสังคมท่ีตนอาศัยอยู         หรือตระหนักวาการกระทําของตนขัดกับ
คานิยมหรือบรรทัดฐานทางสังคม และคิดที่จะไปอยูในสังคมอื่น เรื่องที่ตัวละครคิดวาตนไมเหมาะ
กับสังคมที่ตนอาศัยอยู เชน เรื่องกนกนารี  และเรื่องที่ตัวละครหนีจากสังคมดวยการกระทํา
อัตวินิบาตกรรม  เชน เรื่องจันทรจากฟา   และ  สุดสกูล กลาวถึง พ่ีนองรวมสายเลือดที่รักกันแตไม
สามารถแตงงานกันได     การดําเนินเรื่องเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางมนุษยกับสังคมทําใหผูอาน
สงสารและเห็นใจตัวละครที่ผิดหวังในความรัก 
                              ๒. ๒. ๒. ๓.  ความขดัแยงที่เกิดขึ้นภายในใจของตวัละคร  
                                                    ความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในใจของตวัละครเกิดจากการ
ตอสูภายในใจของตัวละครทําใหมีความทุกขหรือเกิดความสับสน           เชน ฉวี     ในเรื่องใจเด็ด มี
ความทุกขมากเมื่อทราบวาหลวงพิเทศจะวาความให    โดยมีขอแลกเปลี่ยนวาฉวีตองยอมเปนภรรยา
ของเขา     มีบทรองท่ีกลาวถงึความสับสนในจิตใจของฉวีวา 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๖ 
 
                    สงสารสาว,ฉววีไิลย,ใจจะขาด              อ้ันอนาถ,โทรมนัส,สุดขัดสน 

          แสนวโิยค,โศกสะทอน,รอนทรุน         คอยข้ึนบน,ตึกระเหี่ย,เศราเสียรู 
          “ ถาหลอนตก,ลงยอม,เปนเมียฉนั”        คําสําคัญ,สั่นกระดิ่ง หริง่ ๆ หู 
           แคนกแ็คน,แสนบัดสี,ไมมีผู                 จะชวยชู,พนคุก,เปลื้องทุกขโทมฯ  
                                                                   ๔ คําเจรจา  

                      ทอดอินทรยี,ลงท่ี,เกาอี้นอน                  กําศรวญสะทอน,รอนใจ,ดังไฟโหม                      
                      มานะนกึ,ฮึกหา,อุราโรม                        ยอมกระโจม,กองไฟ,เปนไมยอม   
                       ครั้นครวญใคร,ไตสวน,ก็หวลเห็น        เปนจําเปน,จําใจ,ใหถนอม 
                        ถึงเสียตวั,ช่ัวชา,ชีวาตรอม                     ดีกวาออม,ชีวี,ท้ิงที่รัก๑๔ 
 

                  เรื่องมิตรตางดาวหรือสาวแสงจันทร กลาวถึงธวัชวาไปปฏิบัติราชการที่เชียงใหม ธวชัได
พบกับแสงจันทร ธวัชมีหนาที่มาจับโจร แตพลาดทาถูกโจรยิง แสงจันทรไดชวยเหลือธวัชเอาไว 
ความใกลชิดทําใหทั้งสองรักกันและใชชีวิตคูอยูรวมกัน หาปตอมาธวัชกําลังปวยหนัก  แสงจันทร
ตองการใหธวัชไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ    สวนเธอนั้นเกรงวาครอบครัวของสามีจะรังเกียจจึงเขียน
จดหมายบอกลาสามีและฆาตัวตาย เหตุการณตอนท่ีแสงจันทรตัดสินใจจะฆาตัวตายนี้แสดงถงึความ
ขัดแยงภายในจิตใจของแสงจันทร ซ่ึงมีท้ังความรักความอาลัยในตัวสามีและความเกรงกลัววาหาก
ตามสามีไปก็อาจถูกทอดทิ้งดังความวา 

 
           นิจจาเอย,ตัวเฮา,ไมเซาโศก                 อยูหนักโลก,ปตถะพี,ตายดกีวา 
         พอมีศุข,ทุกขก็กลับ,ทับเขามา    มีทองตรา,เรยีกหลวงปราบ,กลับเมืองไทย 
         เฮาจะคิด,ติดตาม,ก็ขามนัก     เพราะคูรัก,คูชิด,พิศมัย 
         เขานับวนั,ทาคอย,นอยเมื่อไร     คุณหลวงปราบ,คงกลับใจ,ไมไยด ี
         ประการหนึ่ง,เหมือนไปให,ไทยดถููก     วาเปนลูก,หลานโจร,คนบัดสี 
          คงอับอาย,ขายหนา,ทั้งตาป     ตายเสียดี,กวาดาน,ซานตามไป๑๕ 
 

                  เรือ่งมิตรประเสริษฐ กลาวถึงแสวงและถวิลวาเปนเพ่ือนรกักัน บิดาของถวลิมีหน้ีสิน
มาก ถวิลจึงมายืมเงินของแสวง  ตอมาแสวงไปชอบพอถนอม  โดยไมทราบวาถวิลกบัถนอมรักกัน 
___________________________ 
                               ๑๔พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องใจเด็ด   (พระนคร : โรงพิมพอักษรนิติ์,๒๔๕๒), ชุดที่ ๒ บรรทัดท่ี ๑๒-๒๓. 
                                ๑๕แสงทอง [นามแฝง] , บทละครรองเรือ่งมิตรตางดาวหรอืสาวแสงจันทร  (พระนคร : 
โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร , ๒๔๕๕) , ชุดที่ ๖ บรรทัดที่ ๑๐-๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๗ 
 
แสวงไดมาขอรองใหถวิลพูดกับผูใหญฝายถนอมให ถวิลจําใจตองทําตามเพราะนึกถึงบุญคุณของ
เพื่อน เหตุการณในตอนนี้แสดงถึงความขัดแยงภายในใจของถวิล   ถวิลรักถนอมมาก แตก็จําตอง
ทดแทนพระคุณของเพื่อน   ถวิลรูสึกสับสน วุนวายใจและเปนทุกขมาก ดังความวา 
 
                          โอแตนี้,ชีวหีวิน,เปนสิ้นสุข                    ระทมทุกข,เจยีนจกัคลั่ง, ยั้งไมไหว      
                           เสียดายนวล,ถนอมนอง,ตองจําใจ           ตัดอาไลย,บชูาเพ่ือน,เหมือนวาจา      
                           ธุระเพื่อน, ก็ดูเหมือน,จะสําเร็จ              ไดสมเสร็จ,สือ่สวาดิ,ปรารถนา      
                           โอยอกเตน,เห็นชู,คูชีวา                           เปนภรรยา,ของสหาย,รวมตายตน   
                            เจ็บแสบแสน,แคนตัว,ชางหัวชาติ           สาวหลงรกั,ผลกัสวาดิ์,อาจสับสน       
                            คงระทม,ตรมตรอง,หมองกระมล           ไหนจะทน,ดไูด,ไมไหวแท      
                            จะอยูชวย,ดวยพอสม,คารมรับ                พอเขาจับ,วนัววิาห,วากันแน      
                             หวินตองลา,ละไกล,ไมขอแล                 เห็นหนาแม,ยอดสวาดิ์,อนาถใจ๑๖ 
 
 

                        นอกจากนี้เรื่องรักลังเล กลาวถึง ลมุลวามีชายหลายคนมาหลงรัก ลมุลไมทราบวาจะเลือก
ใครเปนคูครองจึงจะเหมาะสม         อีกท้ังมารดาของลมุลไดเขามามีสวนในการเลือกคูครองดวย   
ทําใหลมุลเกิดความรูสึกอึดอัดใจมาก  และคิดหาทางออก เรื่องนี้กลาวถึงความขัดแยงภายในจิตใจ
ของลมุลวา 

 
              สมองมุน,แมหนูลมุล,เฝาวุนหวัง         ปวนอรุา,พะวาพะวัง,หวงหลังหนา 
             โนนกร็ัก,น่ีกร็ัก,เหลอืผลกัควา         จับพระยา,นาเสียดาย,สี่รายทิ้ง๑๗ 
 

                    การดําเนินเรื่องดวยการสรางความขัดแยงภายในจิตใจของตัวละคร นอกจากจะทําให
ไดทราบถึงอารมณ ความรูสึก ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของตัวละครแลวยังนําไปสูปมปญหา
ของเรื่องดวย 
                   ๒. ๒. ๓   การใชกลอุบายของตวัละคร 
                       เรื่องที่กลาวถึงการใชกลอุบายของตัวละครมีความนาสนใจเพราะม ี
___________________________ 
                               ๑๖พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ว.ท. ฤาภิเพก], บทละครรองเรือ่ง
มิตรประเสริษฐ (ม.ป.ท.,๒๔๕๒), ชุดที่ ๓ บรรทัดที่ ๘๔-๙๕. 
                               ๑๗พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องรกัลังเล (พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู,๒๔๕๓), ชุดท่ี ๑ บรรทัดที่ ๔-๗. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๘ 
 

การสรางความใครรูวาตัวละครมกีารใชกลอุบายอยางไรเพื่อใหตนสมความปรารถนา   และหลังจาก
ที่มีการใชกลอุบายแลว     ตวัละครจะไดในสิ่งที่ตนปรารถนาหรือไม          เรื่องสวนใหญมีกลอุบาย
ของตัวละครเพื่อใหสมหวังในรัก   ประกอบดวย การใชกลอุบายของพระเอก     การใชกลอุบายของ 
นางเอก การใชกลอุบายของพระเอกรวมกบันางเอก   การใชกลอุบายของตัวละครปรปกษ   และการ
ใชกลอุบายของพระเอกและตัวละครปรปกษเพ่ือชิงตวันางเอกมาครอบครอง  เรื่องที่กลาวถึงการใช
กลอุบายของพระเอก    ไดแก     เรื่องพไินยกรรมกะน้ําใจ       กลาวถึงระเบียบวาปลอมตัวเพื่อมาทํา   
ความสนิทสนมกับนางเอก      
                  เรือ่งท่ีกลาวถึงการใชกลอุบายของพระเอกและมีเหตุการณที่ทําใหเกิดความขบขัน    เชน   
เรื่องเมยีบ     มีการใชกลอุบายหลอกลวง        โดยเริ่มจากจากนายคล้ําอยากไดกิมหลอบุตรีของเจสัว
มาเปนภรรยาจึงหลอกเจสวัวาตนเปนทานจางวางคล้ํา         แตนายบาไดซอนแผนโดยแกลงแตงกาย
เปนหญิงและหลอกนายคล้ําใหมาเกี้ยวตน       เมื่อตํารวจเดินผานมานายบาก็หลอกตํารวจวาตนเปน
บุตรีของเจสวัและกําลังถกูลวนลาม นายคล้ําจึงถูกตํารวจจับ 
     ตอมานายบาใชอุบายมาหลอกเจสัววาตนเปนพระยาศรีสกุลกิตย และมาขอบุตรีของเจสัว 
ดวยความอยากมีบุตรเขยเปนพระยาเจสัวจึงยกบุตรีให ภายหลังเจสัวจึงทราบวานายบาเปนสิบแปด
มงกุฎ  
                   เรื่องนี้แสดงพฤติกรรมหลอกลวงของตัวละคร โดยสรางเหตุการณที่มีการดําเนินกล
อุบาย จนกระทั่งถึงจุดสูงสุดของเรื่องแลวจึงใหเห็นผลประโยชนที่ผูทํากลอุบายนั้นจะไดรับ สวนผู
ถูกกลอุบายนั้นกวาจะทราบความจริงวาตนถูกหลอกก็สายเสียแลว และผูอานรูสึกขบขันใน
พฤติกรรมของตัวละครดวย เชน เจสัว ชนชั้นกลางที่มีฐานะดีและอยากไดบุตรเขยเปนพระยาจึงให
หญิงแมสื่อไปติดตอขุนนางผูใหญใหมาพบบุตรีของเขา แตกลับไดบุตรเขยที่เปนนักตมตุน สวน
กิมหลอก็เชนเดียวกันกับบิดาของเธอ กิมหลออยากไดสามีเปนขุนนางแตกลับไดสามีที่เปนคนที่
สังคมดูถูก นอกจากนี้นายคล้ําซึ่งคิดวาตนชาญฉลาดและคิดจะหลอกเจสัวแตกลับเปนฝายถูกนายบา
มาหลอกแทน  
                  เรื่อง สิบรูไมเทาเจน ก็มีลักษณะคลายกันกับเรื่องเมียบ เรื่องนี้กลาวถึงพุมวาหลงรักปุน
บุตรีของจาเมือง แตปุนมีคนรักชื่อฉายอยูแลว พุมจึงหลอกปุนวาฉายมีภรรยาหลายคน ปุนหลงเชื่อ
จึงยอมรับรักพุม อยางไรก็ตามความรักของพุมกับปุนมีอุปสรรคเพราะจาเมืองตองการบุตรเขยที่เปน
ขุนนาง แตพุมมีการงานไมมั่นคง  จาเมืองจึงกีดกันพุม เมื่อความรักไมสมหวังพุมจึงใชอุบายดังนี้ 
                  พุมชวนจาเมืองไปลาสัตวและใหเพ่ือนแกลงลักพาตัวปุนไป เมื่อจาเมืองทราบวาบุตรีถูก
ลักพาตัวก็เปนหวงมาก  พุมจึงแสรงทําเปนพาจาเมืองไปชวยนําตัวปุนกลับมา  จาเมืองเขาใจวาปุน
คงเสียตัวใหกับผูที่ลักพาตัวไปแลวจึงยกปุนใหพุม 
   การใชกลอุบายของนางเอกมีในเรื่องดีแตกและทนยาก   บทละครทั้งสองเรื่องนี้กลาวถึง  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๙ 
 
นางเอกวารักอยูกับพระเอก แตถูกบิดาบังคับใหแตงงานกับคนอื่น           นางเอกจึงทําอุบายแสรงวา
เสียชีวิต   โดยการกินยาและสมุนไพรเขาไปจนสิ้นสติ    พอบิดามาพบก็เขาใจวาเสียชีวิต นางเอกจึง
ไมตองเขาหอกับคนท่ีเธอไมรัก  และเรื่องรูไมถึงจําพวกจับใจ        กลาวถึงนางเอกวาเสียใจที่สามีมี
ภรรยานอยจึงออกอุบายเพื่อใหสามีและภรรยานอยผิดใจกัน และสามีจะไดกลับมารักเธอเพียงคน
เดียว 
      การใชกลอุบายของพระเอกรวมกับนางเอกเพื่อใหสมหวังในรักมีในเรื่องชิงไขขวัญ 
เรื่องนี้ กลาวถึงฟุงกับจันกะพอวาใชอุบายหลอกบิดาเพื่อใหท้ังสองรักกันได          ฟุงแกลงทําเปน
จีบกิมฮองหญิงมายที่บิดาของจันกะพอหมายปองอยู      เพื่อทําใหบิดาของจันกะพอหึงหวงกิมฮอง 
สวนจันกะพอแสรงทํามารยาบอกลุงของฟุงวาหนีบิดามา     และอยากเปนภรรยาของลุง   ลุงเห็นวา
ไมงามจึงอนุญาตใหฟุงรักกับจันกะพอได     สวนบิดาของจันกะพอก็อนุญาตใหฟุงกับจันกะพอรัก
กันไดเชนกัน     
                  การใชกลอุบายของตัวละครปรปกษเพ่ือใหสมหวังในรัก ไดแก การใสความวาพระเอก
กระทําความผิด จนทําใหพระเอกตองติดคุกและออกกอุบายวาจะชวยเหลือพระเอกหากนางเอกยอม
เปนภรรยาของเขา เชน การออกอุบายของเชือน   ในเรื่องกระดังงาไทย    และทองดี ในเรื่อง
เหลืออด รวมทั้งการออกอุบายดวยการขมขูนางเอกวาเธอจะตกเปนผูตองสงสัยในการฆาสามี ท้ัง ๆ 
ที่ตัวละครปรปกษเปนผูสังหารสามีของเธอ เชน กระเบาในเรื่องตามเงาที่ขมขูรลวยจนเธอยอมหนี
ตามเขาไป 
                    เรื่องอยัมพะทันตา  กลาวถึงพระอัคเณศรวาไดสินสอดจากพระยาวจีก็ใชจนหมด พระ
ยาวจีบอกใหพระอัคเณศรฆาอําไพเสีย พระอัคเณศรจึงออกอุบายแกลงทําดีกับอําไพดวยการชวน
อําไพมาอยูบาน  แลวจะวางยาพิษ เผอิญมารดาของอําไพเห็นจึงลอบสับเปลี่ยนถวย พระอัคเณศรจึง
เปนผูดื่มยาพิษแทน พระยาวจีจึงปรักปรําวาอําไพเปนผูวางยาพิษ อําไพถูกสั่งลงโทษประหารชีวิต 
หอยจึงคิดอุบายแกลงยั่วพระยาวจีแลวลวงเอาสัญญาในกระเปาท่ีพระยาวจีเขียนตกลงกับ
พระอัคเณศรวาสมคบกันฆาอําไพมาแสดง พระยาวจีจึงตกเปนผูตองหาแทน     
                  เรื่องแกเผ็ด      เจียมกับเจอ ชิงชูตัวเอง ญี่ปุนวิวาหโฉม           ตครุบกบ  ปวดเพราะปาก     
ฝนสั่งฟา  และพอโตงกระยาสารท-ขี้ขลาดแกมหยิ่ง  ลวนกลาวถึงการใชกลอุบายของตัวละคร
ปรปกษทั้งส้ิน             
    นอกจากนี้มีเรื่องที่กลาวถึงการใชกลอุบายของตัวละครปรปกษแฝงอารมณขัน เชน  เรื่อง
เจาชูใจเสาะ กลาวถึงดอกแกววาหลงรักหนูยา  แตก็มีคูแขงอีกคนหนึ่งคือดอกรัก  ดอกแกวและดอก
รกัตางก็ตองการใหหนูยามาหลงรักตน   ดอกแกวเปนคนเจาชู     รองเพลงเพราะ แตงตัวโกหรู และ
มีเสนหจนสาว ๆ ช่ืนชอบ  และหนูยาก็ช่ืนชอบดอกแกวดวย    ดอกรักตองการใหดอกแกวเสียหนา
จึงเอาหมามุยมาใสในที่น่ังของดอกแกวเพื่อใหดอกแกวคันไปทั้งตัว   และยังเอาพริกไทยกับยานัตถ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๐ 
 
มาเปาเพื่อใหดอกแกวปวดแสบปวดรอน 
                  ตอมาดอกแกวและดอกรักบอกหนูยาวาจะไปดวลปน และผูชนะจะไดเปนคนรักของหนู
ยา  แตเมื่อถึงเวลาดวลปน   ท้ังสองคนแสดงความขี้ขลาดจึงไมยอมยิงปน     ดอกรักตองการแกแคน
ดอกแกวจึงออกอุบาย       โดยบอกหนูยาวาขณะที่ดวลปน   ดอกแกวเปนฝายแพและเสียชีวิต หนูยา
จึงเลือกดอกรัก   ภายหลังดอกแกวไดกลับมาแสดงตนวายังมีชีวิตอยู 
                  เมื่อหนูยาทราบวาดอกรักหลอกเธอ หนูยาจึงเลือกดอกแกว ในตอนนี้ผูทรงพระนิพนธ
ทรงสรางเหตุการณท่ีชวนขบขันอีกครั้ง           เมื่อกิมหลอซ่ึงเปนพลตระเวนออกอุบายและขมขู
ดอกแกววาดอกรักเสียชีวิตแลวและดอกแกวตกเปนผูตองสงสัยมากที่สุด             ดอกแกวรีบหนีไป
ดวยความขี้ขลาด   สวนหนูยาไปกับกิมหลอ 
                  เรื่องนี้มิไดมีโครงเรื่องที่มีการใชกลอุบายของตัวละครซึ่งทําใหชวนขบขันเทานั้น หาก
ยังกลาวถึงพฤติกรรมของตัวละครที่ชวนขบขันดวย เชน การแกลงกันระหวางดอกรักและดอกแกว
ซึ่งทําใหตัวละครท้ังสองตางก็ไดรับผลการกลั่นแกลงนั้น และความเปนคนปากกลาแตใจเสาะของ
ตัวละครทั้งสอง เชน ทาดวลปนกันแตทั้งคูเปนคนขี้ขลาดจึงไมมีใครยิงใคร เปนตน  
    เรื่องท่ีกลาวถึงการใชกลอุบายของพระเอกและตัวละครปรปกษ ไดแก กินดิบ เรื่องนี้
กลาวถึงทนงและหลวงบรรณารักษวาตางก็หลงรักเรณู ทนงเกรงวาหลวงบรรณารักษจะชวงชิงเรณู
ไปเสียกอน จึงติดสินบนใหคนรับใชของเรณูเปนแมส่ือลอใหหลวงบรรณารักษมีจดหมายไปถึงเรณู
และใหนําจดหมายของหลวงบรรณารักษที่มีถึงเรณูไปใหเจาคุณมหาพิภพบิดาของเรณู ทั้งสั่งให
บอกวาทั้งสองนัดแนะจะหนีตามกันไป    บิดาของเรณูไดยกเรณูใหจีนบุนทง   เมื่อเปนดังนี้เรณูจะ
รีบหนีมาหาทนงอยางแนนอน 
    เหตุการณเปนไปตามที่ทนงคิด เรณูจะหนีมาอยูกับทนงและบิดาของเรณูโกรธหลวง
บรรณารักษมาก หลวงบรรณารักษทราบความจริงจากคนรับใชของเรณู จึงซอนแผน เมื่อทนงเขียน
จดหมายบอกเรณูวาจะใหคนไปรับเรณูกลางทาง   หลวงบรรณารักษไดชิงไปรับเรณูกอนที่ทนงจะ
ไปรับโดยใหคนขับรถไปรับแทน  เรณูพบหลวงบรรณารักษจึงทราบวาทนงเปนคนวางแผน เรณู
ยอมเปนภรรยาของหลวงบรรณารักษ 
                  นอกจากนี้มีเรื่องที่กลาวถึงบุคคลท่ีสามวาหวังดีตอพระเอกและนางเอก จึงออกอุบายให
พระเอกไดแตงงานกับนางเอก  เชน เรื่องจับแพะชนแกะ  กลาวถึงเสถียรวามีนิสัยไมชอบผูหญิง 
หลวงรักษาเขตรและภรรยาจึงออกอุบายหลอกเสถียรวา   ตนไปขอผูหญิงมาเปนภรรยานอยแตเกิด
ปวยกะทันหันจึงขอใหเสถียรเขาพิธีแตงงานกับฉลวย       หลังจากนั้นหลวงรักษาเขตรก็ใหนายคง
และนายเทิ้มคนรับใชปลอมเปนผูรายทําทีไลตามสูกันไปที่เรือนหอเพื่อใหฉลวยตกใจกลัว และ
เสถียรจะไดแสดงความกลาหาญออกมาปองกันฉลวย   ทั้งคูจะไดมีความรักตอกัน     เสถียรและ
ฉลวยจึงรักกัน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๑ 
 
   สวนเรื่องที่กลาวถึงการใชกลอุบายเพื่อใหไดผลประโยชน ไดแก  ซุม ๆ มะระดี่  กลาวถึง
เผือกวาแตงงานกับอังกาบ  แตเผือกประพฤติตนไมดี  บิดาของอังกาบไดทําพินัยกรรมวาจะยก
มรดกใหอังกาบเมื่อเผือกเสียชีวิตหรือหยากับอังกาบแลว    หมออังคาพยวหวังจะไดทรัพยสมบัติ
ของอังกาบ   จึงเสนออุบายวาใหเผือกแกลงทําเปนเสียชีวิต     ถาเผือกทําตามเผือกจะไดรับเงินปละ
สี่พันบาท    และมีขอแมวาเผือกจะตองยอมใหอังกาบแตงงานใหม  เผือกตกลง  หมอจึงใหเผือกกิน
ยาชนิดหนึ่งซึ่งใครกินเขาไปก็มีอาการเหมือนคนเสียชีวิตเปนเวลาสองชั่วโมง     แลวหมอก็
โทรศัพทไปบอกอังกาบวาเผือกเสียชีวิตแลว  อังกาบใหหลวงไพรัชกิจโกศลมาดูแทน กอนกลับ
หลวงไพรัชไดบอกวาตนจะแตงงานกับอังกาบเร็ว ๆ นี้ เพราะสามีของอังกาบเสียชีวิตแลว หมออัง
คาพยวจึงผิดหวัง 
      หมอวางแผนการใหมอีกครั้ง    เมื่อหลวงไพรัชกจิโกศลแตงงานกับอังกาบ         หมอได
โทรศัพทหาหลวงไพรัชกิจโกศล     และแจงวาเผือกยังไมเสียชีวิตเพียงแตสลบไปเทานั้น   พรอมทั้ง
ขูเอาเงินคาปดปากใหเผือกโดยที่เขาจะไดรับสวนแบงดวย หลวงไพรชักิจโกศลยอมตกลง  
                      เผือกไดกินยาของหมอเขาไปอีก เขาเขียนจดหมายบอกวาตนเสียชีวิตแลวจริง ๆ 
เนื่องจากติดโรคคอตีบจากคนไขคนกอน    หมอคิดวาเผือกตายริง ๆ จึงสารภาพวาตนเปนผูคิดอุบาย
ตาง ๆ ขึ้นเพราะหวังจะไดแตงงานกับอังกาบและหวังเงินของอังกาบดวย    ขณะนั้นขุนขจรมาทวง
หนี้  หมออังคาพยวไดทราบเรื่องจึงเอะอะเรียกตํารวจมาจับ  ขณะที่กําลังชุลมุนวุนวาย เผือกเดิน
ออกมาเพราะยาที่กินเขาไปหมดฤทธิ์      ทุกคนตกตะลึง      เผือกบอกวาเขาไมตองการเงินแต
ตองการอยูกินกับอังกาบฉันทสามีภรรยาตามเดิม 
                  เรื่องเลือกขางราย     กลาวถึงสวิงเจาของธนาคารวามีหนี้สินมาก สวิงมีนองชายฝาแฝด
ช่ือสวายซึ่งเปนนักเลง   วันหนึ่งสวายบุกเขามาขโมยของในบานสวิงโดยท่ีไมทราบวาเปนบานของ
สวิง สวิงสูกับสวาย สวายพลาดทาลมลงและเสียชีวิต   สวิงจึงออกอุบายเพื่อใหไดเงินประกันชีวิต
โดยทําประกันชีวิตใหแกตนเอง      หากสวิงเสียชีวิตแลวจะยกเงินมรดกใหสวาย หลังจากนั้นสวิงจงึ
สวมรอยเปนสวาย  ตอมาตํารวจมาจับตัวสวิงเพราะคิดวาเปนสวายซึ่งมีคดีลักทรัพยอยู  สวิงจําตอง
บอกวาตนไมใชสวาย แ ตสวิงก็ตองถูกตํารวจจับเพราะทางบริษัทประกันชีวิตแจงขอหาวาฉอโกง 
                  เรื่องพันธุไมเลื้อย กลาวถึงงาม หงิม งอน วามีฐานะยากจน เพื่อจะไดมีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น งามพี่สาวคนโตจึงออกความเห็นวาใหนําเงินมาตอเงินโดยจะไปพักผอนในที่ ๆ เศรษฐีพัก
กัน งามจะทําตนเปนเศรษฐีและหวังวาจะไดพบผูชายรวย ๆ สักคนและแตงงานเปนสามี ทั้งสามคน
ไดไปพักในโรงแรมชั้นดีและไดพบกับสุขุมและเจตนา   งามชอบสุขุมแตสุขุมมีฐานะยากจนจึงหลกี
ทางใหงามไดแตงงานกับเจตนาซึ่งรวยจริง  เขาจึงแกลงไปบอกเจตนาวางามรัก  เจตนาเขาใจผิดจึง
ของามแตงงาน สามคนพี่นองดีใจท่ีพี่สาวจะไดแตงงานกับคนมีฐานะ เจตนาพาสามสาวมาที่บาน
และบอกพี่สาววาจะแตงงานกับงาม สุขุมมาที่บานเจตนาไดพบกับงามและทราบวางามรักตนจริง จึง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๒ 
 
ตัดสินใจที่จะแตงงานกับงามไมวาอะไรจะเกิดขึ้น เจตนาออกมาพบจึงทราบเรื่องทั้งหมด 
    นอกจากนี้เรื่องราชพงศาวดารจีน ยุคสามกก ตอนตั๋งโตะหลงกลนางเตียวเซี่ยน ขบถ
ธรรมเถียร พระพุทธเจาเสือ  และกลแตก ลวนมีการใชกลอุบายของตัวละครทั้งส้ิน 
                 การดําเนินเรื่องดวยการใชกลอุบายเปนการหลอกลวงเพื่อหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การทํา
อุบายอาจเริ่มตนดวยการพูดจาหลอกลวงหรือแสดงพฤติกรรมที่เปนการหลอกลวง  เมื่อการดําเนิน
กลอุบายมาถึงจุดสูงสุดก็จะแสดงใหเห็นถึงผลที่ผูทํากลอุบายจะไดรับ        บทละครบางเรื่องแสดง
วาผูกระทํากลอุบายไดรับผลสําเร็จ เชน เรื่องชิงไขขวัญ   ทนยาก และพระพุทธเจาเสือ เปนตน และ
บางเรื่องแสดงวาผูกระทํากลอุบายไมไดรับผลสําเร็จ เชน เรื่องพอโตงกระยาสารท-ขี้ขลาดแกมหยิ่ง 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ผูทํากลอุบายไมไดรับผลสําเร็จ    และฝายท่ีถูกทํากลอุบายรูทันและซอนกล
ดวย ผูที่ทํากลอุบายจึงเปนฝายเสียประโยชนแทน เชน เรื่อง กินดิบ การดําเนินเรื่องดวยการใชกล
อุบายนี้      นอกจากจะทําใหเกิดความใครรูวาผูทํากลอุบายจะไดรับประโยชนอยางที่ตนคาดหวัง
หรือไมแลว     ยังสรางอารมณขันเพราะมีเหตุการณที่พลิกไปจากความคาดหมายดวย  
                   ๒. ๒. ๔  การสรางเหตุการณที่ทําใหเกิดความเขาใจผิด 
                      บทละครรองมีการดาํเนินเรื่องดวยการสรางเหตุการณท่ีทําใหเกิด
ความเขาใจผิดซึ่งทําใหตัวละครประสบปญหาและหาทางแกไขปญหานัน้ การสรางเหตุการณที่ทํา
ใหเกิดความเขาใจผดิทําใหเกดิปมของเรื่องและสรางอารมณขันดวย ใกลรุง  อามระดษิ กลาวถึง
โครงเรื่องของความเขาใจผิดวา 

 

      โครงเรื่องประเภทนี้มีสถานการณที่สําคัญคือความเขาใจผิดของตัวละครตัวหน่ึง 
             หรือกลุมหนึ่ง ในเรื่องความเขาใจผิดนี้อาจเกิดจากการตีความสิ่งที่เกิดขึ้นมาแลวผิด         หรือคาด 
             การณสิ่งที่เกิดขึ้นตอไปผิดไปจากที่เกิดขึ้นจริง         จึงแสดงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ตนเขาใจ 
             นั้น ซึ่งไมสอดคลองกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง๑๘ 

 
                  บทละครรองเรื่องคาราคาซังและอมพะนัม กลาวถึงความเขาใจผิดของตัวละครเอกชายที่
อยากมีภรรยานอย แตคาดการณผิดไปจนทําใหภรรยาหลวงจับได และความเขาใจผิดนี้ทําใหเกิด
อารมณขัน   สําหรับอารมณขันน้ัน เปลื้อง  ณ นคร ใหคําอธิบายเกี่ยวกับอารมณขันวา 

 
 
___________________________ 
                                ๑๘ใกลรุง  อามระดิษ, “รอยแกวแนวขบขันของไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่หาถึงรัชกาลที่
เจ็ด” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,๒๕๓๓), ๑๐๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๓ 
 
                    ฮิวเมอร     Humor     แปลวาชวนหัว    นาหัวเราะ    เราเคยใชภาษาไทยวา   หัสคดี           หัส 
              แปลวา ขบขัน ชวนหัว    เร่ืองทํานองฮิวเมอรก็คือเรื่องที่ชวนยิ้มแยม ชวนใหขบขัน    จะเรียกวา 
              ชวนหัวก็ได               แตหัสคดีที่ยกยอมกันวาเปนเรื่องที่ดีนั้นตองมีความมุงหมายยิ่งกวาชวนหัว 
              ธรรมดา คือ ตองมีความคมขําชวนคิด ผูเขียนเร่ืองฮิวเมอรยอมแลเห็นแงขันในคําพูด          กริยา 
              ทาทาง    การแตงกาย   ตลอดจนความเปนอยูของคน        หัวใจของเรื่องหัสคดีอยูที่การวางโครง 
              เรื่องใหตัวละครอยูในฐานะลําบากกลืนไมเขาคายไมออก หรือสรางลักษณะตัวละครที่ตลกเปนๆ  
              เซอซา เปนตน๑๙ 

 
                  เจตนา  นาควัชระ ไดกลาวเกี่ยวกับอารมณขันในวรรณคดีวา “เราจะมีอารมณขันไดก็
ตอเมื่อเราอยูในฐานะที่เหนือกวาผูที่ทําใหเราขบขัน”๒๐สวนตุย  ชุมสาย กลาวถึงอารมณขันในบท
ประพันธสรุปไดวา   บทประพันธท่ีมีอารมณขันนั้นใชวิธีสรางอารมณขันขึ้นแกผูอานทีละนอย
อยางเปนลําดับขั้น แลวปลอยทีเด็ดดวยประโยคสุดทาย อารมณขันเปนสิ่งที่ปรากฏขึ้นชั่วครูสั้น ๆ 
ครูเดียวและเกิดเปนหวง ๆ  หวงละไมนานนัก ดังนั้นบทประพันธที่ทําใหเกิดอารมณขันจึงมักไม
ยาวและถาเปนนวนิยายก็จะแบงเปนตอน ๆ เชน พล  นิกร  กิมหงวน ของ ป.อินทรปาลิต เปนตน 
บทประพันธที่สรางอารมณขันนั้นบางทีก็เราอารมณขันดวยถอยคํา บางทีก็เราดวยโครงสรางของ
เนื้อเรื่อง๒๑                                                                                                                                                
                  บทละครรองเรื่องคาราคาซังและอมพะนัม เราอารมณขันดวยโครงสรางของเนื้อเรื่อง ซึ่ง
แสดงถึงความเขาใจผิดของหลวงวิไชยและพระยาศรีวิโรจ   เรื่องคาราคาซังมีการสรางสถานการณที่
ทําใหเห็นวาตัวละครเกิดการเขาใจผิด     และตีความส่ิงที่พบเห็นผิดไป  ดังนี้     
                   หลวงวิไชยมีภรรยาชื่อลูกจันทร     เขาอยากไดจําหรัดเปนภรรยาอีกคนหนึ่งจึงใหคนรับ
ใชไปนัดจําหรัดมาพบที่รานของนางฟกทอง          แตเผอิญลูกจันทรมาไดยินเขาจึงปลอมตนเปน
จําหรัด   นางใชผาคลุมศีรษะไว     เมื่อหลวงวิไชยเห็นหญิงที่มีผาคลุมศีรษะก็คิดวาเปนจําหรัดแตยัง
ไมกลาเขาไปหา       พอดีขุนโจมไดใหแมสื่อไปนัดแฝงนองสาวของฟกทองใหออกมาพบตนก็เกิด
การเขาใจผิดคิดวาลูกจันทรเปนแฝงก็เขาไปหา     ฝายลูกจันทรเขาใจวาขุนโจมเปนหลวงวิไชยก็จับ  
 
___________________________ 
                             ๑๙เปลื้อง  ณ นคร, คําบรรยายวชิาการประพนัธและหนังสือพิมพ (กรุงเทพฯ : สํานักพมิพ
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔), ๑๓๙-๑๔๐. 
       ๒๐เจตนา   นาควัชระ, ทฤษฎีเบื้องตนแหงวรรณคดี , พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ  : 
สํานักพิมพศยาม, ๒๕๔๒), ๖๓. 
       ๒๑ตุย  ชุมสาย, วรรณกรรมพินิจเชิงจิตวิทยา  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๑๖), ๑๔๗. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๔ 
 
มือไว  เมื่อขุนโจมชวนไปตึกที่เชาเตรียมไวก็ตกลง     พอมาถึงที่สวางลูกจันทรเห็นวาไมใชสามีก็
ขัดขืนไมยอมไป ฝายขุนโจมเขาใจวาเปนแฝงก็ไมยอมปลอย     กําลังยื้อยุดกันอยู หลวงวิไชย
เหลือบมาเห็นเขาเลยคิดวามีนักเลงดีมาแอบสวมรอยจะพาจําหรัดไป    จึงตรงเขาไปขัดขวางและ
บอกขุนโจมวาจําหรัดนัดมาพบตน ขุนโจมก็เถียงวานี่เปนแฝงคนรักเกาของเขาตางหาก         ลูก
จันทรทําเฉยปลอยใหเถียงกันอยูครูหน่ึง     จนในที่สุดลูกจันทรโกรธเต็มที่ก็ตรงเขาไปทําราย
รางกายหลวงวิไชยและตอวาดวยความเจ็บใจ   ขุนโจมและหลวงวิไชยจึงไดทราบความจริง 
                  อารมณขนัไดเกดิขึ้นอีกเมื่อมกีารสรางความเขาใจผิดของตัวละครอยางตอเนื่อง      ดังที่
หลวงวไิชยไดใหขุนโจมไถโทษดวยการที่จะนัดลูกจนัทรไปดูละครตอนค่ํา    แลวใหขุนโจมปลอม
ตนเปนหลวงวไิชยและพาลกูจันทรไป  หลงัจากนั้นหลวงวิไชยจะแกลงทําเปนบังเอญิวาพบท้ังสอง
อยูดวยกนั        พอดีลกูจันทรทราบเรื่องเสียกอนจึงขอรองขุนโจมใหไปคอยดักพาจําหรัดไปกอนที่
หลวงวไิชยจะพบ  ขุนโจมตกลง 
                  ฝายหลวงวิไชยอยากไดแฝงนองสาวของฟกทองเปนภรรยาอีกคน    จึงใหปนไปตามตัว 
ฟกทองมาพบ เขาพูดจาตกลงขอนองสาวซึ่งฟกทองไมขดัของ พอวันรุงขึ้นเวลาสองทุมตรง   แมส่ือ 
ไดพาจําหรัดมาพบหลวงวิไชยตามนัด ขนุโจมซึ่งปลอมตนเปนหลวงวไิชยไดพาจําหรดัไป      ขณะ 
นั้นหลวงวิไชยมาพบพอดกี็เขาใจวาขุนโจมพาลูกจันทรไปตามที่ตกลงกันไวกับตน      จึงตรงเขามา
บริภาษจําหรดั    จําหรัดไมรูเรื่องก็เฉยเสีย หลวงวไิชยเขาใจวาลูกจันทรกลวัตนก็ดีใจ     เขาดาวาพอ 
ควรแลวกร็ีบไป   ตอมาขุนโจมไดบอกความจริงแกจําหรดั จําหรัดจึงไปกับขุนโจม     ฝายปนไดไป
พาลูกสาวของขุนนางคนหนึง่ซ่ึงมีหนาตาขี้เหรและชื่อวาเตียว          เขาใหเธอคลุมหนามาเมื่อหลวง
วิไชยเขาใจวาเปนจําหรัดก็ดใีจรีบรับตวัไป   สวนปนกลบัไปหาฟกทองและหลอกวาหลวงวไิชยให
มารับแฝง  แตแทจริงเขาหลอกนางเพื่อจะไดตัวแฝงเปนภรรยา 
                กอนที่จะจบเรื่องผูอานจะรูสึกขบขันมากยิ่งขึน้เม่ือหลวงวิไชยทราบความจริงวาหญิงที่มา
กับตนนัน้มีหนาตาขี้เหรและไมใชจําหรัด      เขาโกรธปนมาก           พอดีกับท่ีแมส่ือมาทวงเงินจาก
หลวงวไิชย   หลวงวไิชยบอกวาจําหรัดไมไดมากับตน       อีกท้ังฟกทองยังถามถึงนองสาวกับหลวง
วิไชย   เมื่อทราบภายหลังวาปนคนรับใชไดเธอเปนภรรยากโ็กรธมาก       พอดีลกูจนัทรไดใหทนาย
เอาหมายฟองหยามาใหหลวงวิไชย       และบิดาของจําหรัดไดพาตํารวจมาเพื่อเอาบุตรสาวกลับบาน  
ลูกจนัทรจึงบอกวาจําหรัดไปกับขุนโจมแลว       ทกุคนรูสึกขบขันและสมน้ําหนาหลวงวิไชยท่ีเจาชู
มาก      

                  เรือ่ง อมพะนัมเปนอีกเรื่องหนึ่งที่มีการสรางอารมณขนัซึ่งเกิดจากความเขาใจผิดของตวั 
ละคร  เรื่องนีก้ลาวถึงพระยาศรีวโิรจวามภีรรยาช่ือคุณหญิงพวงซึ่งเปนคนขี้หึงมาก    และมีบุตรชาย
ช่ือพงษ   พงษมีคนรักชื่อจันทร พระยาศรีวโิรจอยากไดหญิงรับใชช่ือจัน่เปนภรรยา    วันหนึ่งจันทร
ไดมาพักท่ีบานของคนรกั         คืนนั้นพระยาศรวีโิรจไดนัดแนะจัน่ใหออกมานอนคอยที่เฉลียงหนา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๕ 
 
บาน จั่นจึงทําตามที่นัดไว           เหตุการณเริ่มอลเวงเมื่อพวงทราบวาจัน่นอนอยูก็ไลใหไปนอนเปน
เพื่อนจันทร      สวนคุณหญิงพวงกน็อนตรงที่จั่นนอนเลนตรงนั้นแทน ครูหนึ่งพระยาศรีวโิรจมาหา 
ก็เขาใจภรรยาวาเปนจัน่         คุณหญิงพวงจึงทราบวาสามีนอกใจ      พระยาศรีวโิรจนแกตวัวาคิดวา 
พงษจะนัดจั่นมาคอยพบก็เลยปลอมเปนพงษเพื่อลองใจ คุณหญิงจึงไดหายโมโห             สักครูหน่ึง
พระยาศรวีิโรจนก็หลับไป คุณหญิงไมพอใจก็เขาหองไป 
             ฝายพงษซึ่งนัดจันทรไวไดออกมาคอยพบจันทร    เมื่อไดเห็นพระยาศรีวโิรจนอนอยูก็เขาใจ 
วาเปนคนรกัจงึเขาไปหา พระยาศรวีิโรจไดยินลูกออกชือ่จันทรเปนจัน่ก็โมโหจึงดุเอา       แลวตางก็
กลับเขาหองของตน ฝายคุณหญิงพวงออกมาไมเห็นสามีก็นอนคอยทีเ่ดิมหวังจะดักจัน่ แตปรากฏวา
ผูท่ีมาที่เฉลียงคือจันทร พอจนัทรเห็นคณุหญิงก็คิดวาพงษจึงสะกดิเรียก    คุณหญิงเขาใจเปนจั่นกจ็ะ
ทํารายพอทราบวาเขาใจผดิกเ็กรงวาจนัทรจะอายเลยลกุไปเสีย      จันทรเอาผาคลุมศรีษะและออกมา
คอยอยูมีท่ีเสาเรือนขางหนึ่ง  จั่นออกมาเห็นก็เขาใจวาเปนพระยาศรวีิโรจกโ็ถมเขากอด  พอเห็นหนา
กันตางก็เลยอาย จันทรเปนฝายเขาหองไป จั่นน่ังอยูแทน   พงษออกมาอกีและเขาใจวาจั่นคือจันทรก็
เขาไปกอดจึงทราบวาเขาใจผิด พงษกลัวความแตกจึงไถลเกีย้วจั่น       คุณหญิงพวงออกมาเห็นเขาก็
เขาใจผิดคิดวาเปนสามี   จึงควาไมตีหัวจัน่  พงษหนีไปไดแตเผอิญพบกบัพระยาศรวีิโรจเขา   เลยถกู
บิดาจับตัวมาใหมารดาของตวัเอง คุณหญิงพวงขอโทษจัน่และดุบุตรชายของตน 
                  มีเหตุการณท่ีสรางความขบขันอีก   เมื่อพระยาศรีวโิรจไปเชาตึกใหจั่นอยู   เขาไปตามหา
จั่นที่ตึกแหงหนึ่งและหลงเขาไปผิดตกึ        พระยาศรวีิโรจไดพบพระรปูหนึ่งกําลังคุยกับหญิงสาวที่
นอนอยูในมุงก็เขาใจวาพระผิดศลีจนถึงขัน้ปราชกิ    ฝายพระก็เถียงวาหญิงที่พบคือบุตรสาวของตน
ซึ่งกําลังนอนปวยอยู      และมีชายอีกคนที่อยูในมุงซึ่งเปนบุตรของตนเชนกนัไดพยาบาลคนปวยอยู          
พระเขาใจวาพระยาศรีวโิรจเปนขโมยจนเกอืบมีเรื่องกนั         ภายหลังท้ังคูทราบวาเปนการเขาใจผิด     
ตอมาพระยาศรีวโิรจทราบวาจั่นมีสามีแลว  บิดาของจั่นบอกวาจัน่เปนภรรยาของตํารวจที่รกัษาการ
อยูในเขตนี้  พระยาศรีวโิรจจงึตองผิดหวังกลับไป 
                  จะเห็นวาบทละครรองทั้งสองเรื่องนี้ลอเลียนผูชายในสมัยนั้นที่นิยมมีภรรยาหลายคน   
ดังที่   กอบกุล   อิงคุทานนท กลาวถึงเรื่องเสียดสีลอเลียนสรุปไดวา     เรื่องเสียดสีลอเลียนเปน
ศิลปะทางวรรณศิลปชนิดหนึ่งซึ่งใชกลวิธีลดทอนคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยการทําใหดูนา
หัวรอ เพื่อปลุกความบันเทิงผสมผสานไปดวยการดูถูกเหยียดหยาม  เสียดสี    เรื่องเสียดสีลอเลียน
จะยั่วลอส่ิงที่เกี่ยวของซึ่งอาจเปนเอกัตบุคคล    หรือกลุมบุคคล  ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งชาติใดชาติ
หนึ่งหรือแมแตชาติพันธุของมนุษย ๒๒               
___________________________ 
                              ๒๒กอบกุล  อิงคทุานนท, ศัพทวรรณกรรม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพษรฉัตร, ม.ป.ป.), 
๘๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๖ 
 
    เรื่องคาราคาซังและอมพะนัมมีการเสียดสีตัวละครเอก              ผูทรงพระนพินธทรงสราง
พฤติกรรมของหลวงวิไชยและพระยาศรีวิโรจใหดูนาหัวรอที่ชายสูงวัยอยากมีภรรยาสาว   แตก็ทํา
ไมสําเร็จ   อีกทั้งยังถูกภรรยาที่มีความหึงหวงมากจับไดวาเขาคิดนอกใจเธอดวย    พฤติกรรมของ
หลวงวิไชยและพระยาศรีวิโรจสะทอนภาพของขุนนางซึ่งเปนชนชั้นสูง และอยากมีภรรยาหลายคน
เพราะขุนนางในสมัยนั้นมีอํานาจ เงิน และบารมี       การแสดงพฤติกรรมของตัวละครทั้งสองนี้จึง
เปนการเสียดสีขุนนางบางคนในสมัยน้ันซ่ึงทําใหผูอานขบขัน   นอกจากนี้เรื่องน้ียังใหแงคิดแก
ผูอานดวยวา  เมื่อใดก็ตามท่ีสามีคิดจะมีภรรยาใหม  ยอมทําใหภรรยาหลวงรูสึกหวาดระแวงและหึง
หวงสามี   จนนําไปสูปญหาครอบครัวในท่ีสุด 
                  การสรางเหตุการณของความเขาใจผดิ  โดยใชสูตรแบบผิดฝาผดิตวั    ไดแก   เรื่องเหมาะ
ทาควาเหลว เดาสุม ปนละวนปนละเก และจับดําถลําแดง   เชน   เรื่องเหมาะทาควาเหลว         มีการ
สรางเหตุการณของความเขาใจผิดเพราะตวัละครที่เปนแมสื่อซึ่งเปนคนตลบตะแลง     และชักนําให
เกิดการจับคูแบบผิดฝาผิดตวัขึ้น  
                  เรือ่งมีวาเจาคณุเทศการมภีรรยาอยูแลวแตอยากไดจวงหญิงรับใชมาเปนภรรยานอย    จงึ
นําสายสรอยและตางหูของสคราญมาเปนของกํานัล         วันหนึ่งสคราญบุตรีของเจาคุณเทศการไป
ตัดผมทีร่านของยายเขยีน          ยายเขยีนบอกสคราญวาองัคารบุตรเจาคณุเทศาซึ่งอยูขางบานหลงรกั
สคราญทั้งๆ ทีไ่มเคยเห็นสคราญมากอน          เพียงแตไดยินกิตติศพัทของสคราญก็อยากไดสคราญ
มาเปนคูครอง สคราญทราบก็พึงพอใจเพราะอังคารเปนคนมีชาติตระกูลสูง            สคราญขอใหยาย
เขียนนําจดหมายไปใหจวงและบอกวาอังคารอยากไดจวงเปนภรรยา     สวนสคราญจะปลอมตวัเปน
ชายและทําใหจวงเขาใจวาเธอคืออังคาร                เธอจะหลอกจวงวาจะพาเธอหนีแตขอใหจวงมอบ
สายสรอยกับตางหูไวกับเธอ   ยายเขยีนตกลง 
   ฝายอังคารนั้นอยากไดสคราญเปนภรรยา จึงใหยายเขียนนําจดหมายนัดใหสคราญออกมา
พบ     แตยายเขียนกลับนําจดหมายไปใหจวง        จวงเขาใจวาอังคารชอบตนจึงออกมาพบเขา    เม่ือ
อังคารพบกับจวงก็เขาใจวาเปนสคราญจึงชวนจวงไปอยูดวยกัน จวงตกลง  อังคารรูสึกแปลกใจอยู
บางท่ีจวงหนีตามเขาอยางงายดาย     แตก็หลงคิดวาสคราญไดพบตนคงหลงรักตนมากจึงคิดที่จะมา
ขอสมาเจาคุณเทศการในภายหลัง 
  สวนสคราญนั้นหลังจากนัดแนะใหจวงออกมาพบในตอนกลางคืน  แลวปลอมตนเปนชาย
และคิดจะไปหลอกจวง     พอดีเจาคุณเทศการมาพบเขาก็คิดวาเปนขโมยจึงจับสคราญแตสคราญหนี
รอดไปได     ตอมาอังคารพาจวงมาขอสมาเจาคุณเทศการจึงทราบความจริงวาจวงเปนเพียงสาวใช
ของเจาคุณเทานั้น  
                  เรื่องที่กลาวถึงความเขาใจผิดของผูใหญทําใหความรักของตัวละครเอกมีอุปสรรค เชน 
ปนละวนปนละเก  กลาวถึงหวนวาเกรงวาทานขุนจะจับไดวาตนคบหากับบัวจึงฝากรูปของบัวใหจีด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๗ 
 
เก็บไว จีดจึงเก็บรูปของบัวและรูปของตอมไวใตหมอน 
     ปญหาของเรื่องเกิดขึ้น เม่ือหวนฝากจดหมายใหจีดไปมอบใหบัวซ่ึงแอบปนรั้วบานเขา 
มา   บัวขอบคุณจีดและหอมแกมจีดพอดีลุงของหวนมาพบเขาก็เขาใจวาบัวเปนคนรักของจีด 
                   หวนเขียนจดหมายบอกขุนกําแหงวาบัวจะมาหาทานขุน   และพูดถึงการคบหาของหวน
กับบัว      หวนคาดวาหากทานขุนไดเห็นรูปของบัวก็จะหายโกรธ    เผอิญจีดหยิบรูปผิดคือหยิบรูป
ของตอมมาใหทานขุน   เมื่อตอมเขามาหาจีดและไดพบทานขุน   ทานขุนโกรธมากจึงบริภาษพรอม
ทั้งทํารายตอมดวย 
   เหตุการณตอนนี้มีความขบขันทั้งในแงของพฤติกรรมของตัวละครท่ีเกิดจากความเขาใจ
ผิด เพราะเปนการจับคูแบบผิดฝาผิดตัวขึ้น    การส่ือสารดวยความเขาใจไปคนละทางระหวางนาย
ตอมกับทานขุนทําใหเกิดความขบขัน    นายตอมตั้งใจวาจะมาสูขอจีดแตทานขุนเขาใจวาตอมจะมา
สูขอหวนจึงบริภาษตอม       ตอมพยายามจะบอกวาตนไมใชบัวแตทานขุนไมยอมฟง ตัวละคร
สนทนากันวา 

 
       (อายตอมออก)      นั่นใคแหทําทาเรอราอยู   พอเขยขวัญละสิเหนอเออพอดู     เหอหัวหูตุกะ
ตุยกุยตรงเฮ   (แพะไปแพะมา)    ขอรับกระผมเกลากระผมเอง     (ขุน)     หนอยเกง ๆ มึงก็ตัวพอ
บัวสิเห   (ตอม)    หามิไดเกลากระผม   (ขุน)   สมคเน   มึงไมตองโยเยดอกอายบัว   (ตอม)    ไมใช
แนขอรับผม ผมนะพอ   (ขุน)   ออ ๆ ๆ อายนี่กลัวตีหัว    มันจึงลอตอแหลแกออกนัว   อายชาติชั่ว
ตัวระยํามาทําความ  ฯ  ๑๐  เจรจา 
       (ขุน)      หาย ๆ  พอบัวแน   กูจะบอกมึงใหพอบัว   กูรูอยูในกํามือนี่ แลววาขาวฤๅแดงเทียวมึง  
มึงเอยอายกุยขี้ถัง 
       (ตอม)   อาว   ถางั้นก็เอานะซี ขอรับกะผม   ขัดอะไรกันลา สุดแทแตใตเทาจะโปรดเถิดซี...๒๓ 
 

    ฝายบัวไดมาหาทานขุนเพื่อเจรจาเรื่องการสูขอหวน   ทานขุนนํารูปของตอมมาใหบัวดู
พรอมทั้งดาวาตอม       บัวกลับไปบานและพาตอมมาอธิบายความจริงใหทานขุนไดทราบ พอดี
หวนกลับมาบานจึงทราบความจริงวา     เรื่องท่ีวุนวายนี้เกิดจากความรีบรอนของจีดจนทําใหหยิบ
รูปผิด    เรื่องจึงจบลงดวยความเขาใจกัน 
                 นอกจากนี้มีเรื่องที่มีเหตุการณที่ตัวละครเขาใจผิดเพราะคาดการณเอาเองทําใหเกิดความ
ไมเขาใจกัน  ไดแก เรื่องกลับรายกลายดี และกระทอมตีนเปยะ และเลยตามเลย  เชน เรื่องเลยตาม
เลย   มีการสรางเหตุการณเขาใจผิดดังนี้ 
___________________________ 
                               ๒๓พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องปนละวนปนละเก (พระนคร : โรงพิมพบํารุงนกุลูกจิ,๒๔๕๒), ชุดที่ ๒ บรรทัดที่ ๗๒-๙๒. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๘ 
 
      กรรณิกามาหาเพื่อช่ือสุพินแตเกิดเขาบานผิดและไปเขาบานของสุทินแทน กรรณิกาคิด
วาเพื่อนไมอยูจึงนอนพักคางท่ีบานของสุทินเพื่อรอใหเพ่ือนกลับ 
      หลังจากนั้นผูประพันธกลาวถึง มนัศวาจะมาหาสุทิน แตเกิดเขาบานผิดคือไปบานของ
สุพิน มนัศนอนพักที่หองของสุพิน ฝายสุทินเมื่อพบวากรรณิกามาที่บานของเขาและเขาใจผิดก็
ชักชวนใหมาหาสุพินในระหวางที่ไดพูดคุยกันสุทินและกรรณิกาเกิดความรูสึกชอบพอกัน 
      ตอมาบิดาของสุพินไดมาพบมนัศอยูในหองของสุพินก็โกรธมนัศและสุพินมาก พอดี   
สุทินและกรรณิกามาที่บานของสุพินและบอกวาเปนเรื่องของความเขาใจผิด บิดาของสุพินจึงใหสุ
ทินแตงงานกับกรรณิกาและมนัศแตงงานกับสุพิน 
   จะเห็นวาการดําเนินเรื่องดวยการสรางเหตกุารณของความเขาใจผิดนี้       ตัวละครไดแสดง
พฤติกรรมอันเนื่องมาจากความเขาใจผิดตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง      จนกระทั่งถงึจุดสูงสุดเมื่อตัวละครทราบ 
ทราบความจริงที่ผิดไปจากที่ตนคาดหมายไว ซึ่งกอใหเกิดอารมณขัน บทละครสวนใหญจบดวย
ความสุขสมหวังของตัวละคร และดําเนินเรื่องดวยการสรางเหตุการณความเขาใจผิดซึ่งทําใหเกิด
ความรูสึกเพลิดเพลิน     อีกท้ังยังทําใหไดเห็นพฤติกรรมที่ผิดกาลเทศะของมนุษยและความเบา
ปญญา พฤติกรรมดังกลาวนี้จึงชวยใหผูอานไดแงคิดจากการกระทําของตัวละครดวย 
                   ๒. ๒. ๕  การสรางเหตุบังเอิญ 
                      บทละครรองดําเนินเรื่องดวยการสรางเหตุบังเอิญอยูสองลักษณะ คือ 
ลักษณะแรก   ดําเนินเรื่องดวยการสรางเหตบุังเอิญเปนเหตุการณที่สําคัญที่สุดของเรื่อง  ไดแก  เรื่อง
คนทเล จะเอ โชคดีมีผิด และมะนิลาลอตเตอรี  เชนเรื่องคนทเล    กลาวถึงชลอกับฉลวยวาเปนเพ่ือน
รักกันท้ังคูเปนกะลาสีเรือ ฉลวยและชลอรกัผูหญิงคนเดียวกันช่ือกิมลี้ แตกิมลีร้ักชลอ       เหตุการณ
ดําเนินมาถึงจดุสูงสุดของเรือ่ง  เมื่อชลอและฉลวยลงเรอืลําเดยีวกัน บงัเอิญเกิดพายุใหญพัดมาทําให
เรืออับปางลง โชคดีที่มีเรือหาปลาลําเลก็มาชวยใหคนรอดจากความตาย ซึ่งปรากฏวาเหลือเพียงชลอ
และฉลวยเทานั้น   ฉลวยและชลอตางก็ไมมีใครยอมลง เผอิญมีคลื่นซัดมาลูกใหญถกูเสาเรือหักและ
ฟาดชลอจนสลบ    ฉลวยจึงลากชลอลงไปในเรือหาปลา สวนฉลวยยอมตายในเรือทีก่ําลังจะอับปาง
ลง  

      การสรางเหตุบังเอิญในลักษณะที่สอง คือ การสรางเหตุประจวบเหมาะเพื่อสรางความ 
ตื่นเตนหรือความใครรูวาตวัละครจะทําอยางไรเมื่อเกดิเรื่องราวที่ไมไดเตรยีมใจไวกอน เชน     เรื่อง
ขวัญใจโจร กลาวถึง บุญเริงเมื่อไดทราบวาพวกเงี้ยวยกมารุกรานชายแดนทางภาคเหนือ     บุญเริงจงึ 
อาสาออกไปสูรบ        เรื่องน้าํผึ้งรวง กลาวถึงเจตนวารักอยูกับเพราแตเมื่อทราบวามีขาศึกมารกุราน
เจตนจําเปนตองออกไปสูรบ     เรื่องแมศรีเวียง กลาวถึงศิริวารกัอยูกับศรีเวียง บังเอญิมีคําสั่งดวนให 
เหลาทหารออกไปรบ และเรือ่งภูหยัน (ดาบโบราณ) กลาวถึงหาญวาจะแตงงานกับเขิน   แตแสนคน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๙ 
 
รักของเขินไดบุกเขาไปในเรือนหอและขวางไมใหหาญแตงงานกับเขิน   ทั้งคูจึงตอสูกัน  พอดีบิดา
ของหาญมาทันเวลาและแจงเรื่องแกหาญวามีคําสั่งดวนใหไปรบกับพวกเงี้ยว          เรื่องที่มีเหตุ
บังเอิญที่ทําใหตัวละครเอกเกิดความเขาใจผิด เชน เรื่องเขนยที่เคยหนุนและหวยแกว เรื่องเขนยที่เคย
หนุนกลาวถึงวิโรจนกับไพจิตวารักกันแตไพจิตไปแตงงานกับประสาสน ประสาสนประสบปญหา
เรื่องเงิน ไพจิตไดขอความชวยเหลือจากวิโรจน เมื่อวิโรจนชวยเหลือประสาสน ไพจิตซาบซึ้งใน
ความดีของวิโรจนและเขาไปกอดจูบ บังเอิญประสาสนมาเห็นเขาจึงเกิดความเขาใจผิด 
   เหตบุังเอิญดังกลาวนอกจากจะทําใหการดําเนินเรื่องเปนไปอยางนาติดตามเพราะผูอานไม
สามารถคาดการณไดลวงหนาวาจะเกิดเหตุการณใดกับตัวละคร    และทําใหเกิดบรรยากาศในเรื่อง
ดวย  เชน เหตุบังเอิญในเรื่อง คนทเล  และหวยแกว ทําใหเกิดบรรยากาศโศกเศรา  เหตุบังเอิญใน
เรื่องจะเอ  ทําใหเกิดบรรยากาศขบขัน  เหตุบังเอิญในเรื่องโชคดีมีผิดทําใหเกิดบรรยากาศที่ตึงเครียด 
เปนตน 
                   ๒. ๒. ๖  การสรางเหตุการณเหนือจริง 
                     การสรางเหตุการณเหนือจริงมีในเรื่องท่ีแสดงเรื่องราวที่เกินไปจาก
ความเปนจริงของลักษณะชวีิตจริงของมนษุย ซึ่งผูประพนัธผสมผสานสวนที่เกินจากความเปนจริง
ใหมีความเหมาะสมและกลมกลืนกับความจริงจนทําใหผูอานรูสึกคลอยตาม  เรื่องราวที่มีเหตุการณ
เหนือจริงประกอบดวยเรื่องเกี่ยวกับภูตผีปศาจ เชน เรื่องปูโสม  อีนากพระโขนง และอีสดกระสือ  
การดําเนินเรื่องดวยเหตุการณเหนือจริงท่ีมีเรื่องของภูตผีปศาจจะมุงเนนการสรางบรรยากาศที่นา
สะพรึงกลวั ซึง่ทําใหผูที่ช่ืนชอบเรื่องประเภทนี้สนใจที่จะติดตามเรื่องราววาจะจบลงอยางไร การ
สรางเหตุการณที่นาสะพรึงกลวั เชน เรื่องอีสดกระสือ กลาวถึง เหตุการณตอนท่ียายชมดกินอําแดง
ตาลและบตุรของนางวา 

 
                      ยายกาลี,ผกีระสอื,มือชะมด  น้ําลายหยด,เยะปาก,อยากลากไส 
          ลูกแมแผลบ,แบลิ้น,กินสมใจ   ทําไถล,อุมเบาะ,ยองเหยาะมา 
          เห็นเงียบ,ตาถลน,วนขางเตียง   แลวยองเมียง,มาวาง,ที่ขางฝา 
          ลวงใสลกู,แลวควาน,ลวงมารดา   คว่ําสวา,ปามกิน,จนสิ้นใจ๒๔ 
 

  เหตุการณเหนือจริงมเีรื่องของไสยศาสตรดวย   เชน   เรื่องขรวัอินทรเทวะดา กลาวถึงขรวั
อินทรเทวะดาวาเปนผูมวีิชาอาคม เขาทําเสนหใหคนหลงรกัหรือเมตตา    ใชคาถาทําใหหนังเหนียว 
___________________________ 
                           ๒๔พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ [หมากพญา] , บทละครรองเรือ่ง 
อีสดกระสือ (ม.ป.ท., ๒๔๕๕), ชุดท่ี ๑ บรรทัดที่ ๔๓-๔๘. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๐ 
 
จนใครมายิงหรือฟนก็ไมเขา และหายตัวไดดวย มีบทรองท่ีกลาวถึงอิทธิฤทธิ์ของขรัวอินทรเทวะดา
วา 

 

           ขรัวเจาเลห,ปาวเสนห,รําเพร่ําพัด   คนที่ขัด,ใจขยิ่ม,กลับยิ้มตา 
           ท้ังไพรนาย,ตกายเผน,เตนเขามา    ลวนเมตตา,ขรัวอนิทร,สิ้น 
                                                                           ทุกคน                   
                           ๒ คําเจรจา (ตางใหขาวของซํ้ารับจะใหลกูสาวแลใหมรดก) 

ฮาเนาะรับดนตร ี๏(ลูกคู)ขรวัอินทรเอก,เศกอาคม,ปาวลมพลัน  ตางคนคัน,คเยอเขยา,เกา 
                                                                                      สับสน 

 
                     เดี๋ยวเปาลม,อิหริกใส,ไปทุกคน    หัวรอจน,ทองแข็ง,แกลงสะใจ 

           ประเดีย๋วให,ไอจาม,ตามคาถา     เดี๋ยวปาวลม,โศกา,ใหรองไห        
           ประเดีย๋วสั่น,หงึกหงกั,เดี๋ยวชกัไป          ประเดี่ยวใจ,บาทะจิตต,แผลงฤทธิร์ํา๒๕ 

 
     นอกจากนี้มีเรื่องท่ีมีเหตุการณเหลือเชื่อ เชน ทาวกกกนาก (เมืองลพบุรี) มีเหตุการณที่
ยักษฟนคืนชีพ และเรื่องอาลีบาบา มีเหตุการณท่ีอาลีบาบาพบโจรซอนสมบัติไวในถ้ํา  เมื่อโจรกลาว
คําวา “ เซซามิเปด ” ถ้ําก็จะเปดออกโดยอัตโนมัติ และเม่ือกลาวคําวา “เซซามิปด ”  ถ้ําก็ปดโดย
อัตโนมัติเชนกัน  
      เหตุการณเหนือจริงสรางความตื่นเตน ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินและสรางความ
สนใจไดดีเพราะเหตุการณเหนือจริงทําใหผูอานเชื่อเกินออกไปจากความเปนจริงไดโดยใช
จินตนาการประกอบ  
                  บทละครรองมีกลวธิีการดําเนนิเรื่องเพื่อใหเรื่องมีความสนกุสนาน  ชวนติดตาม      และ
สรางจินตนาการดวย    อีกท้ังดําเนินเรื่องใหกระชับฉับไวเพื่อใหเหมาะสมกับการแสดง       การใช
กลวิธกีารดําเนินเรื่องมิไดทาํใหเรื่องมีความสนุกเพลิดเพลินเทานั้น            หากยังทําใหเกิดความคิด  
ความรูสึก          และรวมรับรูถึงปญหาของตัวละคร  เชน  การดําเนนิเรื่องดวยการสรางความขดัแยง
ของตัวละคร     การใชกลอุบายของตัวละคร  และเหตุบังเอิญ         การดําเนินเรื่องดงักลาวทําใหเกดิ
ความคิดในเชงิวิพากษษวิจารณดวย  
 
___________________________ 
                               ๒๕พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [หมากพญา] , บทละครรองเรือ่ง
ขรวัอินทรเทวะดา เลม ๒ (พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๕), ชุดที่ ๔ บรรทัดที่ ๔๕-๕๖. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๑ 
 
                         ๒. ๓   การปดเรือ่ง 
                        การปดเรื่องคือจุดจบของเรือ่ง  การจบเรื่องนับเปนตอนที่มีความความสําคัญ 
มากที่สุดเพราะทําใหผูอานเกิดความรูสึกประทับใจ                หรือผิดหวังในการอานเรื่องไดทั้งสอง
ประการ๒๖   ถาเปรยีบเทียบการเปดเรื่องในตอนตนเสมอืนเหยื่อลอปลา การดําเนินเรื่องในตอนกลาง 
ก็นาจะหมายถงึคุณภาพของเหยื่อวาด-ีเลวพอท่ีปลาจะกลืนกนิมากนอยเพยีงใด   สวนการปดเรื่องใน 
ตอนทายก็คงจะเปนการวัดเบ็ดขึ้นมาจากน้ําเพื่อพิสูจนวาปลาจะติดเบ็ดหรือไม ฉะนัน้ถาวรรณกรรม
เรื่องใดปดเรื่องไมประทับใจผูอานก็เหมือนกับปลาไมติดเบ็ดนั่นเอง๒๗    
                  บทละครรองปดเรื่องดวยการบรรยายเหตุการณตาง ๆ ของผูประพันธ  การใชบทรอง
ของลูกคูและบทรองของตัวละคร  ตลอดจนใชบทสนทนาดวยซึ่งทําใหผูอานเขาใจเหตุการณใน
เรื่องและเกิดความประทับใจไดเปนอยางดี                   บทละครรองมีกลวิธีการปดเรื่องอยูสามวิธี  
ไดแก  ปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม  ปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรม   ปดเรื่องแบบหักมุมหรือพลิกความ
คาดหมาย   ดังนี้ 
                   ๒. ๓. ๑  ปดเรือ่งแบบสขุนาฏกรรม (happy ending)  
                                               การปดเรื่องแบบนี้เปนการปดเรื่องดวยความสุขสมหวังของตัวละคร 
สวนใหญกลาวถึงเรื่องของความสุขสมหวังในความรัก       และความเขาใจกันของคนในครอบครวั 
นอกจากนี้ยังมกีารแสดงถึงความสําเรจ็ในการทํางานเพื่อสวนรวมดวย  บทละครรองที่ปดเรื่องแบบ
สุขนาฏกรรมมีอยูจํานวน ๘๒ เรื่อง ไดแก   ๑. กนกนารี     ๒. กระทอมตีนเปยะ    ๓. กระดังงาไทย  
๔. กระเหี้ยนกระหือรือ ๕. กลแตก ๖. กลับรายกลายดี  ๗. กินดิบ๘. แกเผ็ด ๙. เกี้ยวกันอยางเผด็รอน   
๑๐. ไกวกลิน้ฤาเสียเชิง ๑๑. ขวัญใจโจร  ๑๒. ขี้หึงถึงดี  ๑๓. เขนยที่เคยหนุน ๑๔. ควาน้ําเหลว  ๑๕. 
คําหมอเทวะดา  ๑๖. คืนหนึ่งยังจําได ๑๗. คูทุกขคูยาก ๑๘. จั๊กะแหลน  ๑๙. จันทรเจาขา  ๒๐. จับดํา
ถลําแดง ๒๑. จับแพะชนแกะ ๒๒. จากทั้งรัก ๒๓. จูบสัง่ ๒๔. เจาหัวใจ   ๒๕. เจียมกับเจอ     ๒๖. 
ใจเดด็  ๒๗. ชิงชูตัวเอง  ๒๘. ชิงไขขวัญ  ๒๙. ชิงไชย  ๓๐. โชคดีมีผดิ       ๓๑. ซุม ๆ มะระดี่   ๓๒. 
ญี่ปุนวิวาหโฉม   ๓๓. ดอกโสนบานเชา  ๓๔. เดาสุม  ๓๕. ตครุบกบ      ๓๖. ตนรายปลายดี    ๓๗. 
ตุกตายอดรกั  ๓๘. ตาแปะจงโพ ๓๙. ตามเงา  ๔๐. ถูพืน้หอง       ๔๑. ทนยาก      ๔๒. แทนที่   ๔๓. 
นางแกว (ผูชนะทิศเดยีว)  ๔๔. น้ําคํามนุษย  ๔๕. น้ําผึ้งรวง     ๔๖. นํ้าสบถ       ๔๗. บุปผาชาตินคร  
๔๘. ปนละวนปนละเก  ๔๙. ปวดเพราะปาก  ๕๐. แปตแตนต  ๕๑. แปลงกาย          ๕๒. ผวัจีผ๋วัผวั  
๕๓. พระพุทธเจาเสือ  ๕๔. พอโตงกระยาสารท-ขี้ขลาดแกมหยิ่ง    ๕๕. พัดดามจิ๋ว    ๕๖. พันธุไม 
 ___________________________ 
                               ๒๖สายทิพย นุกูลกิจ, วรรณกรรมไทยปจจุบัน ,๑๓๑. 
                               ๒๗ประทีป  เหมือนนิล, วรรณกรรมไทยปจจบุัน, พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : เจรญิวิทย
การพิมพ, ๒๕๒๓),๒๒. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๒ 
 
เลื้อย         ๕๗. พิไนยกรรมกะน้ําใจ  ๕๘. ภูหยัน (ดาบโบราณ)  ๕๙. มิตรประเสริษฐ       ๖๐. เมียบ  
๖๑. แมเจาประคูณ    ๖๒. แมศรีเวียง    ๖๓. ไมคืนคํา       ๖๔. ร,ศ.๓๒๙     ๖๕. รักระวางรบ     ๖๖.  
ราชาธิราช ตอน มะสะลุมครองเมือง  ๖๗. รูไมถึงจําพวกจับใจ       ๖๘. เลยตามเลย  ๖๙. วาจาสัตย  
๗๐. สนองคุณ  ๗๑. สายชนวน  ๗๒. สิบรูไมเทาเจน  ๗๓. สามแผนดิน  ๗๔. หุนหันพลันแลน  
๗๕. หนูจา      ๗๖. หลวงวิจารณไปนา     ๗๗. หุนหันพลันแลน  ๗๘. เห็นผิดเปนชอบ       ๗๙. 
อยัมพะทันตา  ๘๐. อาลีบาบา  ๘๑. ฮุยหุย 
                  การปดเรื่องมีการบรรยายเหตุการณท่ีตัวละครมีความสุขหรือสมหวังมีในบทรองของลูก
คู   เชน   เรื่องราชาธิราช ตอน มะสะลุมครองเมือง  กลาววา 
  
         (ลูกคู)    เอาะเซาะพลาง,ทางชิด,สนิทแนบ              ประคองแอบ, อุรากอด,  สอดประสาร 
                       รมยระรื่น,ช่ืนใจ, อาไลยลลาน                    สาวสําราญ,หนุมสําเริง,ในเชิงเชย ๒๘ 
 
                  การบรรยายเหตุการณดังกลาวใชถอยคําที่สั้น แตทําใหเห็นภาพและสรางจินตนาการ
อยางแจมชัดวา  มะสะลุมและนางเกษรามีความสุขมากในวันที่เขาหอ 
                    การปดเรื่องโดยใชบทรองของตัวละครเพื่อบงบอกความรูสึกของตัวละคร มีในเรื่องแม
ศรีเวียง ดังนี้ 
 
        (ศิร)ิ      เดชะบญุ คุณพระชวย อํานวยแลว             ท่ีมืดแคลว   หมดฝา     ตาแจมใส 
                      น่ันก็เห็น   น่ีกเ็ห็น  เดนกระไร                  เหมือนเกิดใหม  รับสุข   หมดทุกขแลว๒๙ 
 
                  บทรองนีแ้สดงความดีใจของศิริเมื่อมองเห็น    เขาเปรยีบวาการมองเห็นเปนการเกิดใหม
อีกครั้ง  และไดพบกับความสุข 
                   ๒. ๓. ๒  ปดเรือ่งแบบโศกนาฏกรรม (tragic ending)  
                                                การปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรมเปนการปดเรื่องดวยความผิดหวังของ 
ตัวละครเอก  หรือจบลงดวยความตายของตัวละคร             บทละครทีป่ดเรื่องแบบโศกนาฏกรรมมี             
___________________________ 
                               ๒๘พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [พระศร]ี , บทละครรองเรือ่ง
ราชาธริาช ตอน มะสะลุมครองเมือง (พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓), ชุดท่ี ๔ บรรทัดที ่
๑๒๕ - ๑๓๖. 
                               ๒๙จวงจนัทน จนัทรคณา [พรานบูรพ] , บทละครรองเรือ่งแมศรีเวยีง(ม.ป.ท., ๒๕๑๓), 
ฉากที่๘ บรรทัดท่ี ๙๗ – ๑๐๐. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๓ 
 
จํานวน ๔๘ เรือ่ง ไดแก ๑. กลืนไมเขาคายไมออก  ๒. ขบถธรรมเถียร  ๓. ขรัวอินทรเทวะดา       ๔.  
ขอนลอยน้ํา  ๕. ขอบรั้วริมวัง  ๖. คนทเล  ๗. คนดีที่โลกลืม  ๘. ความพยาบาท ๙. แคงคกขี่วอ  ๑๐.  
จันทรจากฟา  ๑๑. จับปลาสองมือ  ๑๒. เจาชูใจเสาะ  ๑๓. ชูโชค ๑๔. ตั้งจิตคิดคลั่ง ๑๕. ถึงพริกถึง
ขิง  ๑๖. น้ําใจเด็ดเดี่ยว  ๑๗. บรมะหึง ๑๘. ผะอืดผะอม ๑๙. ผูชายตัวเมีย ๒๐. ผูรายกลับบาน   ๒๑ 
ฝนสั่งฟา  ๒๒. พงศาวดารพมายุคราชาธิฤทธิ์ ตอนพิศพมาหึง ๒๓. พ่ีรวมทองนองรวมไส  ๒๔. 
เพ็ชรน้ําเงิน  ๒๕. เพลงเสนห  ๒๖. มหาราชวงศพมาแผนดินพระเจาสีปอมินทร    ๒๗. มิตตาซิลิ
วะตั่ว (ฤาตายเพราะรัก)  ๒๘. รักหนึ่งเสียดายสอง ๒๙. มิตรตางดาวหรือสาวแสงจันทร  ๓๐. รัก
ลังเล  ๓๑. ราชพงศาวดารจีน ยุคไตเช็ง ตอนพระเจาเกี้ยนหลงทนงเสนห  ๓๒. ราชพงศาวดารจีนยุค
สามกก ตอนตั๋งโตะหลงกลนางเตียวเซี่ยน ๓๓. โรสิตา ๓๔. เลือกขางราย  ๓๕. เลือดอยุธยา  ๓๖. 
วูวาม  ๓๗. สาวเครือฟา  ๓๘. สุดสกูล  ๓๙. หลงกล  ๔๐. หวยแกว  ๔๑. เหมาะทาควาเหลว  ๔๒. 
เหลืออด  ๔๓. อมพะนัม  ๔๔. อิหลักอิเหลื่อ  ๔๕. อุมาปาหนัน ๔๖. ช้ินไตเหม็ง ๔๗. คาราคาซัง 
๔๘. จะเอ 
                  เรื่องจับปลาสองมือ ปดเรื่องดวยการบรรยายอากัปกิริยาและความรูสึกของเฉวียนที่
ผดิหวังในรักเพราะความเจาชูของตน วา  
 
จีนแสรโศกา (ลูกคู) นายเฉวยีน,จวนอาเจียน,โลหิตทลั่ง        แทบเคลิ้มคลั่ง,นั่งจ็องหงอง,ทองแขมว 
                                 ฮึดฮัด อึดฮัด ,อัดอุรา, ตาบองแบว          เอ๊ิกแอวแซว, สลบริว้, ห้ิวพยุง ๓๐                
 
                  บทรองนี้บรรยายภาพของเฉวียนท่ีมีความทุกข อึดอัดใจ  และไมอยากรับรูเรื่องราวใด ๆ 
จนตองใหมีคนมาพยุงตัวไป การปดเรื่องน้ีแสดงถึงความโศกเศราของตัวละคร  
                   นอกจากนี้เรื่องเพลงเสนห    ปดเรื่องดวยความตายของตัวละครเอกขณะออกรบกับ
ขาศึก  ดังนี้ 
 
                  พออุมนองใสอุงบาลุกขึ้นยืน   ก็พอดีถูกกระสุนปนฟุบลง  สุคนธควาธงโบกใหรุกรองไชโย  ชัช 
           คอยเสือกกาย  ทองฟามืดมัว  เมื่อชีวิตจะดับ  นึกเห็นหญิงที่รัก 
 

เพลงจนัทรเพญ็ 
            (ชัช)             จันทร-เมื่อวันเพ็ญ                                             หรือจะเวนกระตายมอง 
___________________________ 
                               ๓๐พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร] , บทละครรอง
เรื่องจับปลาสองมือ(พระนคร : โรงพิมพศภุการจํารูญ, ๒๔๕๓), ชุดที่ ๓ บรรทัดท่ี ๙๘-๑๐๑ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๔ 
 
                                  ครุนคิด-สนิทปอง                                   จันทรอันสุดไกล 
 (ภาพเนียน)               อยาหมอบอยาหมาย-เลย                         จะเชยจะชิด 
                                   เห็นผดิ-ไมสมจิตตที่คิดไว                       เหิมหาญ-เหิมหาญทะยานใจ 
                                   จันทรสองแสงให-จะควาจะใขว              ตอเม่ือไรจะไดชม 
            (ชัช)               โออกกระตาย                                            มัวมอบหมายไมสม 
                                    ชํ้าโชกโศกซม                                          เจาจะตรมตรอมใจ-ตาย 
 
             รัว     มืด    ภาพหาย   ชัชขาดใจตาย  ทหารไทยไดชัยออกมาพบศพ  สังเวชใจ   สุคนธปลุกใจพรอมกัน 

เพลงมารชพระนาม 
         (หมูทหาร)        ไทย-ไทยเรา                                               จงเอาเยี่ยงไว 
                                   กายใจโลหิต                                               ยอมอุทิศแดไทย 
                                  ไทยตองเปนไทย                                         อยูคุมโลกสลายเจียวนา๓๑ 
 
                 การปดเรื่องดังกลาวทําใหเกิดอารมณโศกเพราะตัวละครเอกเสียชีวิต  การใชเพลงรอง
ของทหารเพื่อยกยองชัชวาเปนวีรบุรษท่ีนายกยอง จึงทําใหผูอานชื่นชมในวีรกรรมของตัวละครและ
เกิดความประทับใจในความเสียสละเพื่อชาติบานเมือง 
                   ๒. ๓. ๓  ปดเรือ่งแบบหกัมุมหรอืพลกิความคาดหมาย (twist ending or 
surprised ending) 
                                                การปดเรื่องแบบหักมุมเปนการปดเรื่องแบบผิดความคาดหมายของ
ผูอาน กลาวคอืผูอานคาดวาเรื่องจะจบอยางหนึ่งแตกลับไปจบอีกอยางหนึ่ง บทละครที่ปดเรื่องแบบ
พลิกความคาดหมาย มีจํานวน ๗ เรื่อง ไดแก  ๑. ดแีตก  ๒. ทาวกกกนาก (เมืองลพบุรี)  ๓. ปูโสม  
๔. ฟอกดัน๋  ๕. มะนลิาลอตเตอรี ๖. ลบินสเุบอ  ๗. อีนากพระโขนง  
                  บทละครรองท่ีปดเรื่องแบบหักมุม     สวนใหญมีการเลาเหตุการณซอนเหตุการณ และ
เปนเรื่องของความฝน     เมื่อตื่นจากความฝนเหตุการณไมเปนไปดังที่คาด เชน  ลมินสุเบอ ฟอกดั๋น  
อีนากพระโขนง ทาวกกกนาก(เมืองลพบุรี) และปูโสม  เรื่องทาวกกนาก(เมืองลพบุรี) ปดเรื่องวา
หลังจากสรอยสุมาลีตื่นจากความฝนแลว ตาถินไดมาพบเขาและทราบวาเขาเปนคนวิกลจริต ผูทรง
พระนิพนธทรงใชบทสนทนาในการปดเรื่องวา 
 
___________________________ 
                               ๓๑จวงจนัทน จนัทรคณา [พรานบูรพ] , บทละครรองเรือ่งเพลงเสนห(ม.ป.ท., ๒๕๑๓), 
ฉากที่๔ บรรทัดที่ ๒๑ – ๓๖. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๕ 
 
             (...ตาถินยังสงสัยถามวา   ทําใมทานที่ปวยนั่นใมใชคุณสรอยสุมาลีศรีจันทราโลกา      บุตรเจาพระยา 
             ศรีวิไชยชาดกดอกฤาพา เขาเลยฮากันใหญ นี่ใมใชตึกของทานที่ปวยแลวเปนอไรลาพา อุมัตกาลัยพอ  
            อุมัตกาลัย. โรงรักษาบาแก.  ถางั้นมิเปน—เปนบาเทานั้นเอง นัดยากันอยูนี้ตาเห็นฤา          ตาถินสดุง 
            รองอูบะ อนิตมอนิเลน ขาเจามาหลงพูดกะบาอยูออกเปนคุงเปนแว ธัมโม สังโฆ      หันหนากลับจะ 
             ออกไปก็)๓๒ 
                                                          
                  การปดเรื่องดวยบทสนทนาระหวางตาถินกับผูท่ีอยูในโรงพยาบาลทําใหทราบวาสรอย
สุมาลีเปนคนวิกลจริต  การปดเรื่องนี้สรางอารมณขันแกผูอาน 
               จะเห็นวาบทละครรองสวนใหญปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม ซ่ึงแสดงถึงความสุขสมหวัง
ของตัวละคร     ท่ีเปนเชนนี้เพราะผูประพันธตองการใหเกิดความรูสึกผอนคลาย  เบาสมอง  และ
เกิดความพอใจหรือสมใจท่ีตัวละครมีความสุข   ดังที่จอหน  แกสเนอร กลาวถึง จุดมุงหมายของการ
ละครวาประกอบดวยตัว  E ท้ังหา   คือ การแสดงออก (Express) ความเพลิดเพลิน (Entertain) 
ความรูสึกเพลิดแพรว (Exalt) ความรูแจงเห็นจริง (Enlighten) และการหลีกหนี (Escape)๓๓  ใน
สวนของบทละครรองที่ปดเรื่องดวยโศกนาฏกรรมนั้นทําใหผูอานเกิดความรื่นรมยได เพราะสราง
อารมณสะเทือนใจและทําใหเกิดภาวะไหวรูสึก (sensibility)     ผูอานรูสึกสงสาร เห็นใจ และ
ซาบซ้ึงไปกับตัวละครที่มีพฤติกรรมที่นาประทับใจ เชน เสียสละชีพเพ่ือคนท่ีตนรัก หรือเสียสละ
ชีพเพ่ือรักษาหนาที่ของตนไวอยางเต็มความสามารถ เรื่องท่ีจบลงดวยความโศกเศราทําใหเกิดความ
อิ่มใจหรือภูมิใจที่ตัวละครไดกระทําในส่ิงที่ถูกตองดีงาม            การปดเรื่องแบบหักมุมสวนใหญ
มักใชกับโครงเรื่องที่มีทั้งโครงเรื่องใหญและโครงเรื่องยอยซ่ึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับความฝนของตัว
ละครเอก การปดเรื่องประเภทนี้มักสรางรอยยิ้มแกผูอาน เพราะคาดคิดไมถึงวาเรื่องราวจะจบลง
เชนน้ี    
                  เมื่อใชบทละครรองสําหรับการแสดงบนเวที  การปดเรื่องของบทละครสรางความ
ประทับใจแกผูชมดวยบทบาทการแสดง    ในขณะเดียวกันการปดเรื่องของบทละครรองก็สราง
ความประทับใจไดดี  เมื่อใชเปนบทสําหรับอาน  เพราะบทรองของตัวละครและลูกคู รวมทั้งบท
สนทนาของตัวละครทําใหผูอานเขาใจเรื่อง   เกิดความซาบซึ้งและเกิดจินตนาการไดดี 
 
___________________________ 
                               ๓๒พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [พระศร]ี , บทละครรองเรือ่งทาว 
กกกนาก(เมืองลพบรุ)ี(พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓), ชุดที่ ๕ บรรทัดที ่๔๒ -๕๑ 
                             ๓๓เอ็ดเวิรด เอ ไรท,  ดูหนังดูละคร, แปลโดยนพมาศ  ศิริกายะ (กรุงเทพฯ : ภาควชิาศลิปะ
การละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๕-๖. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๖ 
 
                       ๒.๔  กลวธิกีารดดัแปลงเนือ้เรื่อง 
                                 บทละครรองที่มีที่มาจากเรื่องเดิมน้ัน     มีความนาสนใจในแงของการใชกลวธิี
ในการดดัแปลงเนื้อเรื่อง  ซึ่งทําใหเห็นถึงความสามารถของผูประพันธ ในการดดัแปลงเรื่องราวของ
เรื่องเดิมมาเปนบทละครรอง        บทละครรองที่มีเนื้อเรือ่งที่ใกลเคียงกับเรื่องเดิมมีจาํนวน๑๒ เรื่อง 
ไดแก     ๑.  กระเหี้ยนกระหือรือ     ๒. ขบถธรรมเถียร    ๓. ความพยาบาท             ๔. ชีวิตบุเรงนอง 
๕. พระพุทธเจาเสือ        ๖. มหาราชวงศพมา(แผนดนิพระเจาสีปอมินทร)    ๗.ราชาธริาช         ตอน 
มะสะลุมครองเมือง  ๘. ราชพงษาวดารพมายุคราชาธฤิทธิ์ ตอน พิศพมาหึง      ๙. ราชพงษาวดารจีน     
ยุคสามกก    ตอน ตั๋งโตะหลงกลนางเตียวเซ่ียน   ๑๐. อีนากพระโขนง   ๑๑.  สาวเครอืฟา           ๑๒. 
อาลีบาบา       และมีบทละครรองท่ีมีการดดัแปลงเนื้อเรือ่งใหแตกตางออกไปจากเรือ่งเดิม   แตยังคง
กลาวถึงเหตุการณบางเหตุการณที่ตรงตามเรื่องเดิมอยูบางซ่ึงมีจํานวน ๔ เรื่อง     ไดแก ๑.ขรัวอินทร
เทวะดา  ๒. ทาวกกกนาก   (เมืองลพบุรี)  ๓.  เลือดอยุธยา(หวลใหใจหาย)      ๔.  มิตตาซิลิวะตั่ว(ฤา
ตายเพราะรกั)       นอกจากนีม้ีบทละครรองที่มีการดัดแปลงเนื้อเรื่องใหมีความแตกตางจากเรื่องเดิม   
แตยังคงลักษณะบางอยางของตัวละคร  และเหตุการณไวเพยีงเล็กนอย  ไดแก  เรื่องตุกตายอดรกั   
                  เหตุการณท่ีตวัละครไดกระทํานั้นมีความสําคัญตอเนื้อเรื่อง       ดังนั้นการพิจารณากลวธิี
การดัดแปลงเนื้อเรื่องของบทละครรองจึงจําเปนตองศึกษาเกีย่วกับการขยายเหตุการณ           การตัด
เหตุการณ และการดัดแปลงเหตุการณ  ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
                   ๒. ๔. ๑ การขยายเหตุการณ 
                                              บทละครรองมีการขยายเหตุการณจากเรือ่งเดิม         ทาํใหเรื่องมีความ
สนุกสนานมากยิ่งขึ้น  เชน  เรื่องสาวเครือฟา มีการขยายเหตุการณเกีย่วกับการแสดงความรกัของตวั
ละครวา   เครอืฟาเก็บดอกไมอยูในสวน     รอยตรีพรอมมาเห็นเครือฟาก็หลงรกัทันที    และรอยตรี
พรอมเกี้ยวพาราสีเครือฟา    และออกปากขอแตงงานกับเธอ  สวนเรื่องเดิมนั้นไมไดกลาวถึงการพบ
รักกันของพิงเคอรตันกับโจโจซัง แตเริ่มเรือ่งวาพิงเคอรตนัพาโจโจซังมาดูเรือนหอ   นอกจากนี้ยังมี
การขยายเหตุการณตอนท่ีตัวละครเอกตองจากกันวา             วันทีร่อยตรีพรอมออกเดนิทางไดอําลา
เครือฟาและบตุรชาย    เครือฟาสยายผมเชด็เทาของสามี  ซึ่งแสดงวาเครือฟามีความรกัและบูชาสามี
มาก  และทําใหเห็นถึงธรรมเนียมของสาวเหนือที่แสดงความเคารพสามียามเมื่อสามีตองจากไปดวย   
                  เรือ่งอาลีบาบา      มีการขยายเหตุการณตอนที่โจรอยูในถ้ําวาพวกเขาเตนรําและรองเพลง
อยางสนุกสนาน      ซึ่งแสดงใหเห็นวาพวกโจรมีความสุขเพราะมีทรัพยสินเงินทองมาก   นอกจากนี้
มีการขยายเหตุการณกอนท่ีอาลีบาบาจะพบสมบัติวา        ไปอธิษฐานขอพรตอพระอัลลาหวาขอให
ชวยปลดเปลื้องความจน   รวมทั้งขยายเหตกุารณตอนที่อาลีดารากับอายีนาสนทนากนัเกี่ยวกบัความ
ยากจนนั้น                                                   
                  เรือ่งมหาราชวงศพมา(แผนดนิพระเจาสีปอมินทร)ท้ังเรื่องเดิมและบทละครลวนกลาวถึง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๗ 
 
มเหสีศุภยะลัดวา     ทรงชกันาํใหพระราชธดิาองคสุดทายมาเปนมเหสีของกษัตริยธีบอ      แตในบท
ละครรองไดมกีารขยายเหตุการณวาเมื่อพระราชมารดาทรงบริภาษพระราชธดิา    พระราชธิดาทรง
เสียพระทยัมากจึงผกูพระศอ และมีการพรรณนาความรูสึกของนางวา 
 
                       เหลือจะอยูสูโศกโลกมนุษย                        เปนท่ีสุดรูปนามตามสงวน 
                       สาระพรรณผนัเปรเหลวเรรวน                    สิ่งมิควรเปนเปนเห็นทันตา 
                       พระแมเอยเคยเลี้ยงเคยเคยีงบาท                   ลูกขอลามาตรุาชพบชาติหนา 
                       ทูลลาพี่สีปอหนอพญา                                  ขอทูลลาศภุยะญพ่ีีองคกลาง 
                        อภัยลูกอยาผกูเวรเลย                                    นิจจาเอยชอกช้ําเพราะกรรมสราง 
                        เปนส้ินชาติวาสนาชีวาวาง(ใน)                    รําพรรณพลางนางกษัตรยิอึดฮัดตรอง๓๔ 
 
               นอกจากนี้เรื่องเดิมมีเหตุการณตอนท่ีพระยานาวมินทราทรงออกอุบายใหหญิงมีตระกูลคน
หนึ่งมาเปนชายาอยางลับๆ   ของพระเจาสปีอมินทร     และใหนางปลอมตนเปนมหาดเลก็เพ่ือไมให
พระนางศภุยะลัดทรงสงสัย ภายหลังพระนางศุภยะลัดทรงทราบจึงใหประหารหญิงผูนั้น           และ
ทรงกําจัดพระยานาวมินทราเสีย      แตบทละครมีการขยายเหตุการณวา       พระมเหสีศุภยะลัดทรง
ปลอมพระองคเปนมหาดเลก็เพื่อสืบความจริงซึ่งเปนการเนนย้ําวา        พระมเหสีศุภยะลัดเปนคนที่
หึงหวงพระราชสวามีมาก            เหตุการณดังกลาวสรางความตื่นเตนเพราะผูอานจะติดตามเรื่องวา   
พระมเหสีจะทรงทราบความจริงหรือไม      และเมื่อทรงทราบความจริงแลวจะเกดิอะไรข้ึนกับชายา
องคนี้                                                                                                                            
                  เรือ่งอีนากพระโขนง มีการขยายเหตุการณจากเรื่องเดิมวา         เมื่อมากสงสัยวานากเปน
วิญญาณ     เขาจึงหาทางพิสูจนและพบวานากกับบุตรชายเปนวญิญาณจริง ๆ ดังความวา 
 
              ...นากยกสํารับออกมาตัง้ อุมลูกตื่นมาหาพอแลววางไวในเมาะ กําลังพอแมพูดกัน      มากเหลือบ 
              เห็นลูกเอื้อมควาของในสํารับ จับลูกหมากิน พอรองวาอะไร จึงหดมือ นากก็กลบเกลื่อนเสีย  เลย 
              อุมลูกเขาเรือนแลวออกมา มากวานาเก็บมะเดื่อมาจิ้มน้ําพริกกิน นากเอื้อมมือยาวไปเด็ดมา    มาก 
              สดุงใจ รองอะไร หดมือเฉภาะหลอน  ชวนผัวกินเขา  มากลองเอามะนาวบีบในชาม    เปนหนอน 
              คลัก ๆ ชี้ใหเมียดู ถามหลอนตายเปนผีจริงฤา เมียโกรธวาแชง เช็ดน้ํามะนาว ยกชามใหด ู    กลาย 
 
    ____________________________ 
                               ๓๔พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องมหาราชวงศพมา(แผนดนิพระเจาสีปอมินทร) (กรุงเทพ ฯ : องคการคาคุรุสภา,๒๕๒๖), ชุดที่ 
๙ องกที่ ๔ บรรทัดที่ ๔๔-๕๑. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๘ 
 
              เปนของอรอย มากกินเขาพลางสอิดเสอยีนสงไสย บีบมะนาวครั้งใดเปนของโสโครก   เมียก็กลบ 
              เกลื่อน  ผัวจะกินน้ําเมียเอื้อมมือไปยกตุมน้ํามา...๓๕ 
 
                  เหตุการณดังกลาวสรางบรรยากาศที่นาสะพรึงกลัวโดยเฉพาะการแสดงปาฏิหารยิของ
วิญญาณนางนาก 
                   ๒. ๔. ๒ การตดัเหตุการณ 
                                              บทละครรองมีการตดัเหตุการณจากเรื่องเดิม         เชน   เรื่องกระเหี้ยน
กระหือรือ มีการตัดเหตุการณหลายเหตุการณ ดังนี ้
                  ๑.  เหตุการณตอนเปดเรื่องซึ่งมี อันโตนิโย    สะละรโีน และสะละนโิยเดนิออกมาแลว
ตัวละครทั้งสามสนทนากัน  
                  ๒.  ปอรเชยีปรับทุกขกับเนริสสาในเรื่องความประสงคของบิดาซึ่งทําใหเธอตองอึดอัด
ใจ   
                  ๓.  เจามอรอคโคผูหลงรักปอรเชียไดมาสนทนากับเปอรเชยี         
                  ๔.  ลานซล็อต กอบโบ มาขอเปนคนรับใชของบัสสานิโย    แตเชสสิกาไมอยากให
ลานซล็อต กอบโบจากบิดาของเธอไป        
                  ๕.  ลอเรนโซสนทนากับสะละนิโย  และลานซล็อต  กอบโบ   ในเรื่องการพาเชสสิกา
หนีจากไชล็อก     
                  ๖.  ปอรเชียทดสอบผูที่มาหลงรักนาง ไดแก        เจามอรอคโค      เจาอารระคอน และ
บัสสานิโย  ท้ังหมดตองเลือกเปดหีบสามใบ 
                  ๗.  ตูบาลแจงแกไชล็อกวาเรือสินคาของอันโตนโิยอับปาง     
                  ๘.  ลอเร็นโซ สนทนากับเชสสิกา และถามถึงนิสัยของปอรเชียวาเปนอยางไร 
                  เรือ่ง  ความพยาบาท    มีการตดัเหตุการณจากเรื่องเดิม ดังนี้ 
                  ๑.  นินนาสงการดมาเตือนใหฟาบีโอหรือเซซาเรไปพบ      
                  ๒.  นินนาสงจดหมายมาใหฟาบีโอเพื่อใหเขามาเยี่ยมดาราผูเปนบุตรของฟาบีโอซึ่งกําลงั
เจ็บหนัก         
                   ๓. ฟาบีโอไดเขามาเยี่ยมดารา  และนินนารูสึกสงสัยกริิยาทีเ่ซซาเรกระทําตอดารานั้นวา
เหมือนกับที่ฟาบีโอกระทําตอดารา            
                  ๔.  เหตุการณในตอนจบของเรือ่ง คือ ตอนที่ฟาบีโอเดินทางออกจากเมืองเนเปลซและมา 
____________________________ 
                               ๓๕พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [หมากพญา], บทละครรองเรือ่งอี
นากพระโขนง(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโนรา, ๒๔๕๕),ชุดที่ ๓ บรรทัดที่ ๒๘-๓๔. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๙ 
 
ที่ประเทศไทยดวย                                       
                  เรือ่งพระพุทธเจาเสือมีการตัดเหตุการณการจดัพิธโีสกนัตของเจาพระขวญัและกระบวน 
แหเจาพระขวญั ตลอดจนการเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธโีสกันต                 
                  เรือ่งราชพงษาวดารจนี ยุค สามกก ตอนตั๋งโตะหลงกลนางเตียวเซ่ียน มกีารตัดเหตุการณ
จากเรื่องเดิม ไดแก เหตุการณตอนที่ตั๋งโตะจะพานางเตยีวเสียนขึน้รถไปอยูเมืองใหม  และมีขุนนาง
ใหญนอยตามไปสงถึงนอกประตเูมืองนาง    เตียวเสียนเห็นลิโปยืนอยูกับขุนนางกแ็สรงทําเปนกริิยา
โศกเศรา  สวนในบทละครกลาวเพยีงวาตัง๋โตะพานางเตยีวเซีย่นไปอยูเมืองใหม     แตไมไดกลาวถงึ
การทํากิรยิาของนางเตียวเซีย่น  นอกจากนี้มีการตัดเหตกุารณที่ ตั๋งโตะบอกแกลิซกวาหากตนไดราช
สมบัติแลวจะตั้งใหลิซกเปนอัครเสนาใหญ            รวมทัง้มีการตดัเหตุการณ ที่ตั๋งโตะเขาใจผิดคดิวา 
ลิโปฟองลยิวูาตั๋งโตะดาวาและขับไลตนดวย      
                  เรือ่ง สาวเครือฟา มีการตดัเหตุการณจากตัวเรื่องเดิม ดังนี ้
                  ๑.  โกโรพาพิงเคอรตันเดินชมบาน         และรายงานถึงความพรอมของพธิีวิวาหระหวาง
พิงเคอรตัน้กับโจโจซัง     เหตุการณที่ชาปเลสเดินทางมารวมงานววิาห         พรอมทั้งกลาวตักเตือน
พิงเคอรตัน้ไมใหเห็นการแตงงานเปนเรื่องลอเลน 
                  ๒.  โจโจซังนําถงุท่ีใสสมบัติสวนตวัมาใหพิงเคอรตั้นดู   และบอกวามีมีดที่จักรพรรดิให
มาอยูในถุงนีด้วย  
                  ๓.  ญาติพีน่องและเพื่อนฝูงของโจโจซังตางกพ็ากันสาปแชงเธอ       และพิงเคอรตัน้ชวย
ปลอบใจเธอ  
                  ๔.  ซูซูกิสวดมนตขอพระเพื่อใหชวยขจัดทุกขแกโจโจซัง         และโจโจซังพูดถึงปญหา
ทางการเงนิของครอบครวั  
                  ๕.  ชาปเลสมาหาโจโจซังเพ่ือแจงขาวเรื่องการแตงงานใหมของพิงเคอรตัน้    เขาแนะนาํ
ใหเธอแตงงานกับยามาโดร ี   โจโจซังไมพอใจจึงเชิญใหชาปเลสกลบัไป     หลังจากนั้นจึงกลาวคํา
ขอโทษชาปเลส     พรอมทั้งขอใหชวยบอกพิงเคอรตั้นวาเธอใหกําเนิดบุตรชายแลว   
                  ๖.  เหตุการณที่ซูซูกิบอกวาโกะโรเที่ยวพูดวาทรับเบลิเปนลกูไมมีพอ    โจโจซังโกรธจึง
เอามีดไลแทงโกะโร          
                  ๗.  เหตุการณที่ซูซูกิชวนใหพิงเคอรตั้นดดูอกไมที่โจโจซังจดัไวเพื่อตอนรบัเขา       และ 
ซูซูกิเห็นเคทยืนอยูและชาปเลสบอกวาคือภรรยาใหมของพิงเตอรตัน้    พิงเคอรตัน้สํานึกผดิเม่ือมอง
หองที่เคยอยู และชาปเลสตอวาเขา พิงเคอรตั้นขอรองใหชาปเลสชวยมอบเงินแกโจโจซัง  
                  ๘.   เคทบอกกับชาปเลสวาเธอตองการอุปการะทรับเบิล                          
                  ๙.  เรื่องเดมิมีเหตุการณตอนท่ีโจโจซังฆาตวัตายแลวสามีของเธอไดเขามาพบ     โจโจซัง
เอามือช้ีมาที่บุตรชาย สามีของเธอคุกเขาลงท่ีขางศพ  สวนบทละครรองกลาวถึงเครือฟาวาฆาตวัตาย 
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และสามีของเธอมาเรียกเธอแตเธอยังไมทนัพบสามีเรื่องก็จบลงเสียกอน           
                 เรื่องอาลีบาบาก็มกีารตดัเหตุการณจากตวัเรื่องเดิมเชนกัน เชน      
                   ๑.  อาลีบาบาใหมอรเกยีนาฝงศพกาซิม  
                   ๒. มอรเกยีนา ไปที่รานขายยาเพื่อบอกวากาซิมเจ็บหนักและอาจตาย      หากกาซิมตาย
เพราปวยโจรจะไดไมสงสัย    หลังจากนัน้นางไปที่รานตดัเสื้อเพ่ือใหชางตัดผาหอศพกาซิม  
                   ๓. อาลีบาบารับภรรยาของกาซิมเปนภรรยาของเขา  
                   ๔. พวกโจรมาสืบความจริงและพบชางตัดเส้ือ     ภายหลังจงึทราบวาอาลบีาบาคือผูที่
ขโมยทรัพยสินไป 
                   ๕. อาลีบาบากับอับดุลลาหรวมกันฝงศพโจร  
                    ๖. เหตุการณท่ีหัวหนาโจรมาทําตีสนิทกับหลานชายของอาลีบาบาเพื่อหาทางมาฆา 
อาลีบาบา  
                    ๗.  หัวหนาโจรเสียชีวิตแลว  อาลีบาบามาที่ถ้าํและมาเอาสมบัติอีก  
 
                  การตัดเหตุการณจากเรื่องเดิมมไิดทําใหเสียอรรถรสในการการอานและไมมีผลกระทบ
ตอโครงเรื่อง            นอกจากนี้ผูประพันธมีวิธกีารบอกใหผูอานทราบถึงเหตุการณท่ีถูกตัดออกไป   
เชน     การตัดเหตุการณที่โจรมาสืบความจริงวาใครคือคนขโมยสมบัติและทราบวาอาลีบาบาคือผูที่
ขโมยสมบัติ   ผูประพนัธเลาเรื่องโดยใหมอยิอานา   สาวใชของอาลีบาบาซึ่งครุนคิดวา 
 
             “  ชายสองคนเมื่อกี้ทํากริิยาชอบกล แลวเอาชอกมาหมายไวที่รั้วนาบานดวย คงจะเปนเครื่องหมาย 
             อะไรกันสักอยาง ” นิ่งตรองสักครูแลววา “  จะไววางใจไมไดเผื่อจะมีเหตขุึ้น  จําจะตองเอาชอกไป 
             เที่ยวทําเครื่องหมาย เหมือนกันไวทุกบาน    จะไดทําใหพวกเหลานั้นจําไมได   ใหเกิดความเขาใจ 
              ผิดกันขึ้น  ”๓๖ 
 
                การครุนคิดของมอยิอานา      ทําใหผูอานทราบเรื่องวาพวกโจรสืบจนพบวาอาลีบาบาเปน 
ขโมย   ดังนั้นจึงไมตองกลาวถึงเหตุการณวาโจรมาสืบความจริงจากชางตัดเสื้อ   
               นอกจากนีก้ารตัดเหตุการณบางเหตุการณจากเรื่องเดิม      อาจเปนเพราะผูจดัการแสดงไม
สามารถนําเหตุการณตอนนัน้มาแสดงได   เชน   การฝงศพกาซิม      ดังนั้นผูประพันธจึงไมกลาวถึง
เหตุการณตอนนี ้
____________________________ 
                               ๓๖แกวตราช ู[นามแฝง], บทละครรองเรือ่งอาลีบาบา(พระนคร : โรงพิมพโสภณ 
พิพรรฒธนากร, ๒๔๕๖),ฉากที่ ๔ บรรทัดที่ ๖๘-๗๔. 
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                   ๒. ๔. ๓ การดดัแปลงเหตุการณ 
                                              บทละครรองมีการดัดแปลงเหตุการณ      เชน   เรื่องขรวัอินทรเทวะดา          
เรื่องเดิมกลาวถึงนายอินวาเดิมบวชเปนพระ      และไปร่ําเรียนวิชาไสยศาสตรทีว่ัดแหงหนึ่ง   ตอมา
เมื่อมีคนทราบวาเปนผูมวีิชาและมารบกวนพระอินอยูบอย ๆ ทานจึงลาสิกขา          หลังจากลาสิกขา
แลวทิดอินแสดงอิทธิปาฏิหาริยตาง ๆ จนเปนท่ีเลื่องลือไปทั่ว เชน หายตัวได        และเหาะเหินเดนิ 
อากาศได   เปนตน สวนบทละครรองน้ันยงัคงเหตุการณที่แสดงวานายอินเปนผูมีวิชาอาคมอยู     แต
มีการดัดแปลงเรื่องโดยใหขรวัอินเทวะดาไปทําเสนหใหชายคนหนึ่ง           แตเกดิความผิดพลาดจน
ทําใหอาวรณตองตกเปนภรรยาของตาตาย     ขรัวอินเทวะดารกัและสงสารอาวรณจึงขอเธอแตงงาน
แตอาวรณปฏิเสธ     ทําใหขรัวอินทรเทวะดาเสียใจมากจงึไปรบกบัขาศึกจนเสยีชีวิต 
                  การดัดแปลงเหตุการณนี้ทําใหมีเรื่องราวของความรกัที่ไมสมหวังของขรัวอนิทรเทวะดา      
มาชดเชยเรื่องราวในอดตีของขรัวอินทรเทวะดา               
                   เรือ่งทาวกกกนาก(เมืองลพบรุี)มีการนําความเชื่อเรื่องตํานานทาวกกกนาก    มาดัดแปลง 
ใหมโดยใหความเชื่อนี้เปนเพียงความฝนของสรอยสุมาล ี      การดัดแปลงเหตุการณทาํใหมีเรื่องราว
ของความรกัระหวางสรอยสุมาลีกับนางประจันต    
                   เรือ่งเลือดอยุธยา(หวลใหใจหาย)  และ มิตตาซิลิวะตั่ว(ฤาตายเพราะรกั)   มีการดัดแปลง
เหตุการณจากประวัติศาสตร     เรื่องเลือดอยุธยามีการดดัแปลงเหตุการณจากประวัตศิาสตรของไทย
ในสมัยกรุงศรอียุธยา ชวงเสียกรุงครั้งท่ีสอง    ประวัติศาสตรกลาวถึงชาวกรุงศรีอยธุยาวารวมมือกนั
ตอสูกับขาศึก และผูประพันธบทละครรองไดนําเหตุการณน้ีมาดดัแปลงเสียใหม   โดยใหครอบครัว
หนึ่งซึ่งรักชาตบิานเมืองตองพลัดพรากจากกัน   ตอมาบิดาและบุตรชายไดพบกนั  ท้ังสองรวมตอสู
กับขาศึกอยางไมเสียดายชีวติ   
                  เรือ่ง    มิตตาซิลิวะตัว่     มีการดัดแปลงเหตุการณจากพระราชพงศาวดารพมา  โดยใหมี
เรื่องราวของความรกัระหวางชายหญิงเขามาเกี่ยวของ                เรื่องเดมิกลาวถึงรัชสมัยของพระเจา 
ธีบอมินทรซึ่งถูกอังกฤษคุกคามจนสูญเสียเอกราช      อังกฤษเขามาปกครองพมาทําใหชาวพมาสวน
หนึ่งไมพอใจและรวมมือกนัตอสูกับทหารอังกฤษ     ผูทรงพระนิพนธทรงคงเหตุการณตอนนี้เอาไว
และทรงดัดแปลงเหตุการณวาสงครามทําใหครอบครวัหนึ่งตองพลัดพรากจากกัน     ภายหลังไดพบ
กัน แตสามถีูกทหารพมาฆาตาย    การดดัแปลงเหตุการณทําใหเรื่องราวทางประวัตศิาสตรกลายเปน
เรื่องราวของความรกัระหวางชายหญิง 
                  เรือ่งสาวเครือฟา มีการดัดแปลงเหตุการณจากเรื่องเดิม เชน                   เรื่องเดิมกลาวถึง
พิงเคอรตัน้วาถูกเรยีกตวักลบัประเทศ     หลังจากนัน้ไมนานโจโจซังก็ใหกําเนดิบุตรชาย           สวน
เรื่องสาวเครือฟา     มีการดัดแปลงเหตุการณใหมวาเครือฟาใหกําเนิดบตุรกอนที่รอยตรีพรอมจะจาก
ไป       และอีกเหตุการณหน่ึงคือเรื่องเดิมกลาวถึงเคทวา เมื่อพบโจโจซังไดขอโทษที่เธอเปนตนเหตุ 
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ของเรื่องราวทีเ่กิดขึ้น      สวนเรื่องสาวเครอืฟากลาววาเมือ่จําปาพบกับเครือฟาไดมีทาทีกาวราวและ
ยิ้มยัว่    นอกจากนี้เรื่องเดิมกลาวถึงโจโจซังวาจดทะเบยีนสมรสกับพิงเคอรตันซึ่งถึงธรรมเนียมของ
ตะวนัตก   สวนเรื่องสาวเครอืฟานั้นกลาวถึงพธิีแตงงานที่มีขบวนขันหมากซ่ึงเปนการใชธรรมเนยีม
แบบไทยและมีการผูกขอมือบาวสาวซึ่งเปนการใชธรรมเนียมแบบไทยทางภาคเหนือ   การดัดแปลง
นี้ทําใหสอดคลองกับเรื่องราวของคนไทยในสมัยของผูประพันธ 
                  นอกจากนีเ้รื่องตุกตายอดรกัมีการดัดแปลงเหตุการณจนแทบไมเหลือเคาเดิม   เรื่องเดิมมี
เหตุการณที่แสดงถึงความริษยาของชายคนหนึ่งท่ีมีตอเพื่อนบาน               เมื่อทรัพยสินเสียหายและ
เขาไดรบับาดเจ็บจากไฟไหม ทําใหเขาคิดไดวาไมควรอจิฉาเพื่อนอีก          สวนเรื่องตุกตายอดรกัมี
เหตุการณของความรกัระหวางชายหญิง          ฝายหญิงปลอมตัวเปนตุกตาและฝายชายมาซื้อเธอไป 
เมื่อทราบวาตุกตานั้นเปนมนุษย   เขาจึงไปสูขอเธอกับบิดา 
                  บทละครรองมีการดัดแปลงเหตุการณจากเรือ่งเดิม  ทําใหเรื่องมีความนาสนใจ       มีบาง
เรื่องท่ีมีการดดัแปลงเหตุการณโดยใหมีความรกัระหวางชายหญิงเขามาเกี่ยวของ   ทําใหเรื่องมีความ
สนุกสนาน เบาสมอง และมคีวามนารื่นรมยยิ่งขึ้น              นอกจากนี้ยงัมีการดัดแปลงเหตุการณให
เหมาะสมกับเรื่องของคนไทยในสมยัของผูประพันธดวย 
                  จากที่กลาวมาจะเห็นวา ผูประพันธดัดแปลงเนื้อเรื่องเพื่อใหเหมาะสมกับการแสดง   และ
ใชเปนบทอานไดอยางดดีวย      บทละครหลายเรื่องมกีารดัดแปลงโดยรกัษาโครงเรื่องเดิมไวเพื่อให
ผูชมไดเกิดความเพลดิเพลิน สนุกสนาน     และมีบางเรื่องที่มีการดัดแปลงโครงเรื่องใหแตกตางจาก
โครงเรื่องเดิมซึ่งทําใหเรื่องมีความแปลกใหม   ผูชมจะไดช่ืนชอบและอยากติดตามเรือ่ง   โดยเฉพาะ
การดัดแปลงโครงเรื่องใหแสดงเรื่องราวของความรกัระหวางชายหญิง  เพราะเรื่องราวเกีย่วกับความ
รักมีความเขมขนทางอารมณ        มีการแสดงบทบาทของตัวละครทีท่ําใหผูชมเกดิความซาบซึ้งและ
ประทับใจ 
                                                                                                               
ตวัละคร 
                  ตัวละครมีความสาํคัญในแงท่ีทาํใหเกิดเรื่องราวตาง ๆ     พฤติกรรมที่ตัวละครกระทํานัน้
เกิดจากอารมณและความรูสึก      ลักษณะนิสัย        ตลอดจนสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอชีวิตของตัวละคร  
นอกจากนี้การสรางความขัดแยงภายในจิตใจของตัวละครก็มีสวนตอการสรางปมปญหาในเรื่องให
มีความซับซอนดวย  ดังนั้นจึงนับวาตวัละครมีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่องอยางยิ่ง  
                  สายทิพย     นุกลูกิจ    กลาวถึงความหมายของตัวละครวาคอืบุคคลที่สมมติขึ้นมาเพื่อให
กระทําพฤติกรรมในเรื่อง       มีบทบาทในเรื่องหรือเปนผูทําใหเรื่องเคลือ่นไหวดําเนินไปสูจุดหมาย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๓ 
 

ปลายทาง ”๓๗ สวน วนิิตา ดถิียนต  กลาววา     “  ตัวละครหมายถึงผูมีบทบาทในเนื้อเรื่อง จะเปนคน 
สัตว พืช สิ่งของก็ไดแตมีความรูสึกนกึคิดอยางคน ”๓๘             ตัวละครจึงเปนองคประกอบสําคัญที่
มีบทบาทในเรือ่งและทําใหเรื่องดําเนินไปสูจุดหมาย    ตัวละครอาจจะเปนคนหรือไมก็ได 
                  ตัวละครในบทละครรองประกอบดวยผูคนหลายชนชั้นซึ่งจําลองมาจากชีวิตของคนไทย
ในสังคมสมัยของผูประพนัธ            ตัวละครเหลานั้นมลีักษณะและบทบาทที่หลากหลายจึงมีความ
สมจริงและผูอานเขาถึงไดงาย           สวนตวัละครที่เปนชาวตางชาติและที่อาศัยอยูในเมืองสมมติมี
ลักษณะและบทบาทที่นาสนใจ   นอกจากนี้ผูประพันธมกีารดัดแปลงตวัละครอกีดวย             ดังนั้น
การศกึษาตวัละคร      ผูวิจัยจะวเิคราะหลกัษณะและบทบาทของตัวละคร และการดดัแปลงตัวละคร  
ดังนี ้
 
                 ๑. ลกัษณะและบทบาทของตวัละคร 
                         ๑.  ๑ ตวัละครท่ีมลีักษณะเดนดานรูปลกัษณ 
                     บทละครรองมีตัวละครเอกหญงิที่มีลักษณะเดนในดานรูปลักษณมากกวาตัว
ละครเอกชาย       รูปลักษณท่ีงดงามของตัวละครเอกหญิงเชิญชวนใหตวัละครชายมาหลงรัก     และ
ทําใหเกิดเรื่องในแนวชิงรักหักสวาทขึ้น     เชน   เรณู ในเรื่อง กนิดิบ เปนคนสวยมาก         ทนงและ
หลวงบรรณรักษหลงรักเรณ ู  ทั้งสองวางอุบายเพื่อท่ีจะไดเธอมาเปนภรรยา      เพลนิ ในเรื่อง จันทร
จากฟา เปนคนสวยมาก  พระยาแผวเพ็ญศรีและปรีชาตางก็หลงรกัเพลนิ      พระยาแผวเพ็ญศรีอยาก
ไดเพลินเปนภรรยาจงึไปสูขอเพลินกอนปรีชา        ฉวี ในเรื่องใจเด็ด  มีหนาตาสวยมาก          ฉวรีัก
กับนายขวญั    หลวงพิเทศอยากไดฉวีเปนภรรยาจึงสรางเง่ือนไขเกีย่วกบัการวาความคดีใหนายขวญั     
เกษณี ในเรื่อง  ชิงชูตัวเอง เปนคนสวยมาก        เกษณรีักอยูกับสํารวลแตแพรวหลงใหลในความงาม
ของเกษณจีึงวางแผนแยงเกษณีจากสํารวล            โยวันชา ในเรื่อง ญีปุ่นววิาหโฉม   เปนสาวรูปงาม
และรกักับวานายี   โกมิดาหลงรักโยวนัชาจงึวางแผนแยงโยวันชาจากวานายี    ประดบั ในเรื่อง ปวด
เพราะปาก เปนคนสวย    ฉลาด   และมีความรู     สยุนและขุนเพชรพิชาตางก็หลงรกัประดับ ทั้งสอง
คนดวลปนกันเพ่ือจะไดประดับเปนคูครอง     เรไร ในเรือ่ง ตั้งจิตคิดคลั่ง   มรีูปงาม มี กิรยิามารยาท
ดี     สมัยและสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประทีปแกวเตร็จฟาหลงรกัเรไร         รัชนี ในเรื่อง  นางสาว  
 
_____________________________ 
                           ๓๗สายทิพย นุกลูกจิ, วรรณกรรมไทยปจจุบัน, พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ บางเขน , ๒๕๓๗), ๑๐๔. 
                            ๓๘วินิตา ดิถยีนต , เอกสารประกอบการสอนวชิา ๔๑๑ ๒๑๑ การเขียนบันเทิงคดี(นครปฐม 
: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร, ๒๕๓๐), ๑๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๔ 
 
ไกรลาศมีความงามมาก     กษัตรยิและอํามาตยของพมาตางก็แยงชิงตัวเธอไปจากสามี             มาลิน ี          
ในเรื่อง       บปุผาชาตินคร มีหนาตาสะสวย   สําเริงและเสรีตางก็หลงรักเธอ    สําเริงสูขอมาลินแีละ
ใสความเสรีเพือ่ใหบิดายกมาลินีใหแกเขา      ศรีเวียง ในเรื่อง  แมศรีเวียง เปนสาวเหนอืที่งดงามมาก      
สนั่นและศริิทะเลาะกนัเพราะตางก็ตองการตัวเธอ   โรสติา  ในเรื่อง โรสิตา  เปนคนสวยและมีเสนห
จนทําใหเกดิการชิงรักหักสวาทระหวางคามิโนกับอลองโซ       ปุน ในเรื่อง สิบรูใมเทาเจน มรีูปงาม  
พุมและฉายหลงรกัปุน  พุมออกอุบายจนไดเปนปุนเปนภรรยา           และสุปยา ในเรื่องอุมาปาหนนั  
มีหนาตางดงาม  สุปยารักอยูกับอุมา   ซําสุดินหลงใหลในความงามของสุปยาจึงไปสูขอเธอจากบดิา   
อุมากับซําสุดินตอสูกันเพราะสุปยา 
                  ผูประพันธมักพรรณนาความงามของตัวละครหญิงวามีความสวยมากและเปนท่ีดึงดูดใจ
เพศตรงขาม เชน เรื่องอุมาปาหนัน พรรณนาความงามของสุปยาวา 
 
        (อุมา)    งาม...งาม...งาม...                                 งามตามาเห็น         งามไมเวนชวนมอง 
                     งามไดสัดสวนนวลละออง                   นาประคองเคยีงชม 
                     ราวกับเทพอุมสม                                  ออนแอนเอวกลม     ตาแมคมเปนประกาย 
                      แมผึ่งผายสมสวน                                 ชางนุมนวลอรชร 
                      เอวออนแอนแขนออน                          ดั่งกญุชรงามงวง 
                      นาจะหวง    นาจะชวงชิงชม                  นานิยมแตงาม๓๙       
 
                 เรื่องชิงชูตัวเอง กลาวถึงเกษณีวาเปนคนสวยมาก เมื่อแพรวมาพบเธอก็หลงใหลในความ
งามของเธอทนัที  ดังความวา 
 
คางเหลือง  ๏ (ลูกคู)    นายแพรวเห็น,เกษณี,ฤดีสดุง           หอมปรุง,ฟุงนาสา,อุรารน 
                                    ตลึงสวย,งวยเหงิม,เคลิ้มกมล           แทบลืมตน,ลืมตัว,ส้ินกลวัอา๔๐ 
 
                  มีขอสังเกตวานอกจากตวัละครเอกหญิงจะมรีปูลักษณท่ีงดงามแลว      ยังมีกิรยิามารยาท
ที่นุมนวล ออนหวาน มีความเปนกลุสตรี เชน รกันวลสงวนตวั        และมีความเปนแมบานแมเรือน          
___________________________ 

                ๓๙จวงจันทน จนัทรคณา[ พรานบรูพ] ,  บทละครรองเรือ่งอุมาปาหนัน(ม.ป.ท.,  
๒๕๑๒),  ฉากที่๑  บรรทดัท่ี ๔๓ - ๔๘. 

                ๔๐พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพนัธพงศ,  บทละครรองเรือ่งชิงชูตวัเอง 
(ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.),  ชุดท่ี๑  บรรทัดที่ ๒๒ - ๒๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๕ 
 
เชน ตั้งจิตคิดคลั่ง  บรรยายตัวละครชื่อเรไรวามีรปูงามและมีกริิยามารยาท ดังนี ้
 
          นางสาวเรไร   เรี่ยมเร (อายุ ๒๐ ป, รูปงาม, กิริยามรรยาทดี, หรูหราทั่วไปทั้งตัว เปนนางเอกแท.)๔๑ 
 

                  เรือ่งแมเจาเจาประคณู   บรรยายวามณีเปนคนสวยและมีกริิยามารยาทเรยีบรอย  ดังนี ้
 
                  ยิ่งพิศหนา,หนางาม,หวามหวานจิตร              ตางามพริ้ง, ยิง่พิจ,จริตเสงี่ยม 
                  แขกยี่ปุน,ยอหยา,สุดหาเทียม                          จีนฝรั่ง,ยังใมเยีย่ม,เรี่ยมเหมือนนอง ๔๒               
 
                  บทละครรองแสดงใหเห็นวาตวัละครเอกหญงิควรมรีูปลักษณที่งดงาม       และมีความ
ประพฤตดิีดวย เชนเรื่อง กนิดิบ        กลาวถึงเรณวูาเปนคนสวย  มีความรักนวลสงวนตัวจึงไมยอม
หนีตามชายคนรกั    ดังที่  เรณ ูเขียนจดหมายถึงทนงวา   
 
                   คุณพี่รูไหม เกิดเปนลูกผูหญิง แสตามผูชายไปลวก ๆ นะโลกเขาติฉิน๔๓ 

 
                   เรือ่งตุกตายอดรกั กลาวถึงชแลมวาสวยมาก  มีบทบรรยายความงามของชแลมวา 
 
               หลวงวิเชียร,เวยีนชม,ตุกกะตา                         ช่ืนอุรา,ยิ้มแยม,แชมฉว ี
               งามแกมเกษ,เนตรคม,สมอินทรีย                      ปากแสลม,แตมลิ้นจี่,ไมงามปาน๔๔ 
 

                 ชแลมเปนหญิงท่ีรักนวลสงวนตัวดวย  เธอไมยอมใหหลวงวิเชียรมาถูกเนื้อตองตัว    และ 
ขอใหหลวงวิเชียรใหเกียรติเธอวา 

___________________________ 
                                ๔๑พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว[เจาเงอะ] , บทละครรองเรือ่ง ตั้งจิตคิดคลั่ง 
 (ม.ป.ท., ม.ป.ป), ๔. 
                       ๔๒พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง 
เรื่องแมเจาประคูณ(พระนคร :โรงพิมพศภุการจํารญู , ๒๔๕๒),  ชุดที่๒  บรรทดัที๔่๐ -๔๒. 

                ๔๓พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ [หมากพญา], บทละครรองเรือ่ง 
กินดิบ(ม.ป.ท. , ๒๔๕๕),  ชุดท่ี๑  บรรทัดที่๕๓-๕๔. 

                ๔๔พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสริษฐอกัษร], บทละครรอง 
เรื่องตุกตายอดรกั(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.)  ชุดที่๒  บรรทัดท่ี ๑๓๕- ๑๓๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๖ 
 
               เปนลูกทาน,ฉนัใมกลา,สญัญาสญัญิง                 อยางสุงสิง,เคลาเคลยี,หลงเกลีย้กลอม 
               แมนรักใคร,ใยอยางนี้,ประนีประนอม                 อยาพูดออม,แอมปล้ํา,ทําจณัฑาล ๔๕ 

 
                  ตัวละครเอกหญิงท่ีมีรูปงามและมีความเปนแมบานแมเรือน     เชน       เรื่องสาวเครือฟา  
กลาวถึงเครือฟาวางดงามมาก ดังนี ้
 
      ลําแขกสาหราย ๏  เจางามเหลือ,เครือฟา,บุญพาสม          ยิ่งยืนชม,โฉมสาว,ยิ่งผาวสมร 
                                   สวยล้ําสาว,ลาวไทย,ในดินดร              ศรีนคร,เชยีงใหม,พ่ึงไดยล๔๖ 
 
                  เครือฟาเปนแมบานแมเรือน    เมื่อทราบวาสามีจะกลับมาเธอไดเตรียมตอนรับสามีอยาง
ไมใหขาดตกบกพรอง 
                  นาก ในเรื่อง แมนากพระโขนง เปนหญิงท่ีมรีปูงามเชนกัน ดังที่สามีของเธอกลาวถึงเธอ
วางามมาก ดังนี้ 
 
               สรรพกิจกใ็มคราน    สรรพการเพื่อนบานชวย    มีเมียฤาก็สวย  แลวจะเอาอยงไรละวา 
               ถึงเปนเลขเขาเดือน  นึกก็เหมือนเทวดา    แมนากก็อยางนางฟา  คูช่ืนชีวาพี่เอย ชายฯา๔๗ 
 
                 นากมีความเปนแมบานแมเรือน เธอดแูลปรนนิบัติสามีใหมีความสุข เชน หุงหาอาหารไว
คอยตอนรับสามีหลังจากทํางานเสร็จ 
                  บทละครรองสวนใหญมักไมคอยกลาวถึงตวัละครเอกชายวามีรูปงามเทากับการกลาวถึง 
รูปลกัษณของตัวละครเอกหญิง        มีเพียงบางเรื่องท่ีกลาวถึงตวัละครเอกชายวามีรูปงามและทําให 
หญิงหลายคนมาหลงรักจนเกิดความรักสามเสาขึ้น    เชน   เฉวยีน ในเรื่อง    จับปลาสองมือ เปนคน
มีรูปรางหนาตาดี     เฉวยีนมคีูหม้ันแลวและยังมภีรรยาอีก      เชวง ในเรื่อง  เพ็ชรน้ําเงิน เปนคนรูป
งามจึงเปนที่สนใจของเพศตรงขาม    เชนเดียวกับคามโิน ในเรื่อง โรสิตา    มีความสงางาม  มีบุคลิก 
___________________________ 

                ๔๕พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสริษฐอักษร], บทละครรอง 
เรื่องตุกตายอดรกั(พระนคร :โรงพิมพอักษรนิติ,์ ๒๔๕๓),  ชุดที่๒  บรรทัดที่ ๔๓๓- ๔๓๕. 

                ๔๖พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพนัธพงศ [ประเสรษิฐอักษร],  บทละครรอง 
เรื่องสาวเครอืฟา(ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.),  ชุดที่๑  บรรทัดที่ ๑๐๓ - ๑๐๖. 

                ๔๗พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ [หมากพญา], บทละครรองเรือ่ง 
อีนากพระโขนง(ม.ป.ท, ๒๔๕๕),  ชุดที่๑  บรรทัดที่๔ -๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๗ 
 
ดีและมีเสนห   ทําใหโรสิตาและเจาหญิงมารินาตางก็หลงรัก            นอกจากนีร้อยตรีพรอม ในเรื่อง 
สาวเครือฟา  มีความสงางาม       เมื่อเครอืฟาไดพบครัง้แรกก็หลงรัก ตอมารอยตรพีรอมไปแตงงาน
กับหญิงอีกคนหนึ่ง 
                  จะเห็นวาบทละครรองใหความสําคัญกับรูปรางหนาตาของตัวละครเอกหญิงมากกวาตวั
ละครเอกชาย และสะทอนใหเห็นคานิยมของยุคสมัยวาผูหญิงที่ไดรับการยกยองควรมรีูปรางหนาตา
ที่งดงาม    มีกริิยามารยาททีนุ่มนวลออนหวาน เปนแมบานแมเรือน และมีความประพฤติด ี
                         ๑.  ๒ ตวัละครท่ีมลีกัษณะเดนในดานความรูและสติปญญา 
                                  ลกัษณะเดนในดานความรูและสตปิญญามักปรากฏในตวัละครเอกชายมาก 
กวาตวัละครเอกหญิง   ผูทีม่ีความรูและสติปญญาดี  เชน   หลวงบรรณรกัษ ในเรื่อง    กินดิบ      เฉิด 
ในเรื่อง  กลืนใมเขาคายใมออก    หลวงพไิชย ในเรื่อง คาราคาซัง    จงกล ในเรื่อง ควาน้ําเหลว    ฟุง 
ในเรื่อง ชิงไขขวัญ   พระเทยีรฆราส ในเรือ่ง เจียมกับเจอ  ประหยดั   ในเรื่อง   ตครบุกบ         หลวง
สารัยกติย  ในเรื่อง แทนที่ สยุน ในเรื่อง ปวดเพราะปาก ทนง ในเรื่อง พอโตงกระยาสารท -  ขี้ขลาด
แกมหยิ่ง    หลวงเสนหนริศร ในเรื่อง  พัดดามจิ้ว  ระเบียบ ในเรื่อง พิไนยกรรมกะน้ําใจ    เชาวะเลศิ 
ในเรื่อง ร,ศ ๓๒๙     กฤษ ในเรื่อง  ลมินสเุบอ  และขุนสมิทธิ์ ในเรื่อง หุนหันพลันแลน  เปนตน 
                      ผูประพนัธสรางตัวละครเอกชายใหมีความรูและสติปญญาเพราะสังคมในสมัยของ
ผูประพนัธนิยมยกยองบรุษุใหเปนผูนํา    ผูที่มีความรูและสติปญญาดีนาจะประสบความสําเร็จทั้งใน
ดานการงานและครอบครัว      นอกจากนี้ตวัละครที่ศึกษายังตางประเทศสะทอนคานิยมแหงยุคสมัย   
กลาวคือ  ในสมัยของผูประพันธนิยมสงคนไปเรียนยังตางประเทศ  เชน รัชสมัยของพระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวมกีารใหทุนเลาเรียนหลวง  สมัยนี้มผีูที่ไปศกึษายังตางประเทศและกลับมา
รับราชการ     ผูท่ีไปศึกษายังตางประเทศจะไดรับการยกยองใหเปนคนมีหนามีตาในสังคม 
                  บทละครรองมีตวัละครเอกชายที่ศึกษายังตางประเทศดวย  ไดแก     ผูท่ีศกึษาในยโุรป    
เชน วารินทร ในเรื่อง แคงคกขี่วอ     สุทธริักษ ในเรื่อง จับดําถลําแดง           เฉวียน ในเรื่อง จับปลา
สองมือ   มุกดา  ในเรื่อง ตนรายปลายดี และผูท่ีศกึษาในประเทศญี่ปุน คือ เฉลา ในเรือ่ง คูทุกขคูยาก 
                  การสรางตวัละครใหศึกษายังตางประเทศมคีวามสัมพันธกับแกนเรื่องรกัระหวางชาย
หญิง  เชน วารนิทร  เฉวียน   มุกดา และเฉลา   ลวนมีความรูดแีละมีฐานะ     จึงเปนท่ีหมายปองของ
หญิงสาวหลายคน  ทําใหความรักมีปญหา    สวนสุทธริักษ เปนคนมีความรู มีชาติตระกูล    ในตอน
แรก  บิดาของคนรักเขาใจผดิคิดวาสุทธิรกัษเปนคนต่ําตอยจึงจะไมยอมยกบุตรีให     แตเมื่อทราบวา
เขามีความรู  มหีนาท่ีการงานดี  จึงยนิดีที่จะรับเขาไวเปนบุตรเขย   
                  ลักษณะเดนในดานความรูและสตปิญญาของตัวละครเอกชายทําใหเขามีความรุงเรืองใน
หนาท่ีการงาน    เชน  หลวงสารัยกติย  มีความรูความสามารถจนไดเปนผูพิพากษา    และเชาวะเลิศ 
เปนคนมีความรูความสามารถจึงมโีอกาสกาวหนาในอาชพีนักการเมือง   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๘ 
 
                ความรูและสติปญญาของตัวละครเอกชายทําใหสมหวังในความรกัดวย             เชน หลวง
บรรณรักษเปนคนฉลาดลกึซ้ึง สุขุม และมีความรู    เขาใชไหวพริบและสติปญญาทีเ่หนือกวารอยโท
ทนง  จึงทําใหไดเรณูมาเปนภรรยาสมดังท่ีตั้งใจ        ฟุง เปนคนฉลาดและเจาปญญา      เขาวางแผน
จนบิดาของจนักะพอยอมยกบุตรใีหแกเขา แมวาในตอนแรกบิดาของเธอจะไมชอบเขาก็ตาม     และ 
ประหยดัเปนคนที่มีไหวพริบดี เขาซอนแผนของขุนประหยัดธนะราชจนทําใหขุนประหยัดตองยอม
จํานนตอความฉลาดของหลานและไมแยงชงิคนรักของหลานอีก 
                  นอกจากนีผู้ท่ีมีความรู ฉลาด และสุขุม      มบีทบาทในการรักษาครอบครัวใหมั่นคงดวย 
เชน ขุนสมิทธิ ์ เปนคนฉลาด เมื่อทราบวาภรรยาถูกคนรกัเกายยุงใสราย เขาทําใหภรรยาทราบความ 
จริงจนภรรยาเลิกคบหากับคนรกัเกา  และทนงเปนคนฉลาด   ไมเชื่อคนงาย แมคนรกัเกาของภรรยา 
จะใสรายวาภรรยาคบชูแตเขาก็ไมหลงเชื่อ  ทนงรกัษาครอบครัวเอาไวได 
                  บทละครรองมีตวัละครเอกหญงิที่มีความรูและมีสติปญญาอยูบางแตไมมากเทาตัวละคร
เอกชาย      เชน  มณี ในเรื่อง  กระดังงาไทย จบการศกึษาจากประเทศอเมริกา    มณีมีความมั่นใจใน
ตนเอง และแกปญหาใหคนรกัเมื่อทราบวาเขาอาจติดคุกเพราะถกูใสความ    จันกะพอ ในเรื่อง ชิงไข
ขวัญ เปนคนฉลาดและมีความรู เธอรวมวางแผนกับฟุงเพือ่ใหผูใหญใหเธอและฟุงคบหากัน      และ
มณี ในเรื่องแมเจาประคูณ จบการศกึษาทีป่นัง มณีเปนคนฉลาด  มีความรู และมั่นคงในรัก    มณีเคย
ชวยเหลือปรีชา  ทําใหเขาซาบซึ้งในความดแีละหลงรักเธอ ตอมาปรีชายกสมบัติใหมณี      มณจีึงได
แตงงานกับลํายอง      สอ้ิง ในเรื่อง คูทกุขคูยาก  เปนหญงิท่ีมีการศึกษาดี    มีความเฉลียวฉลาด   เธอ
ชวยเหลือคนรกัใหรอดพนจากการถกูคุมขัง 
                ตัวละครท่ีมลีักษณะเดนในดานความรูและสตปิญญามีความสําคัญเพราะทาํใหผูชมละคร
รองชื่นชมในความเกงของตัวละคร     เชน ตัวละครท่ีศกึษาตางประเทศมีความเชื่อมั่นในตนเองและ
รูจกัแกปญหา   ดังนั้นการสรางตัวละครใหเดนในดานความรูและสติปญญาจึงเปนการสรางมายาคติ
ใหผูชมไดคลอยตามตัวละคร  และมีความสุขขณะชมละครดวย 
                      ๑.  ๓  ตวัละครท่ีมลีักษณะเดนในดานนสิัย 
                              ตัวละครท่ีมีลักษณะเดนในดานนิสัย  ไดแก   ตัวละครที่มีนิสัยเจาชู  มี
นิสัยข้ีหึงมีความเสียสละ         มีนิสัยเอารัดเอาเปรียบ  และมีนิสัยโหดราย ดังนี้ 
                           ๑. ๓. ๑   ตวัละครท่ีมนิีสัยเจาชู 
                                                ตัวละครที่มนิีสัยเจาชูมักเปนตัวละครชาย   เชน รอยตรีพรอม ในเรื่อง  
สาวเครือฟา   หลวงติ ในเรื่องจะเอ      หลวงโภคากร ในเรื่อง จั๊กะแหลน    เฉวยีน ในเรื่อง   จับปลา
สองมือ    ชัชวาฬ ในเรื่องผูชายตัวเมยี   เฉลา  ในเรื่อง คูทุกขคูยาก   หลวงวิไชย  ในเรือ่ง คาราคาซัง   
ประชิต ในเรื่อง รูใมถึงจําพวกจับใจ      อาภร ในเรื่องแมหัวเรือใหญ   หลวงวิสยัรักษาศักดิ์ ในเรื่อง  
เสนหผัวรัก    และพระยาศรวีิโรจ ในเรื่อง   อมพะนัม พระยาแผวเพ็ญศรี  ในเรื่อง      จันทรจากฟา   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๙ 
 
เปนตน    
                  การที่ตัวละครชายมีนิสัยเจาชูอาจเปนเพราะสังคมไทยในสมัยของผูประพันธยอมรับการ
มีภรรยามาก  เชน   กฎหมายลักษณะผวัเมยีใหสิทธิแกชายในการมีภรรยาหลายคน๔๘  ตัวละครหญิง  
เชน วิลยั  ในเรื่อง  เสนหผวัรัก  กลาวถึงสามีที่มีภรรยามากวา   
                             
     วิลยั  (ปอง)        น่ีแหละชาย,ตองเสีย,มีเมียมาก            เพราะหาดี, ไดยาก,มากเสียเปลา 

                 ในท่ีสุด,ก็ตองงด,อดทนเอา            โชคเหมาะเขา,เมื่อไร,มีใหมซํ้า๔๙ 
 
                  สวนตัวละครหญิงที่มีนิสัยเจาชูมีเปนจํานวนนอย เชน   เจียม ในเรื่อง จั๊กะแหลน  มณี 
ในเรื่อง สนองคุณ  และรําไพ ในเรื่องเย็นจริง   เจียมเปนหญิงเจาชู เมื่อเจียมพบกับสามีของลูกเลี้ยงก็
ช่ืนชอบอยางออกนอกหนา ดังความวา 
 
                             ขางแมสาว,กิว๊กาว,เขยกรุงกริ๊ง    กะตุงกะติ้ง,จริตเหลน,หนาเปนเหม 
                              หัวอกช้ํา,ชมะนาด,ชาตชิเอม                      วางโปรแกรม,หนาเฉย,ไมเคยมา๕๐ 
 
                  มณีเปนหญิงที่มีจิตใจโลเล ผูทรงพระนิพนธ ทรงแนะนําตัวละครตัวนี้ไววา “นางสาว
มณี ศุภะลักษณ หลานลูกพ่ีลูกนองของพระกําจรฯ นางเอก อายุ ๒๔ ดีดดิ้น ใจไมใครซื่อ ฉลาด ชาง
พูด ออกกลา ๆ เจาความคิด เชื่อตัวพอดู”๕๑   มณีมีคนรักแลวแตไปแตงงานกับชายอื่น เมื่อคนรัก
กลับมาหา  มณีหวนกลับไปหาคนรักเกา 
                รําไพ ในเรื่องเย็นจริง  เปนคนเจาชู  รําไพมีสามีซึ่งเปนคนดแีตมีฐานะยากจน  รําไพไปมี
สามีใหม     เธอคิดวาเขาใหความสุขแกเธอได    ผูประพันธกลาวถึงรําไพวา 
 
___________________________ 
                            ๔๘พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ,์ กฎหมายลกัษณะผวัเมีย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 
๑- ๓. 
                           ๔๙ประวัติ  โคจริก [แมแกว] , บทละครรองเรือ่งเสนหผัวรกั (พระนคร : โรงพิมพหนังสือ
ไทย,ม.ป.ป.), ชุดท่ี ๕ บรรทัดท่ี ๙๙- ๑๐๔ 
                             ๕๐พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสริษฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องจัก๊ะแหลน(พระนคร :โรงพิมพอักษรนิติ์, ๒๔๕๓), ชุดท่ี ๑ บรรทัดที่ ๗๔-๗๗. 
                             ๕๑พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสริษฐอักษร], บทละครรองเรื่อง
สนองคุณ (ม.ป.ท. , ม.ป.ป.), ๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๐ 
 
            โอหัวใจ,รําไพหญิง,ยิง่กวาราย                    ออเซาะชาย,ลืมลูก,ปลูกหลงใหล 
                          ยอมใหจูบ,ลบูคลํา,ไดตามใจ                     ในทันใด,ผัวมาเห็น,มิเวนมอง๕๒ 
 
                  ตัวละครที่มีนิสัยเจาชูเปนผูที่สรางความขัดแยงซ่ึงทําใหเกิดปมปญหาในเรื่อง     ตัวละคร
บางตัวสามารถแกปญหาไดแตก็ตองมีความทุกขใจมาก              และตวัละครบางตัวตองประสบกบั
ความผดิหวังในชีวิต             บทละครรองสะทอนใหเห็นวาความเจาชูเปนเหตุใหเกดิปญหาระหวาง
คูรัก  และปญหาภายในครอบครัว  
                           ๑. ๓. ๒   ตวัละครท่ีมีนสิัยขี้หึง 
                                              ตัวละครที่มีนสัิยข้ีหึงมีทั้งตัวละครชายและหญิงและมักเปนตัวละครที่
สมรสแลว      เชน  หลวงอํานาจ ในเรื่อง ขีหึ้งถึงดี    หลวงโภคากร ในเรื่อง จั๊กะแหลน       และพระ 
พิเนติอนัคการ ในเรื่อง นํ้าสบถ       ตัวละครทั้งสามคนหึงหวงภรรยาจนทําใหภรรยามีความทุกขใจ
มาก     ดังที่ แผว ภรรยาของพระพิเนติอนคัการตําหนิสามีของเธอวา 
 
          ยิ่งดู ๆ จูจี้,ทกุฝกาว           โกรธปาว ๆ,จนอีน่ี,ไมมีขวัญ 
          คลั่งรังเกยีจ,เครียดขึ้ง,หึงตบัน          ใสอิฉัน,คับใจ,ใชมารยา๕๓ 
 
                  ตัวละครหญิงท่ีมนีิสัยข้ีหึงมาก      เชน         เพทาย  ในเรื่อง บรมะหึง        สวาดิ ในเรื่อง  
พัดดามจิว้ และมลิ ในเรื่อง อํานาจภรรยา                เพทายหึงหวงสามีจนทําใหสามีเลกิอยูกนิกับเธอ         
สวาดิหึงหวงสามีโดยปราศจากเหตุผล  และประชดสามดีวยการไปมีสามีใหม             โชคดีที่ช้ินมา
ชวยเหลือเสียกอนมิฉะนัน้สามีของเธออาจเลิกรางกับเธอ          นอกจากนี้มลเิปนคนขี้หึง     ชอบจูจี้
จุกจิก และมกัใชอํานาจขมสามี    มลิทําใหสามีของเธอมีแตความทุกขใจ 
                  การสรางตวัละครใหมีนิสัยข้ีหึงเพ่ือใหสัมพันธกับแกนเรื่องเกี่ยวกับความรัก   และแสดง
ปญหาครอบครัววา  แมคูสมรสจะรกักันมากเพียงไรก็ตาม         หากฝายใดฝายหนึ่งเปนคนขี้หึงยอม
ทําลายความมัน่คงของครอบครัวได  การสรางตัวละครที่มีนิสัยข้ีหึงจึงเปนการสอนใหผูชมไดแงคดิ
ในการใชชีวิตคู 
 
___________________________ 
                               ๕๒แมวงศ[นามแฝง], บทละครรองเรือ่งเย็นจริง (พระนคร : โรงพิมพเฟองนคร,๒๔๖๙), 
ชุดท่ี ๑ บรรทัดที่ ๙๗-๑๐๐. 
                               ๕๓พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [หมากพญา] , บทละครรองเรือ่ง 
น้ําสบถ (พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๕), ชุด ๑ บรรทัดที่ ๑๒๐- ๑๒๒. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๑ 
 
                           ๑. ๓. ๓   ตวัละครท่ีมคีวามเสียสละ 
                                                         ตัวละครที่มีความเสียสละ ประกอบดวย การเสียสละเพื่อชาติ 
และการเสียสละเพื่อคนรัก  ดังนี้ 
                                                    ๑. ๓. ๓. ๑  การเสียสละเพื่อชาติ  
                                                                         ตัวละครที่เสียสละเพื่อชาติมีท้ังตัวละครชายและหญิง 
ตัวละครชาย ไดแก  ตัวละครที่เปนทหาร และ ชาวบานท่ีมีบทบาทสําคัญในการออกรบเพื่อ
บานเมือง 
                  ตัวละครชายที่มีความกลาหาญและเสียสละเพื่อชาติบานเมือง   เชน แกลว ใน เรื่อง    
น้ําใจเด็ดเดี่ยว หาญในเรื่อง ภูหยัน (ดาบโบราณ)  ศิริ ในเรื่อง แมศรีเวียง เจตนใน น้ําผึ้งรวง และพูล 
ในเรื่องเลือดอยุธยา เปนทหารที่ทําหนาท่ีปกปองรักษาชาติบานเมืองโดยไมเสียดายชีวิต  สวนบุญ
เริง ใน เรื่อง ขวัญใจโจร ชัช ในเรื่อง เพลงเสนห และมองอ็องบะระ ใน มิตตาชิลิจะตั่ว (ฤาตาย
เพราะรัก)   อาสาออกรบเมื่อทราบวาบานเมืองกําลังมีภัย     ตัวละครดังกลาวมีความกลาหาญและ
เสียสละเพื่อชาติบานเมือง  สวนใหญสัมพันธกับแกนเรื่องที่แสดงถึงความรักชาติบานเมืองวามี
ความสําคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด    
                    ผูประพันธสรางตัวละครใหมีบทบาทในดานการเสียสละเพื่อชาติจากคําพูดและการ
กระทําของตัวละครชาย เชน แกลว  กลาวถึงความมุนมั่นท่ีจะปกปองชาติบานเมืองวา 
 
      สารถ(ีแกลว)    ถาเชนน้ันผมเปนอันยอมมั่นจิตร              มอบชีวิตรถวายเกลาพระเจาอยูหัว 
                               ผมไมมีพอแมเหลือแตตวั                          จะดีช่ัวหรอืลําบากยากกต็าม 
                                ผมจะขอตอสูสัตรูนั้น                               เอาใหมันเลื่องลือผีมือสยาม 
                               วากลาหาญการณรงคแกลวสงคราม          ไมมีความหวั่นหวาดขลาดกลวัตาย๕๔ 
 
                    สวนตัวละครเอกหญิงท่ีมีความกลาหาญและเสียสละเพื่อบานเมือง ไดแก วันทนีย ใน
เรื่อง นางแกว( ผูชนะทิศเดียว) ยอมเสียสละชีพเพ่ือพิทักษกษัตริย   นอม ในเรื่องหนูจา   ศรีเวียง ใน
เรื่อง แมศรีเวียง เปนพยาบาลอาสาที่ชวยเหลือทหารที่บาดเจ็บขณะออกรบ และสุสานา ในเรื่อง 
เมืองรักเมืองราง   รวมมือกับคนรักในการสืบความลับของพวกกบฏ เพื่อชวยเหลือเจาผูครองนคร
และพิทักษอาณาจักรบาบิโลน  
                  การที่ผูประพันธสรางตัวละครใหมีความกลาหาญและเสียสละเพื่อชาติบานเมืองน้ันเพื่อ 
___________________________ 
                               ๕๔พระวรวงศเธอ พระองคเจาทศศิริวงศ, บทละครรองเรือ่งน้ําใจเด็ดเดีย่ว(พระนคร :  
โรงพิมพตรีณสาร, ๒๔๙๓), องกที่ ๑๐ บรรทัดท่ี ๖๑-๖๕. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๒ 
 
แสดงความมีน้ําใจอันประเสริฐ และใหตัวละครเปนแบบอยางที่ดีแกผูชม  นอกจากนีบ้ทบาทของตวั
ละครในเรื่องความเสียสละชวยปลุกใจใหเกิดความรักชาติบานเมืองดวย 
                                                  ๑. ๓. ๓. ๒  การเสียสละเพื่อคนรัก  
                                                             การสรางตัวละครชายและหญิงใหเสียสละเพื่อคนรักเปนไป
เพื่อแสดงอานภุาพของความรัก  ตวัละครชายที่เสียสละเพื่อคนรกั  เชน สุด ในเรื่อง  สุดสวาดิ    ยอม
ติดคุกแทนบิดาของคนรัก  ท้ังๆ ที่ไมไดกระทําผดิเพราะเกรงวาคนรักจะทุกขใจมากหากบิดาซึ่งชรา
มากแลวตองมาติดคุก      ชีพ ในเรื่อง   คนดีที่โลกลืม  รกัหยาดมาก ชีพไปวิ่งราวทรพัยเพื่อหาเงินมา
ชวยเหลือหยาด  หลวงเชาวเลขลือชาญ ในเรื่อง สนองคณุ ยอมใหสังคมประณามวาประพฤติตนไม
ดีเพื่อใหภรรยาขอหยา และภรรยาจะไดรอดพนจากขอครหาวาคบชู    ปรีชา ในเรื่อง แมเจาประคณู 
ยอมสละทรัพยเพื่อใหหญิงท่ีตนรกัไดไดแตงงานกับชายอื่น        
                  ตัวละครหญิงท่ีเสียสละเพื่อคนรกันั้นมกัเปนการชวยเหลอืคนรักใหพนจากความทกุข 
เชน  การชวยใหพนโทษ ไดแก   ฉวี ในเรือ่ง    ใจเดด็   มณี ในเรื่อง กระดังงาไทย  และสอิ้ง ในเรือ่ง 
เหลืออด  ยอมแตงงานกับชายที่ไมไดรกัเพราะหวังใหชวยเหลือคนรักในเรื่องคดีความ     นอกจากนี้ 
รสสุคนธ  ในเรื่อง วูวาม  ยอมเปนภรรยาของขุนเนตรนิมิต    ถาหากเขารักษาดวงตาของสามีใหหาย
บอด    
                  การเสียสละเพื่อคนที่ตนรกัแสดงใหเห็นอานภุาพของความรักวามีความยิง่ใหญเพราะตวั
ละครยอมกระทําในสิ่งที่ตนไมปรารถนาและทําใหประสบกับความทกุขใจมาก  ท้ังนี้เพ่ือใหคนทีร่ัก
มีความสุขซ่ึงทําใหผูชมละครและผูอานเกิดความซาบซึ้งในความรัก 
                           ๑. ๓. ๔   ตวัละครท่ีมลีกัษณะนิสัยเอารัดเอาเปรยีบ 
                                   ตัวละครที่มีนิสัยชอบเอารัดเอาเปรียบมกัเปนเศรษฐเีงินกูและพอคา         เชน 
หลวงผดุงพานิช ในเรื่อง กระเหี้ยนกระหือรือ เปนเศรษฐีเงินกูที่คิดดอกเบี้ยในราคาแพงและไมผอน
ผันการชําระหนี้  เมื่อยึดทรัพยสินของลูกหนี้จึงทําใหลกูหนี้เครียดมากจนฆาตัวตาย      ดังท่ีจีนหยง
คนรับใชของหลวงผดุงพานิช กลาววา 
 
                   ดอกเบี้ยขาด,คลาดวัน,กระชั้นหลุด               เค็มท่ีสุด,หนาไหน,ใมผอนผนั 
                  โฮยยายผกู,ถกูรบิ,ยุบยิบครัน                          ใมกี่วนั,ยายผกู,ผกูคอซี้  ๕๕ 
 
___________________________ 
                           ๕๕ พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ [พระศร]ี, บทละครรองเรือ่งกระเห้ียน
กระหอืรอื(พระนคร : โรงพมิพศุภการจํารญู, ๒๔๕๔),ชุดที่ ๒  บรรทัดที่ ๖ -๘. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๓ 
 
              ตาทรพัย ในเรื่อง ช้ินใตเหม็ง เปนเศรษฐีเงินกูท่ีเอารัดเอาเปรยีบลูกหนี้เชนกนั นอกจากนีย้งั
ขายสินคาอยางเอารัดเอาเปรยีบ ดังทีผู่ทรงพระนิพนธทรงบรรยายวา 
 
                    เอาน้ําอม,พรมยา,ใหนาสูบ                              ฟูขึ้นนิด,ผิดรูป,แลสดศร ี
                   ไดน้ําหนัก,ขึ้นอีกหนอย,อรอยดี                       น่ีแหละมี,กําไร,ใชปญญา 
                    น้ํามันกาด,ฉลาดนัก,ลักเจาะกน                       น้ํามันทน,เตมิซ้ํา,ดวยนํ้าทา 
                    บัดกรีปบ,ลงหีบ,ธรรมดา                                 ขายราคา,ถูกดวย,รวยกําไร ๕๖ 
 
                  ดวยนิสัยท่ีเอารัดเอาเปรียบนี้ ผูทรงพระนิพนธจึงจบเรื่องดวยการใหตาทรพัยถกูผูอ่ืน
หลอกเอาเงินไปเปนจํานวนมาก 
 
                  นอกจากนี้ พระยามหาศักดิ์  ในเรื่อง เพ็ชรตดัเพ็ชร  เปนคนถือยศถือศักดิ์ และถือเงินเปน
อํานาจ อีกทั้งยังเอาเปรียบผูอ่ืน ดังที่ตัวละครนี้กลาววา 
 
                   เงินเราน้ี,นี่เขาวา,เปนอาวธุ                                  จริงท่ีสุด,ทรงอํานาจ, รายกาจหนอ 
                   เราจึงตั้ง,หวังจิตต,คิดพะนอ                                 ถึงหักคอ, คนอื่นบาง,ก็ชางมัน๕๗ 
 
                  ผูประพันธสรางตัวละครที่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนใหหลงคิดไปวาตนฉลาดจึงสามารถเอา
รัดเอาเปรียบผูอื่นได แตในตอนทายของเรื่องกลับกลายเปนวาถูกคนอื่นหลอก เชน ตาทรัพยถูก
ขอทาน และพวกตมตุนหลอกเอาเงินไปเปนจํานวนมาก และผูชมละครรูสึกขบขัน  สวนหลวงผดุง
พานิชถูกศาลตัดสินใหมีความผิดในขอหาคิดฆาอารี      ตัวละครที่ชอบเอารัดเปรียบเปนตวัแทนของ
คนสวนหนึ่งในสังคมที่มักเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ดังนั้นการชมละครจึงเปนการยอนดูตัว  และละคร
ใหแงคิดวาคนเราไมควรเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 
                           ๑. ๓. ๕   ตวัละครท่ีมีนิสัยโหดราย 
                                                บทละครรองมีตัวละครที่มนีิสัยโหดราย เชน พระนางศภุยะลดั 
___________________________ 
                            ๕๖พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ [ประเสริษฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องชิ้นไตเหม็ง(พระนคร : โรงพิมพศภุการจํารญู,๒๔๕๒, ชุดที่ ๓  บรรทัดท่ี ๓ - ๗. 
                            ๕๗พระอภยั[นามแฝง] , บทละครรองเรือ่งเพ็ชรตดัเพ็ชร (กรงุเทพฯ :  โรงพิมพเฟองนคร, 
๒๔๗๐), ชุดท่ี๑ บรรทัดท่ี ๙-๑๒. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๔ 
 
ในเรื่อง มหาราชวงศพมา( แผนดินพระเจาสีปอมินทร) เปนคนมีจิตใจโหดเห้ียมอํามหิต พระนางสั่ง
ประหารหญิงทุกคนที่พระเจาสีปอมินทรทรงหลงรัก   และประหารเชื้อพระวงศตลอดจนขุนนางที่
ไมทําตามพระทัยของพระองค   ดังที่พระเจาสีปอมินทรตรัสกับพระนางวา 
 
                                   เปนไรไปนะหนาชีวาพ่ี                             โปรดฆาชีวิตมนุษยพิรุธผล 
                                   ชอบแตกินเลือดเนื้อโฮยเหลือทน               เธอเปนคนจะรายกลายเปนยักษ๕๘ 
 
                  พระพุทธเจาเสือ ในเรื่อง พระพุทธเจาเสือ  เปนผูที่มีนิสยัโหดรายเชนกัน         ทรงสําเร็จ
โทษเจาพระขวัญเพราะทรงเกรงวาจะเปนศัตรูตอราชบัลลังก    
                  เฉลา ในเรื่อง คูทุกขคูยาก มีจิตใจโหดราย เขาฆาภรรยาชาวญี่ปุน หลังจากที่ทราบวาเธอ
มีชู  ตอมาเฉลาถูกตํารวจจับ แตสอ้ิงหญิงคนรกัชวยเหลือเขาใหออกจากประเทศญี่ปุนไดสําเร็จ 
                  นอกจากนี้สําเริง  ในเรื่อง  บุปผาชาตินคร     แทงบํารุงบิดาของชูศรีจนเสียชีวิตเพราะไม
พอใจที่บํารุงตาํหนิเรื่องการคบหากับชูศรี      และสําเริงฆาเทพธาโรเพราะไมพอใจทีเ่ขาไมสามารถ
บังคับใหมาลินีมาแตงงานกบัเขาได 
                  การสรางตวัละครท่ีมีนิสัยโหดรายเพ่ือใหผูชมเห็นจุดจบของตัวละคร    เชน       พระนาง
ศุภยะลัด  นางกษัตริยที่เคยมชีีวิตความเปนอยูอยางสุขสบาย     แตทายทีสุ่ดก็แทบจะไมมีแผนดินให
อาศัย        สําเริง    นายทหารที่มีเกยีรติในสังคมกลายปนนักโทษตองคดีและถูกเสรยีิงเสียชีวิต  สวน
พระพุทธเจาเสือนั้นแมจะไมไดรับผลจากการกระทําของตน          แตผูชมจะเกดิความรูสึกสะเทือน
อารมณทีเ่ห็นเด็กผูไรเดียงสาตองถูกฆาตายอยางโหดรายทารุณ             และการสิ้นพระชนมของเจา
พระขวญัทําใหพระราชบิดาและพระราชมารดาทรงโศกเศราเสียพระทยัมาก  ความโหดรายของพระ 
พุทธเจาเสือแสดงใหเห็นวาการไดมาซึ่งอํานาจโดยปราศจากเมตตาธรรมนั้นนําความทุกขและความ 
สูญเสียอันยิ่งใหแกผูอ่ืน   
                  สรปุวาการสรางตัวละครใหมีลกัษณะและบทบาทดังกลาวเพื่อเสนอแกนของเรื่องให
เห็นอยางชัดเจน     ละครรองมีเรื่องราวท่ีเนนความรักซึ่งใหความรื่นรมยและไมใชละครที่เนนความ 
ตลกขบขัน       ผูชมไมนยิมชมตัวละครท่ีมีความอัปลกัษณ  แตตองการชมความงดงามของตัวละคร
มากกวา ดังนัน้จึงมีตัวละครเอกหญิงท่ีมรีปูลักษณที่งดงามเปนสวนใหญ       นอกจากนี้ตัวละครเอก
ชายที่มีความรูและสติปญญาทําใหผูชมรูสกึชื่นชมดวย  
___________________________ 
                           ๕๘ พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ [ประเสริษฐอักษร], บทละครรองเรือ่ง
มหาราชวงศพมา (แผนดินพระเจาสีปอมินทร),ชุดที่ ๕  บรรทัดท่ี ๑๑๘ -๑๑๙. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๕ 
 
                  บทละครรองมีตวัละครที่เสียสละเพื่อชาติบานเมืองเพราะผูประพันธตองการใหตัวละคร
สั่งสอนหรือช้ีแนะใหคนไดเสียสละเพื่อสวนรวม          และมีตวัละครที่เสียสละเพื่อคนรักซ่ึงทําให
เกิดความซาบซึ้งในความดีของตัวละครนัน้     ลักษณะและบทบาทของตัวละครทําใหเกิดศฤงคารส
ซึ่งสรางความประทับใจไดดี 
                   สวนตวัละครทีมี่ลักษณะนิสัยชอบเอารัดเอาเปรยีบ ใจคอโหดรายและข้ีหึงนั้น   เปนการ 
แสดงลกัษณะนิสัยในดานไมดีของมนุษยและไมสมควรนําเอามาเปนเยี่ยงอยาง 
                   กลาวไดวาบทละครรองมีหนาท่ีสําคัญคือใหความรืน่รมยแกผูชมและผูอาน      เชิญชวน
หรือส่ังสอน หรือช้ีแนะใหคนเกิดความชืน่ชมในตวัละครที่กระทําดี           ผูชมเกดิความสุขในขณะ 
เดียวกันก็ไดแงคิดและคติสอนใจดวย 
 
๒.  การดดัแปลงตวัละคร 
                  การดัดแปลงตัวละครมีในบทละครรองท่ีมโีครงเรื่องมาจากเรื่องเดิม      การดัดแปลงนี้
ไดแก  การเพิม่ตัวละคร   การตัดตวัละคร   การปรับบทบาทของตัวละคร        และการปรับตัวละคร
ตางชาติใหเปนตัวละครไทย มีรายละเอยีดดังนี ้
                            ๒.๑ การเพิ่มตวัละคร 
                                 บทละครรองมีการเพิม่ตัวละครทั้งตวัละครเอกและตัวละครประกอบ   เรื่องที่ม ี    
การเพิ่มตัวละครเอก  เชน เรือ่งขรัวอินทรเทวะดา           เพิ่มตัวละครชือ่อาวรณซึ่งเปนผูที่ขรัวอินทร
เทวะดาหลงรกั   และ เรื่องตุกตายอดรกั เพ่ิมตัวละครชื่อหลวงวเิชียร และชแลม                  เรื่องทาว
กกกนาก(เมืองลพบรุี) เพิ่มตวัละครชื่อสรอยสุมาลี    เรื่อง มิตตาซิลิวะตัว่(ฤาตายเพราะรกั)    เพ่ิมตัว
ละครชื่อม็องอ็องบะระ  และมะซอยง      และเรื่องเลือดอยุธยา(หวลใหใจหาย) เพ่ิมตวัละครชื่อ พล     
ตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาลวนมีบทบาทสําคัญในเรื่อง                    
                  เรือ่งท่ีมีการเพิ่มตัวละครประกอบ    เชน เรื่องขรัวอินทรเทวะดา   เพ่ิมตวัละครชื่อสํารวย      
และตาตาย     สํารวยเปนผูทีม่าบอกใหขรวัอินทรเทวะดาทําเสนหเพ่ือใหอาวรณหลงรักเขา       และ
ขรัวอนิทรเทวะดายอมตกลงทําตามที่สํารวยขอ          สวนตาตายเปนผูที่ไดอาวรณเปนภรรยาเพราะ
กินหมากเสนหเขาไป    อาวรณไมยอมแตงงานกับขรวัอินทรเทวะดาเพราะตนเปนภรรยาของตาตาย         
เรื่องทาวกกกนาก(เมืองลพบุรี)    เพ่ิมตัวละครชื่อถินซึง่เปนผูที่ทําใหทราบวาสรอยสุมาลีเปนคนสติ
ไมดี      เรื่องมหาราชวงศพมา(แผนดนิพระเจาสีปอมินทร) เพิ่มตวัละครชื่อมะซวยซาและมะซวยญา 
ซึ่งเปนผูที่พระเจาสีปอมินทรทรงมีพระทยัสนิทเสนหา      และเพิ่มตวัละครช่ือมองซซูอกับพระนาง
งวยบวย ทั้งสองคนรักกัน    แตพระนางศุภยะลัดทรงตองการใหพระนางงวยบวยเปนพระชายาของ
พระเจาสีปอมินทร  จงึทรงประหารบุคคลทั้งสอง          เรื่องมิตตาซิลวิะตั่ว(ฤาตายเพราะรกั)เพิ่มตวั
ละครชื่อมองโพยด ซึ่งเปนสามีใหมของมะซอยง       เรื่องราชพงษาวดารจีน ยุค  สามกก  ตอน    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๖ 
 
ตั๋งโตะหลงกลนางเตียวเซี่ยน เพ่ิมตัวละครที่เปนสาวใชของตั๋งโตะ         เรื่องอีนากพระโขนงเพิ่มตวั
ละครชื่อขรัวเตะ ซ่ึงคิดจะปราบวญิญาณของนางนาก   แตก็ถกูนางนากสําแดงตนเปนหญิงสาวสวย
มายั่วยวน        เรื่องราชพงษาวดารพมา ยุคราชาธฤิทธิ์ ตอน  พิศพมาหึง   เพิ่มครอบครัวของฉางกาย
ที่มาแสดงความโศกเศราเมื่อทราบวาฉางกายจะถกูประหารชีวิต      
                            ๒.๒  การตัดตัวละคร 
                                  บทละครรองมกีารตดัตัวละครประกอบ  เชน  เรื่องขบถธรรมเถยีร    เรื่องเดิม 
กลาวถึงพระเพทราชาวาเมือ่ทรงทราบวาธรรมเถยีรกอกบฏ     พระองคทรงใหมหาดเลก็ไปเชิญพระ
แสงขอพลพายเพื่อทรงใชในการสูรบ  และพระเพทราชาทรงสั่งใหประหารชีวติธรรมเถียร     แตใน
บทละครรองไมไดกลาวถึงพระเพทราชา    
                  เรือ่งกระเหี้ยนกระหือรือมีการตัดตัวละคร   เชน   (โซละโน) (Solanio)  สหายของอันโต
นิโย  และบัสสานิโย      เลโอนารโด(Leonardo)     คนรบัใชของบัสสานิโย     สเตฟาโน (Stephano) 
คนรับใชของปอรเชีย        เจามอรอคโค (The Prince of  Morocco)         ผูปรารถนานางปอรเชยีเปน
ชายา      เจาอารระคอน(The Prince of  Aragon)     ผูปรารถนานางปอรเชียเปนชายา    ตูบาล(Tubal) 
ยิวสหายของไชล็อก       ตาเฒากอบโบ (old Gobbo)        คนสงสารใหปอรเชีย( A Messenger )  ตัว
ละครเหลาน้ีเปนเพียงตวัประกอบซึ่งไมมบีทบาทสําคัญในเรื่อง     ดังนั้นผูทรงพระนิพนธจึงทรงตัด
ตัวละครเหลานี้ออกไป          และเรื่องอาลบีาบามีการตดัตัวละครท่ีช่ือมุสตาฟา(ชางตัดเสื้อ)      และ
อับดุลลา เดก็ชายท่ีเปนทาสของอาลีบาบา 
                              ๒.๓  การปรบับทบาทของตวัละคร 
                                   การปรบับทบาทของตัวละคร ไดแก การเพิ่มบทบาทของตัวละคร และการลด
บทบาทของตัวละคร  ดังนี ้
                                    ๒. ๓. ๑  การเพิ่มบทบาทตวัละคร 
                                                  การเพิ่มบทบาทของตัวละครเอกมใีนเรื่องมหาราชวงศพมา(แผนดิน
พระเจาสีปอมินทร)  เรื่องเดมิกลาวถึงพระเจาธีบอวาเปนกษัตริยที่ออนแอ         ไมใสพระทัยในการ
บริหารบานเมอืง   ทรงตกอยูใตอํานาจของพระนางศภุยะลดัพระมเหส ี    นอกจากนีพ้ระเจาธีบอยงั
ฝกใฝในกามคณุและไมรกัใครอยางจริงจังดวยดวย     ดังนั้นภาพของพระเจาธีบอท่ีปรากฏแกผูอาน
จึงเปนไปในดานลบเสียเปนสวนมาก    แตเมื่อมีการดัดแปลงมาเปนบทละครรอง    ภาพของพระเจา 
ธีบอหรือสีปอมินทรมิไดปรากฏเพียงแงลบเทานั้น      หากแตยังปรากฏภาพในแงบวกดวย   ซ่ึงภาพ 
ในแงบวกนี้เกดิจากการเพิ่มบทบาทของพระเจาสีปอมินทรใหเปนชายหนุมผูนาสงสาร      และมีจติ
เมตตาตอผูอื่น พระองคทรงมีความรกัที่แทจริงกับมะเนนซีปน               ทรงปกปองนางแตกไ็มเปน
ผลสําเร็จ ดังความที่พระองคทรงขอรองพระนางศภุยะลดัวา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๗ 
 
                      พ่ีผิดนักนองรกัประทานโทษ                      ควรจะโกรธลับหลอกปานออกเขน 
                      เพราะเอ็นดูหนน่ีูพี่จึ่งเกณฑ                         อยาผกูเวรเนนซีพี่ผิดเอง๕๙ 
 
                  นอกจากนีบ้ทละครรองมกีารเพิ่มบทบาทของพระเจาสีปอมินทรใหเปนคนออนแอ ทรง
ตกอยูใตอํานาจของพระมเหสี  ดังความวา 
 
                                   จอมพมาทาขยาดไมอาจขัด                     ศุภยะลดับัญชาอยางกลาแกลว 
               (ศุภยะลัด)   เฮยทหารเรว็สิหวาอยาบองแบว               เอาไปฆาอยาแผวพระโองการ ๖๐ 
 
                  พระราชพงศาวดารพมากลาวถงึพระนางศภุยะลดัวาเปนหญิงที่มีจิตใจเหีย้มโหด     ทรง
หลงอํานาจและไมรักบานเมอืง  และไมกลาวถึงพระนางวาสํานึกผิด  ทรงกรรแสงเทานั้น  ความวา 
 
                  เมื่อมาถึงทองพระโรงใหญตรงพระมหาปราสาททอง  พระเจาธีบอมินทรหยุดสะทอนพระทัย 
             พระมเหสีราชมารดาและพระอรรคชาย ตางทรงพระกรรแสงซิก ๆ       ทรุดพระกายยอบลงกราบ 
             ถวายบังคมลา พระบาทเมนดงมินทรมหาราชบรมบพิตรแลวกฝ็นพระหฤทัยคอยเลื่อนองคลงคั่น 
             บันไดหาดใหญ ๖๑ 
 
                  บทละครรองมีการเพิ่มบทบาทของพระนางศภุยะลดัวา     พระองคทรงระลึกถึงความชัว่
ที่ทรงกระทําไวจนทําใหบานเมืองลมสลาย ดังนี ้
 
 
                 โอเมนดงองคบพติรบิตุเรศ                                พระเกดิเกศฝงปลูกลูกทกุอยาง 
                  นิมิตมัณฑเลเสถียรมนเทียรปรางค                    ๒๖ ศกสรางสถาวร 
                  เถลิงชาติเอกะราชอํานาจใหญ                           ผดุงไพรฟาสุโขสโมสร 
 
_______________________________                                

                               ๕๙พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], พระราช
พงศาวดารพมา (แผนดินพระเจาสีปอมินทร) ชุดท่ี ๔ องกที่ ๔ บรรทดัที่ ๕๕-๕๖. 
                               ๖๐เรื่องเดยีวกัน , ชุดท่ี ๔ องกที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๐๑ - ๑๐๔. 
                               ๖๑พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ, พระราชพงศาวดารพมา, เลม ๔ 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพครุุสภา, ๒๕๐๕),  ๒๔. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๘ 
 
                  ศุภยะลัดขัตยิะกะลัมพร                                      ลางนคร ลางวงศ ลางองคโทรม 
                   ซํ้าลางชาติเอกะราชโอชาติเอย                           พมาเคยแกลวศึกเห้ียมฮึกโหม 
                   พระสี่ปอพอถวลัยคูบรรโลม                             จะลมโครมโถมภยัเพราะใครทํา๖๒ 
 
                  นอกจากนี้มีการเพิ่มบทบาทของพระนางศภุยะลดัวา     ทรงหึงหวงหญิงทุกคนท่ีพระเจา
สีปอมินทรทรงสนพระทัย  และทรงเลือกหาหญิงมาเปนสนมของพระเจาธีบอเพราะทรงตองการเอา
พระทัยพระสวามี   แตเมื่อทรงมีความหึงหวงและรษิยา  ทรงกําจัดหญงิเหลานั้นเสีย         
                  เรือ่งราชาธริาช   ตอน  มะสะลมุครองเมือง มกีารเพิ่มบทเกีย้วพาราสีของมะสะลุมที่มตีอ
นางเกษราอกีดวย       การเพิ่มบทรกัของตัวละครท้ังสองทําใหเนื้อเรือ่งมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
เพราะรสรกัเปนรสหนึ่งท่ีสรางอารมณสุนทรียใหแกผูอาน        ดังความตอนหนึ่งที่กลาวถึงการเกี้ยว
พาราสีของมะสะลุมที่มีตอนางเกษราวา 
 
           (นครอนิทร)  แสนเอยแสนสวาดิ์,                                   เปนบุญวาศ,นาเชญิ,อยาเมินหน ี
                                 พระเจากรุง,หงษา,โปรดปรานี                  ประทานพี่,สมสู,เปนคูครอง 
                                 ฝากชวีติ,สนิทขวัญ,จนวันตาย                   มิขอหนาย,นองนาง,ใหหมาง 
                                                                                                    หมอง           
                                 สารพัด,สมบัติ,ประทาน,ศฤงฆารครอง     ขอมอบนอง,ทุกสิ่ง,จรงิใชลวง 
                                  มัวอายเมียง,เท่ียงคืน,ดึกดื่นแลว                 เชิญนองแกว,เขานอน,อยางอน 
                                                                                                      งวง    
                                   แมนอดนอน,ฉออนอุรา,หูตากลวง            คนจะลวง,ติฉนิ,พูดนินทา(มอญ
ตระหนก ๏ (เกษรา)    น้ําเอยน้ําถอย                                             ชางหยดยอย,เพราะพริ้ง,จริงๆ 
                                                                                                      หนา 
                                    ถึงจากบาท,โปรดพระราช,ทานมา           ใหตกเปน,ชายา,อยายาย ี
                                    ขอมอบกาย,ตายจาก,ฝากชวีิต                   รักเปนมิตร,ฤาปอง,เปนนองพี ่
                                    จะจงใจ,จงรกั,ภักดี                                    แมนปรานี,แลวอยาทํา,ใหชํ้าใจ๖๓ 
 
_____________________________ 
                                  ๖๒พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], พระราช
พงศาวดารพมา (แผนดินพระเจาสีปอมินทร) ชุดท่ี ๑๐ องกที่ ๔ บรรทัดที่ ๔๑-๔๖. 
                                  ๖๓พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ [พระศร]ี, บทละครรองเรื่อง
ราชาธริาชตอนมะสะลุมครองเมือง , ชุดที ่๔ บรรทัดท่ี ๑๐๗-๑๒๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๙ 
 
                     นอกจากนี้เรื่องเดิมกลาวถึงนางเกษราเพียงเล็กนอย   กลาวคือ    นางเปนหญิงที่พระเจา
ราชาธริาชทรงพระราชทานใหแกมะสะลุม     ดังในหนังสือราชาธริาชตอนแตงตั้งมะสะลุมเปนสมงิ
นครอินทร  ไดกลาวถึงนางผูนี้เพียงส้ัน ๆวา        “ พระเจาราชาธริาชทรงพระราชทานนางเกษราให
มะสะลุม เมื่อมะสะลุมเห็นนางเกษรารูปงามกับนางบําเรอนั่งเฝารักษาอยูดังนัน้ก็ตกใจ ”    แตในบท
ละครรองมีการกลาวถึงบทบาทของนางเกษราวาไมยอมเปนภรรยาของมะสะลุม           นางตองการ
อยูรับใชพระเจาราชาธริาช และมีการกลาวถึงนางเกษราวาเปนหญิงรูปงาม    และเปนนางขาหลวงที่
มีความภกัดีตอพระเจาราชาธิราชเปนอยางมาก   มีความตอนหนึ่งที่กลาวถึงนางเกษราวาไมยอมเปน
ภรรยาของมะสะลุม          และนางตองการอยูรับใชพระเจาราชาธริาชซึ่งแสดงถึงความภักดีของนาง
เกษราที่มีตอพระมหากษัตริย    ดังบทรองของพระเจาราชาธิราชกับนางเกษราวา 
 
 มอญออยอ่ิง๏ (เกษรา ทลูเอยทูลเกษ                                         โปรดสังเวช,เกษรา,เถดิขาเกา 
                                    มิอยากคลาด,บาทประถัมภ,ทุกค่ําเชา      พึ่งพระเดช,ปกเกลา,นริันดร 
                                    ถึงไดเปน,ทานผูหญงิ,หยิ่งพยศ                อัปประยศ,แสยงจิตร,ผิดกวากอน 
                                    เหมือนเปนหงษ,แลวจะหลง,อยูดงดร      นับจะรอน,ทอนขวญั,จนวันตาย 
                       (ราชา)   แมนรักขา,นับประสา,ปจจามิตร              ถวายชีวิต,ออกรบ,ไมหลบหาย 
                                     น่ีแตเพียง,เลี้ยงทหาร,เชีย่วชาญชาย          เปนกําลัง,ยังหนาย,เบ่ียงบายเบน 
                       (เกษรา)  แมนไมทรง,กรณุา,ฆาเสียเถดิ                   ชาติหนาเกิด,รองบาท,ปตเถวนทร 
                         (ราชา)  อยาแสรงอน,ฉะออนอํา,กอกรรมเวร        อยากเปนเดน,มรณา,กลาตอแย๖๔ 
 
                  จะเห็นไดวาการเพิ่มบทบาทของนางเกษราทําใหเห็นวานางเปนหญิงที่รกันวลสงวนตวั
และมีความจงรักภักดีตอเจานายดวย   การเพิ่มบทบาทของนางนี้ตรงกบั     “  การสรางตัวละครเอก
ฝายหญิงในวรรณคดีแบบฉบบัของไทยจะเนนเรื่องความงามเปนประการสําคัญ  นอกจากสวยแลว
จะตองมีความประพฤตดิี     รักนวลสงวนตัว   เชื่อฟงและซ่ือสัตยตอสามี...”  ๖๕                       
 
 
_______________________________                                

                               ๖๔พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ [พระศร]ี, บทละครรองเรือ่ง
ราชาธริาชตอนมะสะลุมครองเมือง , ชุดที ่๔ บรรทัดท่ี  ๒๖- ๒๙. 
                                ๖๕ธนรัชฏ ศิริสวสัดิ์ “ แนวการวิจารณวรรณคดีแบบฉบับ ” ใน ภาษาไทย ๗ : วรรณคดี
วจิารณสําหรบัครู (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๐), ๕๑๔.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๐ 
 
                  เรือ่งราชพงศาวดารจนี ยุค สามกก  ตอน ตั๋งโตะหลงกลนางเตียวเซี่ยน มกีารเพิ่มบทบาท
ของนางเตียวเซี่ยนที่แสรงทาํจริตมารยาใหมีมากยิ่งขึ้น               เรื่องเดมิกลาวถึงการใชจริตของนาง
เตียวเสียนเพื่อยั่วยุตั๋งโตะกับลิโปใหผิดใจกนัวา 
 
                                   ...แลนางเตียวเสียนนั้นตื่นกอนตั๋งโตะ ลุกขึน้ลางหนาอยู       พอแลเห็นเงาเขามาตรง 
              หนาตางก็เยี่ยมออกไปเห็นลิโปนางเตียวเสียนทําเปนรองไห แลวเอาผาเช็ดหนาเช็ดน้าํตา ลิโปเห็น 
              ดังนั้นก็ย่ิงมีน้ําใจโกรธตั๋งโตะ   จึงเดินกลับออกไป๖๖ 
 
                  สวนบทละครรองไดมีการเพิ่มบทบาทของนางเตียวเซี่ยนใหมีจริตกริิยามากยิ่งขึ้นดังนี ้
 
                              ...เสียงฝทาวกึก ๆ ก็นึกรูวาคงเปนลี่โป โผลออกมาดู พอเห็นก็ทํารองไห ทอแทเอาผา 
              เช็ดหนาปดหนากระแทก ฟดเนื้อฟดตัวเขาไปเงื้อเขกตั๋งโตะแคน พอตั๋งโตะพลิกตัวลี่โปเมีลก็กอด 
              จูบ คร้ันล่ีโปเหลียวมาก็ทําโกรธแคนตั๋งโตะแลวก็รองไห       ลี่โปโกรธเต็มแกทนอยูไมไหวก็เดีร 
              กลับออกไป๖๗ 
 
                  การเพิ่มบทบาทของนางเตียวเซี่ยนท่ียัว่ยใุหลี่โปโกรธแคนตั๋งโตะมากยิง่ขึ้น    โดยเฉพาะ 
 “ การเงื้อเขกตั๋งโตะ ”  เปนการแสดงวานางรังเกยีจตั๋งโตะมาก           และแสดงจริตมารยาของนาง
เตียวเซี่ยนใหมากกวาเดิม  
                  เรือ่ง สาวเครือฟา มีการเพิ่มบทบาทของเครอืฟาวาไดคร่ําครวญ  และแสดงอากับกริิยาที่
ชวนใหผูอานรูสึกเวทนาสงสารเปนอยางยิง่เมื่อทราบวาสามีมีภรรยาใหม   เรื่องเดิมไมไดกลาวถึง
การคร่ําครวญของโจโจซังมากนัก ดงัความวา 
 
                               (สะอื้นพลางอุมลกูไปนั่งลงบนมาเตี้ย จับใหหันหนาไปทางซาย แลวหยิบธงอเมริกันกับ 
           ตุกตาใสในมือและลอใหเลน  ในขณะที่นางเอาผามาผกูตาให ครั้นแลวดวยสายตายังจองตรงึอยูที่ลูก 
           บัตเตอรฟลายความดีพลางเดินหายเขาไปขางหลังฉากพับ เสียงมีดตกลงกบัพื้น แลวแพรขาวผืนใหญ  
           ที่พาดอยูบนฉาก กถ็ูกกระชากหายไป    บัตเตอรฟลายกระเสือกกระสนออกมาจากขางหลังฉากแพร 
           ขาวผืนนั้นพันอยูรอบคอ แตทวาเปอนเลือด แดงฉานไป บัตเตอรฟลายคลานทุรนทุรายเขาไปกอดลกู 
_______________________________  
                               ๖๖กรมศลิปากร, ตํานานเรือ่งสามกก (กรุงเทพฯ : สํานักพมิพแพรพิทยา, ม.ป.ป),๑๓๔-
๑๓๕ 
                               ๖๗พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ [เหม็งกุยบุน], บทละครรองเรือ่ง
สามกกตอนตัง๋โตะหลงกลนางเตียวเซี่ยน ( ม.ป.ท., ม.ป.ป. ), ตอนที่ ๕ บรรทัดที่ ๔๘-๕๔. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๑ 
 

           แลวก็หมดแรงฟุบอยูกับพื้น     ทันใดนั้นไดยินเสียงพิงเคอรตั้นตะโกนเรยีกชื่อบตัเตอรฟลายอยูขาง 
           นอก)    

                 เสียงพิงเคอรตั้น 
                                                                                       บัตเตอรฟลาย ! 
                              (ประตูดานขวาเปดออกโดยแรง พิงเคอรตั้นกับกงสุลถลันเขามาถึงตัวบัตเตอรฟลาย ผูซึ่งยก       
            มือชี้ไปที่ลูกแลวก็ขาดใจ พิงเคอรตั้นคุกเขาลงทีศ่พ กงสุลตรงเขาไปอุมเด็กกอดไวพลางสะอื้น)๖๘ 
 
               บทละครรองนัน้มกีารพรรณนาความรูสึกของเครือฟา      และแสดงอารมณโศกเศรา
เสียใจ และแคนใจไวอยางแจมชัด  ดังความวา 
 
                     ...พี่มีดขา,โปรดพา,เครือฟาหนี                      จากโลกนี้,นิราศชู,สูสวรรค 
                      พิลาบรบ,จบคาํ,เจารําพรรณ                          มือเจาสั่น,กํามีด,จะกรดีคอ 
                       เหลียวซาย,แลขวา,ผวาวิ่ง                              เหมือนผีสิง,เสียวไส,นาใจฝอ 
                       พ่ีพรอมจา,เครอืฟา,ลาแลวนอ                       ปากพูดจอ,ตาก็จอง,เขาหองใน ฯ คํา            
                                                                       ทยอยโอด 
  ลําลาวเล็ก ๏ พอคอเหวอะ,มีดเลอะ,เลือดตกเปรีย้ง              ก็แววเสยีง,ผัวเรยีก,สําเหนียกได 
                      แคนกแ็คน,รักก็รกั,สลักใจ                               เหลืออาไลย,แลวคลาน,ซานออกมา 
                      โลหิตไหล,กายส่ัน,อยูริก ๆ                              เหง่ือซิก ๆ เซซวน,กําศวญหา 
                       หนามืดหวึง,จวนจะถึง,ทวารา                         สาวเครือฟา,สิ้นชีวาตม,ขาดใจเอย ๖๙ 
 
                เรื่องอีนากพระโขนง  มีการเพิ่มบทบาทของนางนากและนายมาก            เรื่องเดิมกลาวถึง 
นางนากและนายมากวาเปนสามีภรรยากัน      แตไมไดกลาวถึงบทบาทของทั้งสองที่มีตอครอบครวั
และเพื่อนบาน     บทละครรองมีการเพิ่มบทบาทของนายมากใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี  และมี
น้ําใจตอเพื่อนบาน     สวนนางนากเปนภรรยาทีร่กัและปรนนิบตัิสามี    หึงหวงสามี และไมกลัวใคร
ดวย     
                  นอกจากนีเ้รื่องอาลีบาบา  ไดมกีารเพิ่มเติมบทบาทของอาลีบาบา           เรื่องเดิมกลาวถึง  
 _______________________________  
                  ๖๘จาโคโม ปุชชินี,  มาดามบตัเตอรฟลาย, แปลโดย ดุษฎีมาลา[นามแฝง] (กรุงเทพฯ :  
องคการคาครุสุภา, ๒๕๐๕), องกท่ี ๒ ตอนท่ี ๒ บรรทัดที่ ๒๗๕ - ๒๘๓. 
                  ๖๙พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องสาวเครอืฟา , ชุดที ่๔ บรรทัดท่ี ๓๑๓ - ๓๑๘. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๒ 
 
อาลีบาบาวาเปนชายตัดฟนทีม่ีฐานะยากจน         แตไมไดใหรายละเอียดเพิ่มเติมวาเขาเปนคนที่ดีตอ
ผูอ่ืน  แตในบทละครรองกลาวถึงอาลีบาบาวาเปนคนนาสงสาร    เขาอธิษฐานตอพระเจาเพื่อใหทรง
ปลดเปลื้องความทุกข  และอธิษฐานขอใหพระเจาทรงคุมครองประชาชนทั่วไปใหมีความผาสุกดวย  
                 ในสวนของการเพิ่มบทบาทของตัวละครประกอบ   เรื่อง  พระพุทธเจาเสือ       มีการเพิ่ม
บทบาทของพระรามเดโช       เรื่องเดิมกลาวถึงพระยารามเดโชวาไมยอมสวามิภักดิต์อพระเพทราชา       
และคิดกอบกูราชวงศของสมเด็จพระนารายณมหาราช   แตก็กระทําไมสําเร็จ ตอมาเมื่อพระพุทธเจา
เสือข้ึนครองราชยก็ไมไดกลาวถึงบทบาทของพระยารามเดโชอีก      สวนบทละครรองนั้นมีการเพิ่ม
บทบาทของพระรามเดโชวาเขามาสวามิภกัดิ์ตอพระพุทธเจาเสือ         พระพุทธเจาเสือทรงเปนพระ
ราชโอรสของสมเด็จพระนารายณมหาราช    พระรามเดโชจงรกัภกัดีตอสมเด็จพระนารายณมากจึง
ยินดีท่ีจะสวามิภักดิ์ตอพระพุทธเจาเสือ     
                   เรือ่งมหาราชวงศพมา (แผนดนิพระเจาสีปอมินทร)        มีการเพิ่มบทบาทของพระสนม  
เอก    เรื่องเดิมกลาวถึงมิขิงคญีวาเปนหลานสาวของขุนนางชื่อขัมปตหวุนญี      นางผูนี้มีรูปงามและ
เปนพระพีเ่ลีย่งของพระราชกุมารี      พระเจาธีบอทรงหลงใหลนางแตภายหลังเมื่อพระนางศภุยะลดั
ทรงทราบวาพระเจาธีบอหลงใหลมิขิงคญจีึงใสความวานางทําเสนหพระเจาธีบอ       พระเจาธีบอจงึ
ทรงสั่งประหารชีวิตของนางเสีย    บทละครรองมีการเปลีย่นช่ือตวัละครเปนมะเนนซีปน    ธิดาของ
ขุนนางชื่อ เกนนิหวุน และมีการเพิ่มบทบาทของนางวา        เมื่อบิดาของนางนํานางมาถวายพระเจา
สีปอมินทร    มะเนนซีปนปลอมตนเปนมหาดเล็ก       พระเจาสีปอมินทรลอบมาหานางจนพระนาง
ศุภยะลัดทรงจบัได   ทรงสั่งใหประหารชีวตินางเสีย            มะเนนซีปนหวาดกลัวพระนางศุภยะลดั
มาก 
                  เรือ่งราชพงศาวดารพมา ยุค ราชาธิฤทธิ์ ตอนพิศพมาหึง     มีการเพิ่มบทบาทของพระเจา
ฝรั่งมังตรวีา ทรงแสดงความรักตอพระนางมังคละเทวีอยางยิ่ง   ดังบทรองตอไปนี ้
 
  พมาสรวล  ๏ (ฝรั่ง)       แมนสิ้นนอง,พี่กห็มอง,ฤดีดื่ม                 มิรูลมื,รลกึรัก,จนตกัษัย 
                                        บุญประสรบ,พบนาง,เหมือนอยางใจ       พี่ไดใด,ในแควน,แมนใมม ี
                    (มังคละเทวี) แมนขานอย,ลอยโลก,กรมโศกหา           มีชีวา,มิลาราง,ขนางหนี 
                                         ขอมุงปอง,มาฉลอง,ฝาธลุี                       ในชาตินี้,ท่ีประสงค,พระองค 
                                                                                                         เดียว 
                       (ฝรั่ง)         ตั้งแตน้ี,พีจ่ะขอ,พนอนอง                       นางทั้งผอง,อ่ืนอทึก,ใมนกึ 
                                                                                                         เหลียว 
                                        ยามเจาหาย,ทุรายหา,อุราเซียว                  รูศกึเปลีย่ว,พระมณเฑยีร,เจยีน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๓ 
 
                                                                                                       เปนไพร๗๐ 
 
                เรื่องอาลีบาบา   มกีารเพิ่มบทบาทของอาลีดาราวาเปนคนรกัของมอยิอานา            และเขา
เกี้ยวพาราสีเธอดวย   ดังนี ้
 
                   (ดารา)         โอเจาดวง,พวงบปุผา,ผกามาศ                    พี่ไมขาด,ชมกลิน่, ประทนิ 
                                                                                                           หวล 
                                        หรือหมูน้ี,ภุมรินทร,ตามบินกวน               จึงใหนวล,ส้ินสวาดิ์,ขาด 
                                                                                                           อาลยั 
 
              (สรอย)    แมรูปงาม ทรามสวาดิพ์ีม่าดหมาย  สุดแสนเสียดาย   รักหนอมากลายสวาดิ์คะนึง    
                              ความรกัหนักทรวงตรึง  บุญพี่นอย     คงสอยไมถึง  เฝาแตรําพึง มาวอนเอย๗๑ 
 
                การเพิ่มบทบาทของอาลีดาราที่เกี้ยวพาราสีมอยอิานาทําใหเรื่องมีความสนุกสนานมาก
ยิ่งขึ้นเพราะมอีารมณรกัของหนุมสาวเขามาเกี่ยวของ                  

            เรื่องพระพุทธเจาเสือ        มีการเพิ่มบทบาทของกรมหลวงโยธาทิพ        เรื่องเดิมกลาวถึง 
เหตุการณตอนที่กรมหลวงโยธาทิพทรงทราบวาเจาพระขวัญถูกสําเร็จโทษวา       เมือ่ทรงทราบก็ตก
พระทัย       ขอนพระทรวง   ทรงพระกันแสงถึงพระราชบุตรเปนกําลัง     แลวเสด็จขึน้ไปเฝาสมเดจ็
พระพุทธเจาหลวง     แตบทละครรองบรรยายเหตุการณตั้งแตการทราบขาวรายจนกระทั่งกรมหลวง
โยธาทิพเสด็จไปทูลความตอพระเพทราชา  มีบทโศกของกรมหลวงโยธาทิพวา 
 
   เวสุกรรม ๏ (ลูกคู)   พอทรงทราบ,วาบไหว,พระไทยสรา             สมเด็จฟา,กรมหลวง,ทุมทรวงผงึ 
                                    ทรงกรรแสง,แสยงนักหนา,นาพรัน่พรึง       ปมประหนึ่ง,ส้ินชีวัน,วิสัญญีฯ  
                                                      ๒คําโอด (พระพี่เลีย้งขาหลวงชวยกนัแกไข) 
 มอญรองไห ๏ (ลูกคู) พอพลิกฟน,สอ้ืนองค,ทรงกรรแสง(โยธาทิพ)โธชางแกลง,ลูกคนเดียว, 
                                                                                                            เจียวหนะนี ่
 
_____________________________ 
.                            ๗๐พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ [พระศร]ี, บทละครรองเรือ่งราช
พงษาวดารพมา ยุคราชาธฤิทธิ์ตอนพิศพมาหึง, ชุดท่ี ๓ บรรทัดท่ี ๑๑ - ๒๐. 
                   ๗๑แกวตราชู [นามแฝง] บทละครรองเรือ่งอาลีบาบา, ฉากที ่๔ บรรทัดที่ ๑๖ - ๒๓. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๔ 
 
                                 ยังเยาวอยู,รูทําราย,ใครไดมี                          มิควรท่ี,ทําทะนง,ไดลงคอ  
                                โฮยตายแลว, (ลูกคู) แดวดิน้ ,ส้ินสติ              หมดดําริห,ขอนอรุะ,เขฬะสอ 
                                 ทะลึ่งแลน,แสนสังเวช,น้ําเนตรคลอ  (โยธาทพิ)  พุทโธพอ,ฟาพระขวญั,ของ 
                                                                                                        มารดา 
                        (ลูกคู)  ใมแตงองค,ทั้งใมทรง,สนองบาท,                สูบรรยงค,ครัตนาศน,ปราสาท 
                                                                                                         หนา 
                                   คลุมบรรทม,หมหุม,ขยุมมา                           นักสัตฐา,ขาไทย,รองไหตาม๗๒ 
  

                  นอกจากนีเ้รื่องสาวเครือฟามีการเพิ่มบทบาทของคําเจิดใหมากกวาซูซูกี   คําเจิดเปนสาว
ใชของเครือฟาที่รักและภักดตีอเจานายเฉกเชนซูซูกีที่ภักดีตอโจโจซัง   แตคําเจิดมีบทบาทมากกวา
ซูซูกีตรงที่แสดงกริิยาท่ีไมพอใจอยางรุนแรงมากกวาซูซูกี     เมื่อทราบวาสามีของเจานายพาภรรยา
ใหมมา   การแสดงกิรยิาของคําเจิดทีรู่สึกเห็นอกเห็นใจเจานาย      
                                    ๒. ๓. ๒  การลดบทบาทตวัละคร 
                                      การลดบทบาทของตัวละครมีในเรื่อง ราชาธิราช   ตอน    มะสะลุม 
ครองเมือง เรื่องกลาวถึงพระเจาราชาธริาชวาหลังจากทรงมีชัยเหนือมะกรานแลว  พระเจาราชาธริาช
ทรงวางแผนไปตีเมืองเมาะลาํเลิงและเมาะตะมะ          หลังจากนั้นจึงทรงยกทัพไปตเีมืองเมาะตะมะ 
เจาเมืองเมาะตะมะเตรยีมการสูรบ พระเจาราชาธิราชทรงมีชัยเหนือเมืองเมาะตะมะ      และระหวาง
ทางกลับกรุงหงสาวดี     ทรงผานเมืองตกึคลาและยังหาเจาเมืองไมไดจึงทรงคิดยกเมืองใหมะสะลุม             
แตบทละครรองไมไดกลาวถึงบทบาทของพระเจาราชาธิราชในตอนนี้ 
                 นอกจากนีเ้รื่องอาลีบาบามีการลดบทบาทของอาลีบาบา      เรื่องเดิมกลาวถึงอาลีบาบาวา
เมื่อทราบวาพีช่ายของเขาเสียชีวิต อาลีบาบาจึงรับภรรยาของพี่ชายมาเปนภรรยาของเขา     แตในบท
ละครรองมิไดกลาวถึง  
                              ๒.๔  การปรบัตวัละครตางชาติใหเปนตวัละครไทย                          
                                   บทละครรองท่ีมีปรบัตัวละครตางชาติใหเปนตัวละครไทย    เชน             เรือ่ง 
กระเหี้ยนกระหือรือ       มีการปรับตัวละครอันโตนโิย  (Antonio) พอคาชาวเมืองเวนสิวานิชใหเปน
อารีพอคาชาวเมืองจันทบูร     บัสสานิโย (Bassanio)    สหายของอันโตนิโยใหเปนโอปอ    เพ่ือนรัก
ของอารี ไชล็อก (Shylock) ยวิผูมีทรัพย   ใหเปนหลวงผดุงพานิช     ขนุนางชาวจีนผูมั่งมี  และนาง
ปอรเชีย(Portia)  ภรรยาของบัสสานิโยใหเปนไขเพ็ชร   คนรักของโอปอ เปนตน 
_______________________________  

                                ๗๒พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องพระพุทธเจาเสือ(พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓), ชุดที่๓ บรรทัดท่ี ๒๐-๓๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๕ 
 
              นอกจากนี้มีการตั้งช่ือตัวละครใหเหมาะสมกับลกัษณะของตัวละครอีกดวย    เชน อารี เปน
คนมีจิตใจโอบออมอารี  หลวงผดุงพานิชเปนผูที่ทําการคาและชื่อนี้บงบอกอาชีพของตัวละคร   การ
ปรับตัวละครเศรษฐีชาวยิวใหเปนขุนนางชาวจนี    มีความสอดคลองกบัสภาพสังคมไทย  เนื่องจาก
สมัยน้ันชาวจนีเปนผูมีบทบาททางการคามาก              ดงัท่ีมีสมาคมพาณิชยจนี(Chinese chamber of 
Commerce) หรือท่ีเรียกวาเซียงหวย ซึ่งจดัตั้งขึ้นในป  พ.ศ. ๒๔๕๒   สมาคมแหงนี้มีพอคาใหญชาว
จีนที่มีฐานะทางการเงนิและมีช่ือเสียงในการประกอบธรุกิจมาก๗๓               
                  ตัวละครอื่น ๆ ในเรื่องเดิมกถ็กูปรับดวย      เชน กราติยาโนสหายของบัสสานิโย เขาหลง
รักเนริสสาสาวใชของปอรเชีย   ตัวละครนี้กลายเปนนายเพรียวบาวของโอปอ   และหลงรกัเอีย่วบาว
ของไขเพ็ชร          
                  เรือ่ง  สาวเครือฟา  ก็มีการปรบัตัวละครตางชาติใหเปนตัวละครไทยเชนกัน ดังนี ้
                  ๑.  เครือฟา หญิงสาวสวยชาวเหนือที่เลี้ยงชพีดวยการปลูกดอกไมขาย       เธอเปนคนรกั
นวลสงวนตวั มีความรกัและซื่อสัตยตอสามี      อีกท้ังยังรักในเกียรติและศกัดิ์ศรีของตน  ตัวละครนี้
ปรับจากโจโจซังหญิงสาวสวยชาวญี่ปุนทีม่ีความรกัและซื่อสัตยตอสามี     อีกทั้งยังรกัในเกียรตแิละ
ศักดิ์ศรีของตนดวย โจโจซงัเปนหญิงที่ไรเดียงสาและเห็นความรักเปนส่ิงงดงาม     
                   ๒.  รอยตรีพรอมนายทหารชาวกรุงเทพฯ  ทีม่าประจําการที่เมืองเชียงใหม    เปนคนรัก
งายหนายเรว็ ไมรักษาคําสัญญา     และขาดความรับผดิชอบตอครอบครัว   ตัวละครนี้ปรับมาจากตัว
ละครที่ช่ือพิงเคอรตั้น   ทหารเรือชาวอเมรกิันท่ีมาประจําที่นากาซากี้พิงเคอรตั้น      เปนคนที่รกังาย
หนายเรว็ไมรกัษาคําสัญญา    และขาดความรับผิดชอบตอครอบครวั       
                   ๓.  คําเจิด สาวใชของเครือฟา            เปนคนที่รักและซื่อสัตยตอเจานายเฉกเชนซูซูกีที่
จงรกัภกัดีตอโจโจซัง          ตางกันตรงที่คาํเจิดแสดงกริิยาอาการทีรุ่นแรงกวาซูซูกีเมือ่ทราบวาสามี
ของเจานายพาภรรยาใหมมา    
                  ๔.  พระรามพละพาย เพ่ือนของรอยตรีพรอม    เปนที่ปรกึษาของขาหลวงเมืองเชียงใหม  
พระรามพลพายเปนคนมจีิตใจเมตตากรณุาและมีน้ําใจ                 ตัวละครนี้มลีักษณะที่แตกตางจาก
ชาปเลส  เพื่อนของพิงเคอรตั้นซึ่งเปนกงสุลอเมรกิัน      พระรามพลพายเปนพอสื่อใหรอยตรีพรอม
และเครือฟาไดรูจกักนั   อีกทั้งยังเปนผูสูขอเครือฟาดวย     ดังนั้นเขาจึงรูสึกทุกขรอนใจเมื่อทราบวา
รอยตรีพรอมไมซ่ือสัตยตอภรรยา    ในขณะที่ชาปเลสไมไดเปนพอสื่อใหพิงเคอรตั้นจงึไมไดแสดง
อาการเดือดรอนใจเทากับพระรามพละพาย  
 
_______________________________                                

                            ๗๓สรุปความจาก พรรณี บัวเล็ก, สยามในกระแสธารแหงการเปลี่ยนแปลง : 
ประวตัิศาสตรไทยตั้งแตสมยัรชักาลที่ ๕ ( กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๑) ,๑๐๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๖ 
 
                   ๕.   เจาสายน้ําผึ้ง เปนเจาทางเหนือท่ีมีฐานะร่ํารวย เปนคนโสดที่วางทาและทะนงตน 
อีกท้ังยังถือยศถาบรรดาศักดิด์วย    ตัวละครนี้ปรับมาจากตัวละครชื่อยามาโดรีซึ่งเปนเชื้อพระวงศ
ชาวญี่ปุนที่มีฐานะร่ํารวย       ยามาโดรีเคยมีภรรยาหลายคนและไดหยาขาดจากภรรยาแลว  เขาเปน
คนวางทาและทะนงตน               
                  ๖.  จําปา   ภรรยาใหมของรอยตรีพรอม   เปนหญิงชาวกรุงเทพที่มีหนาตาสะสวย   แตมี
ทาทีท่ีเยอหยิ่งและกาวราว       ตัวละครนี้ปรับมาจากเคท ภรรยาใหมของพิงเคอรตัน้    เคทเปนหญิง
ชาวอเมริกันท่ีมีความเมตตากรณุา     
                  ๗.  ตุสีปายเปนนกับวชที่ใหความสําคัญกับเชือ้ชาติ          เขาไมเห็นดวยกบัการแตงงาน
ระหวางเครือฟากับรอยตรพีรอม      ตวัละครนี้ปรับมาจากลุงของโจโจซังซึ่งเปนนักบวชทีย่ึดมั่นใน
ศาสนามาก      
                  ๘. พอแดง     บุตรชายของเครือฟากับรอยตรพีรอม         ตวัละครนี้ปรับมาจากทรับเบลิ      
บุตรชายของโจโจซังกับพิงเคอรตั้น       
                  การดัดแปลงตัวละครทําใหบทละครรองมีความแปลกใหม   และมีความสนุกสนานมาก
ยิ่งขึ้น          การเพิ่มตวัละครและการเพิ่มบทบาทของตัวละครทําใหมีเหตุการณที่ตัวละครเกดิความ
ขัดแยงกัน เชน เรื่องมหาราชวงศพมา(แผนดินพระเจาสปีอมินทร)  มกีารเพิ่มบทบาทของพระสนม
ซึ่งทําใหเกิดความขัดแยงระหวางพระนางศุภะยะลัดกับพระสนม     และบทบาทของตัวละครท่ีเพิม่
เขามาชวยสรางบรรยากาศในเรื่อง    เชน    เรื่องอีนากพระโขนง   เพิ่มบทบาทของขรัวเตะซึ่งทําให
เกิดความขบขนั    สวนการตดัตัวละครทําใหเรื่องดําเนนิอยางรวดเรว็ยิง่ขึ้น     นอกจากนี้การปรับตวั
ละครตางชาตใิหเปนตัวละครไทย       ทําใหมีความสอดคลองกับเรื่องที่กลาวถึงคนไทยในสมยัของ
ผูประพนัธ  
 
ฉาก 
                  ฉากมีความสําคัญตอละคร     ดังท่ีซูไรมาน    เวศยาภรณกลาวถึงหนาทีส่ําคัญของฉากวา
“ เปนสถานทีท่ี่เปนสิ่งแวดลอมหรือสภาพแวดลอมสําหรับตัวละคร       และเปนที่สําหรับการแสดง
สถานที่น้ีไดรบัการออกแบบเพื่อที่จะเนนการกระทําและความขัดแยงของตัวละคร           ดังนั้นการ
สรางจึงมีวตัถปุระสงคสําคัญคือมีไวเพ่ือการจัดการแสดง ”๗๔ 

                     ฉากของละครรองไดรับการพัฒนามาจากละครรํา  อารดา          สุมิตรกลาวถึงฉากของ
ละครรําสรุปวา   แตเดิมละครรําของไทยไมมีการเปลีย่นฉากตามทองเรื่อง     จึงไมมกีารปดเปดฉาก   
___________________________ 
                               ๗๔ซูไรมาน เวศยาภรณ, ฉากละคร ๑ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๑),๑๑๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๗ 
 
และไมมีการสรางฉากหรือประดับประดาอะไรเลย     เปนเวทีวาง ๆ   มีมานสีพ้ืน ๆ ผืนใหญกัน้เปน 
เปนฉากตายตวัอยูดานหลัง     มีทางสําหรับตัวละครเขาออกอยูสองขาง   ตรงกลางทีเ่วทีแสดงมเีตียง
ตั้งอยูเพียงตัวเดียวเทานั้น  และเนื่องจากไมมีการสรางฉากประกอบนีเ้อง จึงตองใชฉากแบบบรรยาย
ซึ่งมีอยูในบทที่ใชรอง  คนดจูึงวาดภาพเอาจากเนื้อรองทีไ่ดยินประกอบกับทารํา๗๕ 
                 ละครรองมกีารแสดงบนเวที มทีี่ใหคนดูขางหนาเวที เวทีมหีลืบสองขาง  มีฉากและมีการ
เปดปดฉาก เมือ่จบการแสดงชุดหนึ่ง ๆ เวลาเปดฉากจะมกีารส่ันกระดิ่งและเมื่อปดฉากสุดทาย จะมี
การรองเพลงสรรเสรญิพระบารมี มีการเปลี่ยนฉากตามทองเรื่อง๗๖     
                  ดังนั้นฉากของบทละครรองมิไดหมายเฉพาะสวนประกอบบนเวทีเทานั้น            หากยัง
หมายถึงสภาพแวดลอม  สถานที่   และเวลาในเรื่องดวย         ผูวจิัยจึงศึกษาฉากที่สะทอนภาพสังคม
และวัฒนธรรมไทย  ฉากทีป่ระสานกับศลิปะแขนงอื่น   ฉากที่นาสะพรึงกลวั  ฉากในประวัติศาสตร 
ฉากที่ขับเนนอารมณความรูสึกของตัวละคร    ฉากที่แสดงบุคลิกลักษณะนิสยัของตวัละคร       ดังนี้ 
 

   ๑. ฉากท่ีสะทอนภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย   
       บทละครรองประพนัธในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว  จนถึง

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล       ดังนั้นจึงมีฉากที่สะทอนภาพสังคมและ
วัฒนธรรมไทยในสมยันั้น เชน 
                          ๑ . ๑  การลําดับชนชั้นทางสังคม 
                                   สังคมในบทละครรองประกอบดวยสมาชิกที่เปนคนในเมืองหลวง      และคน
ในชนบท  ซึ่งมีชวงชั้นทางสังคม (social stratification)๗๗ และหากใชเกณฑสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
___________________________ 
                             ๗๕อารดา สุมิตร,  “ ละครในของหลวงในสมัยรัชกาลท่ี ๒ ” (วิทยานิพนธปรญิญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   บัณฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๑๖), ๔๗. 
                             ๗๖จันทิมา พรหมโชติกุล.  “ วิเคราะหบทละครรองของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ 
นราธิปประพนัธพงศ ” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑติ      สาขาวิชาภาษาไทย   บัณฑิตวิทยาลัย     
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมติร, ๒๕๑๘),๖๘.  
                               ๗๗ผจงจิตต      อธิคมนันทะ         ใหความหมายของการจัดลําดับชวงชั้นทางสังคมไวใน
หนังสือ     “ การจัดลําดับชวงชั้นทางสังคม ” วา     เปนระบบซึ่งใชเพื่อแบงแยกระดับความแตกตาง  
(different levels)  ของตําแหนงของแตละบุคคล    หรือชวงชั้นของศักดิ์ศรีหรือสถานภาพของบุคคล       
และลกัษณะความแตกตางของชุมชนเมื่อเปรียบเทียบกนั     ตลอดจนการเปลีย่นแปลงระดับของคน
ในแตละสังคมแตละกลุม   การจัดลําดับชวงช้ันทางสังคมมี  ๓ ประเภท  คือ         วรรณะ  ฐานันดร
และชนช้ัน   ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะชนชัน้ทางสังคมเทานั้น           

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๘ 
 

และสังคมเพื่อนํามาลําดับชนชั้นทางสังคม๗๘พบวา  สมาชิกของสังคมในบทละครรองประกอบดวย
คนสามชนชั้น คือชนช้ันสูง  ชนชั้นกลาง   และชนชั้นลาง ในสวนของชนชั้นสูงนั้น   ไดแก ขนุนาง
ที่มีตําแหนงในระดับสูง  เชน เจาพระยา และพระ รวมทัง้มีเศรษฐีดวย   บทละครรองในรัชสมัยของ
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว    มีตัวละครขุนนางในระดับเจาพระยา  ๗    เรื่อง   ไดแก 
กลับรายกลายดี    จับปลาสองมือ  ดีแตก รกัลังเล ลมินสุเบอ  อมพะนัม และอยัมพะทนัตา    ขุนนาง
ระดับพระ ๒ เรื่อง     ไดแก  เจียมกับเจอ และ  ตนรายปลายดี สวนบทละครทีก่ลาวถึงเศรษฐีมี    ๓ 
เรื่อง  ไดแก  แกเผด็    เกีย้วกนัอยางเผ็ดรอน    จั๊กะแหลน และเมยีบ  
                  บทละครรองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว              มีตัวละคร
ขุนนางระดับเจาพระยา  ๑๒   เรื่อง ไดแก   กินดิบ    กระเหี้ยนกระหือรอื        กลืนไมเขาคายไมออก      
ใกลเกลือกินดาง คําหมอเทวะดา  ชูโชค  โชคดีมีผิด  ตั้งจติคิดคลั่ง นํ้าคาํมนุษย ผะอืดผะอม  เลยตาม
เลย  เหมาะทาควาเหลว ขนุนางระดับพระ  ๗ เรื่อง ไดแก  กลแตก กินดิบ    จับดําถลาํแดง จากทั้งรกั   
โชคดีมผีิด น้ําสบถ เพ็ชรนํ้าเงิน   สวนบทละครทีก่ลาวถึงเศรษฐีมี ๒    เรื่อง   คือ ทนยาก และ เลือก
ขางราย 
                  บทละครรองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จปกเกลาเจาอยูหัวนั้น         มตีัวละครขุนนาง
ช้ันเจาพระยา  ๑๒ เรื่อง ไดแก  กนกนารี จนัทรจากฟา     เจาหญิงอาหรบั    ชอกุหลาบ         นางสาว
ไกรลาศ    ดาราแหงยาจก  นิ้วเพ็ชร    เพช็รตัดเพ็ชร     แมหัวเรือใหญ รักระวางรบ    สนองคุณ  สาย
เสียแลว    และมีบทละครรอง  ๗ เรื่อง  ทีก่ลาวถึง ขนุนางชั้นพระ ไดแก    กนกนาร ี    จันทรจากฟา    
ดาราแหงยาจก เพ็ชรตัดเพ็ชร    เย็นจริง       รักระวางรบ สนองคุณ      นอกจากนี้มีบทละครรอง  ๔ 
เรื่อง ที่กลาวถงึชนชั้นสูงที่เปนเศรษฐีไดแก ขวญัใจโจร    สนองคุณ   เสนหผัวรัก          และเยน็จรงิ          
                 บทละครรองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลนัน้     ไมปรากฏ
บทบาทของขุนนางชั้นเจาพระยา   แตมกีารกลาวถึงขุนนางชั้นพระจํานวน ๑ เรื่อง ไดแก เพลงเสนห  
และมีบทละครจํานวน ๒ เรือ่งที่กลาวถึงเศรษฐี ไดแก คนดีท่ีโลกลืม    ดอกโสนบานเชา    และคนดี
ที่โลกลืม                  
 
___________________________ 
                            ๗๘สัญญา   สัญญาวิวัฒน, หลกัสงัคมวิทยา    (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวฒันาพานิช, 
๒๕๒๓), ๑๒๑. กลาวถึงการแบงชนชั้นวายึดถือตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม       อิทธิพล
ตอสาธารณะ  ช่ือเสียงวงศวาน แบบชีวติ     และระดับแหงปญญา                 วิทยานิพนธฉบับนีแ้บง
ชนชั้นตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจ หมายถึง     อาชีพหรือรายได
จากการประกอบอาชีพ     สวนสถานภาพทางสังคมหมายถึงตําแหนง ยศ หรือฐานะที่แสดงถึงความ
สูงต่ําของบุคคลเมื่อเปรียบเทยีบกับบุคคลอืน่ในกลุมหรือในสังคม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๙ 
 
                  จากที่กลาวมาจะเห็นวา   บทละครรองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาอยู
หัวจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  มีตัวละครที่เปนขุนนางชั้นสูงมาก    เมื่อ
ถึงรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  ขุนนางชัน้สูงมีนอย   และเศรษฐีท่ีไมใช
ขุนนางกลับมมีากกวา ทีเ่ปนเชนน้ีเพราะบทละครรองมีความสัมพันธกบัสังคม   กลาวคือ     รัชสมยั
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลมีประกาศการยกเลิกบรรดาศักดิ์ในพระปรมาภิไธย
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล๗๙   ชนชั้นขุนนางคอย ๆ หมดไปจากสังคม  ดังนัน้
บทละครรองในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวอานันทมหิดลจึงไมมีขนุนางระดับสูง  
                   บทละครรองทกุรัชสมัยมตีัวละครที่เปนชนชั้นกลางซึ่งมีอาชีพหลากหลายในสังคม   
ไดแก   ขนุนางในระดับกลาง    ขาราชการตาง ๆ   เชน  ทหาร   แพทย   พยาบาล   นายอําเภอ       ผู
ประกอบธรุกจิสวนตวั ไดแก พอคา  เจาของโรงสี เจาของโรงงาน เจาของสถานบันเทิง     ผูมีอาชพี
อิสระ   ไดแก ทนายความ และชางเขยีนอิสระ ผูที่ทํางานเปนลูกจางตามหางรานตาง ๆ     นอกจากนี้
มีผูปกครองสวนทองถิ่น เชน กํานัน ดวย    และมีขุนนางมากที่สุด               บทละครรองมักมีทหาร
เพราะทหารมบีทบาทสําคัญในการปกปองบานเมือง      
                    นอกจากนี้มตีัวละครท่ีเปนชนช้ันลางดวย     ชนชั้นลางมบีทบาทในการรับใชชนชัน้สูง  
และไมไดรับเกียรติและการยอมรับจากคนในสังคม    บางครั้งยังถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจากชนชัน้ที่
สูงกวาดวย  ชนช้ันลาง ไดแก คนรับใชในบาน  คนทําสวน    โสเภณี        หญิงบาร       คนหาบของ
ขาย     คนงานในเกาะ และกรรมกร  เปนตน  
                  ฉากในบทละครรองสะทอนใหเห็นวาชนชั้นสูงมีสภาพชวีิตความเปนอยูที่สะดวกสบาย   
เชน           ในเรื่อง ดอกโสนบานเชา บรรยายบานของเศรษฐีนีช่ือกระแจะวา 
 
                                                                                 ฉากหนึ่ง 
                      จัดเปนบริเวณสนาม  ในสวนไมดอก... 
            ใตซุมพุมกลางมีเกาอี้ยาวชนิดทนแดดทนฝน        ดานหนึ่งเห็นเฉลียงคฤหาสน    มีบันไดหิน 
             ประตูหนาปดเปดเขาออกได  ที่ฉลียงปกคลุมดวยพันธุไมเลื้อยพองามตา๘๐ 
 
                  ในเรื่องดอกโสนบานเชา   บรรยายบานของเศรษฐีชื่อเมตตาวา  
 

    ___________________________ 
                               ๗๙ส. พลายนอย, ขุนนางสยาม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๗), ๒๖๕-๒๖๖. 
                               ๘๐จวงจนัทน จันทรคณา [พรานบูรพ],บทละครรองเรือ่งคนดีที่โลกลืม(ม.ป.ท., ๒๕๑๑), 
ฉากที่๑ บรรทดัที่ ๑-๔.                                                                                                                                        

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๐ 
 
                    จัดเปนเฉลียงตึกทันสมัยในกรุงเทพฯ บริเวณมีสวนดอกไม  มีเกาอ้ีสนาม พองามตา ใหนั่งได 
           ๔ คน เปนอยางนอย สมมติเวลาเชา 
            ตัวละคร...เชิดและชอบ แตงกายอยางคนงาน กําลังรดนํ้าตนไม และทําความสะอาดอยูดวยกัน๘๑ 
 
               ชนชั้นกลางมีชีวิตความเปนอยูที่สบายพอสมควร เชน การบรรยายบานของจิตตวา 
 
        ฉาก             บริเวณบานใหมของรอยตรีจิตต พีระกุล  เห็นเฉลียงลกูกรงและบันใดลอมดวยรั้วไมโปรง, 
                            ทาสีขาว    กระถางไมตั้งไวเปนระยะ     ตามริมรั้ววางโตะ,เกาอ้ีเรียบรอย    ในงานวันเกิด 
        เวลา             ใกลค่ํา  ประดับไฟฟาราวตามพุมซุมและเตน๘๒ 
 
                  นอกจากนีเ้รื่องน้ีบรรยายฉากบานของเจียมซึง่มีความเรียบงายวา 
 
       ฉาก              สวนดอกไมกระจุมกระจิ๋ม   เห็นดานหนึ่งของเรือนฝากระดาน  มีหนาตางประตูเปดปดได 
                           ไมเอนตนหนึ่งอยูใกลหนาตาง   กระเชากลวยไมหอยอยูกับชายคา    ใกลบันใดชานเรือนมี 
                            แครนั่งเลน มีรั้วไมกึ่งเปนเขตบริเวณ 
        เวลา             หัวค่ํา     ในคืนเดือนหงาย      ตัวละคร    ไมมี   เปดฉากวาง๘๓ 
 
                 สวนชนชั้นลางมชีีวิตความเปนอยูที่ยากลําบาก เชน หยาด ในเรื่องคนดีทีโ่ลกลืม  อาศัย
ในหองแถวราคาถูก ดังนี ้

 
ฉากสอง 

                แปลงเปนหองแถว  คาเชาราคาต่ํา 
           ดานในตรงกลางเปนประตู  เปดมองเห็นผูคนเดินผานไปมาได ภายในคูหาเดียวนั้นจัดเปนที่นอน 
            ดานหนึ่ง   ที่นอนยกรานแทนเตียง  ปูเสื่อแทนที่นอนนุม  มุงหมอนเกาขาด     และใตรานเตียงมี 
            ตะกราแทนหีบหอของ ดานครัวมีเตาไฟ,กระทะ,หมอขาว,ฟนและขวดน้ําปลา,ไหใสน้ํา     ไมมี 
 
 
___________________________ 
                               ๘๑จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งดอกโสนบานเชา (ม.ป.ท., 
๒๕๑๑) ฉากท่ี ๑ บรรทัดที่ ๑-๔. 
                               ๘๒จวงจนัทน จันทรคณา [พรานบูรพ],บทละครรองเรือ่งจนัทรเจาขา, พิมพครั้งที๒่ 
( ม.ป.ท., ๒๕๒๖),ฉากท่ี๒ บรรทัดที ่๑-๔.     
                               ๘๓เรื่องเดยีวกัน,ฉากที่๑ บรรทัดท่ี ๑-๔.     
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๑ 
 
            ระเบียบ ๘๔ 
 
                  นอกจากนี้ เชษฐ ในเรื่อง พี่รวมทองนองรวมไส  มีความเปนอยูอยางยากลําบาก  ดังนี้ 
 
                                                                                          ฉากแรก 
                            จัดเปนเรือนนา เกือบจะวาไมเปนรูปเรือน จุนค้ําพอเปนรางอยูได  ตั้งอยูดานซาย          มี 
              มีบรรได ไมไผพาด แหวงฝา หลังคาโหว หนาตางเล็ก  ประตูเปดเอียงอยู  ดานขวาเปนโรงมุงจาก 
             ไมดีกวาหลังคาเรือน สี่เสาโปรงไมมีฝาเปนโรงตีเหล็ก มคีอน ทั่งและเตาถาน เศษมดีพรา       จอบ 
              เสียม ทิ้งอยูบาง ขาง ๆ มีถังหรือตุมน้ํา ใชกระลาหรือกระบวยแขวนไวใกล ๆ สําหรับตัก ดานหลัง 
              เปนรั้วไมผุ ๆพัง ๆ กองฟางโกรนอยูถดัจากรั้วไป แสดงวาถูกละเลยมานาน ในโรงตีเหล็กมีมายาว 
              พอเอนหลังไดตัวหน่ึง 
                           เวลา สมมุติวาเปนบาย มีแครหรือทอนไมใหญพอนอนไดบางในบริเวณขางเรือน๘๕ 
 
                  ฉากเกีย่วกับชีวิตความเปนอยูของตัวละคร   สะทอนใหเห็นวาชนชัน้สูงในสมัยน้ันไดรับ 
ความสะดวกสบาย และความมีฐานะดีทําใหเปนคนที่มหีนามีตาในสังคม            ชนชั้นกลางมีความ
สบายตามอัตภาพ    สวนชนชั้นลางไมไดรบัความสะดวกสบาย  และมคีวามยากจน  ทําใหถูกดูหมิน่ 
ดังที่คุณนายกระแจะรังเกยีจและดูหมิ่นหยาดวา 
 
                        เปนก็เพยีงสาวใช                                ควาไขวเกาะคุณผูชาย 
                        จะฉุดใหตกมาตาย                              หรือหมายจะรั้งตัวลอย 
                        ศึกษากจ็ะพาวุน                                  สกุลก็จะเสื่อมถอย 
                        ทุกอยางจะซ้ําตามพลอย                      เห็นรอยจะตองรางรา๘๖                
 
                  ในเรื่องดอกโสนบานเชา    มีการดูหมิ่นชนชัน้ลางเชนกัน    ดังที่เนียมหามปรามบุตรี
ไมใหไปคบหากับเชิด   และดูหมิ่นเชิดวา 
___________________________ 
                            ๘๔จวงจันทน จันทรคณา [พรานบูรพ],บทละครรองเรือ่งคนดีท่ีโลกลืม, ฉากที่๒ บรรทัดท่ี 
๑-๕.                                                                                                                                                     
                            ๘๕จวงจันทน จันทรคณา [พรานบูรพ],บทละครรองเรือ่งพีร่วมทองนองรวมไส (ม.ป.ท., 
๒๕๑๑), ฉากที่ ๑ บรรทัดที่ ๑-๗. 
                            ๘๖จวงจันทน จันทรคณา [พรานบูรพ], บทละครรองเรือ่งคนดีที่โลกลืม , ฉากท่ี ๑บรรทดั
ที่๒๓๔-๒๓๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๒ 
 

                  เนียม  ___                     หมั้นตองเปนหมั้น นี่ผูดี โนน-เด็กวัด     จําไวนะเนียน๘๗ 
 
                  ในเรื่องดอกโสนบานเชา    มีการดูหมิ่นชนชัน้ลางเชนกัน    ดังที่เนียมหามปรามบุตรี
ไมใหไปคบหากับเชิด   และดูหมิ่นเชิดวา 
                  มีขอสังเกตวาชนชั้นสูงไมไดดหูมิ่นชนช้ันลางเทานั้น หากยงัดูหมิ่นชาวตางชาติดวย เชน 
ในเรื่องกนกนารี  พระยาศรสีิริศักดิ์ และมยุรา เหยียดหยามกนกวา 

 
      (เจาคุณ)    บอกจริง ๆ ,หญิงท่ีพา,เอามาดวย              เปนบาวชวย,เอามาใช,ใชไหมหวา 
       (มยรุา)      รับเสียเถิด,วาอีลาว, ชาวปลารา                 เปนภรรยา,ของคุณพ่ี,มิใชใคร๘๘ 
 
                  ในเรื่องกนิดิบ กลาวถึงคุณหญงิสอนวาดูหมิ่นคนจีนวาต่ํากวา ดังนี ้
 
                  ...คุณหญิงวาหลวงบรรณรักษ เขากาํลังชตาขึ้นมผีูสนับสนุนเขามาก   ถึงอายุมากเดก็รักกันแลวก ็
           ใมใชธุระของเรา ปลอยใหมันตามกันไป ฤายกใหกะเจกกะจีนนะดีที่ไหน เราเผาพันธุ  ....๘๙   
 
                  ฉากในบทละครรองสะทอนใหเห็นวาสังคมไทยในสมัยของผูประพนัธมีการลําดับชน
ช้ันทางสังคม และมีความขัดแยงระหวางชนชั้นดวย 
                          ๑. ๒ การพฒันาสังคม 
                                 ฉากในบทละครรองสะทอนภาพการพฒันาสังคม      เชน              การพัฒนา
คุณภาพของประชากร  ในสมัยนั้นบรุุษและสตรีมีสิทธิทีเ่ทาเทียมกนัในดานการศกึษา       และผูท่ีมี
ฐานะดีมโีอกาสไดรับการศกึษาที่สูงขึ้น      เชน   ในเรื่อง รักระวางรบ     กลาวถึงสมรรถวาศกึษาใน
มหาวิทยาลยั          นอกจากนี้มีบุรษุและสตรีท่ีไดรับการศึกษาจากตางประเทศดวย       เชน    มุกดา  
ในเรื่อง  ตนรายปลายดี  ไปศกึษาที่ยโุรป  สะทอนวาการศกึษาจากเมืองนอกทําใหไดรับการยอมรับ
จากสังคม     และมณี  ในเรื่องกระดังงาไทย  ไปศึกษาท่ีประเทศอเมรกิา     สะทอนภาพสตรไีทยใน
สมัยน้ันที่มโีอกาสทางการศกึษามากขึ้น  
____________________________ 
              ๘๗วงจันทน จนัทรคณา [รักรอย], บทละครรองเรือ่งดอกโสนบานเชา,  ฉากที๑่บรรทัดท่ี
๘๘. 
                      ๘๘แมระเบียบ[นามแฝง], บทละครรองเรือ่งกนกนารี, ชุดที่ ๒ บรรทัดที่ ๖๘- ๗๑. 
              ๘๙พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ[หมากพญา] ,บทละครรองเรือ่ง
กินดิบ (ม.ป.ท., ม.ป.ป), ชุดที่ ๒ บรรทดัที ่๔๘-๕๐. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๓ 
 
บทละครรองสะทอนวา  แมสตรีจะมโีอกาสไดรับการศึกษามากยิ่งขึน้    แตสตรกี็ยงัมีสิทธิบางอยาง
ที่ไมเทาเทียมกับบุรษุ เชน สิทธิในการเลอืกคูครอง บรุษุมีสิทธิในการเลือกคูครองมากกวาสตรี ดังที่
หวนกลาววา 
 
อมตึก  ๏    (หวน)      เกิดมาเปน,สัตรี,นีย่ากนัก               คุณลุงรัก,กักขงั,เหมือนชังหลาน 

                            ทานไมรู,จกัรกั,งมดักดาน               เอาใจทาน,เปนประมาณ,มาเปนเรา๙๐ 
 
        การสะทอนภาพสิทธิสตรีดานการเลอืกคูครองสะทอนภาพสังคมไทยในสมัยนั้น      เพราะ 

กฏหมายในสมัยนั้นอนุญาตใหบิดามารดาเปนผูยินยอมใหหญิงมีการสมรส ได      หลุยส    ดูปลาตร 

กลาววา     “ บิดามารดามีสิทธิบังคับใหสามีเอาบุตรีของตนมาคืนได  และสามารถแยกหญิงจากชาย
ได   เพราะการสมรสทําไปโดยบิดามารดาหญิงไมไดรูเห็นดวย ๙๑   
               นอกจากนี้ในดานการเปนคูสมรส  สตรีในสมยันั้นมีสิทธิต่ํากวาบุรษุ   กลาวคือ       บุรุษมี  
ภรรยาหลายคนได ๙๒ เชน ในเรื่องจันทรจากฟา  สาวเครอืฟา  เสนหผัวรัก   และ รูใมถึงจําพวกจับใจ 
สวนสตรีมีสามีไดเพยีงคนเดียวเทานั้น๙๓      ในเรื่อง เครอืฟา แสดงความรูสึกเจ็บปวดของเครือฟาที่
สามีไปมีภรรยาใหมวา        
 

         เกริ่นอนาถเคลาซอฝรั่ง ๏  สงสารเอยสดุที่วาจะแสนสงสาร      สงสารเจาสาวแสนสวย   จวนเจียนสาว 
                                                 เจาจะมวยเสียดวยแสบหัวใจ จะโทษผัวหรือตัวเขาก็เปนชาย   มนุษยทั้งหลาย 
_______________________________ 

                 ๙๐พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธปิประพันธพงศ, [ประเสรษิฐอักษร]บทละครรอง
เรื่องปนละวนปนละเก, ชุดที ่๑ บรรทัดท่ี ๔๖ - ๔๙. 
                   ๙๑หลุยส ดูปลาตร,สถานะของหญงิมีสามีในสยาม, แปลโดยไพโรจน กัมพูสิริ  

(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๔๐), ๓๗. 
                    ๙๒ ธานินทร กรยัวิเชียร, “ สิทธิของสตรีในกฏหมายไทย” ใน สทิธิสตรี     ประวัตแิละ 

ววิัฒนาการของการเรียกรองสิทธิสตรีไทย (กรุงเทพฯ:เรือนแกวการพมิพ, ๒๕๒๕), ผ๓. กลาวถึง
ชายที่เปนขาราชการจะมภีรยิาหลวงไดคนเดียว  โดยยกคาํอธิบายกฏหมายลักษณะผวัเมียและมรดก
ของพระยาปฤชามาตย ซึ่งอธบิายเกีย่วกับกฎหมายที่บังคับใชในอดตีจนถึงสมัยรัชกาลที่หา     โดย
กลาววา  “ แมขาราชการผูน้ันจะไดมีภรรยาแตงหลายคนก็ดี ก็ตองดูวาใหใครขึ้นเปนภรยิาหลวง
เพราะภรยิาหลวงจะมีหลายคนไมได...” 

         ๙๓หลุยส ดูปลาตร,สถานะของหญิงมสีามีในสยาม, ๔๙. ยกกฏหมายลกัษณะผวัเมียไววา  
“ เปนสัตรีภาพอยาใหมีชายสัมผัสถูกตองตัวถึงสอง ”  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๔ 
 
                                                  พากันหลงนิยม รดมออกปากวาเขามีเมียมากก็ได ครั้นจะไปโทษนางเมียใหม 
                                                  ฤาดกู็ไมสมควรจะโทษทั้งจะโกรธเขาก็ไมไหว ธรรมเนียมรวมสามี ก็เปนวิธี 
                                                   ของลาวแลไทย...๙๔ 

 
                  บทละครรองสะทอนใหเห็นวา      การที่สตรมีีสิทธิที่ต่ํากวาบุรุษในดานการเลือกคูครอง
และการเปนคูสมรส   ทําใหสตรีบางคนมคีวามทุกขมาก 
                  ฉากสะทอนใหเห็นวาสมัยนั้นมีการพัฒนาคณุภาพชวีิตของประชาการดวย   เชน       การ
พัฒนาคมนาคมและการสื่อสาร  ในดานการคมนาคม    เรื่องเหลืออด     มีฉากที่กลาวถึงสถานรีถไฟ         
และสอางเตรยีมตัวเดนิทางโดยรถไฟ  ดังนี ้
 
             ฉากในเสตชั่นรถไฟ ดนตรีทําเพลงโล ตวัลครมีคนโดยสารลงจากรถ กลุขีนของเอะอะ พนักงาน 
             รถไฟดูแล นายสอางถือกระเปาเคร่ืองเพ็ชรมา มียายแกกถ็ือกระเปาตามลงจากรถมา๙๕ 
 
                  เมื่อมีการสรางถนนหลายสายขึ้นในเมืองหลวง         ยอมทาํใหการคมนาคมเปนไปอยาง
สะดวก    เรื่องจับดําถลําแดง   กลาวถึงสุทธริักษวาใหคนขับรถไปรับการะเวก      จนทําใหบิดาของ
เธอเขาใจผดิ    การที่ตวัละครมีรถยนตใชสะทอนใหเห็นวา     สมัยนัน้มีการพัฒนาการคมนาคมและ 
และผูที่มรีถยนตขับ   เปนคนมีฐานะดี  มคีวามทันสมัย        

      ดานการส่ือสาร    ในเรื่องบรมะหึง   แสดงถึงการส่ือสารท่ีใหความสะดวก        รวดเรว็ 
เชน  การใชโทรศัพท  ดังนี ้  
 
    (สยุน)   ใครบอกวา (เพทาย) โทรศัพท, เรารับสาย       ทราบความหมาย,ขยายบิด,ปดไมอยู 

      ฉาลูกศิษย,หลวงสําราญ,ทานเปนคร ู           เขานัดให, ไปประตู,ใหมพบกัน๙๖ 
 
 
___________________________ 

                ๙๔พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธปิประพันธพงศ, [ประเสรษิฐอักษร]บทละครรอง 
เรื่องสาวเครอืฟา , ชุดที่ ๔ บรรทัดที่ ๒๒๔ - ๒๓๑.                                          
                            ๙๕พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ [พระศร]ี, บทละครรองเรือ่งเหลอือด 
(พระนคร :โรงพิมพกองลหุโทษ, ๒๔๕๓), ชุดที่ ๔ บรรทัดที่ ๑ -๕. 
                            ๙๖พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ [พระศร]ี , บทละครรองเรือ่งบรมะ
หึง  (พระนคร : โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๔), ชุดที่ ๔ บรรทัดที่ ๖๘-๗๐. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๕ 
 
                  บทละครรองสะทอนใหเห็นวาในสมัยของผูประพันธ               ประเทศไทยมีการพัฒนา
สังคมใหเจรญิ ทั้งดานการการศึกษา  การคมนาคม และการสื่อสาร    อยางไรก็ตามในดานสิทธิสตรี
สตรียังมีสิทธท่ีิไมเทาเทียมบุรุษทั้งดานการเลือกคูครองและการเปนคูสมรส 
                          ๑. ๓  เหตกุารณบานเมือง 

                      ฉากสะทอนใหเห็นเหตุการณบานเมือง เชน     ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว คนเริ่มมีความรูทางการเมืองมากขึ้น   เชน      รูจกัการปกครองในระบอบ
ประชาธิไตย             ในเรื่องร,ศ ๓๒๙  มีการสรางจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตวา   ในปพ.ศ. ๒๖๕๓ 
ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย      เชน  ในสมัยน้ีมีการหา
เสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และมกีารเสนอนโยบายใหสภาพิจารณา    ดังนี้                        

 
(เหตุเหลือเห็น)  ฉากถนนหลวง มียกพื้นที่เทศนาปกธงเทียว    ตัวลคร   มีราษฎรชมุนุม นายบําเรอ 
                          อยูบนยกพื้น ถกถาตัวไดเปนเม็มเบอปาลิเมนต    คิดจะใหออกกฎหมายใหแกเก็บ 
                          อากรที่นาตามผลที่ได   ใมใชตามไร แลคาทดน้ําใหเลิก   และใหมีที่ชุมนุมชาวนา  
                           สําหรับออกความเห็นในการเฉภาะแขวงขึ้นในตําบลนี้เอง       ขอใหรัษฐบาลลด 
                           ดอกเบี้ยเงินลวงหนา ทดลองทุนชาวนา แลใหมีหวัหนาสรางฉางใหญ รับพักเขา 
                           แลพืชพรรณผดัรอราคาดี กจิที่ควรคิดนั้น การไถดวยเครื่องจักรเกีย่วดวยจักรใช 
                           ลิขวิดแอก็ยังแพงอยู ควรจะหาพรรณอไรที่ทําไดปละ ๔ เที่ยวที่ประชุมจะไดคิด...๙๗ 

 
                  รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีการสงเสริมกิจการเสือปา    เรื่อง
หลวงวจิารณไปนา มีฉากที่กลาวถึงการยกกองเสือปา ดังนี้ 
 
                (ฉากทุงนา)    เปนเวลาที่กาํลังยกกองเสือปาออกเดินทาง  ตัวลครมีนายชอบวิชากับ นางสาวนุม 
                                         ปญญานุเคราะหเดินมา๙๘ 
 

 
 
___________________________ 

        ๙๗พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร] , บทละครรอง
เรื่องร,ศ ๓๒๙(พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓), ชุดท่ี ๓ บรรทัดท่ี ๑ – ๑๓. 
                              ๙๘ประวัติ โคจรกิ [แมแกว] และมังกรแกว[นามแฝง],บทละครรองเรื่องหลวงวจิารณไป
นา(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), ชุดท่ี๔ บรรทัดท่ี ๑-๓. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๖ 
 
                     รชัสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว      สภาพบานเมืองในสมัยนั้นยังไม
เขาสูภาวะที่สงบสุขนัก อีกทั้งเศรษฐกิจก็ตกต่ําดวย  จึงมีการปลดขาราชการออก      ในเรื่อง เยน็จริง      
กลาวถึงสมัยนีว้าเปนสมัยดุลยภาพดังนี ้
 
                           รําไพเอย, นองก็รู, อยูแลวนี่                             วาตัวพี่, ก็จนใจ, ทําใหสม 

                       เมื่อคราวจน, จงจนไป, ใชพ่ีงม                         ทําอารมณ, ใหเยน็จริง, เปนสิ่งด ี                                 
๔ คํา เจรจา 

 
          (เห็นภรรยาตดัพอวาไมพยายามหางานหาการทาํ จึงตองยากจนถึงเพียงนี้    แตประพันธก็พูดวาเปน 
           สมัยดุลยภาพ แตภรรยาหาวาเปนการออกตัว ก็กลับตุปดตปุอง ๙๙ 
 
                 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล      จอมพล ป. พิบูลสงครามเปน
นายกรัฐมนตร ี และมีนโยบายสรางชาติตามหลักการรัฐนิยม  “ บาง ”        ในเรื่อง คนืหนึ่งยังจําได 
กลาวถึงสมัยนีว้า 
 
             เพราะขืนอยูชา ฉันเกรงจะถูกใชใหลอมรั้ว สมัยน้ีสมัยสรางชาติ ขอลาไปมีผัว สวัสดีคะทาน 
             ทั้งหลาย๑๐๐                                                                                                                                                        
 
                  คําพูดของบางเปนการลอเลยีนรัฐบาลในสมยันั้น    เพราะรฐับาลใหคนทกัทายดวยคําวา 
 “ สวัสดี ” ซึ่งเปนมารยาททางสังคมอยางหนึ่งที่รัฐบาลตองการใหประชาชนไดกระทําตาม     การมี
มารยาททางสงัคมนี้เปนสวนหนึ่งของการสรางความเปนชาตินิยม 
                      ๑. ๔  ความเชือ่ และคานิยมทางวัฒนธรรม 
                                ฉากในบทละครรองเรือ่ง ปูโสม    อีนากพระโขนง    และอีสดกระสือ  สะทอน 
ความเชื่อในเรือ่งภูตผี     วญิญาณ และการใชไสยศาสตร      เชน   ในเรือ่งปูโสม    มีฉากวัดสะตือที่
มีผีปูโสมคอยทําหนาที่เฝาสมบัติโบราณ  และมีการใชไสยศาสตรเพ่ือขับไลผี             ในเรื่องอีนาก 
 
____________________________ 
                             ๙๙แมวงศ [นามแฝง] , บทละครรองเรือ่งเย็นจรงิ (พระนคร : โรงพิมพเฟองนคร, 
๒๔๖๙), ชุดที ่๑ บรรทัดที่ ๕๓-๖๐. 
                              ๑๐๐จวงจนัทน จนัทรคณา[พรานบูรพ], บทละครรองเรือ่งคืนหนึ่งยังจําได, (ม.ป.ท., 
๒๕๑๔), ฉากท่ี ๒บรรทัดที่ ๑๙๕- ๑๙๖. 
                   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๗ 
 
พระโขนง  มฉีากปาชาท่ีฝงรางของนางนาก     ในเรื่องอีสดกระสือมีฉากบานของหญิงคนหนึ่งซึ่งผี
กระสือเขาไปในบานเพื่อกนิเด็กทีพ่ึ่งคลอด 
                  ฉากสะทอนความเชื่อเรื่องในโชคลางดวย      เชน เชื่อวาจิ้งจกรองทักเปนลางไมดี   ดัง
ในเรื่องจันทรจากฟา   กลาวถึงเพลินวากอนออกจากบานไดยนิเสียงจิง้จกรองทัก     ทําใหเพลินไม
สบายใจ      ดงันี้  

 
           จิ้งจกซรอง, รองทัก, อยูลกัลัน่                   ยามจะหัน,จากไป,ไกลสถาน 
            สาวสดุง, มุงชวัก, แลวหักราน                   กาวจากบาน,ก็พอพบ,สพเจาคุณ๑๐๑ 

 
             ฉากในบทละครรองแสดงคานิยมทางวัฒนธรรมดวย      คานยิมทางวัฒนธรรม(cultural  

value)หมายถงึ แนวคดิ   แนวปฏิบัติตาง ๆ ที่คนในแตละวัฒนธรรมมีความนิยมชมชอบเลือก   หรอื
ยึดเอามาเปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมตาง ๆ ของตน๑๐๒               คนไทยสมัยนีร้ับเอาธรรมเนียมจาก
ตะวนัตกมาใชในการดําเนินชีวิตหลายอยาง   เชน การซื้อของจากหาง  ในเรื่องวาจาสัตย      กลาวถึง 
รําจวณวาทํางานในหางของฝรั่ง  การรับประทานอาหารในโรงแรม เชน ในเรื่องจากทั้งรัก   กลาวถงึ 
สุรินทรวาไปรบัประทานอาหารในโรงแรมกับคนรกั 
                   การแตงกายแบบตะวันตก เชน สวมกางเกง  ใสเสื้อนอก  สะทอนใหเห็นคานิยมทาง
วัฒนธรรมดวย     เชน ในเรื่องคาราคาซัง  กลาวถึงพลตระเวนที่ลอเลียนพวกผูดีวาแตงกายตามแบบ
ตะวันตก ดังนี้ 

 
   ถึงแสนจน,ออกถนน,เราคนเด็ด                     แหวนกอยเพ็ชร,เกง   แพรยาว,ใมเทาถือ 

    เสื้อในฟอก,เสื้อนอกแบ,แพรกระพือ             พันคออื้อ,เกือกแตะ,แฉะ ๆ เดิน่ 
         คาดเข็มขัด,หนังตะเข,เกกอรอ                       สายสรอยคอ,ทองแช,แลเผิน ๆ 
         พระรูปนิเกอ,เพอบอ,หอยคอเพลิน                จางกาไหล,ยังไงไมเกิน,รอยสตางค 
         สูบบุหรี่,ซีกะแรต,ฮอ,แรดแหลม        ดุมแสตมป,ช้ันใน,เห็นไหมทาน 
     เดาะดุมเพชร,บอละโว,โกพอการ                   กลกัไฟฟา,หนาบาน,แกรกจุดยา 
 

___________________________ 
                            ๑๐๑แมศรีเวียง[นามแฝง],บทละครรองเรื่องจันทรจากฟา,ชุดท่ี ๔ บรรทัดที่ ๓๕-
๓๘. 
                            ๑๐๒นิตยา สุวรรณชฎ สนิท สมัครการ และเฉลียว บุรีภักดี, สังคมและวัฒนธรรมไทย :  
ขอสังเกตในการเปลี่ยนแปลง (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ๓๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๘ 
 
          สรวมหมวกสัก,กะหลาดเขียว,ใครเกีย่วผับ    เปนไดรับ,มือเจง,ถาเกงกวา 
          รถยนตตีน,ปนเขากรอก,ซอกปาชา                 สักครูกา,ออกทางอื่น,ใมลืน้เอย๑๐๓ 

 
                  การแตงกายแบบตะวนัตกนีเ้ริ่มในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว 
เชน “  การเปลี่ยนแปลงเกีย่วกับเสื้อผาเครือ่งแตงกายขาราชสํานักเห็นไดชัดเมื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯใหกําหนดเครื่องแบบหรือทับศัพทวายูนิฟอรม(Uniform)   สําหรับเจานายและขุนนางแตงเขา
เฝา...” ๑๐๔ นอกจากนีย้ังมีการสูบบุหรี่ของตะวนัตกดวย       บุหรี่ที่เรยีกวาซีกะแรตเปนบุหรี่ราคาถูก
และหาซ้ือไดไมยากนกั         เรื่องน้ีมีตวัละครตระเวนทีล่อเลียนการแตงกายของบุคคลช้ันสูง     เขา 
สวมเสื้อผาราคาถูก  ติดกระดุมแสตมป   และสูบบุหรี่ราคาถูกดวย     นอกจากนี้การที่กลาววาเขาติด
กระดุมเพชรจากบอละโวน้ัน      กระดุมนัน้ไมใชกระดมุเพชร  แตนาจะเปนเขียวหนุมาน          “ใน
สมัยกอนลพบรุีมีแรควอทซสีขาวซึ่งเมื่อเจยีระไนแลว   เรียกวาเขี้ยวหนุมาน    แตปจจุบันหามไมให
มีการขุดแรชนิดนี้แลว ” ๑๐๕          คนสมัยกอนนําแรควอทซมาเจียระไนซึ่งดูแวววาวคลายเพชรมาก  
ผูวจิัยสันนิษฐานวาเพชรบอละโวน้ันนาจะหมายถึงเขี้ยวหนุมาน        ฉากการแตงกายของตัวละครนี้
ลอเลยีนชนชัน้สูงและสรางอารมณขนัใหแกผูอาน  
   ทาวกกกนาก(เมืองลพบรุ)ี        กลาวถึงการแตงกายของหมอมพวงพกามาศซึ่งสะทอนให
เห็นถึงการแตงกายของสตรใีนสมัยนัน้วา 

 
        ...เลดีสมัยใหม    นามหมอมพวงพกามาศ บุตรีพระกะเลวะสัมพีกะสุงกากะระวารีนะ  เปนไรลา 
  พอลุงใมรูจักฤา ยาวนักนี่พอขา ที่ใสถุงนองรองบาท               นุงมวงดอกสอดเสื้อแขนพองหมแพร 
   กะตองกะแตง นิวแฟดแชน กั้นรมแพรระบาย หิ้วกระเปาหมากหนังจระเข      ผูกเช็ดหนาแพรนะ 

             พอลุง... ๑๐๖ 
 
___________________________ 
                             ๑๐๓พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [พระศร]ี , บทละครรองเรือ่ง 
คาราคาซัง(ม.ป.ท.,  ๒๔๕๓), ชุดที่ ๒  บรรทัดที่ ๖-๑๘. 
                  ๑๐๔สํานักเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, การแตงกายไทย: วิวัฒนาการจากอดีตสูปจจุบัน 
(กรุงเทพฯ :สํานักพิมพอมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพับลิชชิงจํากัด มหาชน, ๒๕๔๓),๓๑๓. 
                        ๑๐๕สัมภาษณ กฤตยา อัครธนากุล,ผูอํานวยการสถาบนักรุงเทพอัญมณีศาสตร,๑๗ 
กุมภาพนัธ, ๒๕๕๒. 
                             ๑๐๖พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [พระศร]ี , บทละครรองเรือ่งทาว
กกกนาก(เมืองลพบรุ)ี(พระนคร :โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๓), ชุดท่ี๑  บรรทัดที่ ๑๙ - ๒๕. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๙ 
 
                 นอกจากนี้สตรแีตงกายแบบตะวันตกดวย  เชน   งาม ในเรื่องพันธไมเลื้อย    แตงกายดวย
ชุดราตรี   ดังนี้ 
 
               เวลากลางคืนเดือนหงาย งาม- ในชุดราตรีกําลังเพลินอยูในธรรมชาติ๑๐๗ 
 
                  การแตงกายของงามทําใหเห็นวาเปนคนมฐีานะดี  และมีความทันสมัย         การแตงกาย
เชนน้ีเพื่อจะไดมีคูครองท่ีร่ํารวย  
                 ฉากสะทอนคานยิมของสตรีทั้งในเรื่องความมั่นคงในรัก และความเปนกลุสตรี         ผูท่ี
แสดงความมัน่คงในรัก เชน   วลิเลียง  ในเรื่อง ไกวกลิน้ฤาเสียเชิง      จันกะพอ   ในเรื่อง ชิงไขขวัญ     
หวน  ในเรื่อง ปนละวนปนละเก         และมาลินี ในเรื่องบุปผาชาตินคร           ชแลมในเรื่องตนราย
ปลายดี   สอ้ิงในเรื่องคูทกุขคูยาก  มณี  ในเรื่อง แมเจาประคูณ      และอนงค  ในเรื่อง ผูรายกลับบาน   
มีขอความที่แสดงความมั่นคงในรกัของอนงควา 

 
               ... ชาติน้ีฉัน , รกัใคร,ไมลงคอ                              ความรกัมั่น,ขนัสมอ,ฤากอตกึ 
                สงวนตัว,สิบป,ไมมีนึก                                        จะหวนฮกึ,หางรัก,ผลักพอยุย...๑๐๘ 

 
                ยิ่งไปกวานัน้  ประภา ในเรื่องทนยากมีความรกัที่มั่นคงมาก   เธอรักถวลิแตผูใหญของทัง้
สองเปนศัตรูกนั ประภายอมกินยาตายเมื่อตองวิวาหกับชายที่ไมไดรกั 
                 ในดานการเปนกลุสตรนีั้น สตรีที่ดีควรมีความเปนแมบานแมเรือน    เชน           เครือฟา  
ในเรื่อง สาวเครือฟา  จดัเตรียมขาวปลาอาหารไวตอนรับสามีเมื่อสามีกลบัจากทํางาน   หลวน      ใน
เรื่องถูพ้ืนหอง  หมั่นปรนนบิัติสามี      เธอตองออกมารบัเส้ือจากสามี      และตักน้ําใหสามีลางหนา 
หลังจากที่เขากลับจากการทาํงาน   และนาก ในเรื่อง  อีนากพระโขนง  เปนภรรยาทีด่ี เธอตระเตรยีม 
สํารับกับขาวใหสามีและคอยปรนนิบัติสามี       

            นอกจากนี้กลุสตรีตองรูจักรกันวลสงวนตัว   เรณู ในเรื่อง กินดิบ  ชแลม ในเรื่อง   ตุกตา 
หลังจากที่เขากลับจากการทาํงาน   และนาก ในเรื่อง  อีนากพระโขนง  เปนภรรยาทีด่ี เธอตระเตรยีม 
สํารับกับขาวใหสามีและคอยปรนนิบัติสามี      หลังจากที่เขากลับจากการทํางาน   และนาก ในเรื่อง   
____________________________ 
                              ๑๐๗จวงจันทน จันทรคณา [พรานบูรพ], บทละครรองเรื่องพันธุไมเลื้อย(ม.ป.ท., ๒๕๑๑), 
ฉากที่ ๓ บรรทัดที่ ๔. 

                  ๑๐๘พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพนัธพงศ, [ประเสริษฐอักษร]บทละครรอง 
เรื่องผูรายกลบับาน(พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๒),  ชุดท่ี ๓  บรรทัดที่ ๗๖-๗๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๐ 
 
อีนากพระโขนง  เปนภรรยาที่ดี เธอตระเตรียมสํารับกบัขาวใหสามีและคอยปรนนบัิติสามี       

            นอกจากนี้กลุสตรีตองรูจักรกันวลสงวนตัว   เรณู ในเรื่อง กินดิบ  ชแลม ในเรื่อง   ตุกตา 
ยอดรัก    และเครือมาศ ในเรือ่งน้ําใจเด็ดเดีย่ว  เปนคนรักนวลสงวนตวั       ดังที่ เครือมาศ  กลาวกับ 
รอยโทแกลววา 

 
  แปลงสมัย  (เครือมาศ) ขอบใจคุณท่ีการณุรักดิฉัน         เรื่องหนีน้ันจาํตองขอรอไวกอน   
                                       จะหลบไปโดยมิไดบอกบิดร      คนจะคอนคะระหานนิทาครัน      
                                       วาเครือมาศนี้ช่ัวเมามัวนัก          ไมรักศกัดิ์สงวนกายยอมผายผนั   
                                        จะเสียช่ือลือชาอยูชาวัน             แมนรักกนัคุณตองงดอดใจรอ๑๐๙ 
 
                   ฉากสิ่งบันเทิงในเมืองหลวง ในเรื่อง จันทรเจาขา สะทอนคานิยมของการเปนกุลสตรวีา  
ควรรักนวลสงวนตวั ดังนี ้
 
                                                                               เหมือนเมื่อเราจากกัน 
 
                      ฉาก...                 ในลิลีล่ลีาศฮอลล มีเวทีเตนรํา บาร โตะอาหาร เวลากลางคืน 
                     ตัวละคร......        ทองถมเปนผูดูแลรับใชในตัวเสร็จ มีผูรับประทานอยูแลวเปนบางโตะ                                                   
                                                 นางพารทเนอรกําลังทําหนาที่บอยเสริฟอาหาร...หลวงสัทธนะสิทธ์ิกับ 
                                                  อ่ิมนั่งคุยกันอยูขางบาร อ่ิมแตงกายแบบไทยเกา นุงผาลายสะไบเฉยีง 
                      ดนตรี...               ทําเพลง๑๑๐ 
 
                 เรื่องนี้กลาวถึงเจยีมและอิ่มพี่เลี้ยงของเธอไดมาทํางานในสถานบันเทิงนี้              เมื่อจิตต 
เขามาเที่ยวและพบเจยีมกโ็กรธและหึงหวง  ฉากส่ิงบันเทงิในเมืองหลวงทําใหเห็นคานิยมของคนใน
สมัยน้ันวา  หญิงที่ดีไมควรทํางานในสถานที่เชนนี้                                      
                  นอกจากนีบ้ทละครรองสะทอนใหเห็นถึงคานิยมเกีย่วกับการรับราชการดวย         ผูทีร่บั
ราชการเปนขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์สูงเปนผูท่ีมีหนามีตาทางสังคม  ในเรื่องจากทั้งรัก            กลาวถงึ 
___________________________               
                                ๑๐๙พระวรวงศเธอ พระองคเจาทศศิริวงศ, บทละครรองเรือ่งน้ําใจเด็ดเดีย่ว , องคท่ี ๑ 
บรรทัดที่ ๗๗-๘๑. 
                                 ๑๑๐จวงจันทน จนัทรคณา [พรานบูรพ], บทละครรองเรือ่งจันทรเจาขา, ฉากที่ ๓ บรรทัด
ที่ ๒-๖. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๑ 
 
คุณนายรืน่วาอยากใหบุตรีของตนไดแตงงานกับสุรนิทรเพราะสุรินทรเปนขาราชการ         หากบุตรี
ของนางไดแตงงานดวยกจ็ะมีชีวิตท่ีมั่นคง  คุณนายรืน่ก็จะพลอยมีหนามีตาในสังคมดวย           และ
การรับราชการเปนอาชพีที่ม่ันคงและไดประโยชนหลายอยาง      เพราะในสมยัศักดนิาพวกขุนนางมี
สิทธิพิเศษนอกเหนือไปจากคนธรรมดาสามัญ๑๑๑ 
                  อยางไรกต็ามเมื่อกาลเวลาผานไป   มีคนไทยทีเ่ปลี่ยนคานยิมในการรับราชการ         เชน  
เรื่อง  รักระวางรบ  กลาวถึงทรรศนะของภรรยาทานเจาคุณคนหนึ่งวา       เธอไมอยากมีบุตรเขยเปน
ขาราชการ  และอยากไดพอคามากกวา ดังความวา 
 
     ขวัญออน ๏ (คุณหญิง)  ดีฉันชอบ,คนไมโก, โมหรหูรา       เปนพอคา,ดีกวาคณุ,ขุนนางหนอย 
                                           หัวไมสูง, ศักดิไ์มจุน, หนุนจนลอย จะใชสรอย,แคลวคลอง,วองไวดี 
                         (เจาคุณ)     เปนทหาร,น้ันใคร ๆ,ปกใจชอบ       มานอมนอบ,เสนอภกัดิ์,ไดศกัดิ์ศร ี
                                           ขาราชการ,ช้ันขนุนาง,ทาทางฟรี       เปนตองดี, กวาพอคา,อยาคาน 
                                                                                                       นะฯา๑๑๒ 
 
                 ทรรศนะที่แตกตางกันของเจาคณุและภรรยา     ทําใหเห็นวามีคนไทยในสมัยนั้นท่ีเปลีย่น
คานิยมเรื่องการรับราชการ   และเมื่อการยกเลกิบรรดาศกัดิ์ไดเกิดขึน้ในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ความนิยมเรื่องการเขารับราชการก็คอย ๆ ลดลง 
                  นอกจากนี้มีฉากประเพณกีารแตงงานที่สะทอนใหเห็นคานิยมของคนไทยในสมยัน้ัน 
เชน ในเรื่อง ภหูยัน(ดาบโบราณ) บรรยายงานแตงงานของหาญวา 

 
ฉากหนึ่ง 

        จัดเปนเรือนหอฝากระดานแบบโบราณ ดานหนึ่งมีหนาตางบางใหญใกลตนไมพอปนขึ้นไดถนัด      
          หนาบันไดชานจะประดับดวยธงทิวพอเปนที่สังเกตตาวาเปนเรือนหอในวันขันหมาก     มีปะรํากลาย ๆ 

ไวรับของดานหนึ่ง๑๑๓ 
 
___________________________               
                                  ๑๑๑ดูอุทัย หิรญัโต,  ชนชั้นขาราชการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพบารมี, ๒๕๒๗), ๓. 
                                  ๑๑๒ศรีเสนันตร [นามแฝง] , บทละครรองเรื่องรกัระวางรบ, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),ชุดที่ ๒ 
บรรทัดที่ ๓๘-๔๔. 

                      ๑๑๓จวงจันทน  จันทรคณา [พรานบูรณ], บทละครรองเรื่องภูหยัน (ดาบโบราณ) 
(ม.ป.ท., ๒๕๑๑), ฉากที่ ๑ บรรทัดท่ี ๑-๑๓. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๒ 
 
           (พวกเพื่อนบาน... เพื่อนสาว  ยอยกันเขามา  ควรมีของติดมือ  ถือถาดมาชวยงานบาง         เขมและขาป    
            ตอนรับ  บางก็ถามถึงฤกษยาม  เพ่ือนสาวก็ขึ้นเรือนวาไปชวยแตงตัว-จัดขาวของ...  
                    ครูหนึ่ง...  เสียงโห-แหขันหมาก  แตไกลมาใกล  เจาบานดีใจ , ยิ้มแยมแจมใสชะเงอคอย, บางก็  
            เตรียมสรอย,แพร,ไวดักเจาบาวเอาคาไถตามประเพณี  เถาแก,  แมพร้ิง          นําขบวนเขามา, “หาญ”   
            เจาบาว ขนาบดวยเพ่ือนบาวตามเขามา  หาญแตงกายเต็มภูมิ,    จะแตะแพรสองไหลก็ได,             ให 
            สังเกตเห็นวาเปนเจาบาว  เคารพกันตามเด็กผูใหญ      ขาวของขันหมาก -  รับแลววางเรียงไวที่ปะรํา  
             กอนเปนระเบียบ เจาบาวถูกเยาบางตามธรรมดา)๑๑๔ 
 
                  ฉากน้ีนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความนิยมในวัฒนธรรมไทยแลว       ยังมีความสวยงาม
ของขบวนขันหมาก     ผูจัดการแสดงอาจตองการใหผูชมไดชมความงดงามของฉากนี้  

          สวนฉากงานแตงงานในแบบตะวันตกนั้น    มีในเรื่อง ดอกโสนบานเชา ซึ่งเปนงาน
แตงงานระหวางพํานักกับเนียน  ดังนี้    

 
ฉากทีส่าม 

                      จัดเปนบริเวณงานสมรส ในสวนบานของนางพอง-แมหมาย,มารดาพํานัก ประดับดวยโคม 
            ไฟระยา และโตะอาหารแบบปาตี้ เวลาค่าํ 
                      ตัวละคร...มีกํานันนึก,นางเนียม,นางพอง,เจาบาวพํานัก    และบรรดาผูรับเชิญทั้งหญิงชาย 
             แตงกายหรู ๑๑๕ 
 
                   ฉากนี้เปนงานแตงงานของคนในเมืองหลวงซึ่งรับวัฒนธรรมจากตะวันตกมาอยางเต็มที่    

ฉากนี้แสดงถึงความโกหรา ทันสมัย และแปลกตาดวย          
                  จะเห็นวาฉากสะทอนใหเห็นการลําดับชนชัน้ทางสังคม  การพัฒนาสังคม      เหตุการณ
บานเมือง  ความเชื่อ  และคานิยมทางวัฒนธรรม     ทําใหผูอานไดทราบถึงสภาพสังคมไทยในสมัย
ของผูประพนัธไดเปนอยางดี 
 
 
 
___________________________ 

              ๑๑๔จวงจันทน  จันทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรื่องภูหยัน (ดาบโบราณ) , 
ฉากที่ ๑ บรรทัดที่ ๗๗-๘๖. 
                           ๑๑๕จวงจนัทน จันทรคณา [รักรอย], บทละครรองเรือ่งดอกโสนบานเชา , ฉากที่๓ บรรทดั
ที่ ๑-๔.                                                                                                                                                     
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๓ 
 
                  ๒. ฉากท่ีประสานกับศลิปะแขนงอื่น 
                    ฉากในบทละครรองมกีารประสานศลิปะในดาน   นาฏศิลป  คีตศิลป และวรรณศลิป  
และมีความสอดคลองกับเนือ้เรื่อง แสดงใหเห็นถึงความสมจริง  สรางบรรยากาศที่ตืน่ตาตื่นใจ  และ
มีความแปลกใหม  เชน เรื่องหวยแกว   พรรณนาฉากน้ําตกหวยแกวอยางละเอยีดวา 
 

เพลงจนัทรพายัพ 
 
          (บัวรื่น)                  งาม,งาม...                            งามหวยแกว 
                                        งามเนินแนวซอนซับ            หินสลับละเลื่อมลาย 
                                        งามคลาย ๆ ใครทาํ                ชะโงกง้ําชงอนผา 
                                         ฟง,ฟง...                                 ฟงเสียงน้ํา 
                                         กระเซ็นซ้ําซอกศิลา              สาดซัดซากระแซะหวย 
                                         สละสลวยนาแล                     ชวนชะแงชะเงอชม 
                                         ฟงแตเสียงสําเนยีงใส             เซาะไหล,กลอมอารมณ 
                                         ช่ืน...ชม                                  ลมชวยหวยแกว 
                                         วังเวงหวิวแววกิ่งไม-ไหว      หลั่งไหลลงลาดหยาดน้ําจําเรยีง 
                                         คลอประสมประสาน-เสียง     วิเวกเพยีงเพลงไพร 
                                         อก,โอ...                                   โออกเรา 
                                         ตองเปลี่ยวเปลาเหงาใจ            นิราศไรรางเพือ่น 
                                         นิราศเหมือนนกนอย                ท่ีหลงลอยละเลิงลม๑๑๖ 
 
                  เรือ่งน้ีมีการบรรยายฉากซึ่งแทรกอยูในคํารองเพื่อประสานศิลปะทั้งเสยีงรอง       ดนตร ี
และการแสดงของผูแสดงซึ่งทําใหเกิดความนาชม            ผูประพนัธใชคํารองที่มีถอยคําที่ทําใหเห็น
ภาพ และไดยนิเสียง เชน คําวา  กระเซ็น  ซ้ํา  ซอกศิลา   สาดซัดซา  กระแซะ  โดยใช เสียง  /s/    ใน
คําวา    กระเซน็   ซ้ํา    ซอกศิลา    สาดซัดซา   กระแซะ         ทําใหเห็นภาพน้ําตกท่ีไหลมาอยางแรง 
และกระแทกกอนหินจนไดยินเสียงซัดซา   และใชเสยีง  /w/ เมื่อกลาวถงึเสียงลมพัดใบไม  ในคําวา
วังเวง  หวิว แวว     นอกจากนี้ยังใชคําที่มีเสียงสัมผัสพยญัชนะที่ไพเราะ  เชน   หลง  ลอย     ละเลิง   
___________________________ 
                              ๑๑๖จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งหวยแกว, ฉากท่ี ๑ บรรทัดที่ 
๖-๑๙. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๔ 
 
ลม  หลั่งไหล  ลง ลาด  เปนตน         เมื่อผูแสดงขับรองเพลงจนัทรพายัพซึ่งมีทํานองเพลงไทยสากล
ที่ไพเราะ  กอปรกับการแสดงอารมณเหงาเปลาเปลี่ยวใจ  จึงทําใหฉากนี้มีความนาประทับใจยิ่ง 
                  เรือ่งกนกนารี มฉีากสวนดอกไมหลังบาน“ กนกนาร”ี   ซึ่งประสานศลิปะแขนงอืน่  ดังนี ้
 
                   ฉากสวนดอกไมหลังบานกนกนารี ในนครลําปาง แรกเปดเปนฉากวาง สักครูหนึ่งนางสาวกนก    
            กับนางสาวกํานลั  สองพี่นองเดินคลอกันออกมา สมมตวาเปนเวลาเย็น 
 
    เขมรไทรโยค  ๏  (ลูกคู)  สวนกนก,นาร,ี ศรีลาวเฉยีง              สะอาดเพียง,อุทยาน,ช้ันสวนหลวง 
                                            มีไมผล,ปนดอก,ออกพุมพวง           เกสรรวง,ลายตา,นาเสียดาย 
                    (สรอย- กนกรอง)  น่ันแนะมะลลุี            (กาํนัล)     น่ีแนะมะลิวนั 
                    (กนก) โนน-อัญชัน                                 (กาํนัล)     นั่น- น่ัน-สะทอนทะวาย 
                     (กนก) จริงซีนะนองลองดูเปนไรฯ 
                     (กนก)  โนนนกเปลา,เคลาคู,อยูกับเปลา    (กํานัล)    นั่นกาเหวา,เคลากา,นาขันไหม 
                     (กนก)  โนนกระจาบ,กับกระจิบ,บินลิบไป   (กํานลั)  นัน่กะไน,พลอดจอ,พะนอ๑๑๗ 
 
                ฉากนี้บรรยายความงดงามของธรรมชาติในสวนหลังบานกนกนารี ซึ่งมีท้ังดอกไมและนก
ที่กําลังสงเสียงรอง              เมื่อตัวละครแสดงนาฏการดวยการช่ืนชมธรรมชาติและขบัรองประกอบ
ทวงทํานองเพลงเขมรไทรโยค จึงทําใหเกดิสุนทรยีรสในการชมละคร     และเมื่อเปนบทอานก็สราง
จินตนาการไดอยางแจมชัดวา  กนกและกํานัลกําลังมีความสุขขณะเดินชมสวนหลังบาน 

  นอกจากนี้เรือ่งมิตรตางดาวหรือสาวแสงจันทร    มีฉากที่ประสานศลิปะแขนงอืน่ๆ  และ 
พรรณนาฉากธรรมชาตใินปาวา 

 
เขมรไทรโยครับดนตรี๏(ลกูคู) ๑ อโณทัย,ใกลแจง,แสงทองโรจน         กระจางโชติ,ยอดผา,คูหาหิน 

   (สอง เอยไมเคยเห็น)    ปกษาชาติ,ดาษดา,ถลาบิน                  ออกจากถิ่น,ที่อยูไปสูพงษ 
 
          ฝูงนกแจจัน   ประชนัเสียงสง       เสียงรองเพรียกดง     เสียงลั่นพงษไปทั้งไพร       
  เสียงมันดังจอกแจกจอกแจก     ไปทั้งไพร 

 
___________________________ 

        ๑๑๗เชื้อ อินทรทูต [แมระเบียบ], บทละครรองเรือ่งกนกนารี,ฉากที่ ๑บรรทัดที่ ๑-๑๖. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๕ 
 

            ๒   ที่บางเหลา,เคลาเคียง,เมียงเขาหา           พลอดเจรจา, จับ คู,ดไูสว      
(เจาเอยรูสึกสยอง)  พระพายฮือ,กระพือ พัด,ไม กวัดไกว     ทัว่พงไพร,ชุม กระเซ็น,                                          
                                                         เย็น ละออง 
 
           สงสาร สองรา      หนาตาเศราหมอง      หนาวละอองเมื่อลมพัดตอง สทานกาย        

เสียงลมพดัซูซา    ซูซา  สทานกาย๑๑๘ 
 
                  ขอความนี้มีการใชคําท่ีเลียนเสยีงตามธรรมชาติ      เชน จอกแจกจอกแจก ทําให

ไดยินเสียงของฝูงนกที่กําลังสงเสียงรองในเวลาย่ํารุง  อีกทั้งใชคําวา กระพือ และกวดัไกว เพ่ือทําให
จินตนาการวามีลมที่พัดกิ่งไมกวัดไกวไปมา     รวมท้ังมคีําที่ใหความรูสึกจากการสัมผัส   เชน ความ
เย็น ซึ่งไดแกคาํวา ซูซา     จึงจินตนาการไดวาความเย็นยะเยือกของอากาศยามเชาในปา      ทําใหตัว
ละครรูสึกหนาวสะทาน    เมื่อลูกคูขับรองดวยทาํนองเพลงไขมรไทรโยค             และผูแสดงแสดง
บทบาทดวยการทําหนาตาเศราหมองและมอีาการหนาวสะทาน  จึงทําใหฉากนี้มีความนาชม      เมือ่
ใชเปนบทอานก็สรางจนิตนาการไดดดีวย 

    ฉากในบทละครรองที่มีการประสานศลิปะทั้งในดานวรรณศลิป คีตศลิป และนาฏศลิป
ทําใหบทละครรองมีโดดเดน และมีความนาสนใจอยางยิ่ง 

 
     ๓. ฉากท่ีนาสะพรึงกลวั 
           เรื่องท่ีกลาวถึงภูตผีและวญิญาณมีการสรางฉากทีน่าสะพรึงกลัว     เชน เรื่องปูโสม       

กลาวถึงสถานที่ที่ทิตอังและอาจารยกําลังทําพิธีเพื่อเซนภูตผแีละวญิญาณ ณ ลานวัดสตือ         ดังที่
บรรยายวา 

 
                  ฉากลานวัดสตือ ตําบลทาหลวง มีตนไมใหญ   หญารก   เห็นกุฎีพระโบถศาลาเจดียพังเปนปา  
            องคพระ นอนอยูกลางลาน ตะไครน้ําจับ ตนไมขึ้นพันรกเปนภูเขา ตัวลครมีทิตอังขายังโขยกพัน 
            ผาหุมเฝอก ทิตใหญและอาจาริยจันครูทติใหญ ตางนุงขาวหมขาวสรวมมงคลจัดมณฑลพธิี     วง  
           สายสิญจน ตั้งศาลเพียงตาแลกะบาล เสนภูตผีตามอุปเทหจะขุดทรัพยตรงหนาพระนอน ๑๑๙ 

___________________________ 
       ๑๑๘แสงทอง [นามแฝง] , บทละครรองเรือ่งมิตรตางดาวหรอืสาวแสงจันทร , ชุดที่ ๕ 

บรรทัดที่ ๓๔-๔๗. 
        ๑๑๙พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธปิประพันธพงศ [หมากพญา], บทละครรองเรื่องปู

โสม (พระนคร : โรงพิมพศภุการจํารญู,๒๔๕๕), ชุดที่ ๒ บรรทัดท่ี ๑-๕. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๖ 
 
    เรื่องอีนากพระโขนง  มฉีากบานเดิมของนางนากริมคลองพระโขนงซึ่งปจจุบันกลายเปน

ปาชาผีดิบ   ฉากนี้นายมากพบกับภูตผี  และทราบวาภรรยาเสียชีวิตแลว ดังนี ้
 

สมิงทอง   ๏(ลูกคู)   เพลนิทั้งวัน,สนทนา,วิสาสะ               จนจวนจะ,รุงสวาง,มวันัง่เทอ 
                   พรอมเกลื่อนกลาด,ญาตกิา,ท่ีมาเจอ     ตางออเออ,หมายคาง,อยางกันเองฯา           
                                                                      ๒คํารวั 
 

(พอสวาง บานชองหายวูบไปหมด  กลายเปนปาชาผดีิบใตตนตะเคียนพระโขนง) 
 

       ทะแย ๏  (ลูกคู)  พอสวาง,สางแสง,อรณุผอง               แลบานชอง,เลือนละลาย,กลายเหลงเจง 
                   เปนปาชา,ฟาขมวั,นากลวัเกรง            มาเทงเตง,ลอยตน,อยูคนเดียว 
        (มาก)  แมนากนั่ง,ขางผัว,หายตัวฉิบ              เห็นผดีิบ,ทิ้งกลาด,ยิง่หวาดเสียว      
                   ยนืเลอลา,ขาขยกุ,ขนลกุเกรยีว             ตลึงเหลียว,หนาหลงั,ทลั่งใจ๑๒๐ 
 
ฉากในเรื่องปูโสม และอีนากพระโขนงสรางจินตนาการเกีย่วกับสถานที่ที่เต็มไปดวยความ

นาสะพรึงกลัว   และทําใหเกดิความสนุกสนานและตืน่เตนเมื่อวญิญาณไดออกมาปรากฏตน 
 
     ๔. ฉากในประวตัิศาสตร  
          บทละครรองท่ีมีฉากมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรมักเปนเรือ่งที่เกี่ยวของกับ

ประวัติศาสตร  เชน   เลือดอยุธยา (หวลใหใจหาย)             มีฉากที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตรสมัย
กรุงศรีอยุธยา ตอน เสียกรุงครั้งท่ีสอง        ประวัติศาสตรจารกึวาพมาไดทําลายบานเมืองดวยการเผา
โบราณสถานและโบราณวัตถุ    นอกจากนีพ้มายังมาตั้งคายในกรุงศรีอยุธยาดวย          ผูประพนัธจงึ
สรางฉากใหสัมพันธกับหลักฐานทางประวตัิศาสตร เชน 

 
                                                         ฉากหนึ่ง  
    โบราณวัตถุที่ถูกทาํลายในกรุงศรีอยุธยาโดยน้ํามือของพมาขาศกึ ๑๒๑ 

___________________________ 
        ๑๒๐พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธปิประพันธพงศ [หมากพญา], บทละครรองเรื่อง 

อีนากพระโขนง,ชุดที่ ๔ บรรทัดที่ ๘ - ๑๓. 
         ๑๒๑จวงจันทน  จันทรคณา [พรานบรูณ] , บทละครรองเรื่องเลอืดอยุธยา (หวลใหใจหาย) 

(ม.ป.ท., ม.ป.ป.) , ฉากที่ ๑ บรรทัดที่ ๑.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๗ 
 
                                                          ฉากที่สาม 
  คายพมาชั่วคราวของมังยอ มียามตามไฟ หนาคายมะลําเลิง(จันทน)นังรําพึงรําพรรณอยู 

        ตามหลัง๑๒๒ 
 
 ฉากที่หา กลาวถึงถนนหนาพระลานกรุงรตันโกสินทรซึง่มีผูท่ีรําลกึถึงบรรพบรุุษชาวกรุง

ศรีอยธุยา  ความวา 
   
  ถนนหนาพระลานกรุงรัตนโกสินทร ธงไตรรงคขึ้นเสา กองทหารอาษาไทยจะเดินทางไปยุโรป  

       พวกญาติพ่ีนองมารอสง และปลุกปลอบใจกนั-ใหระลึกเลือดอยุธยา ซึ่งเปนบรรพบุรุษ    กอกูชาติและ 
       รักษาเกียรตแิหงธงไทยมาจนทุกวันนี้ ใหลูกหลานผูจะนําธงไปเผยแพรในแดนไกล เอาเย่ียงผูกลาหาญ 
       ที่ลวงลับไปแลวน้ัน เพื่อสืบเลือดอยุธยาตอไป ๑๒๓ 

 

   ฉากที่หนึ่ง สามและหามคีวามสัมพันธกันและแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร     รวมทั้ง
สะทอนถึงความรักชาติบานเมือง              นอกจากนี้ฉากที่หาซึ่งบรรยายภาพถนนหนาพระลานกรงุ
รัตนโกสินทรที่อนุชนรวมกนัระลกึถึงบรรพบุรุษ   มีไวเพ่ือเนนย้ําวาคนไทยควรรวมกันเสียสละตน
เพื่อชาติบานเมือง ฉากนี้แสดงแนวคิดของเรื่องวาความรกัชาติบานเมืองสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด  

เรื่องขบถธรรมเถียร       มีฉากมาจากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร                เรื่องนีเ้กิดขึ้นใน
กรุงศรีอยุธยา   แผนดินสมเด็จพระธาดาธิเบศร  และมีหาฉาก       ทุกฉากตรงกับพระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา          ฉากที่หน่ึง  คือ  โรงนาเมืองนครนายก ซึ่งเปนท่ีซองสุมของพวกกบฏธรรมเถยีร      
ฉากที่สอง คือ   ฉากกุฎีในวัดปากคลองชางซึ่งเปนท่ีจําวดัของพระพรหมมุนี        ฉากที่สาม        คือ   
ฉากพระนครหลวงที่มีคนหลงเชื่อธรรมเถยีรและคิดกอกบฏ          ฉากที่ส่ี     คือ  ฉากเพนยีดซึ่งเปน
สถานที่ท่ีพระมหาอุปราชสระศักดิ์ทรงทราบวามีกบฏช่ือเจาฟาอภยัทศ       และฉากทีห่า    คือ  ฉาก
ปอมมหาไชยในพระนคร เปนสถานที่ท่ีพระมหาอุปราชสระศักดิ์ทรงยงิธรรมเถยีรจนไดรับบาดเจบ็ 

นอกจากนี้เรื่องพระพุทธเจาเสือก็มีฉากมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรดวย            การที่
ผูประพนัธนําหลักฐานทางประวัติศาสตรมาเปนฉากในบทละครรองก็เพื่อใหเกดิความสมจริง   และ
สอดคลองกับขอมูลทางประวัติศาสตร 

 
___________________________ 

        ๑๒๒จวงจันทน  จันทรคณา [พรานบรูณ] , บทละครรองเรื่องเลอืดอยุธยา(หวลใหใจหาย)  
 ฉากที่๓ บรรทัดที่ ๑ - ๒. 

      ๑๒๓เรื่องเดยีวกัน, ฉากที่ ๕ บรรทัด ๑-๕. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๘ 
 
 

        ๕. ฉากท่ีขับเนนความรูสึกของตวัละคร    
              ฉากที่ขับเนนความรูสึกของตัวละคร  ไดแก            ฉากที่บรรยายหรือพรรณนาถึง

อารมณ   ความรูสึกของตัวละครอยางละเอียด หรือใหตวัละครรูสึกอยางไร           เชน  เรื่องเมืองรกั
เมืองราง   มีการบรรยายฉากวา 

 

 
 ตลาดเลือกคู (ขายทาษ) กลางนครแบบิโลน.เห็นตึก,โบสถไกล ๆ กลางตลาดมีแทนสิลาสี่เหลี่ยม 
 สลัก. สําหรับนาํหญิงสาวขึ้นประกวดประมูล ดานขางทําเปนโรงยาว    กั้นและมุงดวยผาสีตาง ๆ  
 สลับกันแบงเปนหอง ๆ เปนที่เก็บหญิงสาวที่ถูกนํามาขายทอดตลาด.   บนเขื่อนริมถนนดานหนึ่ง  
 ใกลกอกุหลาบ สุสานาสรวมเครื่องแตงกายเกา ๆ และขาดหวิ้น     นั่งกอดเขาเหงาใจอยูตามลําพัง 
     ดนตรีทําเพลง “เธอเมื่ออยูใกล” เบา ๆ (สุสานาชอนกุหลาบดอกหนึ่งขึ้นดมและปรับทุกข) ๑๒๔ 

 

   ฉากดังกลาวขับเนนอารมณและความรูสึกของสุสานาซ่ึงกําลังมีความเศราและทกุขใจมาก  
เนื่องจากจะถกูประมูลขายเปนทาส   ชีวิตทาสตองไดรับความทุกขยากลําบาก      ดังที่มีการบรรยาย
สถานที่ท่ีเปนโรงยาวที่กัน้และมุงดวยผาสีตางๆ วา       เปนสถานที่เกบ็หญิงสาวที่ถกูนํามาขายทอด 
ตลาด   สถานที่นี้นอกจากจะคับแคบและอึดอัดแลว ยังแสดงถึงความลําบากของผูทีอ่าศัยอยูดวย 
                  เรือ่งคนทเล   บรรยายฉากในเรือท่ีชลอโดยสารในเวลาค่ําคืน   ฉากนี้ขับเนนความรูสึกที่
เหงาและเศราของชลอวา 
 
       อกทเล   ๏      (ชลอ)  โอยามนี้สีดาวพราวกระจาง              แลอางวางทางทเลเวิ้งเวหา 
                                         เสียงแตคลื่นครืน้โครมกระโจมมา               พระพายพาลมฉิวริว้รวย ๆ 
                  เหมือนอกฉันวันนี้ไมมีสุข  เฝาแตทุกขรทมในใจรหวย 
                                         นึกถึงมิตรคิดถึงชูดูงงงวย   โฉมชื่นชวยแมยังฝงนัยนตา 
               โออกเอยมิเคยนึกสกันิด                 วาทีค่ิดหวิดพลาดปรารถนา 
                เสียแรงเพียรเวยีนไปใมระอา                 ตั้งหนามาเยีย่มเจาทุกเชาเยน็ 
                พอเรอืหยุดฉุดใจใหไปหา                 แตเวลานี้ไปจะใมเห็น 
                แสนอาภัพคับใจไดลําเคญ็                 สุดจะเวนหามหักรกัทวี๑๒๕ 
___________________________ 

   ๑๒๔จวงจันทน  จันทรคณา [พรานบรูณ] , บทละครรองเรือ่งเมืองรักเมอืงราง, (ม.ป.ท., 
ม.ป.ป.), ฉากที่ ๑ บรรทัดท่ี ๑ -๘.                                                                                                                                     
                           ๑๒๕หมอมสุน  วรวรรณ [อายโม], บทละครรองเรื่องคนทเล (ม.ป.ท., ๒๔๕๓), ชุดที่ ๑ 
บรรทัดที่ ๙๙-๑๐๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๙ 
 
      ฉากนี้ขับเนนความรูสึกเหงาปนเศราของชลอไดอยางดียิ่ง      ภาพของทองฟาเวลาค่ําคืน 
ที่มีดวงดาวมากมายสองแสงกระจางเต็มทองฟา    มองออกไปที่ทะลใหรูสึกอางวางเปลาเปลี่ยวและ
เมื่อมีเสียงคลืน่และลมที่พัดมาเบา ๆ ยิ่งทําเขารูสึกเหงาและคิดถึงคนรกัมากยิ่งขึน้      อีกทั้งรูสึกทุกข
ใจท่ีจะตองหักหามความรักเพราะเพื่อนรกัหลงรักหญิงคนเดียวกนักับเขา 
                  ฉากในเรื่องคนทเลแตกตางจากเรื่องอุมาปาหนัน          เรื่องนี้บรรยายฉากแรกที่ริมทะเล 
มังกาเรสซึ่งอมุามีความสุขมากเมื่อนึกถึงหญิงที่รักวา 
 
             (อุมา)       มีหินลาดหาดทรายที่สุปยานางฟาของฉันนั่ง              มีขอบน้ําขอบฟาและระลอกคลื่น 
                             หลังคาดาดฟาดวยดาวเดือน  เกลือ่นไปดวยเมฆลอยแลเปนหลัน่ชั้น หอมริน ๆอบกลิ่น 
                             ปาหนัน  โอนี่สวรรคของฉันแท ๆ๑๒๖  
 
                 อุมาแสดงความรูสึกวาเปนสุขยิง่เมื่อไดหยุดอยูท่ีชายทะเลแหงนี้    เพราะสถานที่แหงนีมี้ 
ธรรมชาติท่ีสงบและสวยงาม   และเปนที่ทีค่นรักเคยนั่งอยูกับเขาดวย              
                 ฉากที่ขับเนนอารมณความรูสึกของตัวละครมกัมีการบรรยาย  หรือพรรณนาใหเห็นความ 
รูสึกของตัวละครอยางเดนชัด  ผูอานจะรูสึกซาบซึ้งเมื่อใชจินตนาการดวย 

 
   ๖. ฉากท่ีแสดงบุคลกิลกัษณะนิสยัของตวัละคร   
        ฉากที่แสดงบุคลิกลักษณะของตวัละครนั้น          ผูประพันธใหความสําคัญกับบุคลิก 

ลักษณะของตวัละคร  และปรากฏอยูในฉาก เชน     ในเรือ่งดอกโสนบานเชา           มฉีากที่กลาวถึง
กํานันนึกวามบุีคลิกลักษณะนิสัยของกํานกันึก ดงันี้                                                                                                
 
                                                                            ฉากที่หนึ่ง 
 
             จัดเปนฉากชนบท เห็นมุมหนึ่งของเรือนฝากะดาน ดานหนามีสวนครัว และตนไม  มีแครนั่งหรือ  
              เกาอี้ไมกิ่ง-ยาว พอนั่งได ๒ คน 
              เวลา-ดกึ ละคร-วาง 
               ดนตร-ีทําเพลงเร็ว เบา ๆ... 
               กํานันนึกแตงกายสากลคร่ํา ๆ กลับจากเที่ยว  ยองจะขึ้นเรือนแลวกลับชงัก     นั่งถอดรองเทาที่ 
               บรรได-คอยหยอนลงไปทางหนาตาง แลวตัวจะปนตามตลอดเวลานี้-นางเนียมภรรยาแอบเห็น              
___________________________ 
                             ๑๒๖จวงจันทน จนัทรคณา [พรานบูรพ], บทละครรองเรือ่งอมุาปาหนัน, ฉากที่๑ บรรทดั
ที่ ๗๙ -๘๑.                                                                                                                                                     
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๐ 
 
               จึงปราดเขาดึงหู กํานันนึก หงายหลังหลนพนมมือแต ๑๒๗ 
 
                  ฉากน้ีกลาวถึงกํานันนึกวาแตงกายตามสากลนิยมเมื่อกลับจากเที่ยว              และบรรยาย
อากัปกริิยาของเขาเมื่อเจอภรรยา ทําใหจินตนาการไดวาเขาคงเปนคนทีเ่ปน  เชย       และกลัวภรรยา
มาก              ฉากนี้สะทอนภาพสังคมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลที่มี   
จอมพล ป. พิบูลสงคราม   ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตร ีและเปนผูประกาศรัฐนยิม   ฉบับที่  ๑๐  ลง
วันที ่ ๑๕ มกราคม    พ.ศ. ๒๔๘๔     เรื่องเครื่องแตงกายที่ถือวาเรียบรอยสําหรับประชาชนชาวไทย
โดยมีขอกําหนดหลายขอ     และหนึ่งในจาํนวนนั้น ไดแก   การแตงกายแบบสากลนยิมในทํานองที่
สุภาพ๑๒๘ 
                  จะเห็นวาฉากในละครรองไดรบัการพฒันามาจากละครรําซ่ึงมีขนบการแสดง        โดยมี
การเสริมสรางตอจากละครราํ            ฉากมีคุณคาตอการแสดงเพราะทําใหผูชมเกิดความเพลิดเพลิน        
สรางอารมณ  และสรางความตื่นตาโดยเฉพาะฉากที่สวยงาม      เชน      ฉากที่แสดงถงึการประสาน
ศิลปะระหวางนาฏศลิป  คีตศิลป และวรรณศิลป         และฉากมีคุณคาตอการอานเพราะทําใหผูอาน
เกิดจนิตนาการดวยการสรางภาพขึ้นซึ่งทําไดอยางลึกซึ้งและกวางขวาง เชน      ฉากทีน่าสะพรึงกลัว 
และฉากที่ขับเนนอารมณความรูสึกของตัวละคร  เปนตน          นอกจากนี้ฉากสะทอนใหเห็นสภาพ
สังคมไทยในรชัสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว          จนถึงรัชสมยัของพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลซึ่งมีความเจริญ    ทนัสมัย     และมกีารพฒันาใหเทาเทียมกับชาติ
ตะวนัตก   อีกท้ังยังมีการธํารงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไวดวย 
 
แกนเรื่อง 
                    Theme   คือ  แกนเรื่องหรือสารตัถะของเรื่อง    เปนองคประกอบที่เปนสาระสําคัญ    แฝง
อยูในเหตุการณ การกระทํา และคําพูดของตัวละคร  สาระสําคัญดังกลาวนี้ตองมีความเปนหนึ่งเดียว 
ควบคุมการดําเนินเรื่องทั้งหมด และใหความหมายแกนเรื่องนั้น ๆ   เปนสวนทีผู่เขียนแสดงความคิด  
 
___________________________ 
                             ๑๒๗จวงจนัทน จันทรคณา [รักรอย], บทละครรองเรือ่งดอกโสนบานเชา, ฉากที่๑ บรรทดั
ที่ ๑- ๘.                                                                                                                                                     
                           ๑๒๘มูลนิธจิอมพล ป.พิบูลสงครามและทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม, จอมพลป.พิบูล
สงครามครบรอบศตวรรษ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐(กรุงเทพฯ :  สํานักพมิพอมรินทรพ้ินติ้ง      แอน 
 พับลิชช่ิงจํากดั, ม.ป.ป.), ๑๘๓-๑๘๔ . 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๑ 
 
และความเขาใจของตนเกีย่วกับชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย๑๒๙  นอกจากนี้ ยุวพาส  ชัยศิลปวัฒนา 
ใหความหมายของแกนเรื่องหรือแนวคิดของเรื่องวา     “ แกนเรื่อง  คือ ความคิดหลักท่ีผูแตงตองการ
เสนอ เปนความหมายรวมของเรื่องท้ังเรื่อง”๑๓๐ 

    สรุปวา     แกนเรื่องหมายถึงความคิดหลกัหรือสาระสําคัญของเรื่องที่ผูประพนัธตองการ
นําเสนอมายังผูอาน 

    จากการศึกษาบทละครรอง        ผูวิจัยพบวาบทละครรองท้ังหมดจาํแนกแกนเรื่องได   ๔  
แกนเรื่อง   ไดแก   แกนเรื่องในแนวหลกีหนี      แกนเรื่องเกี่ยวกับความรักระหวางชายหญิง      แกน
เรื่องเกี่ยวกับความรกัชาติ        และแกนเรื่องการยอมรับปญหาสังคม      แกนเรื่องที่หลากหลายนีใ้ห
คุณคาตอผูอานท้ังดานจิตใจ  อารมณ  และสติปญญา  มดีงันี้ 

 
     ๑.  แกนเรือ่งในแนวหลกีหนี 
         แกนเรื่องในแนวหลกีหนี      มีในละครรองที่มุงเนนใหช่ืนชมศิลปะการแสดงที่ผสาน

กับเนื้อเรื่องทีส่นุกสนาน และความลกึลบั  แตกตางไปจากเรื่องราวในชีวิตประจําวนั      เชน     เรือ่ง
ทาวกกกนาก(เมืองลพบรุี)    อีนากพระโขนง        อีสดกระสือ     ปูโสม        และขรวัอินทรเทวะดา       
มีแกนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในส่ิงลีล้ับ  ภูตผีวญิญาณ  และไสยศาสตร     เรื่องแบบจกัร ๆวงศ   เชน   
ราชบุตรสรอยศรีหรือราชนารีอังวะ และยอดมณรีัตน     มแีกนเรื่องเกี่ยวกับโทษของความของความ
อิจฉาริษยาและการแยงชิงอํานาจ    เรื่อง กระตายชมจนัทรช้ีใหเห็นโทษของการแยงชิงคนรัก   เรื่อง
ที่มาจากพงศาวดารและเหตุการณทางประวัติศาสตร      เชน  เรื่องพระพุทธเจาเสือ   ช้ีใหเห็นวาการ
ไดมาซึ่งอํานาจนําความทกุขและความสญูเสียมาใหผูอ่ืน              เรื่องขบถธรรมเถียรแสดงวาความ
มักใญใฝสูงจนเกินตนจะนํามาซึ่งความหายนะ   เรื่องมหาราชวงศพมา (แผนดนิพระเจาสีปอมินทร) 
ช้ีใหเห็นวากษตัริยควรใฝพระทัยในการปกครองบานเมือง         เรื่องราชพงษาวดารจนี  ยุค  สามกก  
ตอน ตั๋งโตะหลงนางเตยีวเซี่ยน แสดงถึงความลุมหลงสตรีวาจะนํามาซึ่งความหายนะ          เรื่องราช
พงษวดารพมา ยุค ราชาธิฤทธิ์ ตอนพิศพมาหึง แสดงวาความหึงหวงจะนํามาซึ่งความหายนะ     และ     
เรื่องราชาธริาช  ตอน  มะสะลุมครองเมือง   ทําใหเห็นวาบุคคลจะมีความกาวหนาในการรับราชการ
ได    หากรูจักใชสติปญญาและมีความองอาจกลาหาญ  เปนตน 
 
___________________________ 

       ๑๒๙สุพรรณี  โกศลวฒัน, วรรณกรรมหลกัและวธิกีาร (เชียงใหม : ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม , ๒๕๓๐), ๖๕. 

        ๑๓๐ยุวพาส  ชัยศิลปวัฒนา, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณคดี (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร , ๒๕๔๒), ๑๕๓. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๒ 
 
     ๒.  แกนเรือ่งเกี่ยวกับความรกัระหวางชายหญิง 
           เรื่องรัก ๆ ใคร ๆ ระหวางชายหญิง  สรางความหฤหรรษแกผูอานไดดี จึงมีแกนเรื่อง

นี้เปนจํานวนมาก บทละครรองมีแกนเรื่องใหญและแกนเรื่องยอยเกี่ยวกับความรกัระหวางชายหญงิ
ดังนี้  

      บทละครรองที่มีแกนเรื่องเกี่ยวกับความรักระหวางชายหญิง      มีแกนเรื่องท่ีเสนอความ
รักที่มัน่คงยอมชนะอุปสรรคทั้งปวง          เชน       เรื่องกนกนารี      กระดังงาไทย    กินดิบ   แกเผด็   
เกี้ยวกันอยางเผ็ดรอน   ไกวกลิ้นฤาเสยีเชิง             คืนหนึ่งยังจําได        จับดําถลําแดง       จากทั้งรกั    
เจาหัวใจ   เจียมกับเจอ   ใจเด็ด      ชิงชูตัวเอง     ชิงไขขวญั     ชิงไชย     ญี่ปุนวิวาหโฉม    ดอกโสน
บานเชา   ดีแตก     ตครุบกบ    ตามเงา      ทนยาก   แทนที ่     ปนละวนปนละเก       ปวดเพราะปาก     
แปตแตนต      แปลงกาย     พอโตงกระยาสารท- ขี้ขลาดแกมหยิ่ง   ลมนิสุเบอ     วาจาสัตย     หนูจา      
สุดสวาดิ   สามแผนดิน    เห็นผิดเปนชอบ   แปลงกาย   อยัมพะทนัตา        และ ฮุยหุย  

   แกนเรื่องที่เสนอความไมมั่นคงในรักทําใหมีปญหากับคนรักหรือคูสมรส   เชน         เรื่อง
จั๊กะแหลน     อมพะนัม  แคงคกขี่วอ        ตนรายปลายด ี  จับปลาสองมือ        ผูชายตัวเมีย  หวยแกว   
โรสิตา   รูใมถงึจําพวกจับใจ   คาราคาซัง   ควาน้ําเหลว  และเพ็ชรนํ้าเงนิ    

    แกนเรื่องที่เสนอความรกัแทคือการเสียสละ  เชน    แมเจาประคูณ     จูบสั่ง       สุดสวาดิ        
มิตตาซิลิวะตั่ว (ฤาตายเพราะรัก)   รกัหนึ่งเสียดายสอง      คนทเล  สนองคุณ  และมิตรประเสริษฐ 

   แกนเรื่องที่เสนอวาคนทีร่กักันควรมีความไววางใจกัน      เชน        กลืนใมเขาคายใมออก 
กระทอมตีนเปยะ  หุนหุนพลันแลน   ขึ้หึงถึงดี    พดัดามจิ้ว   บรมะหึง  วูวาม   ผะอืดผะอม  น้ําสบถ 
และอํานาจภรรยา  

  แกนเรื่องท่ีเสนอความแตกตางทางชนชัน้หรือเชื้อชาตเิปนอุปสรรคของความรกั         เชน 
มิตรตางดาวหรือสาวแสงจันทร     และอุมาปาหนัน 
              แกนเรื่องท่ีเสนอวาคนที่รักกันควรรูจักทีจ่ะใหอภัยกัน   เชน    กลับรายกลายดี  และกลแตก  
             แกนเรื่องท่ีเสนอวาความรกัทําใหลุมหลงไปในทางที่ผิด เชน คูทุกขคูยาก  สดุสกูล   หลงกล  
ตั้งจิตคิดคลั่ง จันทรจากฟา และถึงพรกิถึงขิง 

 
                  ๓.  แกนเรือ่งเกี่ยวกับความรักชาต ิ
                        แกนเรื่องทีแ่สดงความรกัชาติ      กลาวถึงความรกัและการเสียสละเพื่อชาติบานเมือง
วาสําคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด      เรือ่งท่ีกลาวถึงการสละชีวิต   เชน เรื่องขวญัใจโจร   น้ําใจเด็ดเดีย่ว น้ําผึ้ง
รวง  เพลงเสนห ภูหยัน แมศรีเวียง  เมืองรกัเมืองราง และเลือดอยธุยา (หวลใหใจหาย)          เรื่องที่
กลาวถึงการเสียสละเงินทอง  เชน  หลวงวิจารณไปนา  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๓ 
 
                  ๔. แกนเรือ่งการยอมรับปญหาในสังคม 
                        บทละครรองที่มีแกนเรื่องการยอมรับปญหาในสังคมเปนการวิพากษวจิารณสังคมวา
มีปญหาหลายอยาง   ไดแก    ปญหาการหลอกลวง เอารดัเอาเปรยีบ และคดโกง      เชน    เรื่องจะเอ     
คําหมอเทวะดา   เหลืออด   ตามเงา    ฝนสัง่ฟา     และเมยีบ             แสดงใหเห็นวาการหลงเชื่อผูอ่ืน
โดยงายจะนํามาซึ่งความเสียใจในภายหลงั         ช้ินไตเหม็ง แสดงใหเห็นวามนุษยไมควรหลงตนวา
ชาญฉลาดเพราะสักวนัหนึ่งอาจจะกลายเปนคนโงเนื่องจากถูกผูอ่ืนหลอกได      กระเห้ียนกระหือรอื 
ช้ีใหเห็นโทษของการเอารัดเอาเปรยีบคนอื่น      ปญหาอาชญากรรม เชน   อาลีบาบา  ผูรายกลับบาน     
เลือกขางราย   และพีร่วมทองนองรวมไส         ทําใหเห็นวาการหาทรัพยโดยมิชอบจะนํามาซึ่งความ
เดือดรอนไดในภายหลัง        ปญหาความยากจน เชน   เรือ่งมะนลิาลอตเตอรี่  ใหขอคิดวาคนเราไม
สามารถฝนโชคชะตา          ปญหาการแบงแยกเชื้อชาตแิละชนช้ัน เชน เรื่อง  ใกลเกลือกินดาง  และ
สาวเครือฟา   ใหแงคิดวามนษุยไมควรแบงแยกชนชั้น  วรรณะ  หรือเชื้อชาติ 

     แกนเรื่องในแนวหลีกหน ี      ทําใหเห็นวาจินตนาการทําใหหลุดพนไปจากความจาํเจใน
ชีวิตประจําวัน  และแสดงความบันเทิงจากการชมมหรสพ                  แกนเรื่องนี้มีคณุคาเพราะสราง
จินตนาการ   ใหความสนุกสนานเพลิดเพลนิ   และทําใหรูสึกผอนคลายจากปญหาตาง ๆ   จึงทําใหมี
กําลังใจในการทํางานหรือดาํเนินชวีิตตอไปไดดียิง่ขึ้น                  แกนเรื่องเกีย่วกับความรกัแสดงถงึ 
พลานภุาพของความรกัวาทาํใหเอาชนะอปุสรรคตาง ๆได    และทําใหเกิดความสดชื่นรื่นรมย  แกน
เรื่องเกี่ยวกับความรกัชาติ     ทําใหคนมีความเสียสละซึ่งมีสวนสําคัญตอการพฒันาประเทศใหเจรญิ 
กาวหนา  นอกจากนีแ้กนเรื่องการยอมรับปญหาในสังคม    ทําใหเห็นวาสังคมมีปญหา  คนในสังคม
รับรูรวมกนั   นําปญหาไปขบคิดและหาทางแกไข        อีกทั้งแงคิดในเรื่องนําไปประยุกตใชในชวีิต
จริงไดอยางดดีวย       

จากที่กลาวมาแลวในขางตน จะเห็นวาองคประกอบของบทละครรองของไทย      ประกอบ 
ดวย   โครงเรือ่งซ่ึงมีแนวของโครงเรื่องสีแ่นว  ไดแก โครงเรื่องเกีย่วกับความรัก  โครงเรื่องเกีย่วกับ
ปญหาภายในครอบครัว  โครงเรื่องเกี่ยวกับปญหาสังคม และโครงเรื่องในแนวหลกีหนี             และ
มีโครงเรื่องเกีย่วกับความรักมากที่สุด      โดยเฉพาะความรักที่มีอุปสรรคซึ่งนาติดตามเพราะมีความ
เขมขนทางอารมณ   และผูชมเกิดความหฤหรรษเมื่อตัวละครขจดัอุปสรรคได           ในดานตัวละคร
นั้นผูประพันธสรางตัวละครใหมีลักษณะเดนในดานคณุสมบัติทั้งในดานรูปลักษณท่ีงดงาม          มี
ความรู   และสติปญญาดี  ทําใหผูชมเกดิความประทับใจในคุณสมบัติเหลานี้           และตวัละครทีม่ี
นิสัยที่ดี ทําใหเกิดความประทับใจเมื่อผูแสดงแสดงบทบาทที่เปนแบบอยางที่ดี       สวนตวัละครท่ีมี
ลักษณะและบทบาทในดานไมดีน้ัน            ผูชมจะมองเห็นผลของการกระทําที่ไมดแีละนําแงคิดไป
ใชไดในชีวิตประจําวนั    บทละครรองมีการดัดแปลงตัวละครซึ่งทําใหเรื่องมีความสนกุสนานยิ่งขึน้
ดวย    สวนฉากในละครรอง ไดแก ฉากทีส่ะทอนภาพสงัคมไทย ฉากที่ประสานกับศิลปะแขนงอืน่  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๔ 
 
ฉากในประวัตศิาสตร ฉากที่ขับเนนความรูสึกของตัวละคร         และฉากที่แสดงบุคลิกลักษณะของ
ตัวละคร ฉากทําใหผูชมเกดิความเพลิดเพลิน    และประทับใจในความไพเราะของบทเพลงซึ่งผสาน
กับความงดงามของฉาก  อีกทั้งทําใหผูอานเกิดจนิตนาการอีกดวย  และฉากที่สะทอนภาพสังคมไทย
ในสมัยของผูประพันธแสดงลักษณะเฉพาะของบทละครรอง       นอกจากนี้บทละครรองมีแกนเรือ่ง
สี่แกนเรื่อง ไดแก แกนเรื่องในแนวหลีกหน ี  แกนเรื่องเกีย่วกับความรักระหวางชายหญิง          แกน
เรื่องเกี่ยวกับความรกัชาติ และแกนเรื่องการยอมรับปญหาในสังคม และมีแกนเรื่องเกี่ยวกับความรกั
มากที่สุด       เพื่อแสดงอานภุาพของความรักวาสามารถเอาชนะอุปสรรคตาง ๆได     สวนแกนเรื่อง
อื่น ๆ น้ันใหแงคิดที่มีคุณคาตอบุคคลและสวนรวม 

     บทละครรองมีการสรางโครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก และแกนเรื่องอยางสอดคลอง        และ
สัมพันธกนั ดงัในเรื่องเลือดอยุธยา(หวลใหใจหาย)  มีโครงเรื่องเกีย่วกับความรักชาติ       ผูประพนัธ
สรางตัวละครใหมีนิสัยเปนคนเสียสละเพือ่ชาติบานเมือง     และสรางฉากในประวัตศิาสตร    ไดแก 
ซากโบราณวัตถใุนกรุงศรีอยธุยาซึ่งถูกพมาทําลาย   เพื่อเสนอแกนเรื่องเกี่ยวกับความรักชาติ    ความ
สอดคลองและสัมพันธกันระหวางองคประกอบทั้งหมด  ทําใหบทละครรองมีเอกภาพ          มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลนิ และสรางความประทับใจ         จงึกลาวไดวาบทละครรองมีองคประกอบทีม่ี
คุณคาทางวรรณคดีอยางยิ่ง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

           
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

บทที่ ๔ 
กลวธิีการประพันธบทละครรองของไทย 

 
                  กลวธิีการประพันธมีสวนสําคญัยิ่งตอการประพันธวรรณกรรม      เพราะบทประพันธที่มี
ความโดดเดน และมีลกัษณะเฉพาะที่แตกตางจากบทประพันธอ่ืนอยางไรนัน้  ขึ้นอยูกับผูประพันธ
วาจะใชกลวิธกีารประพันธอยางไรใหเหมาะสม     พจนานุกรม ศัพทวรรณกรรม ใหความหมายของ 
กลวิธ(ีtechnique)วา  “   กรรมวิธีท่ีทําใหไดผลเรียบรอยงดงาม         ซึ่งรวมทั้งฝมือและความรูความ
ชํานาญในวิธทีํา ” ๑  และสายทิพย นุกลูกจิ กลาววา    กลวิธีการประพันธหมายถึง      “ กลวิธใีนการ
เสนอเรื่อง  ทําใหเรื่องนาอาน นาสนใจ      และมีผลตอการดําเนินเรื่อง       ซึ่งผูแตงพยายามสรางขึ้น
เพื่อใหงานเขียนของตนมีลกัษณะเดน แปลก   และมีคณุคา ” ๒ 

                   บทละครรองมีกลวธิีการประพนัธที่ดี           เพราะผูประพนัธใชลกัษณะการประพันธที่
ทําใหเกิดความไพเราะ    และเหมาะสมกับบรรยากาศในเรื่อง     อีกทั้งถายทอดเรื่องราว      ความคิด    
อารมณและความรูสกึของตัวละครไดอยางดี  และใชภาพพจน    การเลนคํา  การเลนเสียง  ทําใหเกิด
ความไพเราะและสรางจินตนาการแกผูอาน  นอกจากนี้ยังตั้งชื่อเรื่องไดอยางนาสนใจอีกดวย     ดังนี้ 
 
ลกัษณะการประพันธ 
                  บทละครรองมีลักษณะการประพันธ ไดแก  คําประพันธรอยรอง ประกอบดวย คํา
ประพันธที่มีระเบียบแบบแผน และคําประพันธท่ีไมมีระเบียบแบบแผน  และคําประพันธรอยแกว  
ดังนี้ 
                  ๑. คําประพันธรอยกรอง 
                                ๑. ๑  คําประพันธที่มีระเบียบแบบแผน 
                                          คําประพันธท่ีมีระเบียบแบบแผน หมายถึงคําประพันธที่แตงตามระเบียบ
ขอบังคับของคําประพันธชนิดตาง ๆ ที่มีมาแตเดิมในตําราฉันทลักษณ อันไดแก โคลง ฉันท กาพย 
กลอน และราย   ดังนี้ 
__________________________ 
                                ๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ-ไทย ( กรุงเทพฯ : อรุณการ
พิมพ, ๒๕๔๕),๔๓๐ 

                                 ๒สายทิพย นกุูลกิจ, วรรณกรรมไทยปจจุบัน, พิมพครั้งท่ี ๒(กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ บางเขน, ๒๕๓๗), ๑๒๑. 

๑๗๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๖ 
 
                                               ๑. ๑. ๑   กลอน 
                                                              คําประพันธประเภทกลอน  ประกอบดวย  กลอนสุภาพ 
กลอนดอกสรอย กลอนสเภา และกลอนกลบท ดังนี้ 
                                                         ๑. ๑. ๑ .๑  กลอนสุภาพ 
                                                                            บทละครรองสวนใหญประพันธดวยกลอนสุภาพ 
ไดแก กลอนแปด   และกลอนหกซึ่งมีไวบรรยายเหตุการณ  อารมณ และ ความรูสึก ของตัวละคร  
การใชกลอนแปด   เชน   ในเรื่องตนรายปลายดี     บรรยายความรูสึกของมุกดาวา 
 
    นาคบริพัทธ ๏ มุกดา  รูนาํหนา,วาศนา,ไมควรคู        แตสุดรู,แสนรกั,หักไมไหว 
                             เจาเสนห,เทวะดา,หมาหัวใจ              เหลืออาไลย,เหลีมไมหลอก,บอกจริงจริง๓ 
 
                  การที่ผูประพันธใชกลอนสุภาพในการประพันธเพราะไมมีขอบังคับทางฉันทลักษณมาก
นัก  และการใชคํามากมีความเหมาะสมกับการขับรองที่มีการเอื้อนถอยคํา       สวนบทละครที่
ประพันธดวยกลอนหกนั้นมีเปนจํานวนนอย  อาจเปนเพราะตองการใหมีการรองแบบรวบคํา เชน 
เรื่องโรสิตา กลาวถึงเสนาอํามาตยวาแสดงความจงรักภักดี ตอกษัตริย ความวา 
 

สรภญัญะ 
       (พรอมกนั)           เหลาขาเสนาอํามาตย                 เปนขาบาทสนององค 
  ตลอดพระประยรูวงษ                  ขอจงทรงพระเจรญิ  บราโว ๆ ๆ๔ 
 
                  นอกจากนี้มีเรื่องที่ประพันธดวยกลอนบทละครดวย     กลอนบทละครถือหลักเกณฑ
เหมือนกลอนสุภาพแตคําในวรรคใชคละกันไปตั้งแต ๖-๙ คํา แตที่นิยมคือ ๖-๗ คํา  เพราะเขา
จังหวะไดดี         วรรคแรกของกลอนบทละครนิยมขึ้นตนดวยคําวา มาจะกลาวบทไป  เมื่อนั้น  บัด
นั้น  และเนื่องจากกลอนบทละครประพันธขึ้นเพ่ือประกอบการแสดงละคร เมื่อจบบทกลอนตอน
หนึ่งจึงตอทายดวยคําวา “เจรจา”    เมื่อตองการใหแทรกบทเจรจา     หากตองการใหชวงนั้นบรรเลง 
 
__________________________ 
                          ๓พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ[ประเสริษฐอักษร] , บทละครรองเรือ่ง
ตนรายปลายด(ีพระนคร :โรงพิมพอักษรนิติ์), ชุดที่๒  บรรทัดที่ ๕-๘. 
                          ๔จวงจันทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งโรสิตา (ม.ป.ท., ๒๕๑๒), ฉากที่ 
๒ บรรทัดท่ี ๑๙๔-๑๙๕. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๗ 
 
เพลง    ก็มีการแทรก “เพลง” เชน เพลงหนาพาทย เปนตน  เชน เรื่องจับแพะชนแกะ  กลาวถึงตัว
ละคร “ คง ” กับ “เทิ้ม” วา 

พากยโขน 
 (คง)    บัดนัน้                                                        ขุนคงฤทธิไกรใจหาญ  
                         รับสั่ง หลวงรักษามิชานาน                 ฉวยขวานทะยานแลนบนแผนดิน      
                          ตรัสชวนขุนเทิ้มผอมกะหรอง                      ดูชวงทองเหมือนหมูคูสูบฝน 
             ไปหลอกเขา เอารางวัลแบงกนักิน               พลางแลบลิ้นปลิ้นตานําหนาจร 
 (เทิ้ม)    บัดนัน้                                                          ขุนเทิ้ม ผอมขาวราวสิงขร 
             เด็กเลก็เลก็เคยกลวัทั่วนคร                 เวลานอน กรนลั่นสนั่นไพร 
             ไดยนิคําขุนคงบงกําชับ    พลางขยับมดีโตอโีตใหญ 
              รําทาเสือลากหูดูวองไว    แลววิ่งไลขนุคง ไปทันที ฯ เชิด๕ 
 

                  ปกติกลอนบทละครมักใชกับบทละครรําซึ่งเปนเรื่องจักร ๆ วงศๆ  แตเมื่อนํามาใชกับ
เนื้อเรื่องซึ่งกลาวถึงตัวละครที่มีชีวิตอยูในสมัยของผูประพันธ  คือ คงกับเท้ิม ซ่ึงมีกิริยาชวนให
ขบขัน   และมีการนําคําราชาศัพทมาใชกับตวัละคร     ทําใหผูอานรูสึกขบขันยิ่งขึ้น 
                  นอกจากนี้มีคําประพันธที่มีรูปแบบคลายกลอนสุภาพ  กลาวคือ  มีสัมผัสเชนเดียวกับ
กลอนสุภาพ    แตเนื่องจากในหนึ่งวรรคมี ๔ คําเทากันทุกวรรค  และมีสัมผัสเชนเดียวกับกลอน
สุภาพ   จึงนํามากลาวไวในหัวขอกลอนสุภาพดวย  เชน เรื่อง ดาราแหงยาจก กลาวถึงการสั่งสอน 
เรื่องการใชชีวิตคูวา 
 
                         หวานใด,ในโลก                              สิ้นโศรก,มนุษย 
                         รศหวาน,ที่สดุ                              คือสา,มัคคี 
                         หวานอม,ขมกลืน                                           หวานชื่น,ชีว ี
                         ขอจง,อยาม ี                              เคียดขึ้ง,หึงสา๖ 
 
        ในเรื่องขอนลอยน้ํา   มีการใชกลอนดังกลาวในบทรองของกรรมกรวา 
 
__________________________ 
                                ๕จวงจันทน  จันทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งจบัแพะชนแกะ (ม.ป.ท., 
๒๕๑๓), ฉากที่ ๒ บรรทดัที ่๑๖๗-๑๘๑. 
                                ๖แมประนอม [นามแฝง] , บทละครรองเรือ่งดาราแหงยาจก, (พระนคร : โรงพิมพเฟอง
นคร, ๒๔๗๐),ชุดท่ี ๘ บรรทัดท่ี ๒๒๙-๒๓๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๘ 
 
                                                                          เพลงกรรมกร 
  เมื่อเชาทํางาน        กลับบานตอนค่ํา                                                           
  ทั้งวันตรากตราํ          ทําเพ่ือสรางตน 
  ไมเหนื่อยเมื่อยลา         แดดกลากลางฝน 
   ตางทําตางทน          เพื่อผลเจรญิ๗ 
 
                  การใชคําในแตละวรรคเพียงสี่คํา    ทําใหเกิดจังหวะที่สั้นและกระชับ เหมาะกับ
เนื้อความที่แสดงถึงความกระฉับกระเฉงและความกระตือรือรนของตัวละครไดเปนอยางดี 
                                                         ๑. ๑. ๑ .๒  กลอนดอกสรอย  
                             บทละครรองที่ใชกลอนดอกสรอยในการประพันธ 
ไดแก เรื่องดาราแหงยาจก ซ่ึงกลาวถึงวันที่พระเอกฉลองตราวา 
 
                                   วันเอย,วันนี ้                             สามสาวศร,ีมีการ,จัดบานอยู 
                                   ทั้งบาวไพร,ขวักไขว,ใครไมรู วาโฉมตรู,นวลละออง,ฉลองตรา๘ 
 
                  นอกจากนี้    เรื่องราชาธิราช      ตอน   มะสะลุมครองเมือง   กลาวถึงบทเกี้ยวพาราสีของ 
มะสะลุมที่มีตอนางเกษราวา 
 
นาคเกี้ยว ๏(นครอินทร)  แสนเอยแสนสวาดิ์                             เปนบุญวาศ,นาเชญิ,อยาเมินหน ี
                                   พระเจากรุง,หงษา,โปรดปรานี                 ประทานพี่,สมสู,เปนคูครอง 
                                   ฝากชวีติ,สนิทแกว,จนวันตาย                    มิขอหนาย,นองนาง,ใหหมางหมอง 
                                   สาระพัด,สมบัติประทาน,ศฤงฆารครอง    ขอมอบนอง,ทุกสิ่ง,จริงใชลวง๙ 
 
___________________________ 
                            ๗จวงจันทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งขอนลอยนํ้า (ม.ป.ท., ๒๕๑๒), 
ฉากที่ ๑ บรรทัดที่ ๙๔-๑๐๒. 
                           ๘แมประนอม [นามแฝง] , บทละครรองเรือ่งดาราแหงยาจก, ชุดท่ี ๘ บรรทัดท่ี ๒๒๙-
๒๓๑. 
                            ๙พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [พระศร]ี , บทละครรองเรื่อง
ราชาธริาช ตอนมะสะลุม ครองเมือง( พระนคร :โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓), ชุดที่๔ บรรทัดท่ี 
๑๐๗-๑๑๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๙ 
 
                 กลอนบทนี้มีความไพเราะเพราะมีถอยคําที่มีสัมผัสใน เชน หมางหมอง   สมสู  นองนาง
และการถายทอดอารมณรักของมะสะลุมที่มีตอเกษรา ดวยการข้ึนตนวรรคแรกวา “ แสนเอยแสน
สวาดิ์ ”   บงบอกถึงความรักท่ีออนหวานและนุมนวลของมะสะลุม   ทําใหเกิดความซาบซึ้งในรสรัก 
                  กลอนดอกสรอยใชเปนบทพรรณนาความงามของสถานที่ดวย  เชน เรื่องอาลีบาบา 
พรรณนาความงามของถ้ําที่โจรนําสมบัติไปซุกซอนอยู ความวา 
 
   แขกเจาเซน ๏ (ลูกคู)  ถาเอยถ้ําแกว                                         พรายแพรว,เลิศล้ํา,งามสงา 
                                      อีกทรัพยสิน,เงินทอง,กองเกลื่อนตา     นายโจรปา,จัดประดับ,ระยับงาม       
                                      ลวนเครื่องทอง,อยูครบ,ดผูองผดุ          ทั้งเพ็ชรบุศย,รุงพราว,วาวอราม        
                                      ทุกชองชั้น,ลลีาลาด,สะอาดงาม          แลลวนหลาม,แตของดี,มรีาคา๑๐ 
 
                  คําประพันธน้ีพรรณนาความงามของถ้ําไดอยางแจมชัด ผูอานจึงเกิดจินตนาการวาถ้ํา
ของโจรเต็มไปดวยสมบัติมากมาย และแสงแวววาวของเพชรนิลจินดาสองประกายสวยงามมาก 
                                                         ๑. ๑. ๑ .๓  กลอนเสภา 
                                                                             เรื่องที่ใชกลอนเสภาในการประพันธ      เชน   ใน
เรื่อง ผะอืดผะอม    กลาวถึงเหตุการณตอนท่ีเสนาะอยูกินกับมาไลย ความวา 
 
                  ขับ   ๏   ครานั้น,จึ่งโฉม,เจาพลายอะเฮาะ                     เปนยามเคราะห,เฉภาะพะวง,วุน 
                                                                                                        หลงใหล 
                                นางหมายสาว,เมาอะฮา,ช่ืออาไลย                   ถูกกลไก,คณุแม,แกพาโล 
                                ติดสินบน,คนขี้เมา,ใหเขาหา                           พอพลายโกรธ,ภรรยา,บาโมโห 
                                บอกไมเชื่อ,เหลือคลั่ง,กําลังโว                         จึ่งเกดิโฉ,ฉาวเมือง,เรื่องหยําเป๑๑ 
 
                  การใชกลอนเสภามีความไพเราะที่ไมเหมือนกลอนสภุาพ   เพราะกลอนเสภามีลูกเอื้อนที่  
 
 
___________________________ 
                           ๑๐แกวตราชู [นามแฝง] , บทละครรองเรือ่งอาลบีาบา (พระนคร : โรงพิมพโสภณ 
พิพรรฒธนากร,๒๔๕๖), ฉากที่ ๑ บรรทดัท่ี ๖๗-๗๒.  
                       ๑๑พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ [พระศร]ี , บทละครรองเรือ่งผะอดื
ผะอม (พระนคร :โรงพิมพอักษรนิติ,์ ๒๔๕๔), ชุดที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๑ -๑๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๐ 
 
แตกตางจากกลอนสุภาพ และใชเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ  เชน กรบั การใชกลอนเสภาทําใหบท
ละครรองมีทวงทํานองที่ไพเราะ แตตางจากทวงทํานองของกลอนสภุาพ    
                                                        ๑. ๑. ๑ .๓  กลอนกลบท 
                                                                 กลอนกลบทเกดิจากการดัดแปลงกลอนสุภาพใหแปลกไป
จากเดิม    ดังที่    อุทัย สินธุสารใหความหมายของกลบทวา “  คือ      การประดิษฐคิดแตงคําประพนัธ 
ใหมีลักษณะแปลกไปจากเดมิโดยลกัษณะบังคับเดิมของคําประพันธน้ันยังคงใชอยูครบถวน          แต
แตงเพิ่มขึ้นใหตองตามลักษณะของกล คําประพันธท่ีแตงเปนกลได มทีั้งโคลง   ฉนัท   กาพย    กลอน  
และราย ”๑๒   เรื่องที่มีกลอนกลบท เชน  เรือ่งขวัญใจโจร    กลาวถึงปญญาวาขอความรักจากหญิงคน
รักกอนไปรบกับขาศึกวา 
 
                             ใจพี่คิดจิตพ่ีขื่นฝนใจจาก    เพราะวิบตัิพลัดวิบากจําจากสมร 
                               เหินใจรักหักใจรบสมทบรอน                 มินึกขยอนหอนนกึขยั้นบัน่ไพร ี
                               หากยังหวงหนวงอยูนดิพี่คิดหวง    คราหางดาวคราวหางดวงพุมพวงพี 
                               ดุจสมใจไดสมหวังก็ยังด ี     หมดปราณีมปิระนอมก็ตรอมใจ๑๓ 
 
                 กลอนขางตนมีการเลนเสียงสัมผัสพยญัชนะและสระเปนชุด ๆ         และใชคําประพันธที่มี
ลักษณะคลายกลอนกลบทกบเตนตอยหอย  มีการใชสัมผสัใน       ทําใหบทรองมีความไพเราะและนา
ประทับใจ  และถายทอดความรูสึกของตัวละครโดยใชถอยคําอยางมีวรรณศลิป กลอนบทนี้อวดฝมอื
ของผูประพนัธดวย 
                                               ๑. ๑ . ๒  โคลงสี่สุภาพ 
                                                        บทละครรองมีโคลงส่ีสุภาพท่ีใชในตอนจบของเรือ่งเชน   เรื่อง 
มิตรประเสริษฐ ใหแงคิดแกผูอานวา  
 
                       ๏        คบคนควรคนคบ                                     คนควร คบเอย 
                          คบชั่วคนช่ัวชวน                                              ช่ัวดวย 
 
___________________________ 
                                 ๑๒อุทัย สินธุสาร, สารานกุรมไทย เลม ๑ (กรงุเทพฯ : โรงพมิพบํารุงนกุลูกิจ, ๒๕๑๖),
๘๑. 
                                 ๑๓จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งขวญัใจโจร ( ม.ป.ท., 
๒๕๑๘), ฉากที่ ๓ บรรทัดท่ี ๑๖-๒๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๑ 
 
                          คบดีมิตรดีสงวน                                               มิตรชกั ดีนา 
                          ลครเลนเห็นเพื่อนมวย                                       เหมาะฉะนี้ดีไหม๑๔ 
 
                 เรื่องผูชายตวัเมยี มีการใชโคลงในบทฝากนางของชัชวาฬ  ดังนี้ 

 
      ยี่เก ๏  (ถึง)            เจาพวงกะระบุหนิ่งพริ้ง                    เพราสรรพ 
                          พี่จะแขวนไวกับ                                 กิ่งฟา 
                          จะโจงถิ่งฉิ่งฉับ                      กรับสวบ 
                          เจาชางไมเห็นแกหนา                     พี่บาง  เลยหนอ ฯ๑๕ 

 
                  ในเรื่องอาลีบาบา    กลาวถึงการออนวอนพระเจาวา   อายีนาออนวอนขอใหพระเจาทรง
ชวยใหครอบครัวของเธอพนจากความยากจน ดังนี ้
 
           (อายีนา) ๏            กรรมเวร ประเคนโอ                   อนาถใจ    จริงเอย 
                           แสนลําบากยากไฉน                    ค่ําเชา 
                           อกหนออกผูใด                                  หอนเหมือน  ขาเอย 
                           ขอองคพระอะลาเจา                    โปรดขาหนอยเทอญ๑๖ 
 
                    เรือ่งนี้มีการประพันธดวยโคลงสี่สุภาพ    และกลาวถึงการออนวอนพระเจาเพื่อใหทรง
ชวยเหลือ  จึงทําใหมีบรรยากาศที่ดูศักดิ์สิทธิ์เสมือนวาพระผูเปนเจาทรงรับรูที่ตัวละครไดวิงวอนขอ
ตอพระองค                                  
                   เรือ่งหอกขางแคร ใชโคลงสี่สุภาพเพื่อสรรเสริญและออนวอนพระเจา        ทําใหเห็นถงึ
ความศรัทธาของตัวละครทีมตีอพระเจาเชนเดียวกัน ดังความวา 
 
 
   ___________________________ 
                                  ๑๔พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ว.ท ฤาภิเพก] , บทละครรอง
เรื่องมิตรประเสริษฐ (ม.ป.ท., ๒๔๕๒) ชุดที่ ๗ บรรทัดท่ี ๖๑ - ๖๔. 
                               ๑๕พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [มิสเตอรโม] , บทละครรองเรือ่ง
ผูชายตวัเมีย  ( ม.ป.ท ,  ๒๔๕๔), ชุดที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๐๕-๑๐๘. 
                                 ๑๖แกวตราชู [นามแฝง] , บทละครรองเรือ่งอาลีบาบา, ฉากที่ ๒ บรรทดัที ่๑๘-๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๒ 
 
แขกเชญิเจา๏(พรอมกนั)       ขอองคพระอะหลาเจา        จอมสถาน 
                                        จงโปรดและประทาน         สุขลน 
                                        อีกสวนพระวญิญาณ         รูดอรฟ 
                                        เนาฟากสวรรคอันพน                      ทุกขราย   สบายเทอญ๑๗ 
 
                    ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว       เรื่องเจาหัวใจ มีการใชโคลงสี่
สุภาพ  โดยแสดงการเสียสละของลลิลี่ที่มตีอคนท่ีเธอรัก   แตเดิมนัน้เอวันรักกับซีซันมากอน     แต
ดวยความเจาชูจึงไดลิลลี่เปนภรรยา ตอมาเอวันจะแตงงานกับซีซั่น  ลลิลี่จึงหนีจากเอวันไปอยูเมือง
อื่น มีขอความที่กลาวถึงการเสียสละของลลิลีว่า 
 
                             ๏              เสีย   ทรัพยนับมากนอย         เทาใด   ใดฤา 
                                        เสีย   สิ่งอันพึงใจ                                     เชนแกว 
                                        เสีย   บสุดวิสัย                         แสวงอาจ   มีนอ 
                                        เสีย   ช่ือสาวเสียแลว           เลหลิ้นเสียชนม ฯ 
                              ๏            สละ   ผลพึงพรั่งพรอม                        ไพบูลย 
                                         สละ   หมูมิตรา  ประยรู -                         ญาตริู 
                                         สละ   เทศถิ่นอนกุูล             กําเนิด   กายฮา 
                                         สละ   ไปวิปโยคสู             สละชูทราบชม ฯ โอด๑๘ 
   
                เรื่องนี้มีโคลงสี่สุภาพทีถ่ายทอดใหเห็นถึงการเสียสละของลิลลีว่า       เปนการกระทําทีน่า
ยกยอง   อีกทัง้การเนนย้ําการกระทําของลลิลีด่วยการซ้ําคําวา “ เสีย ”  และ “ สละ”       ทําใหเห็นวา
ลิลลี่เปนผูทีน่าเห็นใจอยางยิง่  
                  นอกจากนี้เรื่องอุมาปาหนันมีการใชโคลงสี่สุภาพเพื่อถายทอดความรักท่ีอุมามีตอสุปยา
ไดอยางลึกซึ้งกินใจวา 
    
 
  ___________________________ 
                                 ๑๗นางสาวชูช่ืน [นามแฝง] , บทละครรองเรือ่งหอกขางแคร (พระนคร : โรงพิมพไทย, 
๒๔๗๒),    ชุดที่ ๑ บรรทัดท่ี ๑๕๓-๑๕๗. 
                                  ๑๘ประวตัิ  โคจริก [แมแกว] , บทละครรองเรือ่งเจาหัวใจ(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิตรไทย, 
๒๕๑๒), ชุดที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๘๓-๙๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๓ 
 
                                                 จารกึรกัสลักไว                     แทนเสียง 
                                         พูดไมออกพี่เพียง         เสี่ยงให 
                                         รักแรกแจกจําเรยีง         จากจิต    พ่ีนา 
                                          กลับมาพบเพื่อได          อานรู    กระทูความ 
                                                  กลีบปาหนนักริชนี ้          พี่เขียน 
                                          ขีดรกัอักษรเพียร          มอบให 
                                          อยาตัดเลยพ่ีเจยีน          ใจแหลก    แลวแม 
                                          อานแลวเก็บกอดไว           แนบเนื้อ    สนิทนอน๑๙ 
 
                  จะเห็นวาผูประพันธนําโคลงส่ีสุภาพมาประพันธใหเหมาะสมกับอารมณความรูสึกของ
ตัวละครและบรรยากาศในเรื่องในลักษณะที่แตกตางกัน แมวาบทละครรองจะมีการประพันธดวย
โคลงส่ีสุภาพเปนจํานวนนอย  แตก็ทําใหเห็นถึงความสามารถของผูประพันธที่นําโคลงสี่สุภาพมา
ใชไดอยางเหมาะสมกับอารมณ  ความรูสึกของตัวละคร   และบรรยากาศในเรื่อง 
                                                  ๑. ๑. ๓  ฉันท 
                                                                 บทละครรองมีการใชฉันท ๓ ชนิด ไดแก  มาณวกฉันท  
อินทรวิเชียรฉันท ๑๑  และ วสันตดิลกฉันท ๑๔ ดังนี้ 
                                                         ๑. ๑. ๓. ๑ มาณวกฉันท ๘ 
                           เรื่องรักระวางรบ มีการใชมาณวกฉันทในบทตัดพอของ
ปรียาที่มีตอสมรรถวา 
 
                         สุดสวาท   ๏  (ปรยีา)           โถนะสมรรถ           ตัดนุชะหรือ 
                                                                แทกละคือ                    ลองจิตตะหมาย 
                                                                นองบมิคิด                    ปลิดสิเนหวาย 
                                                                แสนท่ีจะอาย                 แลวนะคะคุณ. 
                          ตัดสวาท   ๏  (สมรรถ)         หลอนนะรึคน        สนมนะสัตย 
                                                                 เมินปฏิพัทธ                  ฉันจะมวิุน 
 
 
___________________________ 
                                 ๑๙จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งอุมาปาหนนั, (ม.ป.ท., 
๒๕๑๒),ฉากที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๑๑-๑๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๔ 
 
                                                                ใจดุจไพร                       ไรกิตคิุณ 
                                                                ใครฤกรุณ                      รักกะอนงค๒๐ 
 
                  บทตัดพอตอวาดังกลาวแสดงอารมณนอยใจของปรียาและความขุนเคืองใจของสมรรถที่
มีตอตนรักไดเปนอยางดี 
             ๑. ๑. ๓. ๒  อินทรวิเชียรฉันท ๑๑ 
       เรื่องเย็นจรงิมีการใชอินทรวเิชียรฉันท ๑๑  ในบทชม
โฉมที่กลาวถึงความงามของกัลยาณวีาไมมใีครมาเปรยีบกับเธอได          และยังมีบทคร่ําครวญของ
ประพันธเมื่อทราบวากลัยาณีมีคูหมั้นแลวดวย ดังความวา 
 
            งิ้วมลาย ู   ๏    (ประพันธ)         โอแมวลิัยพักตร        นรลักษณเฉลิมพงษ 
                                                         งามงอนฉะออนองค             บ มิเปรียบจะเทียบตดิ 
                              ๏                              ยลหรือกระตือเชน           อุระเผนทะยาน ขวญั 
                                                          จิตเจารึเทากนั                       กลฉะนีฤ้ไฉยา 
                              ๏                        จนจริงจะนิ่งไว         มะนะไดกะกี่ครา 
                                                          รักเรากระเสาหา          ดุจรอนพระเพลิงผลาญ 
                               ๏                               โอกัลยาพ่ี           มิใยดผีดงุมาลย 
                                                          รับมั่นสิบ่ันหาร          นิราศแลวละแกวตาฯ โอด๒๑ 
 
                 การใชฉันทในบทชมโฉมทําใหเห็นวากัลยาณีเปนหญิงที่งดงามมาก               และในบท
คร่ําครวญถายทอดความรูสึกเศราโศกเสียใจของประพันธ   เมื่อทราบวากัลยาณีหมั้นกับชายอ่ืนได
อยางแจมชัดยิ่ง 
             ๑. ๑. ๓. ๓ วสันตดิลกฉันท ๑๔ 
                                                                      เรื่องน้ิวเพ็ชรใชวสันตดลิกฉันท ๑๔  เพื่อกลาวถึงความ
งามของกลิ่น  ดังความวา 
 
___________________________ 
                               ๒๐ศรีเสนันตร [นามแฝง] , บทละครรองเรือ่งรกัระวางรบ (ม.ป.ท., ๒๔๗๔), ชุดท่ี ๔ 
บรรทัดที่ ๒๖-๓๑. 
                               ๒๑แมวงศ [นามแฝง] ,บทละครรองเรือ่งเย็นจริง (พระนคร : โรงพิมพเฟองนคร,๒๔๖๙), 
ชุดท่ี ๘ บรรทัดท่ี ๓๗-๔๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๕ 
 
         ง้ิวมลายู(กลอม)                      พิศโฉมประโลมอรุะอะคราว          ระอุหนาว  ณะอารมณ 
                                                  งามพักตรมะลกัระบุนิยม                  จะประเทียบก็จันทรา 
                                                         แรกรุนเจรญิมธรุภาพ                  มทอาบเพราะกานดา 
                                                   ยามหลับระงับจะอุปะมา                  กลเห็นกะเพญ็จนัทร 
                                                         พิศไหนวิไลวรประเสริฐ     รุจิเลิศดนุฝน 
           หมายมุงละเมอมทนะพลัน                   จะพิสูจนก็สุดใจ 
                เสียดายนิเหลือระบชุนิด     วิปรติคนองไป 
          ปลดโสตอุโฆษะสุติไกล                   อรแมก็เบือนพลนั ๒๒ 
 
                  ผูประพันธใชวสันตดิลกฉันทเพ่ือพรรณนาความงดงามของตัวละคร ทําใหจินตนาการ
ไดวา  กลิน่เปนหญิงที่มีรูปลกัษณที่งดงามมาก  
                     บทละครรองมีการใชฉันทอยูเปนจํานวนนอย แตอยางไรก็ตามผูประพันธใชฉันทเพื่อ
ถายทอดอารมณความรูสึกของตัวละคร และพรรณนาความงดงามของตัวละครใหเห็นไดอยาง
เดนชัดยิ่ง  และแสดงใหเห็นวาฉันทนั้นใชไดกับบทรองและบทอาน   เสียงหนักเบาของคําครุและ
ลหุไมเปนอุปสรรคตอการขับรอง นอกจากนี้การใชฉันทยังแสดงถึงความสามารถของผูประพันธ
ดวย  เพราะฉันทมีขอบังคับทางฉันทลักษณมากกวากลอน  
                                                 ๑. ๑. ๔  กาพยยานี ๑๑                            
                                                             บทละครรองที่ประพันธดวยกาพยยานี ๑๑  น้ัน           ไดแก         
เรื่อง ชีวิตบุเรงนอง กลาวถึงจะเด็ดและเซนนีวาแสดงความรักตอกัน          มีบทรองท่ีมีความไพเราะ
และถายทอดอารมณรกัของตวัละครไดอยางดียิ่ง เชน 
 
   พมาถวายพร   ๏   (จะเดด็)     ขวญัใจวลิยัล้ํา.                   อันถอยคําเฉลยไข. 
                                                  เปดทางสวางไกล.              เหมือนชวยช้ีใหมีเชาว. 
                                                  เถอะพี่จะพลีตน.                 แสวงผลมิเสือ่มเซา. 
                                                  หากบุญอุดหนุนเรา.            ก็อาจสมนิยมยิน. 
                                (เซนนี)       เถอะนองจะครองจิตต.       ใหคงคิดเปนอาจินต. 
                                 (จะเด็ด)     วาจายุพาพนิ.                       เหมือนชวยพ่ีใหมีใจ. 
  
___________________________ 
                                ๒๒นางสาวชูช่ืน [นามแฝง] , บทละครรองเรือ่งนิว้เพ็ชร (พระนคร : โรงพิมพเฟองนคร, 
๒๔๗๐),ชุดที่ ๑๐ บรรทัดท่ี ๗๖-๘๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๖ 
 
                                                    บอกหนอยซิวารัก.               สมัครตอบสักเพียงไหน. 
                                 (เซนนี)       รักเทยีบเปรียบฤๅทยั.           ท่ีรักตนอยูจนชิน. 
                                (จะเด็ด)       มาเราเอาคาํมั่น.                    สัญญากันดั่งถวิล. 
                                 (เซนนี)       เมื่อชอบระบอบบิล.             ระเบียบนีก้็พึงใจ.๒๓ 
 
                  บทรองนี้มกีารรองโตตอบของตัวละครท่ีทําใหเห็นอารมณรักระหวางจะเด็ดและเซนน ี
กาพยยานีมีคํานอยกวากลอน      เม่ือใชเปนบทรองโตตอบเพื่อแสดงความรูสึกของตัวละครนับวา
เหมาะสมอยางยิ่ง  เพราะตวัละครจะรองโตตอบกันไดอยางรวดเรว็ 
                  นอกจากนี้เรื่องเลือดอยุธยา (หวลใหใจหาย)กลาวถึงพลวาปฏิญาณตนวาจะอุทิศตนเพื่อ
บานเมือง  ผูประพันธใชกาพยยานี ๑๑     ความวา 
 

เพลงเวศุกรรม 
              (พล)            ขาขอปฏิญาณ               ตอสถานที่บูชา 
                                  หลักชาติศาสนา               ซึ่งโรยราถูกทําลาย 
                                  อยุธยาเราเนื้อเลือด               ใหดุเดือดไมเหือดหาย 
                                   นึกสูอยูมิวาย                จิตตขาหมายกูไทยคืน 
                                   ธงไทยแนบใจขา                ขออาษาเลือดทาพื้น 
                                   ชาติไทยยังยั่งยนื                ขาหลังฟนใหคืนไทย๒๔ 
    
                  บทรองดังกลาวแสดงรูสึกรกัชาติของตัวละคร      และความมุงมั่นท่ีจะตอสูกับขาศึกได
อยางแจมชัด  และแสดงวากาพยยานีนํามาใชในบทปลุกใจใหรกัชาติไดเปนอยางดีดวย 
                                                  ๑. ๑. ๕ รายยาว 
                                                 เรื่อง เสือปราบเสือ      กลาวถึงจามิลวาชืน่ชมในความงดงาม
ของ เดียนา  และประพันธดวยรายยาว  ดังนี้ 
 
 
___________________________ 
                             ๒๓หมอมสมเกลี้ยง [นามแฝง] , บทละครรองเรื่องชวีิตบุเรงนอง (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ฉากที่ 
๑ บรรทัดท่ี ๑๙๕-๒๐๔. 
                               ๒๔จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งเลือดอยุธยา (หวลใหใจหาย), 
(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ฉากท่ี ๑ บรรทัดที่ ๑๑๕-๑๒๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๗ 
 
   กระแตทอง  ๏    (จามิล)          ชวน--- เชยชมจริงนะ   อะไร ยังง้ี    ดัง่แมศรีสรวงสวรรค    
                                             ขวัญตา แลขวญัใจ ช่ืนใน หฤทัยจริงจริง   แมยอดหญิงยอดงาม 
                                             แมยอดกามเทวิน    ยิ่ง พระอินทรบนวิมาน    ยิ่ง ยมพบาลเมือง 
                                             นรกอํานาจ ดวงหนา อาชญา ทรวงอก ทํามิ่งสทานนําขวัญสะทก    
                                             ยิ่งกวา กระยาจก     ได เห็นทาน ละลานอารมณ      ระรกิจะชืน่ 
                                             ระรื่นจะชม  จะเกลียว จะกลม  จะอม จะกลืน เชิญแมตื่น ขึ้นมา  
                                              พ่ีจะพาลอยละลอง  ไปแนบเนื้อ นวลละออง  อยูในหวง หิรัญรงค๒๕ 
 
                     การพรรณนาดวยการใชรายยาวน้ี       นอกจากจะทําใหเห็นความงามของเดียนาแลวยงั
ทําใหเห็นถึงความรูสกึของจามิลดวยวา  เขาหลงใหลในความงามของเดยีนามาก              รายยาวไม
เครงครัดเรื่องจํานวนของคําในแตละวรรค       เมื่อใชพรรณนาความงามและความรูสกึของตัวละคร 
ผูประพนัธใสคําไดหลายคํา   จึงพรรณนาความงามและความรูสึกของตัวละครไดอยางละเอยีดลออ 
                                                   ๑. ๑. ๖ เพลงพื้นบาน 
                                                                เพลงพื้นบานท่ีใชในการประพันธบทละครรองไดแก เพลง
เกี่ยวขาว เพลงฉอย และเพลงพวงมาลัย  ดังนี้ 
     ๑. ๑. ๖ .๑ เพลงเกี่ยวขาว 
                       บทละครรองที่ประพันธดวยเพลงเกี่ยวขาว เชน   
เรื่องแปลงกาย      กลาวถึงสอางวาเดินทางไปในปา และชมความงดงามของธรรมชาติวา 
 
    โอยามสายัณห  ตะวันรอน ๆ ใจท่ีสะทอน ๆ  ฉะออนหาละไม    
                                  จะชมนกชมไม  ชมบุปผาลดาใจ  กไ็มช่ืนฤทยั  เพราะเหลืออาลยั    
                                  หัวใจขอน ๆ โนนนกกระสา  นกกระทากระทุง   โนนไรโนนนา  
                                  โนนปาโนนทุง....เอาแตแล ๆ  ละลานละลุง  ลุกขึน้เถดินายขอรบั  
                                   ผมจะจับเขามุง มิปลอยใหยุงกดัเอย เอยเถิดเอย๒๖ 
   
 
___________________________ 
                                ๒๕โมฬีรัตน [นามแฝง], บทละครรองเรือ่งเสือปราบเสือ (พระนคร : โรงพิมพภูไท, 
๒๔๗๖),  ชุดที่ ๓ บรรทัดที ่๑๑-๑๙. 
                                ๒๖พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องแปลงกาย (พระนคร : โรงพิมพอักษรนิติ์,๒๔๕๒), ชุดท่ี ๑ บรรทัดที่ ๗๐-๗๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๘ 
 
                  เพลงเกี่ยวขาวเหมาะสมกับบรรยากาศภายในทองทุง ซึ่งมีธรรมชาติท่ีสงบและสวยงาม 
และเมื่อใชในเหตุการณตอนน้ีนับวามีความเหมาะสมอยางยิ่ง 
                                                            ๑. ๑. ๖. ๒ เพลงฉอย 
                                                                                   เรื่องชอกุหลาบ ประพันธดวยเพลงฉอย โดยให
ขจรกับกุหลาบรองโตตอบกันขณะที่กําลังพายเรือวา 
 
                (ขจร)      ถึงอยูเรอืนแพนาวา      งวนทํามาหากิน    ก็ไมมหีนี้สินใครเปนเจาหัวใจ 
                               ใครไมสมประสงคลงเรือเรา     จะตองเศราไปทําไม     แสนประเสริฐหนอ 
                               เกิดเปนไทย     ถึงมีหาไมก็สะ    เอย  –    บาย   สรรพกจิก็ไมคราน     
                                การงานเพื่อเรือก็ชวย     มีเมียหรือก็สวย     แลวจะเอาไงนา        
                                ถึงแสนจนยากลําบากกายา    นึก ๆ กค็ลายเทวา     แมกุหลาบก็ปานนางฟา      
                                คูช่ืนชีวาพ่ี    เอย   ชาย  เออ  เผื่อบญุคณุ     บุหงาเขามาขอรอง  เปนเมียนอย 
                                ของนอง ยอดสรอยจะวากระไร     เขาประสงคจํานงดี     ใหโฉมศรีกุหลาบ 
                                 เปนใหญ ไมกระแหนแงงอน     ออนละมยั     คงจะพาใหสุข    เอย      กาย 
        (กุหลาบ)          เออ กลาดีมีก็ลอง    กหุลาบเปนตองกระโจน    ไมยอมหยอนออนโยน 
                                 มิเช่ือก็ลองดู วันไหนมาเปนฟาดหนาวันน้ัน  ขอรับมือกันใหอยู ใหตกนรก 
                                  แนใชแตจะขู     มิขอเทียมคูกะใครเอยเลย๒๗ 
 
                    เหตุการณตอนนี้กลาวถึงขจรและกุหลาบวา  กําลังพายเรือและทั้งสองมีอาชีพรับจาง
พายเรือสงผูโดยสาร ขจรและกุหลาบอาศัยอยูในชนบท   ท้ังคูพอใจและมีความสุขกับชีวิตที่เรียบ
งาย เมื่อเลือกเพลงฉอยมาเปนบทรอง ยอมมีความเหมาะสมกับบรรยากาศในชนบท อีกท้ังการใช
ถอยคําที่รองโตตอบกันของตัวละคร  แสดงถึงการใชไหวพริบปฏิภาณในการรองโตตอบดวย จึงทํา
ใหมีความสนุกสนาน และมีความไพเราะนาฟง 
                   ๑. ๑. ๖.๓  เพลงพวงมาลัย 
                             เพลงพวงมาลัยใชกลอนหัวเดียวและมีขอบังคับ
สัมผัสเชนเดียวกับเพลงเกี่ยวขาว เพลงพวงมาลัยจะขึ้นตนวรรคแรกวา เออระเหยลอยมา และวรรค
หนาของบาทสดุทาย กําหนดใหสามคําแรกมีความวา “พวงเจาเอย” แลวมีเนื้อความอื่นมาตออีกสอง
เรื่องเขนยที่เคยหนุน   ประพันธดวยเพลงพวงมาลัย   ดังนี้ 
___________________________ 
                                ๒๗จินดา  โกมลสดุ, บทละครรองเรื่องชอกุหลาบ (พระนคร : โรงพิมพเฟองนคร, 
๒๔๗๐),ชุดที่ ๕ บรรทัดท่ี ๒๐-๓๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๙ 
 

เพลงพวงมาลยัชายหาด 
          (ลูกรับ ๆ พรอม) เออระเหยลอยมา ลอยมาแตไกล ๆ ลอยมาจากไหนตอไหน  
                                      มาใกลกนัไดนี่เออ 
          (ดนตรี)                เออะ เราลอยมาเจอกันได ลอยเขามาใกล เจาพวงมาลัย ไหลลอยลองมา 
          (หนุม ๆ)              มองคลื่นไกล ๆ ระลอกไหวซัดซา มองไป ไกลสุด สายตา นํ้ากับฟา  
          (ดนตรี)                เออะ เราลอยมาเจอกันได ลอยเขามาใกล เจาพวงมาลัย ไหลลอยลองมา 
          (หนุม ๆ)             มองคลื่นไกล ๆ ระลอกไหวซัดซา มองไป ไกลสุด สายตา นํ้ากับฟา  
                                      ไกลจนเหววา หวิวใจผวาจนตองเหลียวหาเพื่อนมาอยูเคียง 

(รับพรอม) 
          (สาว ๆ)                เมื่อไดน่ังคู ระรื่นหูรูเสียง หวานเรื่อยเจี้อยแจว แววสําเนียง ฟงก็เพียงคํารกั 
                                       หลอเลี้ยงหัวใจสอง ใหเราสอดคลองประคองคูชม ๒๘ 
 
                    กัลยรัตน         หลอมณีนพรตัน กลาวถึงเพลงนี้สรุปไดวาเพลงพวงมาลยัชายหาดนี้มใิช
เพลงพวงมาลยัแบบพืน้เมือง              แตเปนเพลงไทยสากลที่อาศยัเคาบางอยางของเพลงพื้นบานมา 
ดัดแปลง ซ่ึงไดแก การใชคําขึ้นตน การมีลูกคูรองรับสรอยเพลง เพลงพวงมาลัยชายหาดนี้อาจเปน
เพลงทํานองเพลงรําวงเพลงหนึ่งก็ได๒๙ 
                  เพลงพวงมาลัยนี้ใชกับการเกี้ยวพาราสีของหญิงชาย  เมื่อผูประพันธบทละครรองนํา
เพลงนี้มาใชในบทเกี้ยวพาราสีของตัวละครดวย นับวามีความเหมาะสมกับลักษณะของเพลง 
                                ๑. ๒  คําประพันธที่ไมมีระเบียบแบบแผน 
                                     คําประพันธประเภทนี้ไมมีแผนผงับังคับในเรื่องคณะและสัมผัสที่แนนอน 
จํานวนคําในแตละวรรคมีไมเทากัน การสงสัมผัสระหวางวรรคและระหวางบทมีความคลายคลึงกับ
กลอน แตไมมคีวามแนนอนในขอบังคับคําประพันธนี้   ไดแก  เพลงไทยสากล       เชน เรื่องจันทร
เจาขา มีเพลงทวายเต็มซ่ึงมถีอยคําท่ีไพเราะ ความวา 
 
 
___________________________ 
                               ๒๘จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งเขนยที่เคยหนุน (ม.ป.ท., 
๒๔๘๖, ฉากที่ ๒ บรรทัดท่ี ๔-๑๒. 
                               ๒๙กัลยรัตน  หลอมณีนพรัตน “การศึกษาเชิงวิเคราะหบทละครรองของพรานบรูณ” 
 (วิทยานิพนธปรญิญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 
๒๕๓๕), ๑๐๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๙๐ 
 
                                                                       เพลงทวายเตม็ 
                                                     แสงนั้นออนหวานจริงนะจนัทรเจาขา 
                                            ยามลอยเลื่อนแยมเยือนหลา       แสงตื่นตาตื่นใจ 
                                            จันทรเพ็ญเดนกระไร   ชางไมมีใฝไมมฝีา 
                                             ภาคนภาคราเมื่อไรราคี   รัศมีสวางไสว 
                                            ละมลุละไมสะอาดสอางค พรมพร่ําน้ําคางพรางพราว 
                                             เงียบสงัดสะบดัพัดมา ยอดพฤกษาโนมนาว 
                                             เอนโอนโยนเยา โบกใหหนาวสะทาน 
                                             ใบสเทื้อนเตือนกิ่ง    ไหวบนิ่งสะทอนกาน 
                                              ชอราตรีคลี่บาน  หอมซาบซานทรวงเย็น 
                                              หริ่งหริ่งเรไรหริ่งเรา   จังหรีดหววิหวีดเวาคลอเคลาสําเนียงเลน 
                                              สมมติแทนเสียงดนตรี    อีกมีดวงเดือนเดน  กลอมผสมลมเยน็ 
                                               ฉะนี้หรือจกัเวนความรกั ธรรมชาตเิชนนี้ละสิหนอ 
                                               ท่ีหนุมสาวเคลาคลอ   พะนอชีวิตรวมกนั๓๐ 
 
                  บทประพันธนี้เปนบทรองของเจียมนางเอกในเรื่อง      เพลงทวายเต็มมถีอยคําที่คัดสรร
อยางไพเราะดวยเสยีงสัมผัสสระและพยัญชนะ     อีกทั้งถอยคําที่ใชเขาใจงาย           ส่ือความหมาย
อารมณความรูสึกของตัวละครไดอยางลกึซึ้ง      โดยเฉพาะความละมนุละไม ออนหวาน และความ
ซาบซานในความรกั           เมื่อนําผูกกับบรรยากาศของธรรมชาติท่ีงดงามจึงมีความเหมาะเจาะและ
กลมกลนื    โดยเฉพาะบรรยากาศของธรรมชาติใตแสงจันทรที่ปรากฏภาพของตนไมกําลังเอนโอน
ดวยแรงลมโบก ใบไมท่ีสะบัดไปตามแรงลม       และเสียงหมูแมลงที่กาํลังรองสงสําเนียงกอปรกับ
กลิ่นอันจรุงใจของชอราตรี   ทําใหธรรมชาติงดงามยิ่งนกั    และธรรมชาตินี้เหมาะกับการพลอดรัก
ของหนุมสาวอยางยิ่ง          ความไพเราะของเพลงทวายเต็มนี้ทําใหคนไทยในสมัยน้ันช่ืนชอบมาก
ดังที่   เอนก  นาวิกมลู กลาววา  “ เรื่องจนัทรเจาขาเปนเรื่องที่คนสมัยนั้นรัชกาลที่ ๗ ประทับใจกนั
มาก  ทั้งเพลงประกอบก็ไพเราะตดิหู  ดังเพลงทวายเต็ม    (แสงนั้นออนหวานจริงนะจันทรเจาขา…) 
เปนตน”๓๑ 
___________________________ 
                               ๓๐จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งจันทรเจาขา, พิมพครั้งที๒่ 
( ม.ป.ท., ๒๕๒๖),ฉากท่ี ๑ บรรทัดที่ ๒๒-๓๐. 
                               ๓๑เอนก  นาวิกมลู,  “ หนังสือบทละครรองของพรานบรูณ,”   สารคด ี๑๗, ๒๐๐ (ต.ค. 
๒๕๔๔) : ๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๙๑ 
 
                  ในเรื่องน้ําผึ้งรวง มีเพลงน้ําผึ้งรวง ซ่ึงกลาวถึงการถายทอดความรกัของตัวละครไดอยาง
นาประทับใจเชนกัน   ดังความวา 
 

                    เพลงน้ําผึ้งรวง 
                      (เพรา)          หวานฉ่ําน้ําผึ้งรวง                                       ผึง้หวงไมหางรงั 
                                          เหมือนรักแรกหวัง                                       หวานดังน้ําผึ้งรวง 
                                          รวงผึ้งมีน้ําผึ้ง                                               ผึง้หึงษน้ําผึ้งหวง 
                                          เหมือนรักเรานึกหวง                                    เกรงลวงและลองรัก 
                       (เจตน)        นํ้าผึ้งในผึ้งรวง                                             ทวมถวงแทบกิ่งหัก 
                                           น้ํารักในใจรัก                                              ทวมหนักทับระทม 
                                           น้ําผึ้งผึ้งถนอม                                             หวานหอมมิขื่นขม 
                                            หวานรกัหากไมสม                                     สิระบมระบอมใจ 
                      (พริ้ม)           รกัเอยเราเคยชืน่                                           เปนอ่ืนไปเสยีได 
                                           จืดจางรางกันไป                                          อาลัยเสยีดายนัก 
                      (เจิด)             น้ําผึ้งเมื่อไหลแลง                                        รวงแหงและกรอบหัก 
                                            เหมือนใจไรน้ํารัก                                       ใจก็สักแตเปนใจ 
                      (เจตน)            ผึ้งเสาะน้ําตาลหวาน                                   ซมซานมาซอนไว 
                                             เสาะรักกวาจะได                                        สมใจไมนาชัง 
                     (เพรา)             หวานฉ่ําน้ําผึ้งรวง                                        ผึ้งหวงไมหางรัง 
                                             เหมือนแรกเมื่อรักหวัง                                หวานดังน้ําผึ้งรวง ๓๒ 

 
                  บทรองนีแ้สดงความรกัของเจตน  เพรา  เจดิ และพริ้ม   เจตนกับเพรานัน้รกักันมาก เพรา
เปรยีบความรกัของเจตนที่มตีอเธอในยามแรกรกัวาหวานฉํ่าราวกับน้ําผึ้งในรวง        และเธอเกรงวา
เจตนจะไมมั่นคงในรกั           สวนเจตนนัน้ไดบอกวา ความรกัของเขาที่มีตอเพรานัน้มากลนเสมือน
รวงผึ้งที่อยูบนตนไมซ่ึงมีน้ําหวานมากจนกิ่งแทบหัก    การเปรยีบความรักของเจตนท่ีมีตอเพรานี้ทํา
ใหเกิดความซาบซึ้งในความรัก สวนพริ้มนั้นหลงรักเจตน     เผอิญโผลหนาตางมาเห็นเจตนกับเพรา
เลยเสียใจมาก  และรูสึกอาลยัในความรัก   ฝายเจิดซ่ึงหลงรักเพรานั้นบงัเอิญมาเห็นเจตนกับเพรายืน 
อยูดวยกนัก็เสียใจมากเชนกนั   เจิดเปรยีบหัวใจที่ไรรักวาเสมือนน้ําผึ้งในยามแลง จะเห็นไดวาเพลง 
___________________________ 
                          ๓๒จวงจันทน  จันทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งน้ําผึ้งรวง(ม.ป.ท., ๒๕๑๓), ฉาก
ที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๒๕- ๑๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๙๒ 
 
น้ําผึ้งรวงนีถ้ายทอดอารมณความรูสึกของตัวละครถึงสี่ตวั คือเจตนกับเพราซึ่งมีความสมหวังในรกั 
สวนเจดิและพริ้มนั้นไมสมหวังในรกั   บทรองนี้ใชถอยคําที่สั้น  กระชบั   เขาใจงาย    และถายทอด
ความรูสึกของตัวละครไดอยางเดนชัด    นอกจากนี้มกีารใชความเปรียบซ่ึงทําใหเกิดจินตภาพ คือ มี
การใชอุปลกัษณเพื่อเปรยีบวาความรกัของเจตนกับเพราในยามแรกรกันัน้หวานฉํ่าราวกับน้ําผึง้รวง  
จะเห็นวาเพลงไทยสากลมีสัมผัสระหวางวรรคอยูบางในบางวรรค   และมีสัมผัสในเปนจํานวนมาก  
ทําใหเกิดเสียงที่ไพเราะ เมื่อนํามาเปนบทรองของตัวละครก็สามารถถายทอดอารมณ       และความ 
รูสึกของตัวละครไดด ี
                  จะเห็นวาบทละครรองมีการใชคําประพันธรอยกรองท่ีหลากหลายซึ่งไดแก กลอนสุภาพ 
โคลง ฉันท กาพย เพลงพื้นบาน และเพลงไทยสากล  การใชคําประพันธดังกลาวมีความเหมาะสม
กับการพรรณนาธรรมชาติ และความงามของตัวละคร     ตลอดจนถายทอดบทบาทของตัวละครได
อยางดีดวย 
 
                 ๒.  คําประพันธรอยแกว 
          บทละครรองใชคําประพันธรอยแกวเพ่ือบรรยายฉาก พฤติกรรม   อารมณ  และ
ความรูสึกของตัวละคร  การบรรยายฉาก เชน  ในเรื่องฝนสั่งฟา  บรรรยายฉากวา 

 
ฉากหนึ่ง 

           ตึกดานหนา     ปราณีในเครื่องแตงกายปกติ   นั่งเลนอยูตามลําพัง๓๓    
 
                  เรื่องเพ็ชรนําเงิน ใชรอยแกวบรรยายพฤติกรรม อารมณและความรูสึกของตัวละครวา 
 
                รองไห ๆ แลวก็ไดสต ิ   วาเปนธรรมดาของมนุษย ใชจะเปนแตพ่ีเชวง       เปนแตเธอใมกลาพอ 
           จะทําดีไดกวาวิสัยมนุษยเทานั้น    ใจคนยอมใมเปนไปตามคําสัญญา               ใมเปนไปตามอํานาจ 
            บังคับ ใมเปนไปตามหวัง    คนใจออนยอมเปนไปตามเวรา จะมากระทบ             มนุษยจึงพากัน 
            ตอนรับความเสียใจอยูทั่วโลก     ก็เพราะยึดถอืความรักนี่เองมามัดหัวใจ           ธรรมดามนุษยยอม 
            หวังหาสุขแกตนทั่วหนาชีวิตพี่เชวงก็รักสุขเสมอชีวิตคนอื่น         หลอนมิควรปราศจากเมตตาจิตร        
 
 
 
___________________________ 
                           ๓๓จวงจันทน  จันทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งฝนสั่งฟา (ม..ป.ท.,ม.ป.ป.),  ฉาก
ที่ ๑ บรรทัดที่ ๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๙๓ 
 
            โดยหวงแหนความรักสวนตัวเพราะเห็นแกตัว     ใหเปนเครื่องกลับใจเขาใหเดือดรอนใหผิดความ 
             ชอบธรรม      หลอนรักเชวงควรชวยสงเคราะหใหสมประสงคเชวง    จึ่งจะชอบดวยยุติธรรม๓๔ 
 
        ขอความนี้บรรยายพฤติกรรม อารมณและความรูสึกของตัวละครอยางแจมชัด    และ
ทําใหจินตนาการไดวา พวงทองรูสึกเจ็บปวดที่ตองสูญเสียคนที่เธอรัก   เพราะเขาปนใจใหแกหญิง
อื่น  อีกทั้งยังทําใหเห็นวา   พวงทองเปนคนที่มีจิตใจดีและไมเห็นแกตัวดวย  
                  บทละครรองในสมัยหลัง เชน บทละครรองของจวงจันทน จันทรคณา    หรือใน
นามปากกาวา  พรานบูรพ     มีการใชรอยแกวบรรยายเหตุการณและความรูสึกของตัวละคร   ซึ่ง
นอกจากจะบรรยายความรูสึกใหเห็นอยางเดนชัดแลว      ยังมีการประดิษฐถอยคําที่แสดงใหเห็นถึง
ลีลาการใชภาษาของผูประพันธดวย เชน เรื่องอุมาปาหนัน ดังความวา 
 
             ระหวางสองรักกําลังฝากรอยกฤชรอยรัก  หะยีตามันกับซําสุดินก็เขามาพบซําสุดินชี้ใหหะยีตามันดู 
             หะยีตามันตวาดลูก สุปยาตกใจผละ อุมาสลามแลวเลี่ยงดูกิริยาของซําสุดิน...๓๕ 
             ... เมื่อนางโทรมอยูกับความเศรานั้น ซําสุดินก็มาถึง ใจเติบขึ้นเต็มตัวตรงเขาหาทันท ีสุดที่สุปยาจะ 
              เบี่ยงบาย-แสรงทําใจดีและไมลืมที่จะซอนบุปผาแหงความรักไวในทรวงอก๓๖ 
 
                  การใชถอยคําดังกลาวมีความสละสลวย   แสดงบทบาทของตัวละครและสะทอนใหเห็น
ถึงความรูสึกของตัวละครไดอยางชัดเจนดวย 
                  นอกจากนี้ผูประพันธใชรอยแกวเปนบทสนทนา   เพื่อบรรยายฉากและพฤติกรรมของ
ตัวละครวา  เชนเรื่องโชคดีมีผิด   บรรยายฉากและพฤติกรรมของตัวละครวา 
 
          (ฉากบานหลวงศรีสุเรนท สัสดีเมืองชล ตัวละครมีหลวงศรีสุเรนทและเสมียนพนักงาน และมีคนถูก 
          เกณฑทหาร ๕-๖ คน) 
          (หลวงศรี)              นี่แนะเสมียนปุย     วันนี้เมืองสงคนที่ถูกเกณฑมากี่คนละฮึ 
           (ปุย)                      รับประทาน วันนี้สงมา ๕-๖ คนขอรับ              
           (หลวงศรีตบอก)   ตายจรงิละวะ    ขาจะทําอยางไร ละนี่ นอยนัก      จวนจะถึงกําหนดเปลีย่นคน 
___________________________ 
                           ๓๔พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ [หมากพญา] , บทละครรองเรือ่ง
เพ็ชรน้ําเงิน (พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๕), ชุดที่ ๓ บรรทัดที่ ๘๙-๑๐๑. 
                           ๓๕จวงจันทน  จันทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งอมุาปาหนัน,  ฉากท่ี ๑ บรรทัดที่ 
๘๕- ๘๗. 
                           ๓๖เรื่องเดียวกัน , ฉากที่ ๔ บรรทดัท่ี ๑๙-๒๑ . 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๙๔ 
 
                                        ที่พนกําหนดอยูแลว   คนเกณฑใหมก็ไดนอยนัก   กองพลมิเรงขาแยรึนี ่   ไมได 
                                         การตองไปเลนงานตาขาหลวงใหได 
          (ปุย)                       รับประทาน เมืองก็เที่ยวไดจัดการตามคนอยูแลวขอรับ    เขารับรองวาพรุงนี้หรือ 
                                          มะรืนนี้ละเปนตองไดมากเปนแน              
            (หลวงศรี)             เออน่ีไดมากี่คนก็จัดแจงจดสํามโนครวัลงปงแปงเสียใหเสร็จทีเดียวซิ  
                                          (ลุกขึ้นเดินตรวจเสมียนพนักงานจดสํามโนครัว  และตําบลบานไมคอยจะถูกก็ดุ   
                                           แลวแหงนหนาดูเพดานอยางตรอง)๓๗ 

 
                   บทสนทนาทําใหเห็นพฤติกรรมของหลวงศรีสุเรนทและเสมียนที่ช่ือปุยวา   กําลังพูดคยุ
เกี่ยวกับการเกณฑทหาร  และบอกใหทราบวาหลวงศรีสเุรนทมีหนาท่ีรับทหารเกณฑ  
                  บทสนทนาใชดาํเนินเรื่องและแสดงความรูสึกของตัวละครดวย      เชน     ในเรื่อง น้ําใจ
เด็ดเดีย่ว มีบทสนทนาระหวางแกลวกับเครือมาศ ดังนี ้
 
 
         เครือมาศ                 เอะ  ดูเหมือนมาแลวละ ใครเสียอีกละ(แกลวเขามาจากขางซาย)แหม ชางตรงเวลา 
                                         จริง ๆ นะคะ นึกวาจะไมมาเสียแลวละ 
          แกลว                      โธ  ทําไมพี่จะไมมานะ     คิดถึงออกแย   มาชาไปนิดหนอย ก็โกรธไดนี่ 
                                          คิดถึงละเห็นจะเลยไมมาเสียทีเดียวหรืออยางไรแหละ 
          เครือมาศ                 แหม นี่หรือคิดถึง  ฮะ ๆๆๆ   แตคิดถึงละยังมาชาเกือบคร่ึงชั่วโมงแนะ    ถาไม 
                                          คิดถึงละ  เห็นจะเลยไมมาเสียทีเดียวหรืออยางไรนั่นแหละ 
           แกลว                      โธ แมเครือมาศ   ขอเสียทีเถิดนะ   อยามัวแตโกรธ  พูดประชดปะชันพี่เลย   พ่ีมีธุระ 
                                           จริง ๆ นะ๓๘ 

 
                  บทสนทนาระหวางแกลวกับเครือมาศชวยในการดําเนนิเรือ่งวา     แกลวมาหาเครือมาศที่
บาน  ทั้งสองพูดคุยกนั และเครือมาศนอยใจที่แกลววามาชา    อีกทั้งยงัพูดประชดประชนัคนรักดวย 
สวนแกลวนั้นแสดงความรูสึกคิดถึงคนรกัดวยคําพูดของเขา 
                  จะเห็นวาบทละครรองมีคําประพันธรอยแกวไวเพ่ือบรรยายฉาก พฤตกิรรม อารมณ และ
ความรูสึกของตัวละคร  ตลอดจนใชเปนบทสนทนาของตัวละครดวย   
___________________________ 
                           ๓๗ชาวเหนือ [นามแฝง] , บทละครรองเรือ่งโชคดีมีผิด (พระนคร : โรงพิมพโสภณ 
พิพรรฒธนากร , ๒๔๕๕) , ชุดท่ี ๑ บรรทัดที่ ๑-๑๘. 
                           ๓๘พระองคเจาทศศิริวงศ , บทละครรองเรือ่งน้ําใจเดด็เดี่ยว(พระนคร : โรงพิมพตีรณสาร, 
๒๔๙๓), องกท่ี ๖ บรรทัดที่ ๑๑- ๒๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๙๕ 
 
                  การใชลักษณะคาํประพันธในบทละครรองมีความเปลีย่นแปลงไปตามยคุตามสมัย   เชน  
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว              ผูประพนัธนิยมใชกลอนสุภาพในการ 
ประพันธ  เชน   เรื่องชิงชูตวัเอง    ตุกตายอดรกั   ขี้หึงถึงดี    เกีย้วกันอยางเผ็ดรอน   สุดสวาดิ   จะเอ   
ถึงพริกถึงขิง   แปตแตนต    ปนละวนปนละเก   ผูรายกลบับาน   เปนตน    และใชคําประพันธอ่ืน ๆ 
ประกอบบางแตมีเปนจํานวนนอย   เชน โคลงส่ีสุภาพ      ในเรื่อง ในเรื่อง   มิตรประเสริษฐ      และ 
ฮุยหุย  ใชเพลงพ้ืนบาน เชน เพลงเกี่ยวขาว  ในเรื่อง แปลงกาย  เปนตน   และใชคําประพันธรอยแกว
เปนบทบรรยายเหตุการณและบทสนทนาบางแตใชไมมากนัก   เชน เรือ่งถูพื้นหอง    รูใมถึงจําพวก
จับใจ    รักหนึง่เสียดายสอง  และมะนิลาลอตเตอรี เปนตน   
                  รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว     ผูประพันธยังนิยมใชกลอนสุภาพ
ในการประพันธ        สมัยน้ีมีการใชคําประพันธอ่ืนๆ    เชนเดียวกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลเกลาเจาอยูหัวดวย   เชน  ใชโคลงสี่สุภาพ  ในเรื่องอาลีบาบา  และผูชายตัวเมยี       ใชกลอนเสภา  
ในเรื่องผะอืดผะอม   และกลอนดอกสรอย ในเรื่องอาลบีาบา     นอกจากนี้ใชรอยแกวในบทบรรยาย
เหตุการณ    พฤติกรรม อารมณและความรูสึกของตัวละคร  และบทสนทนามากยิ่งขึน้    เชน    เรื่อง
น้ําใจเด็ดเดี่ยว   กลแตก  ผูชายตัวเมยี    ญี่ปุนววิาหโฉม ปวดเพราะปาก เหมาะทาควาเหลว เปนตน 
                  รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว    ผูประพนัธยังนิยมใชกลอนสุภาพใน
การประพันธ   และใชคําประพันธที่หลากหลายมากยิ่งขึน้    เชน   ใชโคลงสี่สุภาพ ในเรื่องหอกขาง 
แคร และเจาหัวใจ    ใชกลอนสี่  ในเรื่องดาราแหงยาจก    ใชกลอนกลบท ในเรื่องขวญัใจโจร      ใช
กาพยยานี ๑๑  ในเรื่องดาราแหงยาจก และชีวิตบุเรงนอง         ใชมาณวกฉันท ในเรื่อง  รักระวางรบ      
ใชอินทรวิเชยีรฉันท ในเรื่องเย็นจริง    ใชวสันตดิลกฉันท ในเรื่องน้ิวเพ็ชร   ใชรายยาว ในเรื่อง เสือ 
ปราบเสือ   ใชเพลงฉอย ในเรื่องชอกุหลาบ  และสมัยนีมี้การใชเพลงไทยสากลดวย   เชน     ใชเพลง
ออดงอน  จันทรสะทอน  เสเลเมา จนัทรแจม ในเรื่อง เพลงเสนห        ใชเพลงจันทรโอภาส    จนัทร
กําศรวล   กระจุมกระจิ๋ม  ในเรื่องโรสิตา  ใชเพลงจนัทนสวาท  จันทรโลม   ตนรักดอกโศก  ในเรื่อง
จันทรเจาขา  และมกีารใชรอยแกวมากยิ่งกวาในรัชกาลกอน      
                  รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล          ผูประพนัธใชกลอนสุภาพ
นอยลง แตใชเพลงไทยสากลเปนจํานวนมาก  เชน     ใชเพลงยีปุ่นฉะออน  เมื่อรกักัน    ไหนอยูไหน 
ในเรื่องบุปผาชาตินคร  ใช เพลงฝนส่ังฟา หนูอาลัย หนูจา     ในเรื่อง ฝนสั่งฟา      ใชเพลงจนัทราลยั 
สุดสวาดิ เมฆรัศมี     ในเรื่องคนดีที่โลกลมื   ใชเพลงโสนบานเชา      สาวหนุม       ในเรื่องดอกโสน
บานเชา   ใชเพลงจนัทรเวยีงเหนือ   จันทรพายัพ จนัทรเจียม  ในเรื่องหวยแกว เปนตน         และมีคํา
ประพันธอื่น ๆ เชน กลอนสี่  ในเรื่องขอนลอยน้ํา   และเพลงพวงมาลัยชายหาด    ในเรื่องเขนยทีเ่คย
หนุน นอกจากนี้มีการใชรอยแกวเปนจํานวนมากดวย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๙๖ 
 
                  การใชคําประพันธที่หลากหลายแสดงถึงความสามารถของผูประพนัธ           และการใช
เพลงไทยสากลแสดงถึงการรับวัฒนธรรมของตะวันตก       เม่ือคนในสมัยน้ันมีความนิยมในการฟง
เพลงไทยสากล   ผูประพันธจึงนําเพลงไทยสากลมาใชมากยิ่งขึ้นดวย    และเพลงไทยสากลนี้มีความ
ไพเราะ ตดิหู  จดจํางาย  จึงทําใหคนจดจําละครรองไดดี    สวนการท่ีมีคาํประพันธรอยแกวใกลเคยีง
กับคําประพันธรอยกรองนัน้   เพื่อใหการดาํเนินเรื่องมีความกระชับฉับไวยิ่งขึน้         อีกทั้งบางเรื่อง
ใชรอยแกวที่บรรยายใหเห็นอารมณ และความรูสกึของตัวละคร    ตลอดจนมลีีลาในการใชภาษาซึ่ง
แสดงลกัษณะพิเศษของผูประพันธ          และเปนไปไดวาความนิยมในการอานนวนิยายในสมยัน้ัน
อาจมีสวนตอการใชรอยแกวในการประพนัธบทละครรอง 
 
การใชภาพพจน 
                     การใชภาพพจนเปนการสรางประสบการณทางสุนทรียะอีกอยางหนึ่งท่ีผูประพันธบท
ละครรองตองการใหผูอานไดเกิดจินตภาพ คําวา “ภาพพจน ” น้ี สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา ให
ความหมายไววา 
 
                    ภาพพจน(Figure of speech) คือคําหรือกลุมคําที่เกิดจากกลวิธีการใชคําเพื่อใหเกิดภาพที่แจม 
            ชัดและลึกซึ้งในใจของผูอานและผูฟง คําสามารถสื่อใหเห็นภาพได เชน ผูชายผูหญิง          แตคํา 
            ที่สื่อภาพเหลานี้ไมเรียกวาภาพพจน เพราะภาพพจนเปนผลของการใชถอยคําอยางมีศิลปะ  โดย 
            กลวิธีการเปรียบเทียบ  ๓๙ 
 
    นอกจากนี้     สายทิพย นุกูลกิจ จําแนกภาพพจน ออกเปน ๑๕ ชนิด ไดแก อุปมาอุปไมย 
อุปลักษณ สัญลักษณ อุทาหรณ     คําถามชวนคิด หรือปฏิปุจฉา   การกลาวเทาความหรือปฏิรูปพจน 
การกลาวถึงความขัดกันเขาคูกันหรือปฏิภาคพจน    ปฏิวาทะ    การใชคําตรงกันขาม         อติพจน 
อาวัตพากย สัทพจน การเลี่ยงคําหรือสมพจนัยหรืออนุนามนัย การแทนคําหรือนามนยั บคุลาธษิฐาน   
สวนภาพในจิตหรือจินตภาพ    คือ    ภาพที่บังเกิดขึ้นในความรู สึกของคนตามที่ได เคยมี
ประสบการณ กลาวคือเปนภาพที่เห็นดวยใจคิด            ดวยความรูสึกประสบการณดังกลาวน้ีไม
จํากัดเฉพาะการเห็นเทานั้นหากยังรวมถึงประสบการณทางประสาทสัมผัสอ่ืน ๆ ดวย๔๐      บทละคร 
___________________________ 
                               ๓๙สุจิตรา  จงสถติยวัฒนา, เจิมจันทนกังสดาล ภาษาวรรณศิลปในวรรณคดีไทย
(กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), 
๓๗. 
                                ๔๐สรุปจากสายทพิย นุกูลกิจ, วรรณกรรมไทยปจจุบัน, ๗๙-๘๗. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๙๗ 
 
รองมีการใชภาพพจน ดังนี้ 
 
                 ๑. อุปมา 
                     บทละครรองใชภาพพจนแบบอุปมามากที่สุด          อุปมานั้นเปนการเปรียบวาสิ่งหนึ่ง
เหมือนกับอีกสิ่งหน่ึง โดยใชคําเชื่อมวา  เหมือน  คลาย  ดัง  ดุจ ราวกับ กล  เพี้ยง  ประหนึ่ง    การใช
อุปมานั้นมักเปนการเปรียบลักษณะของตวัละครทั้งในดานคุณสมบัติ ลักษณะนิสัย    และพฤติกรรม   
เชนเปรียบตวัละครชายวา เปนเสมือนกระตาย ดังนี ้

 
 (จิตต)  แมเอย...เดือนหงาย  แสงคลาย...คลายแสงเงิน   มองเพลนิตา   แท...แท 
  ฉะนี้กระตาย,  หรือจะไมชะแง  ชะเงอแล,  และตื่นคะนอง  หมอบละเมอ, 
  เพอเจอมอง  แตแสงนวล  แมคุณเอย,  หัวใจ...รัญจวน   เฝาแตครวญ 
  เฝาแตคร่ํา  หลั่งแตนํ้าตานอง  อกชาย,  จะเปรียบก็คลาย-คลายกับกระตาย 
  เมื่อตะกายจะตระกองหลงเชิดชิด,  จอดจติตใจจอง  เสนหสนิท, 
  มอบชีวิตสนอง   นองเอย...นางเดียว 
(ทอนทาย) นับแตตาแลพบ  รักกระทบใจเสียว  เปนกลุม  เปนเกลียว  
                            เสนหเหนียวเหนี่ยวนาว สนิทราวกับสนิมแนบเนื้อ 
  หากนองไมเกือ้ไมหนุน (นะนองนะ) หากไมจุนไมเจือ  หากไมเอ้ือ  
                            ไมเฟอ   พี่จะกลุมคลุมเครือ  อยูในเชือ้เพลิงรัก๔๑ 

 
                  ขอความนี้นอกจากจะเปรียบจิตตวาเปนประดุจกระตายแลว ยังใชอุปมาในการเปรียบ
ความรักของจิตตท่ีมีตอเจียมวามีความแนบแนนราวกับสนิมแนบในเนื้อเหล็กดวย     
      ในเรื่องผะอืดผะอม    เสนาะเปรียบตนเปนกระตายหมายจันทรวา 
 
      ใบคลั่ง ๏   มาพบเจา, ๆ จะรู, ฤๅคูรกั                              อดัก อดัก, ดัง กระตาย,หมายสวรรค          

          หวังเพอๆ,กระเยอกระแหยง,ชมแสงจันทร     ไหนโทษทณัฑ,ทวมหัว, นากลัว 
                                                                                    เอยฯ๔๒ 

     ___________________________ 
                                ๔๑จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งจันทรเจาขา, ฉากที่ ๑ บรรทัด
ที่ ๖-๑๐. 
                                 ๔๒พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร],บทละครรอง
เรื่องผะอดืผะอม, ชุดที่ ๘ บรรทัดที่ ๓๕-๓๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๙๘ 
 
                  เรื่องน้ีกลาวถึงเสนาะวาอยากจะคืนดีกับหวาน แตหวานไปเปนภรรยาของคนอื่นแลว   
เสนาะจึงเปรียบวาตนเปนเหมือนกระตายผูหมายจันทร 
                  สวนตัวละครหญิงมักถูกเปรียบกับพระจันทร เชน       ในเรื่องแปลงกาย   กลาวถึงสอาง
วาชื่นชมในความงามของละไมวา 

 
      (สอาง)    แตเกิดมา,ตาเอย,หมิเคยพบ                แสนสัตรี,ที่จะลบ,จะเลอโฉม 
         แมช่ืนใจ,ละไม,เหมือนเดือนโพยม       เปนที่โศมะ,นศังาม,ยามพี่ยล๔๓ 

 
                      ขอความกลาวถึงสอางวาชื่นชมในความงามของละไม   สอางเปรียบความงามของ
ละไมวาดุจดวงจันทร  
                  นอกจากนี้ เรื่องนิว้เพ็ชร บรรยายตัวละครชื่อกลิ่นวาสวยมาก   เมื่อกลอมมาพบเธอเขาก็
หลงใหลในความงามของเธอ ดังนี ้

 
งิ้วมลาย ู
   (กลอม)      พิศโฉมประโลมอุระอะคราว              ระอุหนาว  ณ  อารมณ 
       งามพักตรมลักระบนิุยม  จะประเทียบกจ็ันทรา 
        แรกรุนเจรญิมธรุภาพ                มทอาบเพราะกานดา 
        ยามหลับระงับจะอุปะมา   กลเห็นกะเพญ็จนัทร 
        พิศไหนวไิลวรประเสรฐิ                 รุจิเลิศดนฝุน 
        หมายมุงละเมอมทนะพลัน    จะพิสูจนก็สดุใจ 
        เสียดายนิเหลือระบุชนิด                 วิปรติคะนองไป 
        ปลดโสตอุโฆษะสุติไกล     อรแมก็เบือนพลนั๔๔ 
 

                  ขอความนี้กลาวถึงกลิ่นวาอยูในวัยแรกรุน  และเปรียบใบหนาของกลิ่นวางดงามดุจ
พระจันทรโดยใชคําเชื่อมวา     ประเทียบ  และ  กล   
 
___________________________ 
                                ๔๓พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องแปลงกาย, ชุดที่ ๒ บรรทัดที่ ๔๕-๔๘. 
                                 ๔๔นางสาวชูช่ืน [นามแฝง] , บทละครรองเรือ่งนิว้เพ็ชร, ชุดที่ ๑๐ บรรทดัท่ี ๗๖-๘๔. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๙๙ 
 
                   นอกจากนี้มีการเปรียบตัวละครหญิงวางามราวกับกับดอกไมดวย  เชน เรื่องขวัญใจโจร 
กลาวถึงความงามของกานดา ดังนี้ 

 
        อแุมเอยงามจริง      งามยิ่งหญิงใด ๆ ในจังหวดั 
  งามสารพัด งามไมขัดนัยนตา  งามยิ่งดาราดวงเดน 
  เดือนงามยามเพ็ญ   กย็ังแพ           งามแทไรตําหน ิ
  ไมมีที่ขอน   ไมมีท่ีติ                เหมือนมะลอิอน ๆ 
   เหมือนเกสรองักาบ                 เหมือนกุหลาบกลางดง 
       เหมือนกาหลงในไพร๔๕ 

 
                  เรื่องนี้กลาวถึงกานดาวางามยิ่งกวาพระจันทร  เธองามราวกับดอกมะลิออนซ่ึงมีสีขาว
บริสุทธิ์ และงามราวกับเกสรของดอกอังกาบ ซึ่งเปนดอกไมที่มีสีสวยและมีหลายสี เชน มวง   
เหลือง และขาว และเปรียบกานดาวางามราวกับดอกกุหลาบกลางดง ซึ่งมีความสวยงามและหาได
ยาก นอกจากนี้ยังเปรียบกานดาวางามราวกับดอกกาหลง ซ่ึงเปนดอกไมท่ีมีกลิ่นหอมและมีดอก
ขาวใหญออกเปนชอ   การเปรียบกับดอกไมท้ังหมดนี้เพื่อแสดงวากานดาเปนหญิงสาวที่มีหนาตา
สวยงามมาก มีความบริสุทธิ์ และเธอเปนหญิงงามที่หาผูมาเปรียบไดยากดวย 
                   ในเรื่องผูชายตัวเมีย  มีการเปรียบความงามของตัวละครหญิงทีละสวน เชน 
 

 ปากรับแกม,แยมเย้ือน,เหมือนกุหลาบ      ตาคมปลาบ,วาบหวาน,เมื่อยามสรวล
               ฉวีเหลือง,ประเทืองแตง,ผดัแปงนวล       ผมดํามวน,แลบนลาด,สะอาดองค 

 โพกแพรลูก,ไมดํา,ขํารัปภักตร            เข็มกลดัปก,กานพกา,เกศาสง 
 เสื้อชวา,ผาโสรง,โหยงสมทรง             นุงแลวง,กายเฉวยีง,เยี่ยงสไบ 
 ถุงเทาแพร,แลเถือก,เกือกฝรัง่                    งามแขกมั่ง,ฝรัง่มั่ง,ฉะชางไส 
 ตุมหูเพ็ชร,แหวนนอย,สรอยกําไล             ฟนเหมือนไข,มุกเนือ้,โอษฐเรื่อแดง๔๖ 

 
 
___________________________ 
                                ๔๕จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งขวญัใจโจร, ฉากที่ ๑ บรรทดัที่ 
๘๗-๙๒. 
                               ๔๖พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [มิสเตอรโม] , บทละครรองเรือ่ง
ผูชายตวัเมีย, ชุดที่ ๑ บรรทดัที่ ๔๑-๔๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๐๐ 
 
                   บทรองนี้เปรียบความงามของปากของสุดาหราวาราวกับกลีบกุหลาบ และเปรียบฟน
ของเธอวางามราวกับไขมุก  
                   เรื่องอุมาปาหนัน มีการชมความงามของสุปยา ดังนี้ 

 
ชมปาหนัน 

    (อุมา) งาม... งาม... งาม...                            งามตามาเห็น   งามไมเวนชวนมอง  
 งามไดสวนนวลละออง                นาประคองเคยีงชม 
 ราวกับเทพอุมสม                             ออนแอนเอวกลม  ตาแมคมเปน 
                                                                                   ประกาย 
 แมผึ่งผายสมสวน                  ชางนุมนวลอรชร 
 เอวออนแอนแขนออน                  ดั่งกญุชรงามงวง 
 นาจะหวง   นาจะชวงชิงชม                  นานิยมแตงาม 
 กามเทพนําพา                                    มาใหเปนคูสราง 
 จอดจิตไมคดิหาง                   แลสลางลอตา 
 เหมือนเทพธดิา                   บนวิมาน 
 นี่เปนเพยีงสวนสมร                                อรชรทุกสถาน 
 บุญบันดาลใหเห็น                   เดนดังดวงดารา 
 งามชะแงแลสงา                                 หาหัวใจอาวรณ งาม...งาม... งาม...๔๗ 

 
                   ขอความนี้เปรียบสุปยาวางามราวกับเทพธิดาและดวงจันทร และกามเทพเปนผูชักพาให
อุมาไดมาพบสุปยา   นอกจากนี้สุปยายังมีทอนแขนที่งดงามดุจดังงวงชางดวย 
                   บทละครรองมีการเปรียบความงามของตัวละครชายและหญิงกับส่ิงอ่ืน ๆ ดวย เชน ใน
เรื่อง ควาน้ําเหลว  มีการเปรียบตัวละครชายวางามราวกับพระอาทิตย และแกว  สวนตัวละครหญิง
นั้นงามราวกับพระจันทรและทองคํา ดังความวา 

 
       (เท่ิก) คุณบุญชวยกส็วยเหมือนแกว   คุณนายแพงแพวก็งามเหมือนทอง  
  แมนทําเรือนรบัประดับกัน   ประเสริษฐเฉดิฉันไมมีสอง 

 
___________________________ 
                             ๔๗จวงจันทน  จันทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งอมุาปาหนัน, ฉากที่ ๑ บรรทดัที่ 
๔๒-๕๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๐๑ 
 
  เหมือนอาทิตย  เหมือนจนัทร  กลางวันกลางคืน  เมื่อไหร 
  จะกลืนเขาหอง  คนแกคนเถา คอยเฝามอง  ไมออระนอย 
  เลยเอย ฯ๔๘ 
 

                  ขอความนี้กลาวถึงเทิกวาเปรียบจงกลวางามราวกับพระอาทิตยและแกว  สวนแพงแพว
นั้นงามราวกับพระจันทรและทอง    และแพงแพวนั้นเปรียบเสมือนตัวเรือนแหวนทองซึ่งจะชวย
เสริมสงจงกลซึ่งเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับบนเรือนแหวนใหมีความงดงามยิ่งขึ้น แพงแพวจึง
เปนผูที่เกื้อหนุนใหจงกลไดดี  ความเปรียบนี้แสดงวาจงกลและแพงแพวเหมาะสมที่จะเปนคูครอง
กัน 

บทละครรองสวนใหญมกัมเีรื่องราวเกีย่วกับความรัก   ดังนั้นผูประพนัธมักนําความรักของ
ตัวละครมาเปรียบกับสิ่งอ่ืน ๆ  เชน     การเปรียบความรักของลออกับชชัวา 

 
       (ละออ)        พอชางเขียนเดนเลือก              โกแตเปลือกไมมเีนือ้  
  ถึงรักเกาเรามีเชื้อ                 ก็เหม็นเบื่อหมดเยือ่ใย 
  ชืดเหมือนน้ํายาเย็น  เห็นจะกลืนไมไหว 
  จึงเลือกลิ้มชิมใหม  ตามหัวใจฉันปรารถนา 
               ขืนรกัซื่อถือสัตย                ตองจํากัดเลือกหนา 
   ตามคํามั่นสัญญา    คงขึ้นรารักราง 
   พอชางเขียนไสแหง    เหมือนอแีรงแตงราง 
   คาขาวสารก็ตองคาง    จึงตองหางรกัลา๔๙ 
 
   เรื่องนีเ้ปรยีบความรกัที่มมีานานแลวของลออกลัชัชวามีความนาเบ่ือหนาย       และจืดชดื

เหมือนน้ํายาเยน็ อีกทั้งลออยังเปรยีบชัชวาเปนนักเขยีนทีย่ากจนเหมือนอีแรงแตงราง     ซึ่งแสดงให
เห็นวาลออรูสึกรังเกียจและขยะแขยงในความจนของชัชเปนอยางมาก   ลออมองวาชชัเปนคนจนที่
มีแตเปลือก   ภายนอกดดูีแตภายในเปนคนจนที่ไรคา 
 
___________________________ 
                             ๔๘พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [พระศร]ี , บทละครรองเรือ่งควา
น้ําเหลว(พระนคร : โรงพิมพกองลหโุทษ, ๒๔๕๔), ชุดท่ี ๓ บรรทัดท่ี ๒๒-๒๖. 
                               ๔๙จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งเพลงเสนห (ม.ป.ท,๒๕๑๓), 
ฉากที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๑๑-๑๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๐๒ 
 
  ในเรื่องสามแผนดิน   เปรียบความรักของคนหนุมสาววาเหมือนผลไมสดท่ีนารับประทาน 
สวนความรักของผูสูงอายุเหมือนผลไมท่ีสุกงอมและผลไมแชอิ่ม ดังความวา 

 
แถลงปณหา 

      ความรกัคน,  ไมผิดผล, วะไมหอม  ผลิสุกงอม,  แลวก็หลน,  ใตตนเหี่ยว 
 รักแก ๆ,  ก็เหมือนแช,  อ่ิมออยเคี้ยว ใมมเีปรี้ยว,  หวานปรา,นาเอน็ดู 
 คนบางคน,ก็ชอบผล, พ่ึงขบเผาะ                 บางชอบเงาะ,ลิ้นจีฝ่รั่ง,ทั้งจมุพู 
 ลวนหามหอม, งอมสุด,รศชุมชู  ยากหาผู,พะวงชิม, แชอ่ิมเอย๕๐ 
 
        ขอความนี้เปนตอนจบของเรื่องสามแผนดิน        ผูทรงพระนิพนธทรงเปรียบความรกั

ของขุนทองกับพูในยามชราวาเหมือนผลไมแชอ่ิม   ซ่ึงมีความหวานเลก็นอยแตไมมคีวามเปรี้ยวเลย          
ความรกัของขุนทองและพู ไมเหมือนกับความรกัของหนุมสาวท่ีมีความสดชื่นประดุจผลไมขบเผาะ     
เพราะผลไมขบเผาะนั้นมีความเปรีย้วหวานและมีความสดนารับประทาน 
                 นอกจากการเปรียบเทียบความรักของตัวละครแลวยังมีการเปรียบเทียบถอยคําท่ีไพเราะ
จากคนรักดวย   เชนเรื่องจับปลาสองมือ กลาวถึงลําดวนวาชื่นชมในคําพูดที่ไพเราะของคนรักวา 

 
    (ลําดวน)     ฟงถอยคาํ,ลําดวน,ชวนจะเพาะ            หอมหวานปาน,ลกูตาลเฉาะ,เหยาะน้าํตาล๕๑ 
 
                 ลําดวนกลาวถึงถอยคําที่คนรักพูดกับเธอวามีความไพเราะมาก   ทําใหเธอมีความรูสึกวา
ถอยคําดังกลาวนั้นหวานหอมประดุจผลตาลเฉาะที่ใสน้ําตาล 
                 นอกจากใชอุปมาเพื่อเปรียบความรักของตัวละครแลว  มีการใชความเปรียบในลักษณะ
อื่น ๆ ดวย เชน   บุญญาธิการ และอํานาจบารมี เชน ในเรื่องพระพุทธเจาเสือเปรียบความยิ่งใหญ
ของพระพุทธเจาเสือ ดังนี้ 

 
 เสวตรฉัตร,อัจฉริยา,มหาประเสรษิฐ ควรคนเลิศ,บญุษา,ภิสังขาร 
 ไดอบรม,ส่ําสม,มาชานาน  จึ่งจะทาน,เทวดา,รกัษาตวั 

___________________________ 
                               ๕๐พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ, บทละครรองเรือ่งสามแผนดิน  
(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ชุดที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๗๓-๘๐. 
                               ๕๑พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร],บทละครรอง
เรื่องจับปลาสองมือ,(พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓),ชุดที ่๑ บรรทัดท่ี ๓๘-๔๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๐๓ 
 
 อุประมา,มนัพญา,สีหราช   มีธรรมชาติ,สขุุมนัก,มักจะรัว่ 
 ตองสุพรรณ,พาชนรอง,ของนากลวั ชาติชายชั่ว,ดอกทะนง,หลงชวงชิง 
 พระองคทรง,กฤษฎา,เดชาธกิาร  บารมี,ภนิิหาร,อันใหญยิ่ง 
 ควรดํารง,อาณาจักร,หลักไทยจริง  อุประไมย,ไดแกสิ่ง,สุพรรณไมย 
 รองลสิกา,แหงพระยา,ราชสหี  เชิญปรานี,โปรดผดุง,พระกรุงใหญ 
 ทรงรับราช,สมบัติ,ฉตรเวียงไชย  โดยภาวสุจ,รติะไนย,สมใจคน๕๒ 
 
   ขอความกลาวถึงเจาพระพิชัยสุรินทรวา         ทรงเกรงพระบารมีของพระพุทธเจาเสือมาก

และทรงมอบราชบัลลังกถวายแดพระพุทธเจาเสือ       เจาพระพิชัยสุรนิทรตรัสวา  มหาเศวตฉัตรนัน้ 
เปรยีบประดจุมันเหลวแหงพระยาราชสีห      ถาจะเอาภาชนะใดมารองรับก็ไมสามารถจะกระทําได 
เพราะจะรั่วไหลไปเสียส้ิน    ยกเวนแตภาชนะทองคําเทาน้ัน       พระพุทธเจาเสือเปนประดุจภาชนะ
ทองคํา   จึงสมควรทีจ่ะไดครองราชยสมบตัิสืบตอจากพระเพทราชา 
                   เรื่องราชพงษาวดารจีน ยุค สามกก ตอน ตั๋งโตะหลงกลนางเตียวเซ่ียน    กลาวถึงนาง
เตียวเซี่ยนซึ่งชมลี่โปวาวามีความองอาจกลาหาญประดุจจักรแกว ดังความวา 

 
             ทหารไหน,หาใคร,ไมเหมือนแลว           เหมือน,จกัรแกว,แกวงควาง,กลางสนาม 
 ครั้นไดยล,ไดยิน,โอยส้ินคราม           ไมสมความ,ชมชื่อ,ลือเชนเลย๕๓ 

 
                คําชมของนางเตียวเซ่ียนมีความหมายวาลีโ่ปนัน้รบเกงมาก    เขามีความกลาหาญ และการ
ที่ลี่โปรบโดยไมหยุดเลยนี้   เปรยีบเสมือนจักรแกวท่ีหมนุไปโดยไมหยุดเชนกัน  
                ในเรื่องตุกตายอดรัก  กลาวถึงชแลมวามาอยูบานหลวงวิเชียร   ชแลมมีความทุกขมากและ
เปรยีบการมาอยูบานของผูอ่ืน  วา 
 
 
 
 
__________________________ 
                               ๕๒พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรองเรื่อง
พระพุทธเจาเสือ, ชุดที่ ๕ บรรทัดที่ ๔๖-๕๖. 
                              ๕๓พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [เหม็งกุยบุน] , บทละครรองเรือ่ง
สามกก ตอน       ต๋ังโตะหลงกลนางเตียวเซ่ียน( ม.ป.ท., ม.ป.ป. ), ตอนที่ ๓  บรรทัดท่ี ๕๗-๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๐๔ 
 
ลําหกบท  ๏ โออนาถ,วาศนา,เวลานี้                            ไมมีที่,พึ่งพา,ชตาตก        
                     ตองกลายเปน,ตุกกะตา,อุลามก                เหมือนเพ็ชรพก,ตกหลน,ในหนทาง๕๔  
 
           ชแลมคิดวาตนมีคาราวกับเพชร แตเมื่อตองมาอยูบานของผูชายที่ไมรูจกั      ยอมทําใหเสีย
คุณคาของความเปนสตรี    ชแลมจึงเปรียบเสมือนเพชรทีต่กหลนซึ่งไมมีคาอะไรเลย 
                   บทละครรองมีการเปรียบอากัปกิริยาของตัวละคร โดยนําธรรมชาติหรือสิ่งท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจําวันมาใชในการเปรียบ  เชน  ในเรื่องตุกตายอดรัก   มีการเปรียบความกรุณาของหลวง
วิเชียรท่ีมีตอคนรับใชวาราวกับฟาแลบ ดังนี้ 

 
 นอยใจคุณ,กรณุา,เหมือนฟาแลบ            ประเดีย๋วแปลบ,ปลาบเปรีย้ง,ดวยเสียงผา 
  อายบาวโม,นาโมโห,เสือกทุกครา             ครา นีอี้,ตุกตา,เขามาแซม๕๕ 

 
      ขอความนี้กลาวถึง เตาคนรับใชของหลวงวิเชียรวารูสึกนอยใจหลวงวิเชียร ซึ่งทําดีกับ
ตนเพียงชั่วครูช่ัวยาม เปรียบประดุจฟาแลบ ซ่ึงปรากฏแสงสวางเพียงชั่วครูเทานั้น 
          เรื่องผูรายกลับบาน   กลาวถึงยุยวาโกรธพี่ชายมาก  และมีการเปรียบความโกรธของเขา
วา 
 
ตอยหมอ  ๏ (ลูกคู)   แกมนายยุย,หัวคโมย,โอยฉี ๆ                   เหมือนไฟจี่,ปลีแ่ดง,แสงโลหิต 

        เกลยีดมนษุย,สุดจะเกลยีด,ขึ้งเคียดคิด       เกลยีดญาตมิิตร,หมดเมือง, 
                                                                                        เคืองตบัน 
        แตเกลียดใคร,ใมเกลียด,เฉียดพีน่อง           ที่รวมตอง,ใจดุ,มโุมหันต 
             ฮัดฮึด,อึดอัด,กัดฟน                      เจยีนจะดัน,มานตุง,พุงออกมา๕๖ 

 
 
 
___________________________ 
                            ๕๔พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องตุกตายอดรกั), (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ชุดที่ ๒ บรรทัดที ่ ๑๖๐ – ๑๖๕. 
                                ๕๕เรื่องเดยีวกัน,  ชุดที่ ๒ บรรทัดที่ ๒๒๗-๒๓๐. 
                                 ๕๖พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสริษฐอักษร], บทละครรองเรื่อง
ผูรายกลับบาน (พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญ, ๒๔๕๒ ), ชุดที่ ๓ บรรทัดที่ ๖๔-๖๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๐๕ 
 

                         ขอความนี้กลาวถึงยุยวาโกรธพี่ชายมากที่คิดจะแยงคนรักไปจากตน ขณะที่ยุยโกรธ  แกม
ของเขาก็จะแดงราวกับถูกไฟจี้  
                     เรื่องน้ําสบถ กลาวถึงโสอดวาปลอบแผวใหไมขุนเคืองสามี เพราะพระพิเนติอนัคการ
นั้น   ยามโกรธจะเหมือนมันหมูที่ถูกโยนเขาไฟ ดังความวา 

 
(โสอด)     นิ่ง ๆ เสีย,ก็แลวกนั,เหมอืนมันหมู         โยนเขาไฟ,ไหมอู,เฟยวฟูลั่น 
 (แผว)        ครัน้ขานิ่ง,เธอก็ยิง่,สุงสิงครัน                        ทุกวีว่ัน,ดนัทุรงั,ตั้งตอแย๕๗ 

 
                   ขอความนี้แสดงวาพระพิเนตอินัคการเปนคนโมโหราย   ถาใครทําใหเขาขุนเคืองใจแลว
ก็จะเปรยีบเหมือนกับเอามนัหมูโยนใสไฟ     ซึ่งนอกจากจะลุกไหมอยางรวดเรว็แลวก็จะมีเสียงดงัฟู
ดวย     ความเปรียบนี้ทําใหเห็นลักษณะนสิัยของพระพิเนติอนัคการไดอยางแจมชัดยิ่ง 
                  นอกจากนีใ้นเรื่องเจาหัวใจ  เปรียบการรองเพลงของซีซันวามีความไพเราะ         และเธอ
รายรําไดงดงามมาก ดังนี ้
 
                            ดาวเอยดาวยิปซี                                               มยุรี,รําแพน,แสนเสมือน 
                            เสียงเพราะดัง, ระฆังเงิน,เกรกิเกริ่นเตือน       ใหเขยื้อน,ขยับจวง,จับดวงดาว๕๘ 
  
                  ขอความนี้พรรณนาวา  ซีซันรองเพลงไดไพเราะมาก   เธอมีเสียงท่ีไพเราะและดังประดุจ
ระฆังเงิน และรายรําไดงดงามราวกับนกยูงท่ีรําแพนหาง 
                 นอกจากนี้เรื่องจั๊กแหลนกลาวถึงเจียมวาพูดประชดสามีท่ีรักบุตรีของเขามาก ดังความวา 
 
ปนตลิ่งนอก  ๏  สิบวันกวา,หนาแมเจียม,เตรียมคอยรับ       เมื่อไรจะกลับ,จดหมาย,ก็หายสูญ           
(เจียม)              หลงลูกสาว,ราวตุกแก,ชแงปูน                     ไปกราบทูล,ในกรมสิให,เรือไฟตาม ๕๙ 
 
___________________________ 
                               ๕๗พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [หมากพญา] , บทละครรองเรือ่ง
น้ําสบถ (พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๕), ชุดที่ ๑ บรรทัดที่ ๙๒-๙๓. 
                           ๕๘ประวัติ โคจรกิ [แมแกว], บทละครรองเรือ่งเจาหัวใจ, ฉากท่ี ๑ บรรทัดที่  ๑๒๗ – 
๑๒๘. 
                                 ๕๙พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องจัก๊ะแหลน(พระนคร : โรงพิมพอักษรนิติ์, ๒๔๕๓), ชุดที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๗- ๒๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๐๖ 
 
                   การที่เจยีมเปรียบสามีวาหลงบุตรรีาวกับตุกแกชะแงปูนน้ัน    หมายความวาสามีของเธอ
รักบุตรีมาก      เขารอคอยการกลับมาของบุตรีอยางกระวนกระวายใจ อาการที่สามีของเธอเปนอยูน้ี 
เปรียบเสมือนตุกแกท่ีกินปูนเขาไปแลวมีอาการปวดทอง และสงเสียงรองอีกทั้งยังรูสึกกระวน
กระวายมาก 
 
                  ๒. อุปลักษณ 
                        อุปลักษณเปนการเปรียบวาสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง      มักใชคําเชื่อมวา     เปน       คือ    
เทา      นอกจากนี้อาจมีการละคําเชื่อมไว           แตผูอานเขาใจไดวาเปนการเปรยีบส่ิงหน่ึงวาเปนอีก
สิ่งหน่ึง   อุปลักษณทีนํ่ามาใชในการเปรยีบนั้นมีมากรองจากอุปมา      และมักใชความเปรยีบชนิดนี้
กับตัวละครหญิง โดยเปรียบวาตัวละครหญิงเปนดอกไม   เชน       ในเรื่องสาวเครอืฟา ดังความวา 

 
ลําพมาเหรับดนตรี   ๏   นายรอยตรี,เห็นที,กระดากกระเดื่อง (เจาดอกลิหล ี
                  ชอแชรบีลอ็ตซอม  สวีตฮาตของพี่พรอมหนะ 
                  นองเอย) เดี๋ยวชําเลอืง,ยิ้มฉะออน,เดี๋ยวคอนให 
                   กรตระกอง,ประคองกอด,ยอดอาไลย (ดอกเอย 
                   ดอกฟอเกต็มีน็อต อยาสงเสียงแองกะรีเปนปสกอ็ตซ 
                   สงสารจะฮ็อตเห่ือเอย) กระศัลเสียว เหนี่ยวไป 
                   หองไสยา๖๐ 

 
                     ขอความนี้เปรียบเครือฟาวาเปนดอกลิลลีซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์         และเปรียบเครือฟากบั
ดอกแชรีบล็อตซอม  หรือดอกซากุระซึ่งเปนดอกไมประจําชาติของญีปุ่น          เมื่อตัวละครเครือฟา
ดัดแปลงมาจากโจโจซังในเรือ่งมาดามบัตเตอรฟลาย              ดังนั้นผูทรงพระนิพนธจึงทรงกลาวถงึ
ดอกไมชนดินี ้  สวนการเปรยีบกับดอกฟอเก็ตมีน็อตนัน้  เพื่อเปรยีบเครือฟาวาเปนดอกไมที่รอยตรี
พรอมไมมวีันลืม   นอกจากนี้ยังเปรียบวาเม่ือเครือฟาโกรธจะสงเสียงดังเหมือนปสกอตซดวย     

   ในเรื่องแมศรีเวียงเปรยีบศรีเวียงวาเปนกหุลาบของเมืองเชียงใหม  และเปนดอกพกิุล ดังนี ้
 
        (ศิร)ิแมกหุลาบเชยีงใหม               ปากคอชางกระไร 
  ลิ้มลมคมคาย    ยิ่งกวาปลายหนาม 

___________________________ 
                                ๖๐พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องสาวเครอืฟา(ม.ป.ป.,ม.ป.ป.), ชุดที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๐๓-๑๐๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๐๗ 
 
  (แมศรีเวยีงของพี่นี่เอย) 
  คารมสมนาม    สมสาวงามคูชีว ี
 โอแมกลิ่นพกิลุ    นับวาบญุของพี่ 
 ชุมช่ืนฤด ี     ชมแมศรเีวยีงเอย ฯ๖๑ 
 

                  การที่เปรียบศรีเวียงวาเปนกุหลาบเชียงใหมเพราะศรีเวียงเปนสาวเชียงใหมที่มีความ
งดงาม สวนการเปรียบวาศรีเวียงเปนดอกพิกุลนั้น  เพราะดอกพิกุลมีกลิ่นหอมและหอมอยูจนแหง
ซึ่งเปนการยกยองศรีเวียงวาเปนหญิงสาวที่งดงามอยางไมเสื่อมคลาย 
                  ในเรื่องกนกนารี ศักดิ์ศรีเปรียบกนกวาเปนดอกอัญชัน ดงันี ้
 
                              โอเจาชออัญชันขวัญชีวติ                 ยิง่เพง,ยิ่งพิศ,ยิ่งตอง ยิ่งติด,เตอืนอาลัย 
                               ถึงกลิ่นรส, ไมสด,สบใจ,                 กย็ังสงา,นารกัใคร,ยิ่งดอกใด ๆ อีกเลย๖๒ 
 
               นอกจากนี้ยังมีการเปรียบตัวละครหญิงกับแตงยอดออน กระทอนเนื้อหนา และพระจันทร  
ดังนี้ 

 
        (ปญญา)        โอแมแตงยอดออน  แมกระทอนเนือ้หนา 
  อยาหักรกัรางรา (เลยนะสาวนะ) นึกเวทนาพี่บาง 
         โธชางกะไร   จะตัดใยไมไวยาง 
  พี่หวังแอบแนบขาง   สาวกลับขวางรักเรน 
                            แมบุหลันชิงดวง                โอแมพวงเดอืนเดน 
               อยาห้ําหักใหรักกระเด็น   สาวจงเห็นใจเอย๖๓ 

 
 
___________________________ 
                                 ๖๑จวงจันทน  จันทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรื่องแมศรีเวียง(ม.ป.ท., ๒๕๑๓),
ฉากที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๓๐-๑๓๒. 
                           ๖๒แมระเบียบ [นามแฝง], บทละครรองกนกนารี(มป.ท.,ม.ป.ป), ชุดที่ ๑ บรรทัดท่ี  ๑๗๖ 
– ๑๗๙. 
                                 ๖๓จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งขวญัใจโจร, ฉากที่ ๔ บรรทดัที่ 
๘๘-๙๓. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๐๘ 
 
                  ขอความนี้กลาวถงึปญญาวาชมหญิงสาวที่ตนหมายปองวาเหมือนแตงยอดออน ซึ่งแสดง
ถึง ความเยาววยัของตัวละครหญิง              และที่เปรียบหญิงสาววาเปนกระทอนเนื้อหนานั้นเพราะ
กระทอนมีความนุมอรอย      ซึ่งเปรียบเหมือนหญิงสาวที่มีผิวพรรณขาวนวลเหมือนเนื้อกระทอนที่
หนาฟู    นอกจากนีย้ังเปรียบวาเธองามราวกับพระจันทรดวย 
                       บทละครรองมีการใชอุปลักษณในการเปรียบจิตใจ และคําพูดของตัวละครหญิงดวย 
เชน   ในเรื่องตนรายปลายดี      มีการเปรียบจิตใจของเฉลิมวามีความแข็งแกรงเปนเหล็กเพ็ชร ดังนี้  

 
           (ถวย)ใมไดหมาย,คุณนายเลก็,เปนเหลก็เพ็ชร        ฉาฉาเด็ด,เดด็จริง,ชิงฉมัง 

        แยงไมวา,หนาไหน,ใครรักชัง          เอาแตคลั่ง,เดีย๋วจะวา,ใหสาใจ ๖๔ 
 
    การท่ีเปรยีบวาเฉลิมมจีิตใจแข็งแกรงเปนเหล็กเพชร   เพราะเฉลิมไมแยงคนรักของพี่สาว

แมวาเขาจะเฝาหลงรักเธอกต็าม 
                 ในเรื่องจันทรจากฟา กลาวถึงพระยาแผวเพ็ญศรีวาโกรธที่เพลินนอกใจไปรักปรีชา เขา
เปรียบเพลินวาเปนกาขาวและใจของเพลินเปนผลมะเดื่อท่ีมีหนอนไช ดังนี้ 
 
เยาะ ๏    (เจาคณุ)      เปนสุขดี,หรือเพลิน, ดูเขินขัด                           เกดิวิบัติ, อะไรเลา, เทาที่เห็น      

                    ฉัน บอก แลว, ถารักดี, ไมมีเวร                          น่ีกลับเผน, หนีมา, หาระทม   
                    เงินสามพัน, ที่ซื้อหลอน, ไมยอนคิด                  แตฉันผิด, มีเมียสาว, นาว 
                                                                                               ประสม     
                    ความสวยหลอน, มีราคา, นาปรารมภ                สวยจนสม, คําโบราณ,ทาน 
                                                                                               ประวิง    
                    อันน้ําใส, ใจหญิง, จริงทุกเลห                            เหลือคะเน, วาจะสุด,หรือหยุด 
                                                                                                น่ิง    
                      อันกาขาว,ตามขาวน้ี,พอมีจริง                            แตใจหญิง,ก็มะเดือ่,หนอน 
                                                                                                 เหลือไช๖๕ 

                  คําบริภาษของพระยาแผวเพ็ญศรีแสดงถึงการใชความเปรียบอยางลกึซึ้งวา  เพลนิเปน 
___________________________ 
                                  ๖๔พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละคร
รองเรือ่งตนรายปลายดี, (พระนคร : โรงพมิพอักษรนิติ์,๒๔๕๓), ชุดที่ ๒ บรรทัดท่ี ๒๑-๒๔. 
                                  ๖๕แมศรีเวยีง [นามแฝง], บทละครรองเรือ่งจันทรจากฟา, (พระนคร  : โรงพิมพภูไท , 
๒๔๗๖),ชุดท่ี ๕ บรรทัดท่ี ๗๓-๘๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๐๙ 
 
สาวสวย  แตการท่ีเพลินมีชูกบัปรีชา ทําใหเพลินเปนเหมือนกาขาวซึ่งไมมีคาและเปนผลมะเดื่อท่ีถกู
หนอนไช   จึงเนาเฟะสกปรกและไรคณุคา 
     เรื่องราชพงษาวดารพมา ยุค ราชาธิฤทธิ์ ตอนพิศพมาหึง มีคําบริภาษเชนกัน เรื่องนี้
กลาวถึงพระเจาฝรั่งมังตรีวาบริภาษพระนางมังคละเทวีวานางนั้นพูดไมจริง   และคําพูดของนาง
ยอนยอกเปนดอกเห็ด ดังนี้ 

 
พมาเพอ  ๏    (ฝรั่ง) อยาเอยอยาสําออย                          อีหญิง ถอย,โหยก เหยก,แสรง 
                                                                                        เศกสรรพ        
                       กู เคย คบ,พวกมึง,เกือบ ถึง พัน               พอรูช้ัน,เชิงหญิง,วา จริงเท็จ        
                       เมื่อไดยนิ,แกหู,กูนิหวา                            ยังพูดจา, ยอนยอก, เปนดอกเห็ด    
                       ฉากลับกลอก,หลอกได,อีใจเพ็ชร            เฮย กู เข็ด, แลว มิ กลา, สมาคม๖๖ 

 
 ขอความนี้กลาวถึงพระเจาฝรั่งมังตรีวา      ทรงบริภาษพระนางมังคละเทวีดวยความหึงหวง

และทรงกลาวหานางวานางพูดเท็จ  คําพูดของนางยอกยอนเหมือนกับดอกเห็ดที่มีกลีบซับซอน 
                   นอกจากนี้ใน ฟาบีโอ ใน  เรื่องความพยาบาท บริภาษภรรยาของเขาวาเปนงูพิษ ดังนี้ 
 
                                          จะฆามัน,บันไลย,ไมประหลาด                 คิดอาฆาฏ,มีเวลา,ขางหนาถม          
                                           เจ็บปวดแสน,แคนตัว,ที่มัวงม                   หลงเชยชม,มิไดรู,วางูพิศม ๖๗            
  
                     ขอความนี้เปรียบภรรยาของฟาบีโอวาเปนงูพิษ เพราะเธอแตงงานกับเขาเพื่อหวังเงิน
ทองและมีชูดวย                   
                     บทละครรองมีการเปรียบตัวละครชายดวย  โดยใชอุปลักษณเพื่อเปรียบตัวละครชายวา
เปนแมลง เชน 

   
 
___________________________ 
                               ๖๖พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [พระศร]ี , บทละครรองเรือ่งราช
พงศาวดารพมา ยุคราชาธฤิทธิ์ตอนพิศพมาหึง( พระนคร :โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓), ชุดที่ ๓ 
บรรทัดที่ ๕๐-๕๕. 
                               ๖๗กิมไล สุจริตกลุ [นํ้าตาลเพ็ชร] , บทละครรองเรือ่งความพยาบาท , (พระนคร : โรงพิมพ
ไทยเขษม, ๒๕๑๒),ชุดที่ ๓ บรรทัดที่ ๖๓ -๖๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๑๐ 
 
                          มีแตชายตะไตจะตอม มีแตหอมจะเหี่ยวจะแหง มีแตแกลงใหกลีบระบม 
  อกโอ-อกสตร ีชายจะคลุกชายจะคลี ชายจะขยี้ใหหญิงระทม 
  หวานคําฉ่ําเหลือเม่ือชายจะชม...แตพอสมก็แหนงก็หนาย 
  หวานก็กลายเปนขื่นเปนขม เขาชื่นเขาชมแลวเขาก็ท้ิง 
  อกโอ-อกหญงิ ใหชายแนบ ชายแอบชายอิง แลวทุกส่ิงของหญิงก็ชํ้า... 
    หญิงเปรยีบเหมือนมาลี มีแตระกํา 
  แมลงจะกล้ํา จะไชจะชอน, ใหเกสรเรารวงเราริน แลวมันก็บินมิเหลยีว 
                            มิแล, 
  อกโอ-ยากแท จะพินิจคิดเสียใหแน อยาออนอยาแอ แพรูผูชาย๖๘ 

 
 เรื่องเห็นผิดเปนชอบ กลาวถึงพอครูเพิกบิดาของพยอมวาโกรธที่ทวีมารักบุตรีของตน จึง
เปรียบทวีวาเปนกิ้งกา ดังความวา 

 
 สันชาติหยิ่ง,อายกิ้งกา,ไมนารัก       มีทองสัก,สองหุน,หัวหมุนปน 
 ความคิดมึง,เทาหางอึ่ง,กูถึงทนั               ท่ีหมายมั่น,ของแมหนู,จะกูตวั๖๙ 
 
ขอความนี้กลาวถึงพอครูเพิกบิดาของพยอมวาบรภิาษทววีาเปนกิ้งกาอยากไดทอง  ทวีหลง

รักพยอม และทํางานเปนลูกจางในหางของพอครูเพกิ จึงดูต่ําตอยดอยคา  และไมสมควรทีจ่ะมาหลง
รักบุตรสาวของเขา 
                  นอกจากนี้  ในเรือ่งแมศรีเวียง     ใชอุปลักษณเพื่อเปรยีบความรักดวย เชน 
 

เพลงแมลงวันทอง 
          (ศิร)ิ  ลมืสิ่งอื่น    หากจะลืม   พอลืมได                          แตลืมรัก        ลืมกระไร    ไมไหวแน 
                   รกัคือศร      เสยีบซึ้ง      ถึงดวงแด                         แสลงแผล      สะกิดใจ      มิใหลืม๗๐ 
___________________________ 
                                ๖๘จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งจันทรเจาขา, ฉากที่ ๓ บรรทัด
ที่ ๓๘-๔๖. 
                               ๖๙พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [พิเภก], บทละครรองเรือ่งเห็นผดิ
เปนชอบ(พระนคร :โรงพิมพศุภการจํารญู,  ๒๔๕๓),ชุดท่ี ๓ บรรทัดที ่๔๕-๔๗. 
                           ๗๐จวงจนัทน จนัทรคณา [พรานบูรพ], บทละครรองเรือ่งแมศรีเวยีง, ฉากที่ ๑ บรรทดัที่ 
๒๘๕-๒๘๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๑๑ 
 
                  ขอความนี้เปรียบความรักคือศรที่ปกลงตรงหัวใจ  มีความหมายวาศิริมีความรักที่ม่ันคง
และเขาไมสามารถลืมคนรักได  
 
                     ๓. สัทพจน 
                  สัทพจน เปนการใชคําที่เลียนเสียงธรรมชาติ เชน เสียงดนตรี เสียงฟารอง เสียง เสียง
คลื่น เปนตน บทละครรองมีสัทพจนไมมากนัก  เชน เรื่องใจเด็ด   มีการเลียนเสียงของเครื่องดนตรี
วา 
 

(ลูกคู)  ลมเอย    ลมอิหริก                                 เปาทานหลวง,ริก ๆ,กระดิกแกม 
            ราวกะหนุม,กรุมกริ่ม,ยิ้มแยม                เหมือนใครแงม,วิมานสวรรค,ใหทานชม 
            เสียงแตรสังข,มโหระทึก,กกึกอง           ประโคมกลอง,ชนะเปง,ปงเปงขรม 
            ดุรยิางค,ดนตรี,รีร่ะงม                         อบหูกม,หนาก่ํา,ช่ืนฉ่ําทรวง๗๑ 

 
                   ความตอนนี้กลาวถึงขุนพิเทศซึ่งกําลังมีความรักตอฉวี            ขุนพิเทศทราบวาฉวี
ยอมรับเง่ือนไขของเขา เขาจึงมีความหวังวาจะไดแตงงานกับฉวี ผูนิพนธทรงใชการเลียนเสียงของ
กลอง   เพ่ือทําใหเห็นวาขุนพิเทศมีความสุขเหมือนอยูบนสวรรค  และมีดนตรีขับกลอม การ
พรรณนาความรูสึกของขุนพิเทศนี้ทําใหผูอานจินตนาการวาเขามีความสุขมาก 
                เรื่องโรสิตา กลาวถึงบทรองของคามิโน โรสิตาและอลองโซวา 
             
                                 (โรสิตา)           โอบอย           มายดาลิงก             คัมมิงทูมี 
                                 (คามิโน)           โอเกิลลี่          เดยีรี่                      โรสิตา 
                                 (อะลองโซ)      โอ,                  มายดาลิงก            เวตติงฟอม ี
                                 (โรสิตา)            เวตตงิ            โอลลี ่   โอลลี่        คามิโนเดียร 
                                 (โรสิตา)             ตี่ตีตี่               ตีตี่ตี้                      ตี่ตี 
                                 (คามิโน)            ตาตาตา           ตาตาตา                ตาตา 
                                (อะลองโซ)        แทดแทแท      แทดแทแท            แทดแท ๗๒ 
___________________________ 
                                 ๗๑พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องใจเด็ด(พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๒),ชุดที่ ๓ บรรทดัที่ ๓๓-๓๘. 
                               ๗๒จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งโรสติา, ฉากท่ี ๑ บรรทัดที่ 
๒๔๐- ๒๔๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๑๒ 
 
                    ขอความนี้ใชคําท่ีเลียนเสียงเครื่องดนตรีซึ่งเปนใชภาพพจนแบบการเลียนเสียง
ธรรมชาติ และกลาวถึงโรสิตาวามิไดรักอะลองโซ เธอคิดถึงคามิโนเพียงคนเดียว การใชสัทพจน
ชวยสรางบรรยากาศของความรักของตัวละคร 
                     ในเรื่องหวยแกว มีการกลาวถึงการเลียนเสียงนกเขารอง ความวา 

 
   (สุคนธ) แมนกเขาขนัขวัญใจ    เมื่อขนัคูอยูใกล        อะไรๆ พีล่ืมสิ้น 
 จุกรุก,จุกรุก, จุกรุกจุกรู...        กระจูกระจี๋จับคอน        พี่ลืมท่ีนอนท่ีกิน 
 อกใจพีไ่ฝถวิล เมื่อไดยนิจูฮกูกร ู(จูกรุก-จูกรุกจูกร)ู 
    (นอย) จะมาขันคูคูเคยีง         ละเลงลิ้นเลนเสยีง        หวานเพียงน้ําตาลออย 
 จุกรุก,จุกรุก, จุกรุกจุกรู...       จะมารวมคูอยูคอน        กลวัจะกะลอนหลอกลอย 
 เห็นเชื่อยากปากพลอย   พอนานหนอยก็จะลืม   (จูกรุก-จูกรุกจูกร)ู 
 (จูกรุกจูกรูกนัออกไป)๗๓ 
 
   การเลยีนเสียงนกเขาวา  “ จุกรุก  จุกรุก จุกรุก  จุกรู   ”     เปนการแสดงการเกี้ยวพาราสี

กันระหวางสุคนธและนอย   และตัวละครกาํลังแสดงความรักตอกัน     อีกทั้งถอยคําท่ีใชโตตอบกัน
บงบอกถึงความสนิทสนมของตัวละครท้ังสอง 
                  นอกจากนี้เรื่องถึงพริกถึงขิงมีการเลียนเสียงการตอสูระหวางแปลกกับพวกนักเลงวา 
 

              นักเลงโต,โผมา,ตั้งทาตอย นายแปลกควา,มีดคอย,ถอยทะลึ่ง 
 เสียงผัวะผะ,ผงึผัง,ดังตังตึง สักครูหนึ่ง,นักเลงคะมํา,แปลกจ้ําตาย๗๔ 

 
                  การเลียนเสียงการตอสูกันระหวางตัวละครวาเสียงผวัะผะ ผึงผัง   ดังตังตงึ  เปนการใชคํา
เพื่อใหไดยนิเสียงของการตอสู    และเสียงของคําทําใหเกิดจินตนาการวาตัวละครกําลังตอสูอยางเอา
เปนเอาตายดวย  
 
 
___________________________ 
                               ๗๓จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งหวยแกว (ม.ป.ท., ๒๕๑๒), 
ฉากที่ ๔ บรรทัดที่ ๕๓-๖๓. 
                               ๗๔พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องถึงพรกิถึงขิง (พระนคร : โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๒), ชุดท่ี ๘ บรรทัดท่ี ๓๑-๓๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๑๓ 
 
                  ๔. อตพิจน 
                       อติพจน เปนการกลาวเกินจรงิและมักมุงเรือ่งอารมณเปนสําคัญ        เรือ่งท่ีใชอติพจน 
เชน   เรื่อง ผูชายตัวเมยี   ใชอติพจน ในบทฝากนาง ความวา 
                   ยี่เก ๏ (ถึง)          เจาพวงกะระบุหนิงพริ้ง                    เพราสรรพ 
                                         พ่ีจะแขวนไวกับ                                     กิ่งฟา 
                                          จะโจงถิ่งฉับฉับ                                     กรับสวบ 
                                          เจาชางไมเห็นแกหนา                            พี่บาง    เลยหนอฯ๗๕ 
 
                  ขอความนี้แสดงความรูสึกของชัชวาฬที่มีตอหญิงที่ตนรักวา   เขารักเธอมากและอยากจะ
ฝากเธอไวกับกิ่งฟา ดวยเกรงวาเธอจะไปรกัคนอื่น      เปนการกลาวเกนิจริงเพื่อย้ําถึงอารมณรกัของ 
ชัชวาฬมีตอหญิงคนรัก     
                   ในเรื่อง แมศรีเวียง     มกีารใชอติพจนเพ่ือแสดงถึงความรักท่ีมัน่คงของศรีเวียงท่ีมีตอศิริ
ความวา    
 
                   นํ้าหวยแกวหยดยอย                                                   หรือดอยสุเทพเคลื่อนคลอน 
                    นั่นแหละรกันองจักสะทอน                                       ถอนใจจากเอย๗๖ 
 
                  ขอความนี้กลาวถึงศรีเวียงวามีความรักท่ีมั่นคง  ศรีเวียงจะหยุดรักศิริก็ตอเมื่อนํ้าในหวย
แกวหยดยอย  และดอยสุเทพเคลื่อนคลอนเทานั้น   คํากลาวของเธอเปนการกลาวเกินจริง การที่นํา
หวยแกวและดอกสุเทพมาเปรียบนี้  เพราะศรีเวียงเปนหญิงสาวชาวเชียงใหม ดังนั้นศรีเวียงจึงนําสิ่ง
ที่ใกลตัวมาพูดเปรียบเทียบเพ่ือใหคนรักรูสึกคลอยตาม 
 
                  ๕. บุคลาธิษฐาน 
          การใชบุคลาธิษฐาน เปนการเปรียบสิ่งท่ีไมใชมนุษยวา  มีการกระทําหรืออากัปกิริยา
ราวกับมนุษย   ในเรื่องคนดีที่โลกลืม   บรรยายภาพกิ่งไมที่กําลังส่ันไหววา 
 
___________________________ 
                           ๗๕พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [พระศร]ี, บทละครรองเรือ่งผูชาย
ตวัเมีย, ชุดที่ ๑ บรรทัดที่  ๑๐๕ –  ๑๐๘. 
                          ๗๖จวงจนัทน จนัทรคณา [พรานบูรพ], บทละครรองเรือ่งแมศรีเวยีง, ฉากที่ ๓ บรรทัดที่ 
๑๐๖-๑๐๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๑๔ 
 
              เมื่อแสงแดดเหลือง  เยื้องเยือนเยีย่มหลา 
 กิ่งไมผวา,ตืน่ไหวเสทื้อน  เผยอยอดนอย,คอยแยมกลีบเยื้อน 
 แสงออน,อุนเหมือน  เตือน,ตลอดตน 
 ผลดิอก,ออกผล   ระคน,กิ่งใบ๗๗ 
 
    ขอความนี้พรรณนาภาพของธรรมชาตยิามเชาที่มีแสงแดดออน ๆ        และมีตนไมที่มีกิ่ง

เอนไหวนอย ๆ ราวกับคนทีน่อนผวา เมื่อตื่นขึ้นมากร็ูสกึตัวอยางชา ๆ         การใชภาพพจนดังกลาว
แสดงภาพของการไหวของกิง่ไมไดอยางแจมชัด           นอกจากนี้ยังพรรณนาภาพของดอกไมที่เริ่ม
ผลิบาน และตนไมท่ีกําลังผลิดอกออกผลดวย          การพรรณนานีแ้สดงภาพของธรรมชาติท่ีงดงาม
ยิ่งนัก 
                 บทละครรองมีการใชภาพจนเพือ่สรางจินตภาพแกผูอาน    ไดแก       อุปมา    อุปลักษณ  
อติพจน  สัทพจน    และบุคลาธษิฐาน             ภาพพจนดงักลาวมีการเปรียบดวยถอยคําที่ลึกซึ้ง และ
คมคาย           ส่ือภาพไดอยางชัดเจนและเขาใจงายจึงทําใหบทละครรองมีความไพเราะ  เสริมสราง
จินตภาพ    อีกทั้งยังสรางอารมณสะเทือนใจดวย   
 
การเลนคํา 
                         คําเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญในภาษา คําทําใหเกิดอารมณความรูสึกและกระทบอารมณ
ของผูอานได    ดวงมน จิตรจํานงค  กลาวถึงความสําคัญของการใชคําในวรรณคดีวา 
 
                    ในสวนของวรรณคดี      หรือการสือ่ความคิดและอารมณดวยภาษา           องคประกอบของ 
            วรรณคดีก็คือ                         องคประกอบของถอยคําซึ่งอาจแยกยอยเปนองคประกอบของเสียง 
             องคประกอบของความหมาย  และองคประกอบของเสียงและความหมาย    นั่นก็คือเสียงที่นํามา 
             เรียงรอยเขาไวดวยกัน  ก็ตองกลมกลืนเปนเอกภาพ            ความหมายของคําก็ตองกลมกลืนเปน 
             เอกภาพ                เสียงของคําและความหมายของคําก็ยอมตองกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
             เปนเอกภาพเชนกัน๗๘ 
 
                   การเลนคํา เปนการใชศิลปะเพื่อใหเกิดความงดงามทางภาษาและสื่อความหมายไดดวย  
___________________________ 
                                ๗๗จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งคนดีที่โลกลืม (ม.ป.ท., 
๒๕๑๑), ฉากที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๔-๑๗. 
       ๗๘ดวงมน จิตรจํานงค, สนุทรียภาพในภาษาไทย , พมิพครั้งท่ี๓(กรุงเทพฯ : สํานักพิพม
ศยาม,๒๕๔๑),๓๐.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๑๕ 
 
การเลนคําสรางอารมณ  ความรูสึก  และจินตนาการแกผูอาน  บทละครรองมีการเลนคํา ไดแก    
การ ใชคํามีความหมายแฝง  การซํ้าคํา  การใชคําซ้ํา  และการใชคําแสดงนาฏการ  ดังนี้ 
 
     ๑.   การใชคําที่มีความหมายแฝง 
            คําบางคําท่ีผูประพันธเลือกนํามาใชในบทประพันธอาจไมมีความหมายโดยตรง 
ผูอานจะตองตีความหมายหรือโยงความคิดวาคําๆนั้นวามีความเกี่ยวของกับคําที่แวดลอมอยูอยางไร 
และมีความหมายที่แทจริงซอนอยูหรือไม  บทละครรองหลายเรื่องมีการใชถอยคําท่ีมีความหมาย
ลึกซ้ึง  เชน เรื่อง แกเผ็ด มีความตอนหนึ่งท่ีกลาวถึงศรีนวลวาตําหนิขุนกําจัดวา 

 
              นี่แนขุน, กําจัด,บดัซบ ขา                           อาน สี หนา,รู ทัน, แต วัน ผาน 
                มา พบ หนา,รู วา,เปน คน พาล                 มี สันดาร,กินไข,ไล ตครุบ   
              ทานมิใช,บรษิัท,นดั กินไข                          คนแรกได,มาเกี้ยวเค้ียวกรุบ ๆ     
              อิฉัน ชํานาญ,หวาน ลอม,ไม ยอม ฟุบ         จะไดพลุบ,โผล กลา,ควาไปกิน   
              โปรดไปเสีย,ให พน,อายคนเขา                    อยาขืนเขา,มา หา ทํา บา บิ่น   
               น่ีเวทนา,หนา มิให,ใครไดยิน                      ถาขืน หมิ่น,จะตอง มาน,ปวยการ  
                                                                                    เพียร๗๙ 

 
                    คําวา “  กินไข ”หมายถึงไดหญิงสาวมาเปนภรรยา การที่ศรีนวลตําหนิขุนกําจัดวา มี 
สันดารกินไขนั้น  จึงหมายความวาขุนกําจัดชอบแทะโลมหญิงสาวและอยากไดเธอมาเปนภรรยา
ของเขา 
                  เรือ่ง ขวัญใจโจร    กลาวถึงดอกรกัและตนรักเพ่ือโยงความคิดไปถึงความรักของพระเอก
ที่มีตอนางเอก ดังความวา 
 
       (บุญเริง)         โอแมยอดชีวัน                                            ขวัญใจจอมโจร 
                              นึกวารกัหักโคน                                         โกนกิ่งทิง้ตน 
 
 
 
 ___________________________ 
                              ๗๙พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องแกเผด็   (พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๒), ชุดที่ ๑ บรรทัดที่ ๔๗-๕๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๑๖ 
 
                                พ่ีปลูกรกัฝากไว                                          ในฤดูไรฝน 
                                ไมนึกวาจะมผีล                                           ถึงผลิดอกออกใบ๘๐ 
 
                  ขอความนี้บรรยายความรูสึกของบุญเริงวารูสึกดีใจที่กานดารักตน การปลูกตนรัก
หมายถึงการแสดงความรักที่มีตอกานดา 
                  ในเรื่องคืนหนึ่งยังจําได     บรรยายความเศราของบางที่ผิดหวังในรักโดยการกลาวถึงคํา
วาดอกรักในความหมายแฝงวา 
 
                                 รักเอยดกหนักอยูเต็มตน                            ปลูกรักไวใกลมือคน 
                                  ดอกรกัก็หลนลงซํ้าซ้ํา                               ชํ้าเหลือชํ้าเพราะเขาเบือ่เมื่อจากตน 
                                  จะรวงจะโรยเห่ียวโหยทนทน                   ไมฟนคืนตนแลวรกัเอย๘๑ 
 
                    ขอความนี้กลาวถึงบางวารูสึกเสียใจมากที่ทราบวาความรักของตนจะตองอุปสรรค 
ดอกรักที่บางปลูกก็คือความรักที่เธอมีตอคนรักนั่นเอง 
                     ในเรื่องขวัญใจโจร กลาวถึงคําวา “ พืชพันธุ ” อยางแฝงนัย  คํานี้หมายถึงความรักของ
ลําพองที่มีตอคลอ  ดังที่ลําพองกลาวกับคลอวา 
 
                        เสียแรงเพาะพืชพันธุหมั่นถนอม                     นํ้าใจนอมแทนน้ําเย็นกระเซ็นกระสาย 
                         รดรากรกัเชาเย็นมิเวนวาย                               จนขยายกิง่กานตระการใบ 
                         เมื่อเปนตนนองจะโคนถอนโคนทิ้ง                ทั้งกานกิง่รากตนสุดทนได 
                         ถูกฝนแดดแผดเผาเหี่ยวเฉาไป                         จะใหใครชวยเหลือเอ้ือเอ็นดู๘๒ 
 
 
 
___________________________ 
                               ๘๐จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งขวญัใจโจร, ฉากที่ ๕ บรรทัดท่ี 
๖๓ - ๖๖. 
                               ๘๑จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ]  , บทละครรองเรือ่งคืนหนึ่งยังจําได (ม.ป.ท., 
๒๕๑๔), ฉากท่ี ๒ บรรทดัที ่๔๙ - ๕๑. 
                               ๘๒จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งขวญัใจโจร, ฉากที่ ๒ บรรทัดท่ี 
๓๖ - ๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๑๗ 
 
                  ขอความนี้กลาวถึงลําพองวา    พูดตัดพอคลอวาตนเฝาทะนุถนอมความรักที่มีตอคลอ  
แตคลอกับไมสนใจ      ลําพองจึงขอความเห็นใจวา    หากคลอไมรักตนแลวตนก็จะเสียใจมาก 
ความรักที่ผิดหวังของลําพองจึงเปรียบเสมือนพืชพันธุท่ีถูกแดดแผดเผาแลวเหี่ยวเฉาไป 
                 เรื่องควาน้ําเหลว แนะนําตัวละคร “ ขุนเชวง ”วาเปนคนซื่อ เจาความคิด เปนโสดและมี
วิธีการเลี้ยงดูบาวไพรวา 

 
ลิงโลด   (ลูกคู)     ขุนเชวง , นักเลงเกา , คนเหลาสิค              เจาความคิด , เค็มจี๋ , ไมมีบาน 

    ยังไมแก , แตทวา , แลอาการ  เหมือนอาจารย,คร่ําเครอ ,เผลอไมเปน 
                  เมียไมมี , ลูกไมมี , มีเงินอู      ช้ันบาวไพร , ใครเจาชู , คอยขูขวญั 
     ใชน้ํารอน , ยอนปลอบ , ชอบน้าํเย็น  ปราบใหเห็น , อยูมือ , หือไมมี ๘๓ 

 
      ขอความนี้เปนการแนะนาํตัวละคร “ ขุนเชวง ”ใหผูอานไดรูจกั  จะเห็นวาขุนเชวงคนซื่อ 
และเปนผูที่มวีธิีการเลี้ยงดูบาวไพรอยางผอนหนักผอนเบา      คําวาใชน้าํรอนน้ัน   หมายถึงดุดาหรือ
บังคับใหบาวไพรประพฤตตินอยางเหมาะสม คือ    ไมเจาชู          ขุนเชวงทราบดีวาวธิีการที่นุมนวล
นั้นเหมาะกับบาวไพรประดจุดังใชน้าํเย็น หลังจากที่ใชความรนุแรงแลว 
                   เรื่องจันทรเจาขา มีคําที่มีความหมายแฝงเชนกัน   ขอความตอนหนึ่งกลาวถึงนางมงคล
ปาของเจียมวาตําหนิเจียมกับอิ่ม   ดังนี้ 
 

                                 เพลง สอดสรอย 
นางมงคล   ชางชื่นบาน  จริงหลานปา  งามหนานัก       มาหมกรัก  หมักใหม ขึ้นในหอง 
   ของสงวน  ดวนขยาย  ใหชายลอง                   ปาไมอยู  ชูขึ้นครอง    คนของชม 
   นังอ่ิมซอน  ซุมกก  นกเขาขัน                          ชางชวยกนั  ลบลายรงค  ลงลายถม 
    กะดางกะดํา  ทําจริต  ผิดนยิม                          หานินทา  คารม หาใสตัว ฯ๘๔ 

 
                  คําวา ของสงวน หมายถึงพรหมจรรยของหญิงสาวซึ่งสาวบริสุทธิ์ตองไมยอมใหผูชายมา
ลวงประเวณีไดโดยงาย      สวนคําวาลบลายรงค     ลงลายถม         หมายความวาเจียมคบผูชายท่ีไม 
___________________________ 
                             ๘๓พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [พระศร]ี, บทละครรองควานํ้าเหลว 
(พระนคร : โรงพิมพกองลหุโทษ, ๒๔๕๔), ชุดที่ ๒ บรรทัดท่ี ๓-๘. 
                             ๘๔จวงจันทน  จันทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งจนัทรเจาขา, ฉากท่ี ๑ บรรทัดท่ี 
๙๒-๙๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๑๘ 
 
เหมาะสม     เมื่อเสียพรหมจรรยแลวก็ไมมีคุณคา   จึงเปรียบเสมือนแคเครื่องถมเทานั้น เพราะหาก
เจียมสงวนตนไวไมยอมใหชายมาลวงเกินได    เจียมก็จะมีคุณคาเทียบเทาเครื่องเบญจรงคนั่นเอง 
คําพูดของปาของเจียมที่มีคําท่ีมีความหมายแฝงบงบอกถึงอารมณโกรธอยางเห็นไดชัด 
      ฝายเจยีมกับอ่ิมถูกตําหนิเชนน้ันยอมไมพอใจเปนเรื่องธรรมดา    เจียมขอใหปามงคลไม
ขัดขวางการคบหาของเธอกับจิตต อีกท้ังอิ่มก็เห็นดวยกับเจียมดังความวา 

 
                                 เพลง ขวัญออน 

มงคล  ปารับหมั้น  หลวงสัท -  ธนะสิทธิ์  จะเบีย่งบิด  เปนไมได  ใหเลกิชั่ว 
  ปาเห็นชอบ  กอรปหลักฐาน  จึงพันพัว  ตามใจตัว  ช่ัวจะซํ้า  ทําเสียคน 
เจียม  อยาขัดใจ  หลานเลย  ไมเคยขัด  จะใหตัด  รักเห็น  ไมเปนผล 
อ่ิม  การขมเขา  และขวางเรอื  นัน้เหลือทน 
มงคล  อยาสาระวน  ไมฟง  ตองบังคับ ๘๕ 

 
        เมื่อพิจารณาจากบริบทของคํา            “ การขมเขา  และขวางเรือ ” นาจะมาจากสํานวน
วา “ ขมเขาโคขืนใหกลืนหญา ” กับ “ น้ําเชี่ยวอยาเอาเรือไปขวาง ”    การขมเขา คือการบังคับให
เจียมทําตามใจของปามงคล       สวนการขวางเรือคือการขวางไมใหเจียมรักกับจิตต  ที่ตัวละคร
กลาวเชนนี้เพราะปามงคลตองการใหเจียมแตงงานกับหลวงสัทธนะสิทธิ์        เพราะมีฐานะดีกวา
จิตต   แตเจียมไมไดรักหลวงสัทธนะสิทธิ์       การกระทําของปามงคลเปนการฝนใจเจียมมาก และ
เจียมไมสามารถทนตอการบังคับในครั้งนี้ได 
                 นอกจากนี้เรื่องน้ําผึ้งรวง ใชคําวา “ ตอนก” อยางแฝงนัย ดังบทสนทนาระหวางเจิม แส 
และสุคนธ ท่ีกลาววา 

 
 (เจิม) แลแส  เอนี่มันไปไหน  ดูซิใชไมได  ชางเหลวไหลเลีย่งงาน 
  ใชใหจัดบาน  ไมรูซานไปซอกไหน มีคนใชใชไมได มนันาเจ็บใจจริง ๆ 

(แส-โผลจากพุมไม) คะ  ดิฉันอยูนี ่
 (เจิม) ชะ  ชะ  นางตวัดี  งานมยีังมวันิ่ง  ทําทําทิ้งทิ้ง  มัวสดิ้งอยูทําไม 
  เอะ  น่ันพุมไหว ๆ 

 
___________________________ 
                               ๘๕จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งจันทรเจาขา, ฉากที่ ๑ บรรทัดที่ 
บรรทัดที่ ๑๐๓ - ๑๐๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๑๙ 
 
 (แล-กัน) ไมมีอะไรหรอกคุณนาย 

(เจิม-เขาไปในพุม) ใคร  ใคร 
(สุคนธ-โผลออกจากพุมไม) ผมเปลา  ใหตกนรก  แมแสชวนตอนก 

 (เจิม) เออ  มัวกกกันอยูได  ใชใหทํางาน  ชวนกันคลานเขาพุมไม 
  ชางเลวเหลวไหล  ใชไมไดทั้งสองคน๘๖ 

 
                  ตอนก สื่อความหมายถึงการมีสัมพันธระหวางชายหญิง  เพราะการตอนกทําไดโดยนํา
นกตัวหนึ่งไปหลอกลอนกอีกตัวหนึ่ง สวนใหญเปนการนํานกเพศเมียไปลอนกเพศผูเพื่อใหมาผสม
พันธุกัน คําพูดของสุคนธท่ีวา “แมแสชวนตอนก” จึงหมายถึงแมแสชวนใหมีความสัมพันธกัน 
                  การใชคําท่ีมีความหมายแฝงนี้เปนศิลปะของการใชคํา   ผูอานจะตองพินิจพิเคราะห
ถอยคําเหลานั้นจึงจะเขาใจความหมายที่ผูประพันธตองการจะสื่อ    คําที่มีความหมายแฝงนี้กระตุน
ใหผูอานไดคิด    อีกท้ังชวยใหเกิดอารมณและความรูสึกไดดวย จะเห็นวาผูประพันธเลือกใชถอยคํา
ไดอยางแยบคาย    นอกจากนี้คําที่มีความหมายแฝงมีประโยชนตอการศึกษาการใชถอยคําของคน
ไทยในสมัยของผูประพันธดวย 
 
                  ๒.  การซํ้าคํา  
          การซ้ําคํา คือ การนําคําหรือกลุมคําที่มีรูปเดียวกันหรือเสียงท่ีพองกันมาเลนในเชิง
เสียงและความหมายดวยการกลาวซ้ํากัน    ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความงดงามทางภาษา   ใหความรูสึกและ
เพื่อสื่อความหมายดวย     
                         เรื่องที่มีการซ้ําคํา  เชน   เรื่องคืนหนึ่งยังจําได   มีการซํ้าคําดังนี ้

 
(ทํานุ)  พอเกิดกอน หูและตา ดีกวาลูก 
  คิดฝงปลูก ใหลูก   เปนหลักฐาน 
  ลูกเกิดหลัง ตาและหู  ไมรูการ 
  เรื่องแตงงาน พอแตงกอน   สอนใหดี 
 (ทําเนา) แมเกิดกอน ออนกวาพอ   แตพอรู 
  ตาและหู ดูไกล     ไดถวนถี ่

 
___________________________ 
                         ๘๖จวงจันทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งน้ําผึ้งรวง, ฉากที่ ๑ บรรทัดท่ี ๙-
๑๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๒๐ 
 

 
  ลูกเกิดหลัง หูและตา ถึงวาม ี
  แตบางท ี มองไมซึ้ง ถึงคูครอง 
(ทํานบ)  พอและแม พูดถกู  ลูกเกิดหลัง 
  หูตายัง  แจมใส  ไมมัวหมอง 
  ตาพอแม แกไกล  ใสแวนมอง 
  ตาออนจอง ใกลไกล  ไดชัดเจน๘๗ 

 
                  ขอความนี้เปนบทสนทนาระหวางผูเปนบิดาคือทํานุ กับผูเปนมารดาคือทําเนาและผูเปน
บุตรคือทํานบ  จะเห็นวามีการเลนคําดวยการนํากลุมคํามาลอกันหลาย ๆ บทติดตอกัน    ไดแก พอ
เกิดกอน    แมเกิดกอน     ลูกเกิดหลัง      เพ่ือสื่อความหมายของเนื้อความทั้งหมดในทางลอกัน    
บิดามารดาตองการจะบอกวาตนเคยมีประสบการณชีวิตมากอน  ยอมทราบดีวาบุตรชายควรจะ
แตงงานกับใคร   สวนบุตรชายนั้นกลับมองวาบิดามารดาชราแลว   ยอมไมเขาใจความรักของบุตร     
และการเลือกคูครองดวยตนเองนั้นจะทําใหเขามีความสุขมากกวาที่ผูใหญจะเปนผูเลือกคูครองให 
การรองโตตอบแสดงถึงไหวพริบปฏิภาณของตัวละครดวย 
                  ในเรื่อง โรสิตา ก็มีการซํ้าคําดวยเชนกัน ดังบทรองระหวางคามิโนและโรสิตาความวา 
 
     คามิโน          กุหลาบนี ้              จะยกยาย      ไปไวไหน 

             ช่ืนกลิน่ไอ               เอิบอาบ        กุหลาบสาว 
              กุหลาบสด   หมดไมมี       ราคีคาว 
              กุหลาบนาว  เหนี่ยวกสันฐ       รญัจวนใจ 

     โรสิตา      ดิฉันเลื่อน                กุหลาบน้ี        เพื่อที่วาง 
             ไดจัดวาง  ชามจาน         อาหารให 
              เมื่อกหุลาบ      ดอกนี ้          มีกลิ่นไอ 
              ที่ถูกใจ     ก็จะวาง         ไวขางตัว๘๘ 

 
___________________________ 
                         ๘๗จวงจันทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งคนืหนึ่งยังจําได, ฉากที่ ๑ บรรทัด
ที่ ๑๘๐ - ๑๘๒. 
                          ๘๘จวงจันทน  จันทรคณา [พรานบูรณ]  , บทละครรองเรือ่งโรสติา, ฉากที่ ๑ บรรทัดที่ ๙๗-
๑๐๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๒๑ 
 
                  กุหลาบในวรรคแรกของบทรองของคามิโนมีความหมายวาดอกกุหลาบ   สวนกุหลาบ
ในวรรคตอ ๆ ไปมีความหมายวาคือตัวของโรสิตา           สวนกุหลาบในวรรคแรกของบทรองของ
โรสิตามีความหมายวาดอกกุหลาบ    เชนเดียวกับบทรองของคามิโน    สวนกุหลาบในวรรคที่สามนี้
เปนการพูดอยางมีความหมายแฝงวา   หากคามิโนรักตนแลวตนก็จะรับรัก   ดังนั้นคําวากุหลาบใน
วรรคนี้จึงหมายถึงตัวของโรสิตา     บทรองโตตอบกันของตัวละครดังกลาวทําใหเรื่องมีความ
สนุกสนานมากยิ่งขึ้นเพราะแสดงถึงการใชถอยคําของตัวละครที่มีการใชไหวพริบปฏิภาณที่ทันกัน 
               การซ้ําคําเปนการย้ําความคิด   ความรูสกึ และคํา ๆ  น้ันมีความหมายซอนอยู         ผูอานจึง
ตองตีความหมายของคําๆ นั้น  จึงจะทราบวาผูพูดตองการจะสื่อความหมายอยางไร     การซํ้าคําเปน
การใชวรรณศลิปของผูประพันธ  
 
                  ๓.  การใชคําซ้ํา 
          การใชคําซ้ํา   เปนการใชคําเดียวกันมากลาวซ้ํากัน     เพื่อเนนย้ําความใหหนักแนนขึ้น   
บทละครรองมีบทรองของตัวละครที่มีการซ้ําคําเพื่อย้ําอารมณ  และความรูสึกที่แตกตางกันออกไป 
เชน เรื่องนํ้าผึ้งรวง มีการใชคําวา “ รบ ”  ซํ้าอยูในหลาย ๆที่  ดังนี้ 
 
                                            รบเถิดเรารบ                             (พรอมกัน)  รบเถิดเรารบ 
                                            รบดวยกาย รบดวยใจ                                   รบเพ่ือชัยชนะ 
                                            รบเพื่อราช  รบเพ่ือชาติ                                 รบเพ่ือศาสนา ๘๙ 
 
                  การใชคําซ้ําดังกลาว เปนการย้ําความใหหนักแนนวา  การรบมีความสําคัญมาก ทหาร
ตองพรอมเสียสละชีพ   การรบเปนไปเพื่อชาติและศาสนา  การใชคําวา“ รบ ” หลาย ๆ ครั้ง เปนการ
ย้ําความรูสึกที่อยากตอสู และชวยปลุกใจใหเกิดความฮึกเหิมที่จะตอสูกับศัตรูดวย 
    ใน เรื่องแมศรีเวียง มีการซํ้าคําวา “ แกลง ” ในบทรองของศิริวา 

 
(ศิริ)  นายวาหญิงอืน่  ดื่นดาษไป     ท่ัวท้ังเวยีงเชียงใหม  มากมายนัก 
 เหตไฉนนายไมรัก,เลานาย       แกลงมุงหมายคูผม    แกลงเลิกลมลารัก    

 
 
__________________________ 
                               ๘๙จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ]  , บทละครรองเรือ่งน้ําผึ้งรวง, ฉากที่ ๓ บรรทัดที่ 
๕๘-๖๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๒๒ 
 
 แกลงใหหักหางกัน   แกลงมาบั่นแบงสุข    แกลงทับทุกข-ทวีโทรม,มนสัแทน๙๐ 

 
    ศิริรักอยูกับศรีเวียง   สนั่นไปสูขอศรีเวียง  ศิริโกรธมาก สนั่นนั้นเปนผูบังคับบัญชา
ของศิริ  ศิริรูสึกวาตนถูกรังแก      ดังนั้นจึงย้ําวาแกลง ดวยน้ําเสียงที่ตําหนิปนนอยใจวาเจานายไม
ควรมาแยงคนรักของตนไป 
    เรื่องราชพงศาวดารจีน ยุคไตเช็ง ตอนพระเจาเกี้ยนหลงทนงเสนห  มีการซ้ําคํา   ดังนี้ 

 
       ๏   รักเหลือรัก   รักเหลือคลั่ง   รักเหลือหวัง รักยั้งไมไหว    รักสมรัก รักสมคลั่ง รักสมหวัง 

            ก็ปลื้มปลั่งหัวใจ รักเจาจริง ๆ รักยิ่งกวาใคร รักเทียมหทัย เจียวหนะอาลีเจาเอย  จะเลี้ยงเจา จะรัก  
           เจาจะถนอมเจา ปานชีวาเรา เจียวหนะอาลีเจาเอย จะกอดเจา จะจูบเจา จะพะนอจะพนึง จะคลึงจะ 
           เคลา ทุกเย็นทุกเชา เจียวหนะอาลีเจาเอย๙๑ 
 
      ขอความนี้กลาวถึงความรักที่พระเจาเกี้ยนหลงทรงมีตอนางอาลีสะลัน พระเจาเกี้ยนหลง
ทรงรักนางมาก     และสิ่งท่ีบงบอกถึงความรักก็คือ การพเนาพะนอและเอาใจนางตลอดเวลา ผูทรง
พระนิพนธทรงย้ําความรักนี้ดวยการซํ้าคําวา รักอยูหลายตอน        และการย้ําคําวาอาลีเจาเอยนั้น
เพื่อแสดงวานางอาลีสะลันมีความสําคัญตอพระเจาเกี้ยนหลงมาก 
                         ในเรื่องขวัญใจโจร  มีบทรองตอนสรางแกวตอนรําพันรักวา 
 
                        เสียแรงเราเพียร      วนเวยีนวอน                   หอนเวนสักวัน 
                        เสียแรงเรารําพรรณ    พร่ําเพอ                       อกโอเสมอ    ละเมอถึง 
                        เสียแรงเรามอบ     ระมดัใจ                            ใฝรําพึง 
                         เสียแรงเราคะนึง   คะเนสวาท                        อกโออนาถ    มาตัดรอน 
                         เสียแรงเราเชือ่   ในเชิงชั้น                              กระสันสมัคร 
                         เสียแรงเรารกั   รึงอุรา                                     อกโอไมนา     สะทอนถอน 
   
 
 __________________________ 
                                ๙๐จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งแมศรีเวยีง, ฉากที่ ๑ บรรทดัที่ 
๒๒๙-๒๓๑. 
                                ๙๑พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [เหม็งกุยบุน] , บทละครรองเรือ่ง 
ราชพงศาวดารจีน ยคุไตเช็ง ชุดพระเจาเกีย้นหลงทนงเสนห , ตอนท่ี ๒ บรรทัดที่ ๙๖-๑๐๑. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๒๓ 
 
                         เสียแรงเรานัด     ใหสัจจา                                   นาจะแนจะนอน 
                          มาคลอนแคลน   คลายเคลื่อน                            อกโอไมเหมือน    คําสัญญา๙๒ 
 
                 บทรองนี้ซ้ําคําเฉพาะตนวรรค  ๓ คําแรก ดวยคําวา “ เสียแรงเรา ”  ทําใหมีเสียงที่ไพราะ
ชวนฟง   และถายทอดความรูสึกของสรางแกวที่ทุมเทความรักใหแกหญิงคนหนึ่ง   แตก็ตองผิดหวัง  
ขอความนี้แสดงอารมณโศกของตัวละครไดดียิ่ง   และการซํ้าคําดังกลาวเปนการทําตามขนบการ
แตงวรรณคดีไทยโบราณที่มีการใชคําซ้ําที่ตนวรรค เชน ในเรื่องรามเกียรติ์ มีการใชคําซํ้า “ ปาก
หนึ่งวา”  เปนตน 
                  ในเรื่องกนกนารี มีการใชคําซ้ําในบทรองของอินตาและคํามีวา 
 
          (อินตา)                  สาวเอยสาวเนื้ออุน       อยาเคืองอยาขุน,  อยาหุน,อยาหัน     
                             เรียมรัก   สาวนักครัน   เชิญจอมขวัญ   จงเมตตา 
            (คํามี)                     อยาขัด   อยาของ   อยามัว    อยาหมอง    ใหเรียมระอา 
                              เอ็นดูเรียมไว, ใหช่ืนชีวา       เรียมรักหนักหนา    บซาเซาเอย๙๓ 

 

                    บทรองน้ีเปนบทรองของอินตาและคํามี  ทั้งสองคนเกี้ยวพาราสีกนกกับกํานัล  การซ้ํา
คําวา “ สาว ” เพื่อแทนหญิงสาวทั้งสอง  และคําวา “ เรียม ” หมายถึงอินตากับคํามี       สวนการใช
คําวา “ อยา” นั้นเพื่อเปนการรองขอใหหญิงสาวอยาปฏิเสธความรักของเขา การใชคําซ้ําในบทรองนี้
เพื่อย้ําความรักที่อินตาและคํามีที่มีตอกนกและกํานัล 
                ในเรื่องจับแพะชนแกะ  มีเพลงท่ีใชคําซ้ําหลายคํา  เชน เขมรเขด็จ   ดังนี้ 
 
           (เสริม)                       เหตุไฉน                        ใยคณุ                จงึเกลยีดหญิง      
           (เสถียร)                     เปลาไมจริง           (แส)  ถาจะชอบ          ตอบดูสม 
           (เสถียร)                     เปลาไมชอบ         (พู)    งั้นคงโกรธ        วาพูดชม 
 
 
__________________________ 
                               ๙๒จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งขวญัใจโจร, ฉากที่ ๖ บรรทดัที่
๑๗๘ - ๑๘๕. 
                               ๙๓เชื้อ อินทรทูต [กนกนาร]ี , บทละครรองเรือ่งกนกนารี(ม.ป.ท.,ม.ป.ป),ชุดที่ ๑ บรรทดัที่
๒๒ - ๒๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๒๔ 
 
           (เสถียร)                     เปลาไมโกรธ        (เสริม)  ทาํไมกม                หรือเอียมอาย 
           (เสถียร)                     เปลาไมอาย           (แส)   เสยีแรงหมาย           ผูกสมัคร 
           (เสถียร)                     ฉันไมรกั               (พู)   โธดฉิัน                      นึกมั่นหมาย 
           (เสถียร)                     ฉันไมรกั               (เสริม)เฝาละเมอ                เพอมิวาย 
            (เสถียร)                    ฉันไมรกั               (แส)  ใยจงึกลาย               ไมเมตตตา 
            (พู)                            ขอจูบนิด             (เสถียร)  อยาจูบ                 (พู) จูบคอย ๆ 
            (เสริม)                       ขอกอดหนอย      (เสถียร)  อยาวุน                (เสริม)  โธคณุขา 
            (แส)                          ขอโลมเลา            (เสถียร)    อยาเลน             (แส)  เย็นอุรา 
             (พู)                           พอเนื้ออุน             (เสถียร)     อยานา             (พู)นาเอ็นดู๙๔ 
 
                  เพลงเขมรเขด็จที่ใชเปนบทรองโตตอบระหวางเสถียร   เสริมและพู  มีการใชคําซ้ําตลอด  
เพลง   คําซ้ํานี้ทําใหเกิดความไพเราะของเสียง  และเปนการย้ําอารมณ  ความรูสึกของตัวละครดวย 
                  จะเห็นวาบทละครรองมีการใชคําซ้ําเพ่ือย้ําอารมณ ความรูสึกของตัวละคร  ทําใหผูอาน
เกิดอารมณ     ความรูสึกคลอยตาม     และทําใหเกิดเสียงที่ไพเราะดวย 
 
                 ๔.  การใชคําแสดงนาฏการ 
                        บทละครรองมีการใชคําที่ทําใหเห็นกิริยาของตัวละคร  เชน  ในเรื่อง กลับรายกลายดี
มีการพรรณนาเกี่ยวกับกิริยาของอํานวย บรรเทา และเสริมวาเมาเหลาจนขาดสติ ดังความวา 
  

 
    คางเหลือง  ๏  (ลูกคู) นายอํานวย,ถอืถวย,ยืนรินเหลา              ฤทธิ์ทีเ่มา,ฤทธิ์ทีเ่พลนิ,กินเกินอ่ิม 
                                       เซซัด ๆ ,ตุปด ตุเป,เยยิ้ม                         เอามือท่ิม,ถวยตก,หกคมํา     

                         ลมตึง,ขึงทูต,สลูดราก                             หายใจทางปาก,ครอก ๆ,ออก 
                                                                                        จะหงํา   
                         หลวงบรรเทา,เมาตํา,น่ังหนาง้ํา              ไงลมขว้ํา,กรนโครก ๆ,โรคหยําเป     

 
 
 
__________________________ 
                               ๙๔จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งจับแพะชนแกะ, ฉากที่ ๑ 
บรรทัดที๓่๑๐ - ๓๒๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๒๕ 
 
                         เหลือนายเสรมิ,เหงิมเงอะ,น่ังเซอะโงก     เรอโอก ๆ,อวกอาก,ปากเบ                      
                         ใจบึบบับ,ขมับตุบ,หงับหงุบเซ                 อิงเอเต,อยูกะฝา,เฮอฮาไป๙๕ 

 
                  ผูทรงพระนิพนธทรงพรรณนาภาพของอํานวย วาเดินเซไปเซมาและทําถวยตกหลังจาก
นั้นก็ลมตึง        ฝายหลวงบรรเทานั้นนอนหลับและกรนครอก ๆ     สวนนายเสริมนั้นอาเจียนและ
เรอโอก ๆ การพรรณนานี้ทําใหเห็นภาพการเมาเหลาอยางขาดสติของตัวละครทั้งสามคนไดอยาง
แจมชัดยิ่ง 
                   ในเรื่องสาวเครือฟา มีการใชถอยคําที่แสดงนาฏการของเครือฟาและคําเจิด ดังนี้ 
              ลาวตอนก   รบัดนตร ี
  (ลูกคู)    สาวชืน่ชวน  (ซ้ํา)  สรวลระริกระรี่   เก็บจําป   (ซํ้า)   เก็บจําปา 
                           โนนมะลิลา  (ซํ้า)  มะลิซอน    หยุดซุมขจร  (ซ้ํา)  เชิงพุทธชาด 
   กอกุหลาบดาษ  (ซ้ํา)  ดาษดืน่ตน    รานรสสุคนธ  (ซ้ํา)  ปนชมนาด 
   มะลวิัลยพาด  (ซ้ํา)  พาดเครอืลดา    เกบ็กระดังงา  (ซ้ํา)  มณฑายีโ่ถ 
   ชมชงโค  (ซ้ํา)  พะยอมยี่สุน     การะเกดพกิุล  (ซ้ํา)  ยี่หุบหอม 
   สายหยุดลอม  (ซ้ํา)  นอมกิ่งดม    ช่ืนดอกสม  (ซ้ํา)  สมแซมประยงค 
   ดื่นกาหลง  (ซ้ํา)  ลําดวนแกว     ดงนมแกว  (ซ้ํา)  มะลุล ี
   สอยสารภี  (ซ้ํา)  พุมมหาหงส    เชยชลูดสง  (ซ้ํา)  สงกลิน่เกลา 
    ส่ําสาเหลา  (ซ้ํา)  ลําเจยีกกอ    เก็บจันทรกระพอ  (ซ้ํา)  กระทุมกระถนิ 
    ชออินทนิล  (ซ้ํา)  นาชูเชิด    สาวคําเจิด  (ซํ้า)  จอดใจปร ู
   เกลยีดซอนชู  (ซ้ํา)  พูเรือหงส    เดินดูดง  (ซ้ํา)  เบญจมาสสลอน 
                             ดอกพุดซอน  (ซ้ํา)  พุทธรกัษา     ชมชื่นตา  (ซ้ํา)  ชมช่ืนจิต 

 สองสาวคิด  (ซํ้า)  ใจเอื้อง     สองคอยเย้ือง  (ซ้ํา)  ชมกลายไม 
 เจอกระเจื้องไพร  (ซ้ํา)  พราวพรูคบ    เครอืฟารับ  (ซํ้า)  คําเจิดสอย 

                                  ดอกพุดซอน  (ซ้ํา)  พุทธรกัษา     ชมช่ืนตา  (ซ้ํา)  ชมช่ืนจิต 
 สองสาวคิด  (ซํ้า)  ใจเอื้อง     สองคอยเย้ือง  (ซ้ํา)  ชมกลายไม 
 เจอกระเจื้องไพร  (ซ้ํา)  พราวพรูคบ    เครอืฟารับ  (ซํ้า)  คําเจิดสอย 

 
 
___________________________ 
                               ๙๕พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรองเรื่อง
กลับรายกลายดี(พระนคร :โรงพิมพศภุการจํารูญ, ๒๔๕๒), ชุดที่ ๑ บรรทัดที่ ๖๔-๗๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๒๖ 
 

  สองสาวนอย  (ซ้ํา)  นวลหนาแฉลม    ยนืกรุมกริ่มยิ้มแยม  ยัว่กนัสองเรา 
  แมเอย๙๖ 

 
                  ขอความนี้บรรยายใหเห็นถึงนาฏการของเครอืฟาและคําเจดิดวยการใชคาํวา  สรวล   เก็บ 
หยุด นอม สอย ดม เดนิชม เจอ รับ สอย ยนื ยิ้มแยม    และยั่วกัน และบทพรรณนานีแ้สดงความรูสึก
ของทั้งสองวามีความสุขมาก ขณะที่ช่ืนชมความงดงามของมวลดอกไม       ดังที่มีการใชคําวา สรวล
ระรกิระรี ่กรุมกริ่ม และ ยิ้มแยม   เปนตน 
          นอกจากนี้เรื่อง สาวเครือฟา  พรรณนาเกี่ยวกับนาฏการของตัวละครอยางละเอียดวา 
 
ลําลาวลงสรงรับดนตรี ๏  สาวปราโมทย,โสทสรง,ศรริกาย          ขมิ้นลลาย,ชโลมชลูด,ผุดผอง 
                                          ลางสาบู,ถูผง,มตมูรอง                         งามเมือนทอง,เนื้อสี่,ศรีนวนตร ู
                                          ทาน้ําอบ,ปรบแปง,สาระภี                    นุงสิ้นศรี,โศกสพกั,ชมพูหร ู
                                           เสื้อหลวมบาง,อยางใหม,ลูกไมพรู        เข็มกลัดๆ,อุระดู,ลออตา 
                                           เกลามวย,สวยสอาง,คลุมรางแห            ปนเพ็ชรแผ,ปกผม,งามสมหนา 
                                           ดอกไมเพ็ชร,มรกฎ,สดโสภา                 แซมบุปผา,ลดาประดับ,เครื่อง 
                                                                                                          ทับทิม 
                                            สรวมสรอยหัตถ,รัดกาํไล,ใสแหวน       สรอยศอแสน,สวยประดับ, 
                                                                                                           รยับหยิม 
                                           ประแปงเม็ด,นิด ๆ,พิจรับยิ้ม                  ทัดพลูจีบ,จิ้มลิ้ม,ลลีามา๙๗ 
 
                  เหตุการณตอนนีก้ลาวถึงเครือฟาวาดใีจมากเมื่อทราบวารอยตรพีรอมจะกลับมาจึงเตรยีม
ตอนรับสามีดวยการอาบน้ํา  พรมน้ําอบ และแตงกายอยางงดงาม หลังจากนั้นก็คอย ๆ เดนิมาอยางมี 
ความสุข          การพรรณนานี้มีความเปรียบและใชคําท่ีบรรยายใหเห็นภาพการแตงกายของเครือฟา 
อยางชัดเจน  ทําใหจินตนาการวาเครือฟาเปนหญิงที่งดงามมาก          นอกจากนีผู้อานเกิดความรูสึก
ซาบซึ้งในความรักของเครือฟาที่มีตอสามีดวย        
 
 
___________________________ 
                                ๙๖พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร] บทละครรอง
เรื่องสาวเครอืฟา, ชุดที่ ๑ บรรทัดท่ี ๑๘-๓๗. 
                               ๙๗เรื่องเดยีวกัน , บทละครรองเรือ่งสาวเครือฟา, ชุดที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๑๑ - ๑๒๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๒๗ 
 
                  การใชคําแสดงนาฏการเหมาะสมกับการแสดงละคร    รวมทั้งเหมาะสมกับการอานดวย 
เพราะผูอานสามารถจินตนาการเกี่ยวกับกริิยาอาการ และการกระทําของตัวละครไดเปนอยางด ี
 
การเลนเสียง 
           ความไพเราะงดงามของบทประพันธนั้นเกิดจากการเลนเสียง    กุสุมา     รักษมณี 
กลาวถึงเสียงในวรรณคดวีา  
 
                  ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของวรรณคดี   คือ เสียง  วรรณคดีเปนวลีหรือมาลาของเสียงที่เรียง 
                 รอยเขาดวยกันและทําใหเกิดความหมาย                 กวีไทยถือวาเสียงในวรรณคดีมีความสําคัญ 
                  มาก  เพราะวรรณคดีในสมัยกอนใชอานในใจดังในปจจุบันนี้            ความไพเราะของถอยคํา 
                  จึงเปนจุดเดนของวรรณคดี     การใชสัมผัสสระ   สัมผัสพยัญชนะ     การใชคําเอก           คําโท  
                  หรือการซ้ําเสียงพยัญชนะเขาไปตนไปตนคํา เพื่อใหมีจังหวะ เชน คํา  แยง   ยุง     ในตัวอยาง  
                  “ สาดปนไฟยะแยง  แผลงปนพิษยะยุง”     ตลอดจนการลอเสียงในกลบทตาง ๆ       ลวนเปน 
                  ตัวอยางของการเพิ่มความงามใหแกบทประพันธดวยความไพเราะของเสียง    ดังที่เรียกกันวา 
                   การใชอลังการทางเสียงในการประพันธ๙๘ 
 
                  บทละครรองมีความไพเราะเพราะมกีารเลนเสียงพยัญชนะ   สระ และวรรณยกุต  ดังนี ้
             ๑. ๑. สมัผัสพยญัชนะ 
          เสียงสัมผัสพยัญชนะที่อยูภายในวรรค นอกจากจะทําใหเกิดเสียงเสนาะแลว 
เสียงบางเสียงยังใหความรูสึกและอารมณดวย เชน เรื่องมหาราชวงศพมา(แผนดินพระเจาสีปอ 
มินทร มีการพรรณนาความรูสึกของพระนางศุภยะลัตวา 
 
            โอนกเอยเคยสําเริงเซงิมาลี                 เสียงซอซี้แสรซรองคะนองบิน 
                         โอบุบผาผกาตระการดอก                   เจาก็ออกระรื่นรายถวายกลิน่ 
                         โอนํ้าพพุุงพรอยฝอยวาริน                  ไมสุดส้ินสินธุทลั่งอยูดงัเคย 
                          ถนนนอยรอยเพลินเดินเทีย่วเลน     ก็ยังเห็นเดนตาชีวาเอย 
             แสนหนักจิตอิดใจกระไรเลย     เหมือนจะเชยสวนผกาคราสุดทาย๙๙ 
___________________________ 
                             ๙๘กุสุมา  รักษมณี, สีสันวรรณคดี (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศยาม, ๒๕๓๔), ๓๐. 
                             ๙๙พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ [ประเสริษฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องมหาราชวงศพมา (แผนดินพระเจาสีปอมินทร) (กรุงเทพฯ  :  องคการคาคุรุสภา, ๒๕๒๖), 
ชุดท่ี ๑๑ องกที่ ๑๑ บรรทัดท่ี ๑๕-๑๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๒๘ 
                 
                  ขอความนี้กลาวถึงพระนางศุภยะลัตวาทรงโศกเศรา            เมื่อทรงทราบวาพมาจะตอง
เสียเอกราชใหแกอังกฤษ   พระองคทรงคร่ําครวญถึงสิ่งท่ีทรงครอบครองวา       อีกไมนานก็ตองตก 
เปนของตางชาติ    ผูประพันธใชเสียง |s| ในคําวา ซอ ซี้ แสร ซรอง  เมื่อกลาวถึงนกซึ่งใหความรูสึก 
วามีฝูงนกเปนจํานวนมากกําลังแขงกันสงเสียงรอง และเสียง |ph|    ในคําวา นํ้าพุ  พุง พรอย    ทําให
มีความไพเราะและเมื่อนํามารวมกันเปน“ น้ําพุพุงพรอย ”      ทําใหเกิดภาพของน้ําพุท่ีกําลังพุงขึ้น
และ ตกลงมาเปนสายอยางสวยงาม        นอกจากนี้การพรรณนาความงดงามของสถานที่และ
ธรรมชาติที่พระนางทรงคุนเคย   ทําใหเห็นวาพระนางศุภยะลัตทรงอาลัยในชาติบานเมืองของ
พระองคอยางยิ่ง 
                      เรื่องคนทเล ก็มีสัมผัสพยัญชนะซึ่งทําใหบทประพันธมีความไพเราะดุจเดียวกัน  ดัง
ความวา    
 
  ลองเรือรับดนตรี (ลกูคู) เรืองวนไถ,มาใน,มหาสมุท      ไมรูหยุด,แลนเรื่อย,ลมเฉือ่ยฉิว 
                               ลมทะเล,เฉใบ ลมใปลปลิว                  แลละลิ่ว,คลืน่ละลอก,กระฉอกมา 
                               ฉระอ่ึม,ครึ้มคระครั่น,อ้ันอากาศ          และประหลาด,เมฆกระจาย,ลายเวหา 
                               ยะเยือกเย็น, เห็นชวง,ดวงดารา             สองแสงฉาย,พรายตาพราๆ พราว๑๐๐ 
 
        ผูอานจะมองเห็นภาพเรือที่กําลังแลนไปในมหาสมุทร ซึ่งกําลังมีลมพัดแรงและทองฟา
ที่กําลังมืดครึ้มนั้น มีกอนเมฆเต็มไปหมด รวมทั้งมีดวงดาวสุกสวางท่ีมองเห็นไมชัดเจนนัก 
ผูประพันธสรรคําที่มีเสียงไพเราะและใหความรูสึก เชน ไปลปลิว เมื่อใชกับลมทําใหเกิดความรูสึก
วามีลมพัดแรง คําวา แลละลิ่ว ใหความรูสึกวาเรือกําลังแลนไปดวยความเร็ว เพ่ือที่จะหนีจากพายุที่
กําลังจะมาถึง คําวา ยะเยือกเย็น ใหความรูสึกวามีความหนาวเย็นมากและคําวา พราๆพราว ใหแสดง
วามองเหน็ดวงดาวที่กําลังสุกสวางอยางไมชัดเจนนัก  
                 ใน เรื่องขรัวอินทรเทวะดา มีการเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะในหลาย ๆที่  เพื่อใหเกิดเสียงที่
ไพเราะ เชน 
 
  ลิงโลด ๏  (ลกูคู)      ตาเถาตาย,หูตึง,พ่ึงเคยรับ                       อกตุบตบั,พองหัว,เนื้อตัวสั่น    

                     ตองรศสาว,อลั่งฉั่ง,คลั่งงกงนั                กระดีร้ี่,ยกัยีย่ักยนั,ยิงฟนยิ้ม 
 
___________________________ 
                          ๑๐๐หมอมสุน  วรวรรณ [อายโม], บทละครรองเรื่องคนทเล(พระนคร  : โรงพิมพบุญชวย
เจริญ, ๒๔๖๘),ชุดที่ ๒ บรรทัดท่ี ๔-๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๒๙ 
 

                      ถมน้ําหมาก,ปากบอ,เคลาคลอกอด       จูบฟอด ๆ,คยิกคยุม,ยิ่งกรุมกริม่   
                      จะลุกไป,แตใจ,จะใครชิม                       เอนอลิ้ม,เอลี่ยแล,เหงือกแหง 
                                                                                     แดง๑๐๑ 

 
                    ในเรื่องแมเจาประคูณ      มีการใชคําที่พรรณนาความรูสึกของปรีชาไดอยางดียิ่งและใช
เลนเสียงพยัญชนะดวย   ดังความวา 

 
เวศุกรรม  ๏    (ลูกคู)  มิสเตอ,แบดชอ,เฝนฝอจิตร ตลึงพิจ,มหาสมุทร,สุดสงสาร 
          เดินไปมา,บนดาดฟา,เปนชานาน  ฤดีดาล,ดวงสวาดิ,จะขาดลอย 
          ราตรีทาย,ท่ีจะหมาย,มณีเห็น  หัวอกเตน,ตกึ ๆ,รลกึลหอย 
          แลดูดาว,พราวสวรรค,บุหลันคลอย  อึมซึมเศรา,เหงาหงอย,จอยเจียมใจ๑๐๒ 

 
               ขอความนี้พรรณนาถึงความรูสึกของปรีชาวาหมดหวังในรักโดยใชคําฝอจิตร และปรีชามี
ความกระวนกระวายใจที่จะไดพบกับคนที่เขารัก  ปรีชารักมณีอยางเหลือลนเขาจึงใครจะไดพบหนา
คนที่เขารักอีกสักครั้ง และปรีชารูสึกตื่นเตนที่จะไดพบมณี   ดังที่ใชคําวาหัวอกเตนตึก ๆ  การเลน
เสียงสัมผัสพยัญชนะ เชน สุด  สงสาร   และจอย เจียม ใจ  ทําใหเกิดความไพเราะและสรางอารมณ
เศราไดดี 
      ในเรื่องจันทรเจาขา มีบทรองของตัวละครที่มีการเลนเสียงพยัญชนะ เชน 
 
  เจียม เออ, นาอาย... นาขัน จริง...นะ,  จันทร...เจาขา 
   หลบหนาหนอยซเิจาคะ... 
  จิตต เราจะกระซี้กระซิก (พรอมกนั) ระรกิระรื่น...รื่น 
 
 
 
 
___________________________ 
                               ๑๐๑พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องขรวัอนิทรเทวะดา (พระนคร : โรงพมิพศุภการจํารญู, ๒๔๕๕), ชุดท่ี ๓ บรรทดัท่ี ๒๐๙-๒๑๔. 
                               ๑๐๒พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ [ประเสรษิฐอักษร], บทละครรอง
เรื่องแมเจาประคูณ (พระนคร : โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๒), ชุดที่ ๓ บรรทัดที ่๗๙-๘๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๓๐ 
 
  เจียม ช่ืน..... ใจ.....๑๐๓ 
 
                  บทรองนี้มกีารเลนสัมผัสดวยการใชพยญัชนะหรือเสยีงพยัญชนะตวัหนาเติมเขาไปหนา 
คําทําใหเกิดจังหวะจะโคนรบัสงกันเปนทอด ๆ ชวยใหเกิดทวงทํานองที่ไพเราะมากยิ่งขึ้น คือ คําวา 
ริก ๆ เปนระรกิ ซึ่งเปนคําอัพภาสทําใหมีทวงทํานองทีน่าฟงยิ่งขึ้น 
                  การเลนเสียงพยญัชนะทําใหบทละครรองมีความไพเราะ  นาฟง         และสรางอารมณ 
ความรูสึกใหแกผูอานดวย 
           
                        ๒. สัมผัสสระ 
                              บทละครรองมีการเลนเสียงสัมผัสสระเพื่อใหเกิดความเสนาะไพเราะและกระทบ
อารมณของผูอาน เชน ในเรื่องคนทเลมีความไพเราะของเสียงสัมผัสสระหลายคําและกลมกลืนไป
กับความรูสึกของชลอที่มีทั้งความเหงาและความเศรา   เมื่อทราบวาฉลวยรักกิมลี้และชลอยอม
เสียสละ  โดยใหฉลวยไปบอกรักกิมลี้กอน ผูประพันธนําธรรมชาติมาชวยสรางบรรยากาศของความ
เหงาดวย เชน ธรรมชาติยามค่ําคืนที่มีดวงดาวสุกสกาว เมื่อมองไปที่ปลายขอบฟาและไดยินเสียง
คลื่นกระทบกัน กอปรกับมีลมเย็น ๆ โชยมา ทําใหชลอรูสึกเหงาและเศรามากยิ่งขึ้น เสียงสัมผัสสระ
ในเรื่องน้ีมีดังนี้ 
                              
       อกทเล   ๏      (ชลอ)  โอยามนี้สีดาวพราวกระจาง              แลอางวางทางทเลเวิ้งเวหา 
                                         เสียงแตคลื่นครืน้โครมกระโจมมา               พระพายพาลมฉิวริว้รวย ๆ 
                  เหมือนอกฉันวันนี้ไมมีสุข  เฝาแตทุกขรทมในใจรหวย 
                                         นึกถึงมิตรคิดถึงชูดูงงงวย   โฉมชื่นชวยแมยังฝงนัยนตา 
               โออกเอยมิเคยนึกสกันิด                 วาทีค่ิดหวิดพลาดปรารถนา 
                เสียแรงเพียรเวยีนไปใมระอา                 ตั้งหนามาเยีย่มเจาทุกเชาเยน็ 
                พอเรอืหยุดฉุดใจใหไปหา                 แตเวลานี้ไปจะใมเห็น 
                แสนอาภัพคับใจไดลําเคญ็                 สุดจะเวนหามหักรกัทวี๑๐๔ 
 
__________________________ 
                                ๑๐๓จวงจันทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งจันทรเจาขา, ฉากที่ ๑ บรรทัด
ที่ ๕๓-๕๕. 
                              ๑๐๔หมอมสุน  วรวรรณ [อายโม], บทละครรองเรื่องคนทเล (ม.ป.ท., ๒๔๕๓), ชุดที่ ๑ 
บรรทัดที่ ๙๙-๑๐๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๓๑ 
 
     ขอความนี้มเีสียงสัมผัสสระภายในวรรคอยูทุกวรรค      ทําใหเกิดเสียงไพเราะเพราะพริ้ง
และสรางความรูสึกเหงาปนเศราไดอยางดยีิ่ง   
                 นอกจากนีเ้รื่องจนัทรจากฟา      มีการใชสัมผสัสระที่ทําใหเกิดความไพเราะและถายทอด
อารมณรกัของตัวละครไดอยางเดนชัด เชน 

 
 
แมลงภูทอง ๒ ช้ัน   ๏  (ปรีชา) ในโลกนี้ ใครมีรกัประจักษมั่น             เขาผูนั้นยอมบรรลสุุขีแสน 
                                      แตปรีชา ซิหมดสุข ทุกเต็มแกน           เพราะรักแลนรดัรึงถึงหัวใจ 
       (สรอย)                                อยากวิงอยากวอน                                 อยากงอนอยากงอ 
                                                    แตเหลือทอดวงจิตต                             อยากจะคิดอยากจะ 
                                                                                                                 มอง ความผองใส    
                                                      ดวยความรักหนักอก หมกมุนใจ          จึงอยากให เพลิน 
                                                                                                                  ตอบรักพี่สักคํา      
                                                     ความจริงใจของพี่น้ีมีอยู                       สุดจะจูปกปดคิดก็ขํา    
                                                     ความรกัพีแ่มนไมมีปรานีนํา                ก็ตองจํากมหนาลาจากไป      
        (สรอย)              เหลือรัก เหลือแรง                                 เหลือแข็ง เหลือขัด     
                                                     สุดจะปด ความรกั                                 เหลือประดักเหลือ  

                                                                                                              ประเดิดเกิดหมองไหม  
                                                     หากเพลินหักรักของพีน้ี่ทันใด               จงจําไววาพีน้ี่ ไมมีตัว๑๐๕ 
  
   บทรองของปรีชาแสดงถึงความรักที่มีตอเพลินอยางลึกซ้ึง แตความรักน้ีเต็มไปดวยความ
อึดอัดใจเพราะไมแนใจวาเพลินจะรักตอบหรือไม ผูประพันธใชสัมผัสในทุกวรรค และบางวรรคมี
สัมผัสในมากกวาหนึ่งท่ี   จึงทําใหขอความนี้มีความไพเราะอยางยิ่ง 
                การใชเลนเสียงสระในบทละครรองสวนใหญจะใชควบคูไปกับพยัญชนะ เพื่อทําใหเกดิ
ความงามของเสียง  การเลนเสียงสระมนีอยกวาพยญัชนะและมีอยูในบางวรรค 
                ๑. ๓  การเลนเสียงวรรณยุกต 
           การเลนเสียงวรรณยุกตเปนการเลนเสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ คลายกับการผันเสียงวรรณยุกต 
คําที่เลนเสียงวรรณยุกตอาจมีสองหรือสามคํา ซ่ึงคําเหลาน้ันตองมีเสียงสระและพยัญชนะทายใน
มาตราสะกดเดียวกัน รวมทั้งมีสัมผัสที่คลองจองกันดวย เชน ลิวลิ่วลิ้ว นีนี่น้ี      เปนตน        การเลน 
___________________________ 
                                ๑๐๕แมศรีเวยีง [นามแฝง], บทละครรองเรือ่งจันทรจากฟา, ชุดท่ี ๒ บรรทดัที่ ๒๘-๔๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๓๒ 
 
เสียงวรรณยุกตเพ่ือใหเกิดความเสนาะของเสียง เชน เรื่องเลือดอยุธยา กลาวถึง หญิงสาวชาวอยุธยา
วาทําอุบายมอมเหลาทหารพมา ความวา 
 
               (หญงิ)    เชิญทานนักรบพมา                                   มาสมัครสมานกัน 
                               ชื้นชืน่ระเริงรื่นเสมอฝน                         วาถึงวันจะชื่นจะชม 
                               เชิญซิเชิญพักผอน                                    หายเหนื่อยออนอารมณ 
                (ชาย)      ซอนซอนแมชางคอนคอนคารม              ชวนใหชมใหชอบใจ๑๐๖ 
 
      บทรองนี้มีความไพเราะเพราะมีการเลนเสียงวรรณยุกตที่มีลักษณะของเสียงสูงต่ําทําให
เกิดความไพเราะชวนฟง คําวาชื้นชื่นใหความรูสึกสดชื่น  รื่นเริงเบิกบาน สวนคําวาซอนซอนให
ความรูสึกวาสงสัยหรือเคลือบแคลงใจวาตัวละครหญิงมีอะไรซอนอยูในใจหรือไม และคําวาคอน
คอนเปนการพูดกระทบเปรียบเปรยกึ่งเอ็นดูอยูในที บทรองโตตอบของหญิงไทยกับนายทหารพมา
สรางบรรยากาศในการเชิญชวนใหมีการดื่มกินในระหวางการพักผอนของทหารพมาไดอยางแจม
ชัดยิ่ง 
                   นอกจากนี้มีการเลนเสียงวรรณยุกต  ในเรื่อง  เพลงเสนห ดังนี้ 
 
                                                                           เพลงสุรินทรแปลง 
                  (เนียน)    ช้ืนช่ืนใจ                                                   เมื่อเราไดชม 
                                  หอมหวนทวนลม                                    เจียวหนะมาล ี
                                  กลีบขยายคลายคลี-่ซอนซอน                  ซอนซับสลับสี    สอดแสงตะวนั ๑๐๗ 
    
                คําวาซอนซอน  ทําใหจินตนากรเกี่ยวกับดอกไมที่บานแลวกลีบของมันจะวางซอนกัน  
บางกลีบถูกกลีบอ่ืนมาบดบังก็จะทําใหมองไมเห็น บทรองนี้มีการเลนเสียงวรรณยุกตที่ไพเราะและ
สรางจินตภาพ 
 
 
__________________________ 
                              ๑๐๖จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งเลือดอยุธยา(หวลใหใจหาย), 
ฉากที่ ๔ บรรทัดที่ ๔๖- ๔๙. 
                  ๑๐๗จวงจนัทน  จนัทรคณา [พรานบูรณ] , บทละครรองเรือ่งเพลงเสนห, (ม.ป.ท., ๒๕๑๓),
ฉากที่ ๒ บรรทัดที่ ๕๙-๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๓๓ 
 

                  บทละครรองมีการเลนเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต เมื่อผูแสดงขับรองเพลงจึงเกดิ
ความไพเราะ นาฟง  และการเลนเสียงทําใหจินตนาการเกี่ยวกับอารมณ           และความรูสึกของตัว
ละครไดเปนอยางดีดวย 
 
กลวธิีการตั้งชื่อเรือ่ง 
    การตั้งชื่อเรื่องนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง    เพราะชื่อเรื่องเปนสิ่งแรกที่ผูอานจะไดอาน
กอนที่ลงมืออานเนื้อเรื่อง การตั้งชื่อเรื่องใหนาสนใจหรือสะดุดตาผูอานจะชวยสรางแรงจูงใจชวน
ใหใครติดตามเรื่อง เจือ  สตะเวทิน กลาววา   “ ช่ือเรื่องเปนเสนหสําคัญของหนังสือ ช่ือเรื่องนาอาน 
หรือไมอยูท่ีความเหมาะสม ช่ือเรื่องที่ดีมีลักษณะ ๒ ประการ คือ ๑. เหมาะกับเรื่อง ๒. จํางาย” ๑๐๘  
                 บทละครรองมีลกัษณะเดนในดานกลวธิีการต้ังชื่อเรื่องซ่ึงโนมนาวใจใหผูอานใหสนใจ
ใครติดตามเรือ่ง   ผูประพนัธเลือกใชถอยคําที่ส้ัน   จดจาํไดงาย      และเหมาะสมกับเรื่องนอกจากนี้  
การชื่อเรื่องแสดงความคิดที่ตกผลึกของผูประพนัธ  เชน เรื่องเกี่ยวกบัความรกัก็มถีอยคําที่ส่ือใหเห็น
วาเปนเรื่องของความรกั  เชน   กระตายชมจันทร เขนยที่เคยหนุน จันทรเจาขา เปนตน     นอกจากนี้
บางเรื่องยังมีการใชถอยคําทีแ่ปลก  สะดุดตา และผูอานไมทราบความหมายของคํานั้นมากอน      จงึ
ชวนใหสงสัยใครรูวาชื่อเรื่องนั้นมีความหมายวาอยางไร      และมีความเกี่ยวของกับเนือ้เรื่องอยางไร     
เชน การตั้งชื่อเรื่องวา  “  เมียบ ”     คํานี้ไมมีความหมาย   ผูทรงพระนิพนธทรงใหความหมายเฉพาะ
ขึ้น     และทรงอธิบายวาหมายถึง“  อะไรเอย ”       คําถามนี้ชวนใหสงสัยวามีความเกี่ยวของกับเรือ่ง
อยางไร           และมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร   เปนตน  บทละครรองมีกลวิธกีารตั้งชื่อเรือ่ง ๖ วิธี ดังนี ้
 
                ๑.  ตั้งชือ่เรือ่งโดยเนนโครงเรื่อง                         
                      บทละครรองท่ีมีการตั้งชื่อโดยเนนโครงเรือ่ง   เปนการเนนเหตุการณสําคัญที่ตัวละคร
กระทํา  เชน เรื่องกลแตก  กลับรายกลายดี  เกี้ยวกนัอยางเผ็ดรอน  คําหมอเทวะดา    เขนยที่เคยหนนุ 
คืนหนึ่งยังจําได ญี่ปุนววิาหโฉม ดีแตก ตครุบกบ ตนรายปลายดี  ถพ้ืูนหอง ทนยาก    ปวดพราะปาก 
แปตแตนต  รักระวางรบ  จะเอ    เจาชูใจเสาะ   ชิงไขขวญั     ชิงไชย   เดาสุม    ตั้งจิตคิดคลั่ง      ทน
ยาก แทนที่  แปลงกาย   ผูรายกลับบาน   ภกุามกําศรวล     รูไมถึงจําพวกจับใจ   วูวาม      สนองคุณ   
สิบรูไมเทาเจน    หลงกล      หุนหันพลันแลน    เหมาะทาควาเหลว            เหลืออด         อมพะนัม     
อิหลักอิเหลื่อ    กระเห้ียนกระหือรือ     ชิงชูตัวเอง  ปวดเพราะปาก   เลอืกขางราย  เห็นผิดเปนชอบ         
จับดําถลําแดง  จับแพะชนแกะ  จากทั้งรกั จบูสั่ง ตุกตายอดรกั เปนตน 
 
__________________________ 
                                  ๑๐๘เจือ  สตะเวทิน,  ศิลปะการประพันธ (พระนคร : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๑๐), ๑๒๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๓๔ 
 
      การตั้งชื่อโดยเนนโครงเรือ่ง มีการใชถอยคําที่แสดงความรูสึก กริยิาอาการ         และการ
กระทําของตัวละคร   โดยเฉพาะตวัละครเอกมีมากที่สุด เพราะเปนผูมบีทบาทสําคัญในเรื่อง      เชน 
ตั้งชื่อเรื่องวาจะเอ    เพราะกลาวถึงหลวงตวิาลอบหาคนครัว         เขาเกรงภรรยาจับไดจึงซอนตวัใน
หีบ     เมื่อภรรยาเปดหีบจึงไดพบวาสามีอยูในนั้น      ตั้งชือ่เรื่องวาเจาชูใจเสาะ      เพราะดอกรักเปน 
คนเจาชูและขี้ขลาดมาก      ตั้งชื่อเรื่องวาชิงไขขวัญ       เพราะฟุงออกอุบายแยงคนรักของบิดาของ
จันกะพอเพื่อใหเขาหึงหวง  และยอมใหฟุงคบหากับจันกะพอ   เปนตน        
                นอกจากนี้มกีารต้ังช่ือเรื่องท่ีแสดงบทบาทของตัวละครปรปกษดวย สังเกตเห็นวาชื่อเรื่อง
มักมีความหมายไปในทางลบ เพราะตวัละครปรปกษมพีฤติกรรมท่ีไมดี เชน ตั้งชื่อเรือ่งวากระเห้ียน 
กระหือรือ เพราะกลาวถึงหลวงผดุงพานิชวาตองการเอาชวีิตของอารี         และตั้งชื่อเรือ่งวาเกีย้วกัน   
อยางเผ็ดรอน เพราะกลาวถึงขุนไกรณิกรที่เกี้ยวพกาดวยถอยคําที่รุนแรง   เมื่อผูอานเห็นช่ือเรื่องยอม
คาดเดาไดวาเรื่องนี้มีเรื่องราวของความรัก  การตั้งชื่อเชนนี้มีสวนช้ีชวนใหผูอานที่ช่ืนชอบเรื่องราว
เกี่ยวกับความรักเกิดความสนใจที่จะติดตามเรื่องดวย 
 
                  ๒.  ตั้งชือ่เรือ่งโดยเนนตวัละคร  
             การตั้งช่ือเรื่องโดยเนนตัวละคร มีทัง้ตัวละครชายและหญิง             เรื่องที่ตั้งชือ่ตาม
ตัวละครเอกชาย  เชน ขบถธรรมเถยีร   ขรวัอินทรเทวะดา    พระพุทธเจาเสือ         มหาราชวงศพมา
แผนดินพระเจาสีปอมินทร      ราชพงษาวดารจีน ยุคไตเชง็ ตอนพระเจาเกี้ยนหลงทนงเสนห     ราช
พงศาวดารจนียุคสามกก ตอน ตั๋งโตะหลงกลนางเตียวเซีย่น      ราชาธริาช ตอน มะสะลุมครองเมือง    
ราชบุตรสรอยศรีหรือราชนารีอังวะ    หลวงวิจารณไปนา   อาลีบาบา      ชีวิตบุเรงนอง      ผัวจี๋ผวัผวั  
เรื่องท่ีตั้งชื่อเรือ่งตามตัวละครประกอบ   เชน  ขบถธรรมเถียร     ตาแปะจงโพ    ทาวกกกนาก (เมือง
ลพบรุี)  ปูโสม   พอโตงกระยาสารท- ขี้ขลาดแกมหยิ่ง   ภูหยัน(ดาบโบราณ )  
 เรื่องท่ีตั้งชื่อตามตัวละครเอกหญิง เชน กนกนารี   แมเจาประคูณ  แมศรีเวียง โรสิตา  สาว
เครือฟา นางสาว ไกรลาศ   อีสดกระสือ  บาบิเรียล  อีนากพระโขนง  เจาหญิงอาหรับ ชอกุหลาบ  
และหนูจา  
               เรื่องที่ตั้งชื่อตามตัวละครชายและหญิง เชน  มิตรตางดาวหรือสาวแสงจันทร               มิตร
ตางดาว หมายถึง ตัวละครเอกชายชื่อธวัช และสาวแสงจนัทรคือช่ือตวัละครเอกหญิง          และเรื่อง
อุมาปาหนัน          อุมาคือตัวละครเอกชาย  และปาหนัน หมายถึงสุปยาซึ่งอุมาเปรียบเธอวาเปนดอก
ปาหนัน และสุดสวาดิ  สุด คือตัวละครเอกชาย และสวาดิ คือช่ือตัวละครเอกหญิง        การตั้งชื่อนีม้ี
ความสัมพันธกับแกนเรื่องท่ีกลาวถึงความรักของพระเอกที่มีตอนางเอกอยางยิ่งดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๓๕ 
 
                  ๓.  ตั้งชือ่เรือ่งโดยเนนฉาก 
                         การตั้งช่ือเรื่องโดยเนนฉาก    มีความสัมพันธกับเวลาหรอืสถานท่ีสําคัญในเรื่อง เชน 
ตั้งชื่อเรื่องวา ขอบรั้วริมวัง  เพราะกลาวถึงพระเอกวาเปนทหารและลอบรักกับนางในราชสํานัก ตั้ง
ช่ือเรื่องวาหวยแกว   เพราะนํ้าตกหวยแกวเปนสถานที่ที่พระเอกไดพบนางเอกเปนครั้งแรก ตั้งชื่อ
เรื่องวา เมืองรักเมืองราง   เพราะอาณาจักรบาบิโลนเปนเมืองที่ตัวละครเอกรักกันแตภายหลังถูก
ทําลายจนเปนเมืองราง   ตั้งชื่อเรื่องวาร,ศ ๓๒๙ เพราะเปนเวลาที่เกิดเหตุการณในเรื่อง ซึ่งเปนอยูใน
ปพ.ศ .  ๒๖๕๓   และตั้งชื่อเรื่องวาสามแผนดินเพราะตัวละครเอกมีชีวิตอยูในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว      จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  
  
                  ๔.  ตั้งชือ่เรือ่งโดยเนนแกนเรือ่ง 
                            บทละครรองท่ีตั้งชื่อเรื่องโดยเนนแกนเรื่อง เชน  เจาหวัใจ   นางแกว(ผูชนะทิศเดียว) 
จันทรเจาขา    ความพยาบาท  น้ําใจเด็ดเดี่ยว   เลือดอยุธยา (หวลใหใจหาย)  คนดีที่โลกลืม  น้ําคํา
มนุษย  ดาพอาฆาฏ  ตามเงา วาจาสัตย  อยัมพะทันตา   พัดดามจิ้ว พิไนยกรรมกะน้ําใจ     เพ็ชรน้ํา
เงินมะนิลาลอตเตอรี   ยอดมณีรัตน  น้ิวเพ็ชร  ขี้หึงถึงดี    คูทุกขคูยาก    บรมะหึง     พ่ีรวมทองนอง
รวมไส  อํานาจภรรยา เสนหผัวรัก   เพลงเสนห       และสุดสกูล 
 
                  ๕.  ตั้งชือ่เรือ่งโดยเนนคําทีช่วนสงสัย 
                             การตั้งชื่อเรือ่งโดยการเนนคําท่ีชวนสงสัยมักเปนคําทีแ่ปลกและชวนใหอยากทราบ 
ความหมาย เชน เมียบ  ฮุยหุย๑๐๙และจัก๊ะแหลน๑๑๐และตัง้ชื่อโดยใหมีความหมายที่กํากวม  กลาวคือ
ตั้งชื่อแลวทําใหคนเขาใจความหมายไปอยางหนึ่ง  แตแทจริงแลวเปนอีกอยางหนึ่ง  เชน     กระทอม
ตีนเปยะ คนอาจเขาใจวาเปนกระทอมซึ่งนาจะเปนสถานท่ีในเรื่อง   แทจริงแลวเปนชื่อและนามสกุล
ของชายคนหนึ่งที่สามีของนางเอกนดัใหมาวางยาสุนัข     การตั้งชื่อเรือ่งวาซุม ๆ มะระดี่ ทําใหคิดวา
เกี่ยวของกับการละเลนที่ช่ือวา “ซุม ๆ มะระดี”่  ซึ่งเปนการละเลนชนิดหนึ่งของเด็กซึ่งมีวิธีเลน ดังนี ้ 
 
__________________________ 
                                  ๑๐๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕, พิมพครั้งท่ี ๖ 
(กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๙), ๘๙๕.  ใหความหมายคําวา “หุยหุย”วา ๑. เฉียด ๆ ไป ๒.                      
ในกลุมผูเลนตองหาผูถือลูกไม ๑ คน โดยการเลนจี่เจี๊ยบ เมื่อไดผูถือลูกไมแลวผูนั้นก็จะหาลูก 
                                  ๑๑๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕, ๒๒๑.  ให
ความหมายคําวา “จักแหลน” วาจวนเจียน,เกือบ,หวุดหวิด, เชนจักแหลนจะไมทันรถไฟ   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๓๖ 
 
               ไมซึ่งอาจจะใชกอนหินหรือไมก็ได เมื่อหาลูกไมไดแลวคนเลนอื่น ๆ จะยืนเรียงเปนแถว ผูถือลูก 
                ไมจะรองวา “ซุมซุมมะระดี่ ระวังจงดี จะตองปาเตะ” ขณะที่รองก็จะชี้ตัวผูยืนไปดวย พอตกคําวา 
                 “เตะ” ที่ใครก็จะปาลูกไมที่คนนั้น หากปาถูกผูที่ปาจะไปปดตาเพื่อขี่มาสงเมืองตอไป๑๑๑ 
 
พวกจีนฮอท่ีนับถือศาสนาอิสลาม เรื่องฮุยหุยมีความหมายวาเฉียด ๆ ไป ซึ่งสอดคลองกับความรูสึก
ของนางเอกที่เกือบเขาใจพระเอกผิดคิดวามีหญิงอื่นภายหลังไดเขาใจกัน 
                  เรื่องซุม ๆมะระดี่ เปนเรื่องของการวางแผนของชายคนหนึ่งกับสามีของหญิงสาวที่มีเงิน
มรดกเพื่อหวังจะหลอกใหเธอมาแตงงานดวย แตสามีของเธอกลับใจเสียกอน 
                 บทละครรองมีการตั้งชื่อเรื่องใหมีคําตางภาษาเพื่อใหสงสัยในความหมาย ไดแก เรื่องที่มี  

คําไทยรวมกับคําเวียดนาม คือ เรื่องไกวกลิ้นฤาสิ้นเชิง คําวา ไกวกลิ้น นี้สันนิษฐานวามาจากคําวา 
/Q û ay/๑๑๒      พจนานุกรมภาษาเวียดนามใหความหมายวา หมายถึง   ผิด   กวน    กริยากวน  รอง 
งอแง๑๑๓นอกจากนี้ปยกุล  สุวรรณสัมฤทธิ์ สันนิษฐานวาคําวา กลิ้น นาจะมาจากคําวา /Quynh/ 
หมายถึง อารมณท่ีระเบิดขึ้นมา เมื่อพิจารณาความหมายของคําวา ไกวกลิ้น รวมกับคําวา ฤาเสียเชิง 
และพิจารณาเนื้อเรื่องในเรื่องนี้เขาใจวา ผูทรงพระนิพนธทรงหมายถึง การคบหากันระหวางหวล 
(หนุมชาวไทย) และวิลเลียง (สาวชาวเวียดนาม) ทําใหผูใหญทั้งสองรูสึกไมพอใจจึงขัดขวางความ
รักของบุคคลทั้งสองเพราะทั้งสองมีความแตกตางในดานเชื้อชาติ 
     เรื่องที่มีการตั้งชื่อเรื่องโดยการใชคําไทยรวมกับคําพมา       คือ เรื่อง  มิตตาซิลิวะตั่ว (ฤา
ตายเพราะรกั) คําวา     มิตตา มาจากคําวาเมตตา     ซิลิวะตั่ว หมายถึง เรือ่งราวทีเ่ปนสริิมงคล       คํา
วา มิตตาซิลวิะตั่ว แปลโดยรวมมีความหมายวา เมตตาแหงรัก๑๑๔    การตั้งชื่อนี้สัมพันธกับแกนเรื่อง 

__________________________ 
                              ๑๑๑หมอมหลวงจอย  นันทิวัชรินทร “เลาเรื่องการละเลนของเด็กที่ปรากฏในบทละครดึก
ดําบรรพ”  หองสมุด ๑๔  (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๑๓) :  ๓๒๖, อางถึงในสุจิตรา  จรจิตร,   “วิเคราะห
บทละครดึกดําบรรพ  พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ   เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดตวิงศ 
” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร, ๒๕๒๒), ๘๑. 

                               ๑๑๒สัมภาษณ ปยกุล  สุวรรณสัมฤทธิ์, สมาชิกชมรมวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม, ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๑. 
                              ๑๑๓สถาบันภาษาศาสตร, พจนานุกรมภาษาเวียดนาม (ดานัง : สํานักพิมพดานัง,๒๕๔๓), 
๘๐๘. 
                              ๑๑๔สัมภาษณ ทิวา  คงนานดี, ผูประสานงานเครือขายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม, ๑๐พฤศจิกายน ๒๕๕๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๓๗ 
 
ที่กลาวถึงความรักระหวางชายหญิงดวย                       
                 นอกจากนี้มกีารตัง้ชื่อเรื่องโดยการใชคําไทยรวมกับคําในภาษาจีนดวย     คือ เรื่องชิ้นไต
เหม็ง เรื่องนี้มกีารนําคําไทยคือ “ ช้ิน ” มารวมกับคําภาษาจีนคือ “ไตเหม็ง ”  คําวาชิ้นนี้มีความหมาย
วา กอนหรือแผนเล็กท่ีตดั แล แบง แยก หรือแตกออกจากสวนใหญ   เชน ชิ้นปลา      ช้ินเนื้อ      ช้ิน                                   

กระเบื้อง, ลักษณนามเรยีกส่ิงที่เปนกอนเปนแผนเล็ก ๆ เชนน้ัน   เชน     ผาชิ้นหนึ่ง   เนื้อสองชิ้น๑๑๕ 
สวนคําวาไตเหม็งนั้นหมายถึงราชวงศไตเหม็ง ซึ่งปกครองชาวจีนอยูในชวงป พ.ศ.  ๑๙๑๑-  ๒๑๘๖      
และในทีน่ี้หมายถึงชาวจนีทีม่าตั้งรกรากอยูในประเทศไทย           เม่ือนําคําวาช้ินมารวมกันกับคําวา 
ไตเหม็ง  เปนชิ้นไตเหม็ง  จงึหมายถึงผูสืบเชื้อสายของชาวจีนที่มาอาศยัอยูในประเทศไทย     การต้ัง
ชื่อดังกลาวเปนการเสียดสีลอเลียนชาวจีนบางคนที่อาศัยในเมืองไทยและคาขายร่ํารวย  แตเอารัดเอา
เปรยีบผูอ่ืน         
                  นอกจากนี้มีเรื่องท่ีตั้งชื่อโดยใชคําผวนดวย ไดแก ฟอกดั๋น ซึ่งผวนมาจากคําวา ฝนดอก 
และมีความเกี่ยวของกับเรื่องท่ีกลาวถึงพระเอกวานอนหลับและฝนไปวาตนไดพบเหตุการณตาง ๆ   
และเรื่องลมินสุเบอ ผวนมาจากคําวา ลเมอสุบิน         การตั้งชื่อน้ีเกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวถึงนางเอก
วานอนหลับและฝนไปวาตนไดพบกับเหตุการณที่ไมดีแลวตกใจตื่น การตั้งชื่อเรื่องโดยใชคําผวนนี้
มีความนาสนใจเพราะมีความแปลกและสะดุดตาผูอาน 
 
      ๖.  ตั้งชือ่เรือ่งโดยใชสํานวนความเปรียบ  
              บทละครท่ีตั้งชื่อเรื่องโดยใชสํานวนความเปรียบเพื่อเปรยีบเทยีบกับการกระทําของ 
ตัวละคร    เชน  กินดิบ   แกเผ็ด   แคงคกขี่วอ  จับปลาสองมือ   ถึงพริกถึงขิง   ฝนสั่งฟา   เพ็ชร
ตัดเพ็ชร   แมหัวเรือใหญ   เสือปราบเสือ   ใกลเกลือกินดาง   หอกขางแคร กระดังงาไทย ดอกโสน
บานเชา และนํ้าผึ้งรวง  เรื่องที่ใชสํานวนความเปรียบเพื่อเปรียบเทียบกับความรูสึกของตัวละคร เชน 
กลืนไมเขาคายไมออก และขอนลอยน้ํา และเรื่องที่ใชสํานวนความเปรียบเพื่อเปรียบกับตัวละคร
หญิง ไดแก กระดังงาไทย  พันธุไมเลื้อย และ สายชนวน 
      การตั้งชื่อเรื่องโดยใชสํานวนความเปรยีบมีความนาสนใจ       เพราะเมื่อผูอานไดเห็นช่ือ
เรื่องยอมจะตองตีความหมายของสํานวนเหลานั้น     แลวขบคิดตอไปวาเรื่องราวในบทละครจะเปน
อยางไร    เชน    ตั้งชื่อเรื่องวา กินดิบ เพื่อเปรียบตวัละครเอกวามีช้ันเชิงที่เหนือกวาตวัละครปรปกษ
จนทําใหไดนางเอกมาเปนภรรยา  ตั้งชื่อวาแคงคกขี่วอ เพ่ือเปรียบการกระทําของตวัละครตัวหนึ่งวา 
 
 
__________________________ 
                              ๑๑๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, ๒๖๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๓๘ 
 
มีความเหอเหิมและทะเยอทยานจนเกินตน การตั้งชื่อเรื่องวาขอนลอยน้ําเพ่ือเปรียบกับชีวิตของ
พระเอกซ่ึงไรคูและขาดสิ่งยึดเหนี่ยวเหมือนดังขอนที่ลอยไปกับสายน้ํา และตั้งชื่อเรื่องวา กระดังงา
ไทย   เพื่อเปรียบนางเอกวาเปนหญิงสาวสวยแมจะแตงงานกับคนอื่นแลวแตพระเอกก็ยังรัก  เปนตน 
                  การตั้งชื่อเรื่องของบทละครรองเปนการใชภาษาอยางมีวรรณศิลป  ผูประพันธคัดสรรคํา
ที่สั้นกระชับ  แตมีความหมาย   เพื่อจูงใจใหผูอานสนใจ    ใครติดตามเรื่อง   บทละครรองบางเรื่องมี
การตั้งชื่อเรื่องที่มีความเกี่ยวของกับสถานการณบานเมือง  เชน   เรื่องร,ศ ๓๒๙  มีความเกี่ยวของกับ
บานเมืองในสมัยน้ันที่คนสวนหนึ่งมีความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ดังนั้นจงึ
หยิบยกเวลาในอนาคตมาเปนชื่อเรื่อง   รวมทั้งสรางเรื่องราวในอนาคตวาประเทศไทยจะมีการ
ปกครองในระบอบนี้   และมีบางเรื่องใชถอยคําที่ทําใหทราบวามีแกนเรื่องอยางไร       เชน จันทร
เจาขา    และสุดสวาดิ           ผูอานจะทราบทันทีวาเรื่องน้ันมีแกนเรื่องของความรักระหวางชายหญิง  
นอกจากนี้ผูประพันธนําสิ่งแปลกใหมมาใชในการตั้งชื่อเรื่องดวย เชน นําคําตางภาษามาใชรวมกับ
คําไทย     หรือใชคําผวน        การตั้งชื่อดวยคําดังกลาวเพื่อใหแหวกแนวไปจากการตั้งชื่อแบบเดิม 
ๆ  จะเห็นวาบทละครรองมีกลวิธีการประพันธในดานการตั้งชื่อเรื่องที่เรียกความสนใจผูอาน  ช่ือ
เรื่องจดจําไดงาย   มีความแปลกใหม  สะดุดตา    และโนมนาวใหผูอานสนใจใครติดตามเรื่อง               
                 จากที่กลาวมาแลวทั้งหมดขางตนจะเห็นไดวาบทละครรองมีการใชลักษณะการประพันธ
ทั้งรอยแกวและรอยกรอง  คําประพันธท่ีหลากหลายแสดงถึงความสามารถของผูประพันธ 
ผูประพันธมีวิธีการเลือกคําประพันธใหเหมาะสมกับเหตุการณและบรรยากาศในเรื่อง  และ
เหมาะสมกับอารมณ  ความรูสึกของตัวละคร      รวมทั้งคําประพันธที่ใชเอื้อตอการขับรองของผู
แสดง     บทละครรองยังมีการใชภาพพจน  ไดแก อุมา อุปลักษณ อติพจน สัทพจน และ
บุคลาธิษฐาน  การใชภาพพจนแสดงถึงการใชภาษาที่สละสลวย งดงาม  สรางภาพ สรางอารมณ
สะเทือนใจ  และกอใหเกิดความรูสึกซาบซ้ึง นอกจากนี้ยังมีการเลนคํา ไดแก การใชคําที่มี
ความหมายแฝง  การซ้ําคํา  การใชคําซ้ํา  และการใชคําที่แสดงนาฏการ          การเลนคํา    หลาย
ชนิดหลายแบบเปนการถายทอดความคิด และอารมณของผูประพันธ ซึ่งทําใหผูอานเกิดอารมณ   
ความรูสึกที่คลอยตาม   บทละครรองมีการเลนเสียงพยัญชนะ  สระ และวรรรณยุกตซึง่เปนการสราง
ความงาม ความไพเราะใหกับบทรอง   ลํานําของเพลงทําใหเกิดความเพลิดเพลิน ซาบซึ้ง  และมี
กลวิธีการตั้งช่ือเรื่องโดยเนนโครงเรื่อง   เนนตัวละคร   เนนฉาก เนนแกนเรื่อง   เนนคําที่ชวนสงสัย 
และใชสํานวนความเปรียบ  กลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง  แสดงถึงการใชภาษาท่ีมีพลังในการเรียกความ
สนใจของผูอาน   และโนมนาวใจใหใครติดตามเรื่อง การตั้งชื่อเรื่องดวยถอยคํากะทัดรัด แปลกใหม  
และเปนท่ีสะดุดตา   แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคของผูประพันธ  และมีการนําเหตุการณ
บานเมืองหรือสิ่งที่พบเห็นมาเปนขอมูลในการตั้งชื่อเรื่อง   บงบอกถึงความใสใจของผูประพันธใน
สิ่งที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๓๙ 
 
                  บทละครรองมีกลวิธีการประพันธที่ดีจึงมีชีวิตชีวา มีความนาชมและนาอาน และใหรส
ไพเราะทั้งคําและความ    จึงเปนท่ีนิยมของผูชมละครถึงสี่รัชสมัย 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

บทที่ ๕ 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
                  การศึกษาคุณคาทางวรรณคดีของบทละครรองของไทยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาที่มา                  
องคประกอบทางวรรณคดี และกลวธิีการประพันธบทละครรอง         โดยวิเคราะหบทละครรองใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว             จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอานนัทมหิดล จํานวน ๑๖๐ เรื่อง  ผลการศึกษามีดังนี ้
                  ในดานท่ีมา          จะเห็นไดวาบทละครรองเปนศิลปะการแสดงประเภทหนึ่งที่เกิดขึน้ใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว       ผูที่จัดใหมีการแสดงละครดังกลาว       คอื 
พระเจาบรมวงศเธอ        กรมพระนราธิปประพันธพงศ      พระองคทรงนํานาฏศลิปจากตะวันตกมา
ปรับประยุกตใหเขากันกับละครรําจนเกิดเปนละครรอง   ละครรองดําเนินเรื่องดวยการขับรองของผู
แสดงและลูกคู   และมีการแทรกบทเจรจาเล็กนอย       ตอมาจวงจนัทน จันทรคณา  หรือพรานบูรพ
ไดพัฒนาการแสดงละครรอง   โดยใหตัวละครขับรองเพลงไทยสากลเสียเปนสวนมาก และมกีารตดั
บทลูกคูออก  อีกทั้งใหตัวละครมีบทเจรจาที่เทาเทียมกับบทรองดวย 
                  ในการแสดงนั้นมีการประพันธบทละครไวเพื่อประกอบการแสดงดวย       บทละครรอง
มีที่มาอยูสองแหลง ที่มาแรก    ไดแก ผูประพันธคิดโครงเรื่องขึ้นเองโดยการนําสิ่งท่ีเกิดขึ้นในสังคม   
ไดแก   ความสัมพันธของคนภายในครอบครัว                และสภาพเศรษฐกิจและสังคมมาเปนขอมูล
ในการประพนัธ         เพื่อตองการบอกเรือ่งราวทีเ่กิดขึน้ในสังคม    และแสดงทรรศนะที่มีตอสังคม       
จึงใชบทละครรองเปนเครื่องมือในการถายทอดเรื่องราว          นอกจากนี้เรื่องที่มาจากสังคมมีความ
ใกลเคียงกับชวีิตจริง        สัมผัสไดงาย       ซึ่งเหมาะสมกับความตองการของคนไทยที่กําลังปรับตวั
เพื่อใหทันสมัย  เขากับสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงและพฒันาไปตามกระแสของวัฒนธรรมตะวันตก 
                  ประการที่สอง บทละครรองมาจากการนําเนื้อเรื่องจกัร ๆ วงศๆ ของละครรํามาเปนที่มา
ของโครงเรื่องดวย     แมเรื่องจักรๆวงศ ๆจะเปนเรื่องที่คนไทยรูจกักันดี   แตผูประพนัธผูกเรื่องขึ้น
ใหมใหมีความนาสนใจ            และเนนการแสดงอารมณของตัวละครดวย      เรื่องราวแบบจกัร ๆ
วงศน้ีเหมาะสมกับผูที่ช่ืนชอบเรื่องในแนวหลีกหนีจากความจริง 
                  การประพนัธโครงเรื่องขึ้นเองแสดงถึงความสามารถของผูประพันธ ในการรังสรรคบท
ประพันธใหมคีุณคา และแสดงถึงความคิดริเริ่มสรางสรรคของคนไทยในสมัยน้ันทีรู่จกัสรางผลงาน
การประพันธเปนของตนเอง    

 
๒๔๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๔๑ 
 
                  สวนที่มาอีกแหลงหนึ่งนั้น       บทละครรองมีโครงเรื่องมาจากเรื่องเดิม      ประกอบดวย     
บทละครรองที่มีโครงเรื่องท่ีมาจากวรรณคดีและวรรณกรรมของไทย   ผูประพนัธเลือกเรื่องเดิมซึ่งมี
ความสนุกสนาน และมีความนาประทับใจมาดัดแปลงใหม         แมเรือ่งเดิมจะเปนเรื่องท่ีคนรูจกักัน
อยางแพรหลาย  แตผูประพนัธมีกลวิธใีนการดัดแปลงเรื่องใหมีความนาสนใจ   จึงทําใหไดรับความ
สนใจจากผูอาน                  นอกจากนี้มีการเลือกเรื่องท่ีกําลังเปนที่นยิมหรือสนใจกนัอยูในสมัยน้ัน
ที่เปนเชนน้ีเพราะผูประพันธตองการใหความนิยมในเรื่องเดิมเปนสิ่งชีช้วนใหคนสนใจใครติดตาม
บทละครรอง  และบทละครรองที่มีการดดัแปลงเรื่องขึ้นใหม      เปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูท่ีสนใจ
จะติดตามดูวาเรื่องท่ีดัดแปลงนั้นมีความสนกุสนานและแตกตางไปจากเรื่องเดิมหรือไม      อยางไร
ทั้งนี้การดัดแปลงเรื่องมีความเกี่ยวของกับการแสดงดวย เชน การดัดแปลงเรื่องเพื่อใหเหมาะสมกับ
การใชเทคนิคในการแสดง เชน เรื่องอีนากพระโขนง มีการใชเทคนิคในการแสดงมาก  โดยเฉพาะ
ตอนที่วญิญาณนางนากออกอาละวาด เปนตน 
                  นอกจากนีบ้ทละครรองมโีครงเรื่องมาจากตางชาติดวย เรื่องเดิมท่ีเปนที่มาของบทละคร
รองมักเปนเรือ่งที่คนสนใจหรือกําลังนิยมอยู และเรื่องเดมิมีรูปแบบที่หลากหลาย  เชน   วรรณกรรม 
อุปรากร และภาพยนตร  เมือ่นําบทละครรองมาแสดงกเ็ปนที่สนใจและชืน่ชอบของผูชม    ซึ่งแสดง
วาผูประพันธดัดแปลงเรื่องไดดี  บทละครรองจึงมีความสนุกสนานและเปนที่นยิมของผูชมละครใน
สมัยน้ัน 
                อนึ่งการดัดแปลงเรื่องจากตางชาติ           สะทอนภาพสังคมไทยในสมัยของผูประพนัธวา 
ชนชั้นสูงมีบทบาทเปนผูนําทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการแปลและดัดแปลงวรรณกรรมของตางชาติ  
ชนชั้นสูงเปนผูเผยแพร  ตอมาวรรณกรรมเหลานั้นจึงเปนที่รูจกัของคนในสังคม    การดัดแปลงเรื่อง
ของตางชาติมาเปนบทละครรองจึงเปนการแสดงถึงความทันสมัย    เมื่อผูชมมาชมละครก็จะรูสึกถึง
ความทันสมัยนั้นดวย 
                  ในดานองคประกอบทางวรรณคดี             ผูวจิัยพบวาบทละครรองที่นํามาศึกษาสามารถ
จําแนกไดออกเปนส่ีแนวเรื่อง   ไดแก      โครงเรื่องเกีย่วกับความรัก     ปญหาครอบครัว        ปญหา
สังคม   และโครงเรื่องในแนวหลีกหนี     และพบวาเปนโครงเรื่องเกีย่วกับความรกัระหวางชายหญงิ
มากที่สุด    เพราะโครงเรื่องดังกลาวทําใหผูอานเกิดความสุข         รูสึกผอนคลายความตึงเครยีดจาก
ปญหาตาง ๆ ไดดี     เพราะมศีฤงคารรสหรอืรสรกัที่ชวยใหเกิดความสําเริงอารมณ     โครงเรื่องของ
บทละครรองทําใหเห็นลักษณะเฉพาะของบทละครรองซ่ึงมีการประพนัธอยางมีจุดมุงหมาย  เพื่อให
เหมาะสมกับผูชมละครที่แตกตางกัน และผูประพนัธมกีลวธิีการสรางโครงเรื่อง  และมีการดัดแปลง
เนื้อเรื่องซึ่งทําใหบทละครรองมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมากยิ่งขึน้ 
                  ตัวละครในบทละครรองมีการสรางสรรคในดานลักษณะและบทบาทของตัวละคร   เพ่ือ 
ใหมีความโดดเดนและนาสนใจ  ไดแก  ดานรูปลักษณ   ความรูและสตปิญญา  และนสิัย ผูประพันธ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๔๒ 
 
สรางตัวละครใหสัมพันธกับแกนเรื่องดวยการสรางตัวละครท่ีมลีักษณะและบทบาทที่ดี         เพื่อให
เปนแบบอยางแกผูชม        สวนตวัละครทีม่ีลักษณะและบทบาทในดานที่ไมดีนัน้เปรียบเสมือนเปน
เครื่องมือในการส่ือ “ สาร ”  เพื่อใหผูชมไดกลับไปคิด  และนําสาระไปใชในชวีิตจรงิ      นอกจากนี้
ผูประพนัธดัดแปลงตัวละครที่มีอยูแลวใหแตกตางไปจากเดิมเพื่อใหเกดิความแปลกใหม               
                บทละครรองมีการสรางฉาก ไดแก  ฉากที่สะทอนชีวิตความเปนอยูของตวัละคร     ฉากที่
ฉากที่สะทอนภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย  ฉากที่ประสานกับศิลปะแขนงอื่น       ฉากที่นาสะพรึง 
กลวั   ฉากในประวัติศาสตร     ฉากที่ขับเนนความรูสึกของตัวละคร  และฉากที่แสดงบุคลิกลักษณะ
ของตัวละคร  ฉากมีคุณคาเพราะสรางอารมณ  ความรูสึกและสรางจินตนาการ       และทําใหเห็นถึง
สภาพสังคมไทยในสมยัของผูประพนัธดวย 
                  เมื่อศึกษาบทละครรองทั้งหมดพบวา มแีกนเรื่องที่จําแนกได ๔ แกนเรื่อง     ไดแก   แกน
เรื่องในแนวหลีกหนี       แกนเรื่องเกี่ยวกับความรกัระหวางชายหญิง   เกี่ยวกับความรกัชาติ       และ
ปญหาสังคม  แกนเรื่องในแนวหลีกหนี ทาํใหผูอานเกิดความเพลิดเพลิน  เกิดจนิตนาการ    และชวย
ใหผอนคลาย     แกนเรื่องเกีย่วกับความรักระหวางชายหญิง สรางจินตนาการ ใหความรื่นรมย   และ
ใหแงคิดในเรื่องอานุภาพของความรกัวามพีลังอันยิ่งใหญ         แกนเรือ่งเกี่ยวกับความรักชาตเิปรยีบ 
เสมือนวรรณกรรมคําสอนที่ทําใหคนในสังคมหันมาเสียสละ    รกัชาติ     และเอาใจใสตอบานเมอืง         
แกนเรื่องของบทละครรองจึงมีคุณคาทั้งตอบุคคลและสวนรวม                 
                 บทละครรองมีการสรางสรรคองคประกอบทีผ่สานกับการแสดง             ดังนั้นส่ือในการ
ถายทอดจึงเนนนาฏการและคีตการ      โดยผานทวงทํานองเพลงทีผ่สานกับความหมายของถอยคําที่
ไพเราะ  ดังนัน้การอานบทละครรองจึงไดอารมณ  ความรูสึก  และความเพลดิเพลิน       อีกทั้งยังใช
จินตนาการ     ทําใหเกิดภาพ  และจินตนาการถึงเสียงเพลงที่ตัวละครขับรองไปตามบทนั้นดวย 
                  ในดานกลวธิีการประพันธ    ผูประพันธมีกลวิธกีารตั้งชื่อเรือ่งที่โนมนาวใจผูอานใหใคร
ติดตามเรื่อง   และใชลักษณะการประพนัธที่หลากหลาย    และใชคําประพันธเหลาน้ันไดเหมาะสม
กับเหตุการณในเรื่อง    อารมณ ความรูสึก และบทบาทของตัวละคร     นอกจากนี้มีการใชภาพพจน 
ทั้งอุปมา  อุปลักษณ    บุคลาธิษฐาน สัทพจน และอตพิจน         และใช การเลนคํา ไดแก  การซ้ําคํา     
การใชคําซ้ํา   การใชคําแสดงนาฏการ         ตลอดจนมีการเลนเสียงสัมผัสพยญัชนะ  สระ        และ
วรรณยุกต  ทั้งนี้เพื่อใหบทละครรองมีความไพเราะ    เปนที่ติดตรึงใจของผูอาน      ปลุกจนิตนาการ 
และสรางความรื่นรมย         นอกจากนี้กลวิธกีารประพันธทําใหเห็นความสําคัญของบทละครรองที่
โนมนาวใจใหคนเห็นสาระ    และตระหนกัในคณุคาของความดี  เชน  ความรกัชาติ    และอานภุาพ
ของความรกั  เปนตน  กลวธิกีารประพันธแสดงถึงวรรณศิลปในบทละครรอง            นับวาการอาน
บทละครรองกอใหเกิดความเพลิดเพลิน และไดรับแงคิดเกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรมอีกดวย 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๔๓ 
 
                  จากการศึกษาบทละครรองทั้ง ๑๖๐ เรื่อง   พบวา     ละครรองเปนการประสานศิลปะ ทัง้
ดานคีตศิลป นาฏศิลป และวรรณศลิป      ผูประพันธตองมีความสามารถในทางศลิปะทั้งสามดานนี้
อยางดีเยี่ยมจึงไดสรางสรรคองคประกอบ      และจัดวางศิลปะทั้งสามสวนไดอยางเหมาะเจาะลงตวั   
ทําใหผูชมละครรองเกิดความสําเริงอารมณ       อีกทั้งใหแงคิดจากการเสนอ “สาร ”  ของเรื่อง  ผาน
นาฏการที่งดงามอีกดวย 
                    เมื่อนําบทละครรองมาศึกษาในฐานะวรรณคดีสําหรับอาน     ผูอานก็ยอมไดคุณคาดาน
ความบันเทิงไมนอยกวาการชมละคร          ยิ่งกวานั้นผูอานยังไดใชจนิตนาการของตนสรางภาพให
งดงาม หลากหลายกวาการชมละครอีกดวย     บทละครรองที่ผูวิจยันาํมาศึกษาในครั้งนี้ทําใหเห็นวา
อรรถรสที่เกดิจากการอานบทนั้น สามารถทําใหไดยินเสียงตัวละครขับรอง   เกดิจินตนาการจากการ
บรรยายฉาก เขาถึงอารมณของผูแสดงขณะแสดงนาฏการบนเวที           และกอใหเกดิแงคิดและคติ
เตือนใจสามารถนําไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวนั      นับไดวาบทละครรองมีความสําคัญ
และมีคุณคาทางวรรณคดีอยางแทจริง 
                 จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตนน้ี จะเห็นไดวาบทละครรองมีคณุคาทางวรรณคดี        ดวยมี
องคประกอบทางวรรณคดีครบถวน      และมีกลวธิีการประพันธที่สรางความประทับใจใหแกผูอาน
ซึ่งนอกจากจะใหความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว               ยังแสดงถึงการใชภาษาที่มีการพรรณนา
รายละเอียดเกีย่วกับฉากและตัวละคร         จนทําใหผูอานมองเห็นภาพของสถานทีแ่ละบุคคลนัน้ได
อยางใกลเคยีงกับการชมละคร      จึงเกิดจนิตนาการคลอยตามไดอยางงายดาย           เมื่อพิเคราะหดู
แลวจึงเห็นวาบทละครรองมิไดเปนเพียงวรรณกรรมเพ่ือการแสดงเทานั้น      หากยงัเปนวรรณกรรม
เพื่อการอานทีม่ีคุณคาทางวรรณคดีอยางยิ่งอีกดวย         
                  บทละครรองจึงเปนกระจกที่สะทอนใหเห็นคานิยม       ความเชื่อ      และวิถีชีวิตของคน
ไทยในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว         จนถึงรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวอานันทมหิดล         ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาคนไทยในเวลานั้นมีการธํารงรักษาวัฒนธรรม
ดั้งเดิมไว    และผสานวัฒนธรรมของตะวันตกเขามาเปนสวนหนึ่งในวถิีการดํารงชีวติ    
 
ขอเสนอแนะ 
                  จากการศึกษาบทละครรองของไทย        ผูวจิยัพบวาสถานภาพและบทบาทของตัวละคร
เปนประเดน็สําคัญที่ยังไมอาจศึกษาไดอยางละเอยีดในวทิยานิพนธเรื่องนี้               ดงันั้นหากศึกษา
สถานภาพและบทบาทของตัวละครทั้งชายและหญิงในบทละครรอง          จะทําใหเห็นความสําคัญ
ของตัวละครทีเ่ปนภาพแทนของคนในสังคมไทย  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการศกึษาดานวรรณกรรม
กับสังคมตอไป    

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๔๔ 
 

บรรณานกุรม 
 
หนังสือภาษาไทย 
กฎหมายลักษณะอาญา รศ. ๑๒๗ พรอมดวยพระราชบัญญัติ พระราชกําหนดและประกาศแกไข 
                       เพิ่มเติม.   ม.ป.ท. , ม.ป.ป. 
กมล เกตุศริิ. เมืองลพบรุี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรบรกิาร, ๒๕๐๗. 
๑๐๐ปกรมปาไม.  ม.ป.ท., ๒๕๓๙. 
กรมศลิปากร, ตํานานเรือ่งสามกก. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแพรพิทยา, ม.ป.ป. 
__________.  พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบั สมเด็จพระพนรัตน วัดพระเชตุพน, พิมพ 
                    ครั้งท่ี ๔.   กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคลังวิทยา, ๒๕๑๔. 
__________. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหตัถเลขา ภาคจบ . กรงุเทพฯ : โรงพมิพอักษร 
                   สัมพันธ, ๒๕๐๕. 

 __________. พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัหลวงสารประเสรฐิ และ ฉบับกรมสมเดจ็  
                    พระปรมานุชติชิโนรส และฉบับพงศาดารเหนือ ฉบับพระวิเชียรปรีชา(นอย) เลม ๑.   
                    กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๐๔. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. ภาพจดหมายเหตุเรือ่งสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ ๕.  กรุงเทพฯ : อมรินทร 
                    การพิมพ, ๒๔๒๑. 
กอบกุล  อิงคทุานนท.  ศัพทวรรณกรรม.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพษรฉัตร, ม.ป.ป. 
กระแสร มาลยาภรณ.  วรรณกรรมไทยปจจุบนั.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๐. 
กระแสร มาลยาภรณ  และ ชุดา จิตพิทักษ. มนุษยกับวรรณกรรม.  พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : โอ. 
                  เอส.พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๒๘. 
กิมไล สุจริตกลุ [น้ําตาลเพ็ชร].  บทละครรองเรือ่งความพยาบาท. กรุงเทพฯ :โรงพิมพไทยเขษม,  
                  ๒๕๑๒.  
กุลทรัพย เกษแมนกจิ, คุณหญิง และ คณะ.  พระราชประวตัแิละพระราชกรณียกิจในพระปรมนิทร 
                  มหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหวั.  พิมพครั้งท่ี ๒. กรงุเทพฯ :  อมรนิทรพรนิติ้ง 
                  แอนดพลับลิชช่ิงจํากัด,  ๒๕๓๗. 
กุสุมา รักษมณี .  “บทละครสําหรับอาน.” ใน วรรณสารวจิัย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแมคําผาง,  
                  ๒๕๔๗. 
 __________.  การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ :         
                  โรงพิมพบรษัิทธรรมสาร, ๒๕๔๙. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๔๕ 
 
กุสุมา รักษมณี .   สีสันวรรณคดี.   กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศยาม, ๒๕๓๔. 
__________.  สีสันวรรณคดชีุดนิทานวานบอก. กรุงเทพฯ : พับลิคบิสเนสพรินท, ๒๕๒๖. 
กุหลาบ มัลลิกะมาส.  ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย.  พมิพครั้งท่ี ๑๓.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
                 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒. 
__________.  วรรณคดวีิจารณ. กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ, ม.ป.ป.. 
__________.    วรรณคดวีิจารณ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลยัรามคําแหง, ๒๕๒๒. 
แกวตราช ู[นามแฝง].  บทละครรองเรือ่งอาลีบาบา.  พระนคร : โรงพิมพโสภณพพิรรฒธนากร,  
                 ๒๔๕๖. 
โครงการเผยแพรเอกลักษณไทย กระทรวงศึกษาธิการ.  วรรณกรรมประกอบการเลนลิเก.   
                  กรงุเทพฯ : โรงพมิพสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๓. 
จรญูศร ีวีระวานิช.  ละครรองในสวนสนัุนทา. กรุงเทพฯ : ภาควิชานาฏศิลป  คณะมนษุยศาสตร 
                  และสังคมศาสตร สถาบันราชภฏัสวนสุนนัทา, ๒๕๔๒. 
จวงจนัทน จนัทรคณา [พรานบูรพ].  บทละครรองเรือ่งขวญัใจโจร. ม.ป.ท., ๒๕๑๘. 
__________.  บทละครรองเรือ่งขอนลอยน้ํา.  ม.ป.ท., ๒๕๑๒. 
__________.  บทละครรองเรือ่งขอบรัว้ริมวัง.  ม.ป.ท., ๒๕๑๑. 
__________.  บทละครรองเรือ่งเขนยที่เคยหนุน. ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
__________.  บทละครรองเรือ่งคนดีที่โลกลืม.  ม.ป.ท., ๒๕๑๑. 
__________.  บทละครรองเรือ่งจันทรเจาขา. พิมพครั้งที่๒.  ม.ป.ท., ๒๕๒๖. 
__________.  บทละครรองเรือ่งจับแพะชนแกะ.  ม.ป.ท., ๒๕๑๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งนางแกว(ผูชนะทิศเดียว).  ม.ป.ท., ๒๕๑๑. 
__________.  บทละครรองเรือ่งน้ําผึ้งรวง.  ม.ป.ท., ๒๕๑๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งบุปผาชาตนิคร.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
__________.  บทละครรองเรือ่งฝนสั่งฟา. ม.ป.ท., ๒๕๑๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งพันธุไมเลือ้ย.  ม.ป.ท., ๒๕๑๑. 
__________.  บทละครรองเรือ่งพีร่วมทองนองรวมไส, ม.ป.ท., ๒๕๑๑. 
__________.  บทละครรองเรือ่งเพลงเสนห.  ม.ป.ท., ๒๕๑๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งภูหยัน(ดาบโบราณ).  ม.ป.ท., ๒๕๑๑. 
__________.  บทละครรองเรือ่งแมศรีเวียง.  ม.ป.ท., ๒๕๑๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งเมืองรกัเมอืงราง.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๔๖ 
 
จวงจนัทน จนัทรคณา [พรานบูรพ].   บทละครรองเรือ่งไมคืนคาํ.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
__________.  บทละครรองเรือ่งโรสติา.  ม.ป.ท., ๒๕๑๒. 
__________.  บทละครรองเรือ่งเลอืดอยธุยา(หวลใหใจหาย).  ม.ป.ท., ๒๕๑๒. 
__________.  บทละครรองเรือ่งหนูจา.  ม.ป.ท., ๒๕๑๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งหวยแกว.  ม.ป.ท., ๒๕๑๒. 
__________.  บทละครรองเรือ่งอุมาปาหนนั.  ม.ป.ท., ๒๕๑๒. 
__________. [รกัรอย] บทละครรองเรือ่งคนืหนึ่งยังจําได.  ม.ป.ท.,๒๕๑๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งดอกโสนบานเชา.  ม.ป.ท.,๒๕๑๑.                                
จอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ.  พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา เลม ๒.    
                  พิมพครั้งที่ ๗.  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพคลังวิทยา, ๒๕๑๖. 
จินดา โกมลสตุ.  บทละครรองเรือ่งชอกุหลาบ. เลม ๒.   ตอนสวาทแรมกุหลาบโรย. กรุงเทพฯ :  
                 โรงพิมพเฟองนคร, ๒๔๗๐. 
จุรี โอศิริ .  โลกของจรุี โอศริ.ิ กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสามสี, ๒๕๔๒. 
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว,พระบาทสมเด็จพระ.  ไกลบาน.  เลม ๒.  พระนคร :  สํานักพิมพแพรพิทยา,  
                  ๒๕๑๓. 
__________.  พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาท 
                   สมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั. พระนคร : โรงพิมพสามมิตร, ๒๕๑๓. 

__________.  โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธในรชักาลที่๕ และสุภาษิตพระรวง. พระนคร : โรง 
                   พิมพพระจนัทร, ๒๕๐๘. 
จุลจกัรพงษ, พระเจาวรวงศเธอ.  เจาชวีิต.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคลังวิทยา,  
                   ๒๕๐๕. 
จาโคโม ปุชชินี.  มาดามบัตเตอรฟลาย. แปลโดย ดุษฎีมาลา[นามแฝง].  กรุงเทพฯ :  องคการคา 
                   คุรุสภา, ๒๕๐๕.  
เจตนา นาควัชระ. “ แนวทางรวมในการวิจารณศลิปะ. ” ใน ทางไปสูวฒันธรรมแหงการวจิารณ.  
                   พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพผูจดัการ, ๒๕๓๘. 
__________. วิถแีหงการวจิารณ : ประสบการณจากสามทศวรรษ.   กรงุเทพฯ สํานักพิมพชมนาด,  
                   ๒๕๔๙. 
__________.  ทฤษฎีเบื้องตนแหงวรรณคดี.  พิมพครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพศยาม,  
                    ๒๕๔๒. 
เจือ สตะเวทิน.  ประวติัวรรณคดี.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคุรุสภา, ๒๕๑๘. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๔๗ 
 

เจือ สตะเวทิน.    ศิลปะการประพันธ.  พระนคร : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๑๐. 
ชวย พลูเพ่ิม, ผูชนะสิบทิศ ฉบับยอของยาขอบและอกัษราภรณ.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอกหญา,  
                 ๒๕๔๕. 
ชาวเหนือ [นามแฝง].  บทละครรองเรือ่งโชคดีมผีิด.  พระนคร : โรงพมิพโสภณพพิรรฒธนากร,  
                  ๒๔๕๕. 
เชื้อ อินทรสุต [แมระเบยีบ].  บทละครรองเรือ่งกนกนาร.ี  ม.ป.ท., ๒๔๗๓. 
โชติ แพรพันธ[ยาขอบ] . ผูชนะสิบทิศ. กรงุเทพฯ : สํานักพิมพผดุงศึกษา, ๒๕๑๔. 
ซูไรมาน เวศยาภรณ. ฉากละคร ๑.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๔๑. 

ดวงมน  จิตรจาํนงค. คุณคาและลกัษณะเดนของวรรณคดีไทย สมัยรตันโกสนิทรตอนตน.     
                  กรงุเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๔๐. 
__________.  สุนทรียภาพในภาษาไทย.  พิมพครั้งท่ี ๓.  กรุงเทพฯ : สํานักพิพมศยาม, ๒๕๔๑.
ดํารงราชานภุาพ, สมเด็จกรมพระยา.  สาสนสมเด็จ.  เลมท่ี ๑๔.  พระนคร :  คุรุสภา, ๒๕๐๕. 
เดนดวง พุมศิร.ิ  ศิลปะการละครทางปฏิบตั ิตอนการวิเคราะหบทละคร.  นครปฐม : คณะอักษร 
                  ศาสตร  มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ม.ป.ป. 
__________.  ทางสูละคร. นครปฐม  : หมวดวิชานาฏยศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย 
                   ศิลปากร, ม.ป.ป. 
ตุย  ชุมสาย. วรรณกรรมพินิจเชิงจิตวิทยา.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๖. 
ทวี  มุขธระโกษา. พระมหาธรีราชเจา.  กรุงเทพฯ :โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๐๖. 
ทศศิริวงศ, พระองคเจา.  บทละครรองเรื่องน้ําใจเดด็เดี่ยว.  กรุงเทพฯ  : โรงพิมพตรีณสาร,   
                   ๒๔๙๓. 
ทองอยู เสนียวงศ ณ อยุธยา, หมอมหลวง.  บทละครรองเรือ่งเลยตามเลย.  พระนคร : โรงพิมพ 
                   หนังสือพิมพไทย, ๒๔๖๕. 
เทพชู ทับทอง. กรุงเทพฯ ในอดตี.   กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดอักษรบัณฑิต,  ม.ป.ป. 
ธนรัชฏ ศิริสวสัดิ์. “ แนวการวจิารณวรรณคดีแบบฉบับ ” ใน ภาษาไทย ๗ : วรรณคดีวจิารณ 
                   สําหรับครู.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช, ๒๕๓๐.  
ธเนศร เวศรธาดา.  หอมโลกวรรณศลิป.  กรงุเทพฯ : สํานักพิมพปาเจรา, ๒๕๔๙. 
ธานินทร กรยัวิเชียร. “ สิทธิของสตรีในกฎหมายไทย.” ใน สิทธิสตรี     ประวตัแิละววิัฒนาการของ 
                  การเรยีกรองสิทธิสตรไีทย. กรงุเทพฯ:เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๒๕. 
นันททยา ลําดวน.  วรรณคดกีารละคร.  กรงุเทพฯ : สํานักพิมพโอเดยีนสโตร, ๒๕๓๑. 
นราธิปประพนัธพงศ, กรมพระ.  บทละครรองเรือ่งชิงชูตวัเอง.  ม.ป.ท, ม.ป.ป. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๔๘ 
 
__________.  บทละครรองเรือ่งสามแผนดนิ. ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
นราธิปประพนัธพงศ, กรมพระ.  [ประเสริษฐอักษร].  บทละครรองเรือ่งกระทอมตีนเปยะ.   
                    พระนคร  : โรงพิมพอักษรนติิ,์๒๔๕๒. 
__________.  บทละครรองเรือ่งกลับรายกลายด.ี พระนคร :โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๒. 
__________.  บทละครรองเรือ่งเกี้ยวกันอยางเผ็ดรอน.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
__________.  บทละครรองเรือ่งแกเผ็ด.  พระนคร :โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๒. 
__________.  บทละครรองเรือ่งขบถธรรมถียร. ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
__________.  บทละครรองเรือ่งขี้หึงถึงดี. ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
__________.  บทละครรองเรือ่งคูทุกขคูยาก.  พระนคร :โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งจัก๊ะแหลน.  พระนคร :โรงพิมพอักษรนิติ์, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งจับปลาสองมือ.  พระนคร : โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งจะเอ.  พระนคร : โรงพมิพศุภการจํารญู,  ๒๔๕๒.                                                        
__________.  บทละครรองเรือ่งจูบสั่ง.  พระนคร  : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๒. 
__________.  บทละครรองเรือ่งเจาชูใจเสาะ.  พระนคร : โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งเจียมกับเจอ.  พระนคร :โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งใจเดด็.  พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๒. 
__________.  บทละครรองเรือ่งชิงไขขวัญ. พระนคร  : โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งชิ้นไตเหมง็.  พระนคร  : โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๒. 
__________.  บทละครรองเรือ่งดแีตก.  พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งตนรายปลายด.ี  พระนคร : โรงพิมพอักษรนิติ,์ ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งตุกตายอดรกั.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
__________.  บทละครรองเรือ่งถึงพรกิถึงขิง.  พระนคร : โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๒. 
__________.  บทละครรองเรือ่งปนละวนปนละเก.  พระนคร : โรงพมิพบํารุงนกุลูกิจ, ๒๔๕๒ 
__________.  บทละครรองเรือ่งแปตแตนต.  พระนคร : โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๒.                                               
__________.  บทละครรองเรือ่งแปลงกาย.  พระนคร : โรงพิมพอักษรนิติ์, ๒๔๕๒ 
__________.  บทละครรองเรือ่งผะอืดผะอม. พระนคร : โรงพิมพอักษรนิติ,์ ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งผูรายกลับบาน. พระนคร : โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๒. 
__________.  บทละครรองเรือ่งพระพุทธเจาเสือ.  พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งมหาราชวงศพมา(แผนดนิพระเจาสีปอมินทร) กรุงเทพฯ  :  
                    องคการคาครุุสภา, ๒๕๒๖. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๔๙ 
 
นราธิปประพนัธพงศ, กรมพระ.  [ประเสริษฐอักษร].   บทละครรองเรือ่งแมเจาประคูณ. พระนคร :  
                    โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๒. 
__________.    บทละครรองเรื่องร,ศ.๓๒๙.  พระนคร : โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งรกัลังเล.  พระนคร  :โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งรกัหนึ่งเสยีดายสอง.  พระนคร :โรงพมิพศุภการจํารญู,  
                    ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งรูไมถึงจําพวกจับใจ.  พระนคร :โรงพมิพ ศุภการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งวาจาสัตย.  พระนคร :โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งสนองคุณ.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
__________.  บทละครรองเรือ่งสาวเครือฟา.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
__________.  บทละครรองเรือ่งสายชนวน.  พระนคร  :โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๔                                                 
__________.  บทละครรองเรือ่งสิบรูไมเทาเจน.  พระนคร :โรงงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งสุดสกูล.  พระนคร :โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.   บทละครรองเรือ่งสุดสวาด.ิ  พระนคร :โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๒.                                                  
__________.  บทละครรองเรือ่งอมพะนัม.  พระนคร  :โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งอิหลกัอิเหลือ่.  พระนคร  :โรงพิมพกองลหุโทษ, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งฮุยหุย.  พระนคร :โรงพมิพศุภการจํารญู, ๒๔๕๒.                                                        
__________ [พระพรรณ].  บทละครรองเรือ่งมะนลิาลอตเตอร.ี พระนคร :โรงพิมพศภุการ 
                    จํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งเมียบ.  พระนคร :โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งลมินสุเบอ.  พระนคร :โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งอะยัมพะทันตา.  ม.ป.ท., ๒๔๕๓. 
__________  [พระศรี].  บทละครรองเรือ่งกระเห้ียนกระหือรือ.  พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู,  
                     ๒๔๕๔.                                                                                                                                                        
__________.  บทละครรองเรือ่งกลแตก.  พระนคร  โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งกลืนไมเขาคายไมออก. พระนคร  : โรงพิมพศุภการจํารญู,  
                    ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งไกวกลิน้ฤาเสียเชิง.  พระนคร : โรงพิมพกองลหโุทษ, ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งควานํ้าเหลว.  พระนคร  : โรงพิมพกองลหุโทษ, ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งคาราคาซัง.  ม.ป.ท., ๒๔๕๓. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๕๐ 
 
นราธิปประพนัธพงศ, กรมพระ.  [พระศร]ี.  บทละครรองเรื่องคําหมอเทวะดา. พระนคร :  
                   โรงพิมพอักษรนิติ์, ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งแคงคกขีว่อ.  พระนคร : โรงพิมพกรุงเทพฯเดลิเมล, ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งจับดําถลําแดง.  พระนคร : โรงพิมพกรุงเทพฯเดลิเมล,  ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งชิงไชย.  ม.ป.ท., ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งซุม ๆ มะระดี.่ พระนคร : โรงพิมพอักษรนิติ,์ ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งญี่ปุนววิาหโฉม.  พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งเดาสุม.  พระนคร :โรงพมิพกองลหโุทษ, ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งตาแปะจงโพ.  พระนคร :โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งถูพื้นหอง.  พระนคร :โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งทาวกากนาก(ลพบรุ)ี.  พระนคร :โรงพมิพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งแทนที่.  พระนคร :โรงพมิพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งน้ําคาํมนุษย.  พระนคร : โรงพิมพอกัษรนิติ,์ ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งบรมะหึง.  พระนคร :โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งปวดเพราะปาก.  พระนคร :โรงพิมพกองลหุโทษ, ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งผะอืดผะอม.  พระนคร :โรงพิมพอักษรนิติ,์ ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งผวัจี๋ผวัผวั.  พระนคร :โรงพิมพผดุงพันธ, ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งพระราชพงศาวดารพมายุคราชาธฤิทธิ ์ตอน พิศพมาหึง.  
                     พระนคร :โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งพัดดามจิว้.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
__________.  บทละครรองเรือ่งพิไนยกรรมกับน้าํใจ.  พระนคร :โรงพิมพอักษรนิติ,์ ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งฟอกดั๋น.  พระนคร :โรงพิมพอักษรนิติ,์ ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งมิตตาซิลวิะตัว่(ฤาตายเพราะรกั). พระนคร :โรงพิมพศุภการ 
                    จํารญู, ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งราชาธริาชตอนมะสะลุมครองเมือง.  พระนคร :โรงพิมพศุภการ 
                    จํารญู, ๒๔๕๓. 
__________.  บทละครรองเรือ่งเลอืกขางราย. พระนคร : โรงพิมพศภุการจํารญู, ๒๔๕๔. 
__________.  บทละครรองเรือ่งวูวาม.  ม.ป.ท, ม.ป.ป. 
__________.  บทละครรองเรือ่งหุนหันพลนัแลน.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
__________.  บทละครรองเรือ่งเหลอือด.  พระนคร :โรงพิมพกองลหุโทษ, ๒๔๕๓.                                                     
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๕๑ 
 
นราธิปประพนัธพงศ, กรมพระ.   [พิเภก].  บทละครรองเรื่องเห็นผิดเปนชอบ.  พระนคร :โรงพิมพ 
                     ศุภการจํารญู,   ๒๔๕๓. 
__________  [มิสเตอรโม].  บทละครรองเรือ่งตครุบกบ.  พระนคร  :โรงพิมพกองลหุโทษ, 
                      ๒๔๕๕. 
__________.  บทละครรองเรือ่งตามเงา.  ม.ป.ท, มป.ป. 
__________. บทละครรองเรือ่งผูชายตวัเมีย.  ม.ป.ท ,  ม.ป.ป. 
__________  [หมากพญา].  บทละครรองเรือ่งกระดังงาไทย.  พระนคร : โรงพิมพศภุการจํารญู, 
                     ๒๔๕๕. 
__________.  บทละครรองเรือ่งกนิดิบ.  ม.ป.ท, ม.ป.ป. 
__________.  บทละครรองเรือ่งขรวัอินทรเทวะดา.  พระนคร : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๕.                                    
__________.  บทละครรองเรือ่งชูโชค.  พระนคร  : โรงพมิพศุภการจํารญู, ๒๔๕๕. 
__________.  บทละครรองเรือ่งน้ําสบถ.  พระนคร  : โรงพิมพศุภการจํารญู, ๒๔๕๕. 
__________.  บทละครรองเรือ่งปูโสม. พระนคร  : โรงพมิพศุภการจํารญู, ๒๔๕๕. 
__________.  บทละครรองเรือ่งพอโตงกระยาสารท-ขี้ขลาดแกมหยิ่ง.  พระนคร : โรงพิมพ 
                    ศุภการจํารญู, ๒๔๕๕. 
__________.  บทละครรองเรือ่งเพ็ชรน้ําเงนิ.  พระนคร  : ศุภการจํารญู, ๒๔๕๕. 
__________.  บทละครรองเรือ่งอนีากพระโขนง.  ม.ป.ท, ม.ป.ป. 
__________.  บทละครรองเรือ่งอีสดกระสอื.  ม.ป.ท, ม.ป.ป. 
__________  [เหม็งกุยบุน].  บทละครรองเรือ่งราชพงศาวดารจนียุคไตเช็ง ชุด พระเจาเกี้ยนหลง 
                   ทนงเสนห.  พระนคร  : โรงพมิพบุญชวยเจรญิ, ๒๔๖๐. 
__________.  บทละครรองเรือ่งราชพงศาวดารจนี ยุค สามกก ชุด ตั๋งโตะหลงกลนางเตียวเสี้ยน.  
                  ม.ป.ท., ม.ป.ป.                                                                                                                                                 
__________  [ว.ท].  บทละครรองเรือ่งหลงกล.  ม.ป.ท, ม.ป.ป. 
__________ [ว.ท.ฤา พิเภก ].  บทละครรองเรื่องมิตรประเสริษฐ.  ม.ป.ท, ม.ป.ป. 
__________.  พระราชพงศาวดารพมา . กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๐๕. 
นราธิปพงศประพันธ, พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่น.  ขอคิดเกี่ยวกบัภาษาและวรรณคดี.  กรุงเทพฯ :  
                  บรษิัทบพิธจํากัด, ๒๕๑๘. 
__________.  อนุสรณพระราชทานเพลิง    หมอมหลวงตวนศรี วรวรรณ    ใน พระเจาบรมวงศ 
                เธอ กรมพระนราธปิระพนัธพงศ.   กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๗. 
                (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพหมอมหลวงตวนศรี วรวรรณ ๘ เมษายน ๒๕๑๗).     
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นางสาวชมชื่น [นามแฝง].  บทละครรองเรือ่งหอกขางแคร.  เลม ๑.  ตอนกาฝาก.  พระนคร :  
                โรงพิมพหนังสือพิมพไทย, ๒๔๗๒. 
นางสาวชูช่ืน [นามแฝง].  บทละครรองเรือ่งนิว้เพ็ชร.  ภาค ๒.  เลม๓.  ตอนอภินิหารนิว้เพ็ชร. 
                 พระนคร  : โรงพมิพเฟองนคร, ๒๔๗๐.   
นางสาวสงศร ี[นามแฝง].  บทละครรองเรือ่งยอดมณรีตัน.  ภาค ๒.  เลม๔.  ตอน ความสุขกับความ 
                  รัก.   พระนคร  : โรงพิมพเฟองนคร, ๒๔๖๙. 
นิตยา สุวรรณชฎ, สนิท สมัครการ และเฉลียว บุรีภกัดี.  สังคมและวัฒนธรรมไทย :  ขอสังเกตใน 
                  การเปลี่ยนแปลง.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
นิติ กสิโกศล. “การพัฒนาอตุสาหกรรมไหมอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา 
                  เจาอยูหัว พ.ศ. ๒๔๔๔-๒๔๕๔. ” ใน ปริทรรศนวฒันธรรมผาไทและจกัสานงานศลิป 
                  ไทย.  ม.ป.ท., ม.ป.ป.  
นิติการณประสม, พระ, รวบรวม.  ธรมสาร เลม ๑๑ คําพิพาษาฎีกา พ. ศ. ๒๔๗๐. พระนคร :  โรง 
                    พิมพบํารุงนุกูลกิจ, ๒๔๗๐. 
 __________,  รวบรวม.  ธรมสาร เลม ๒๒ คําพิพากษาฎีกา พ. ศ. ๒๔๘๑. พระนคร :  โรงพิมพ 
                    โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๘๑. 
เนียนศริ ิตาละลักษณ.  พระประวัติและผลงานของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธ 
                  พงศ.  กรุงเทพฯ  : มูลนธิินราธปิประพันธพงศ - วรวรรณ, ๒๕๒๒. 
ประทีป เหมือนนิล. วรรณกรรมไทยปจจบัุน. พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : เจรญิวิทยการพิมพ,  
                  ๒๕๒๓. 
ประเทิน มหาขันธ.  ศลิปะการละครรองของไทย.  ม.ป.ท., มูลนธิิเจมส ทอมสัน, ๒๕๒๕. 
ประวัติ โคจรกิ [มังกรแกว].  บทละครรองเรื่องหลวงวจิารณไปนา.  ม.ป.ท, ๒๔๖๓. 
__________ [แมแกว]. บทละครรองเรื่อง “ จากทั้งรัก ”  และบทละครรองเรื่อง “เจาหัวใจ ”  ใน 
                 แมแกว : อนุสรณ.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพมิตรไทย, ๒๕๑๒. 
__________.      บทละครรองเรื่องเสนหผวัรกั.  เลม ๒.   ตอนรายบางผัวหลง.  พระนคร : 
                โรงพิมพหนังสือพิมพไทย, ๒๔๗๒. 
ประสพสุข บญุเดช.  เอกสารการสอนชุดวชิากฎหมายแพง ๓ ครอบครวั-มรดก. พิมพครั้งที่ ๑๓.  
                  กรงุเทพฯ :  สํานักพิมพมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, ๒๕๓๙. 
ประทีป  เหมือนนิล. วรรณกรรมไทยปจจบุัน.  พิมพครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ : เจรญิวิทยการพิมพ,  
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ประยุทธ สิทธพิันธ.  ตามรอยพระพุทธจาหลวง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิตรสยาม, ๒๕๑๔. 
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ปญญา บริสุทธิ์. วิเคราะหวรรณคดีไทยโดยประเภท. กรงุเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 
                 วิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

ป แกวนอย [นามแฝง].  บทละครรองเรือ่งทนยาก. พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร,  
                  ๒๔๕๔. 
เปลื้อง  ณ นคร.  คําบรรยายวชิาการประพนัธและหนังสอืพิมพ.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนา 
                  พานิช, ๒๕๑๔. 
ผจงจิตต อธิคมนันทะ.  การจัดลําดับชวงชัน้ทางสังคม.  กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาวิทยาลยัราม 
                  คําแหง, ๒๕๒๐. 
พ. ชลธาร[นามแฝง]. ทัศนาจร ๗๑ จังหวดั. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพผดงุศึกษา, ๒๕๑๔. 
พรรณี บวัเล็ก.  “ สยาม  ” ในกระแสธารแหงการเปลี่ยนแปลง : ประวตัิศาสตรไทยตัง้แตสมยั 
                  รชักาลที่ ๕. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๑. 
พระคลัง(หน), เจาพระยา. และคณะ.  ราชาธริาช. พิมพครั้งที่ ๑๖.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา 
                  ลาดพราว, ๒๕๔๗. 
ไพฑรูย เครือแกว. ลกัษณะสังคมไทย. กรงุเทพฯ : โรงพมิพเลีย่งเซี่ยงเจรญิ, ๒๕๑๕. 
พิทยลาภพฤฒยิากร, พระวรวงศเธอ กรมหมื่น.  อตัชวีประวัติพระพระวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทย 
                  ลาภพฤฒิยากร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพตีรณสาร , ๒๕๑๗. 
พิศลสารนิติ,หลวง. ลกัษณผวัเมียกับลกัษณะมรฎก.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
__________.   ลกัษณผวัเมียกับลกัษณะมรฎกโดยยอ.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
ภักด ีบุนนาค [พระอภยั].  บทละครรองเรือ่งสายเสียแลว. เลม ๔.  ตอนถึงฆาตระบม.  ม.ป.ท,  
                  ม.ป.ป. 
เฟองฟา [นามแฝง].  บทละครรองเรือ่ง ชอชูชวีัน. ภาค ๒.  เลม๔.  ตอน ราชาภเิศก.  ม.ป.ท, ม.ป.ป.                  
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ [เจาเงอะ]. บทละครรองเรือ่งตั้งจิตคิดคลั่ง.  ม.ป.ท,  
                  ม.ป.ป. 
__________.   หนังสืออานกวีนิพนธเรือ่งเวนิสวาณิช.  พิมพครั้งที่ ๔๘.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
                  คุรสุภาลาดพราว, ๒๕๔๓. 
มารี คอเรลลี. ความพยาบาท.  แปลโดย   วนิิตา ดิถยีนต.  พิมพครั้งท่ี๓.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
                  เพือ่นดี, ๒๕๓๗. 
มูลนธิิจอมพล ป.  พิบูลสงครามและทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม.  จอมพลป.  พบูิลสงคราม 
                  ครบรอบศตวรรษ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐.  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพอมรินทรพิ้นติง้ แอน 
                  พับลิชช่ิงจํากดั, ม.ป.ป. 
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โมฬีรัตน [นามแฝง].  บทละครรองเรือ่งเสือปราบเสือ. เลม ๑.  แขกอาหรับแกมฝรั่ง.  พระนคร : 
                  โรงพิมพภูไท,๒๔๗๖. 
แมประนอม [นามแฝง]. บทละครรองเรือ่งดาราแหงยาจก.  เลม ๒.  ตอนเลือกสมประสงค.  ม.ป.ท,  
                   ๒๔๗๐. 
แมวงศ [นามแฝง].  บทละครรองเรือ่งเจาหญิงอาหรับ.  ภาค ๒.  เลม๓.  ตอนนําทุกขบูชาผัว.  
                   พระนคร :โรงพมิพเฟองนคร, ๒๔๖๙. 
__________.  บทละครรองเรือ่งดาพอาฆาฏ.  เลม ๑.  ตอนดาพคูชีวติ.  พระนคร : โรงพิมพหนังสือ 
                   พิมพไทย, ๒๔๗๒. 
__________.  นางสาวไกรลาศ.  ภาค ๓.  ตอนเวรพลัดกํามพราก.  พระนคร : โรงพิมพเฟองนคร,  
                    ๒๔๖๙. 
__________.  บทละครรองเรือ่งบาบีเรียล.  ภาค๑.  เลม๑.  ตอนสาวโจรใจเดด็.  พระนคร :  
                   โรงพิมพเฟองนคร, ๒๔๗๐. 
__________.  บทละครรองเรือ่งภกุามกําสรวล.  ภาค๑.  เลม๒.  ตอนถวายหัวใหเมียรัก.  พระนคร   
                    : โรงพิมพเฟองนคร, ๒๔๗๐. 
__________.  บทละครรองเรือ่งแมหัวเรอืใหญ.  เลม๒.  ตอนววัหายควายหายก็อยูในไรแมจันทน. 
                   พระนคร : โรงพิมพหนังสือพิมพไทย, ๒๔๗๒. 
__________. บทละครรองเรือ่งเย็นจริง. ภาค ๑.  เลม๑.  เสนหประหลาด และ เลม ๒ สวาท 
                   รกัรอน.  ม.ป.ท,  ม.ป.ป.                                                                                                                                 
__________.  บทละครรองเรือ่งเย็นจริง. ภาค ๒. เลม ๓.  ตอนกระฉอนรกัเร.  พระนคร :  
                   โรงพิมพเฟองนคร,   ๒๔๖๙. 
__________.  บทละครรองเรือ่งราชบตุรสรอยศรีหรอืนารอีังวะ.  ภาค๖.  เลม ๑๑.  ตอนเสนหนาง 
                    สนิทเนื้อ.  พระนคร : โรงพิมพเจริญศร ี, ๒๔๖๙.                                                                                          
แมศรีเวยีง [นามแฝง].  บทละครรองเรือ่งจนัทรจากฟา.  พระนคร  : โรงพิมพภูไท , ๒๔๗๖. 
ยุรฉัตร บุญสนิท. รายงานการวจิัยเรือ่งไกรทอง : พระเอกแบบชาวบาน. กรุงเทพฯ : สํานักคณะ 
                    กรรมการวฒันธรรมแหงชาติ, ๒๕๒๕. 
ยุวพาส  ชัยศิลปวัฒนา. ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับวรรณคดี. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย  
                  ธรรมศาสตร , ๒๕๔๒. 
ระเดนมนตร ี[นามแฝง].  บทละครรองเรือ่งกระตายชมจันทร.   เลม๔.  ตอน พระจันทรแจมหลา.                                 
                    พระนคร : โรงพิมพเฟองนคร, ๒๔๗๐ 
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานกุรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ-ไทย.  กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ,  
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                  ๒๕๔๕. 
__________.  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน ๒๕๒๕ . พิมพครัง้ท่ี ๖. กรุงเทพฯ : อักษร 
                  เจรญิทัศน, ๒๕๓๙.   
ราชบรุีดิเรกฤทธิ์, พระเจาลกูยาเธอ กรมหมื่น.  กฎหมายลกัษณะผวัเมีย.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
รื่นฤทัย สัจจพนัธุ.  กวีนิพนธไทยรวมสมยั : บทวิเคราะหและสรรคนิพนธ.  กรุงเทพฯ  :  สํานัก 
                  พิมพสยาม, ๒๕๔๔. 
โรงเรียนอรณุประดิษฐ.  คูมอืนกัเรียนปการศกึษา๒๕๔๙.  เพชรบรุ ี : สํานักพิมพเพชรภูมกิารพิมพ,  
                   ๒๕๔๙. 
โรสิตา [นามแฝง ].  “ อาวจวง. ”ใน อนุสรณ  “ พรานบรูพ ” (จวงจันทน จันทรคณา ).  กรุงเทพฯ : 
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ลินจง จันทรวราทิตย. วรรณกรรมวิจารณ.  นครปฐม : คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร      
                มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม,๒๕๓๘. 
วรรณพร บุญญาสถิต.  จอมนางแหงสยามในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ถึงรชักาลที่ ๖กับกระแสวัฒนธรรม 
                  ตะวันตก.  กรุงเทพฯ : บริษัทสรางสรรคบุคส จํากัด, ๒๕๔๙. 
วราภรณ  บํารงุกุล.  รอยกรอง.  พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : บริษัทตนออ, ๒๕๔๗. 
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                  กรงุเทพฯ :  เจรญิวิทยการพิมพ, ๒๕๒๑.                              
ศรีเสนันตร [นามแฝง].   บทละครรองเรือ่งรกัระวางรบ.  ม.ป.ท, ๒๔๗๔. 
ศิลปากร,กรม.   พระราชพงศาวดารกรุงศรอียธุยาฉบับสมเด็จพระพนรตัน วดัพระเชตุพน.  พิมพ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๕๖ 
 
                  ครัง้ที่ ๔.   กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพคลังวิทยา, ๒๕๑๔. 
สงัด  เปลงวานิช. “ ยอดขุนพลฉบับพิมพครั้งท่ีหนึ่ง. ”  ใน ยาขอบอนสุรณ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
                   ดอกหญา, ๒๕๔๒ . 
สงา กาญจนาคพันธ.  ๘๐ ปในชวีติขาพเจา.  พระนคร :  บัณฑิตการพิมพ, ๒๕๒๓. 
__________. กรุงเทพฯ เม่ือวานนี้.  กรุงเทพฯ :สํานักพิมพสารคดี, ๒๕๔๒. 
สถาบันภาษาศาสตร.  พจนานุกรมภาษาเวียดนาม.  ดานัง : สํานักพิมพดานัง, ๒๕๔๓. 
ส. พลายนอย[นามแฝง].  ขุนนางสยาม.  กรงุเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๗. 
สมภพ มานะรงัสรรค.  รายงานการวิจยัเรือ่งแนวโนมพัฒนาการเศรษฐกจิไทยในชวงกอนและหลัง 
                  การปฏริูปการปกครองในรชัสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั.  
                  กรงุเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 
สมถวลิ วิเศษสมบัติ. วรรณคดกีารแสดง.  กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดัอักษรบัณฑติ, ม.ป.ป. 
สมบูรณ สุขสงวน.  ละครรอง.  กรุงเทพฯ : ภาควิชานาฏศิลป คณะมนษุยศาสตร  สถาบันราชภัฏ 
                  สวนสุนันทา, ๒๕๓๘.                                                                                       
สมพงษ เกรียงไกรเพชร. บันทึกเรื่องเมืองสยาม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพประจักษการพิมพ,ป.ป.ป. 
สมพร มันตะสูตร. วรรณกรรมไทยปจจบุัน. กรุงเทพฯ :  พีระพธันา, ๒๕๒๕. 
__________.  สัมมนาการใชภาษาไทย.  กรงุเทพฯ : สํานักพิมพโอเดยีนสโตร, ๒๕๒๕. 
สมิงทอง [นามแฝง].  บทละครรองเรือ่งเหมาะทาควาเหลว.  พระนคร  :โรงพิมพโสภณ 
                พิพรรฒธนากร, ๒๔๕๕. 
สวัสดริกัษาคําฉันท สุภาษิตสุนทรภู และสภุาษิตสอนเดก็. ม.ป.ท.,ม.ป.ป. 
สัญญา สญัญาวิวัฒน.  หลกัสงัคมวิทยา.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓. 
สัณห ภาวิต.  นิทานสี่ภาค: ภาคกลางและภาคตะวนัออก .  กรุงเทพฯ ; สํานักพิมพสวุีรยิาสาสน,  
                  ๒๕๓๙. 
สารานกุรมไทย  ฉบับราชบณัฑิตยสถาน เลม ๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๑๙. 
สายทิพย นกุูลกิจ. วรรณกรรมไทยปจจุบัน. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
                 วิโรฒ บางเขน, ๒๕๓๗. 
สายวรุณ นอยนิมิตร.  “ จากละครดกึดําบรรพถึงละครรอง พระอัจฉริยลักษณของสองนักปราชญ. ” 
                 ใน นวทัศนวรรณคดีศึกษา. นครปฐม :โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙. 
สํานักเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. การแตงกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสูปจจุบัน. กรุงเทพฯ : 
                  สํานักพิมพอมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพับลิชชิงจํากัด มหาชน, ๒๕๔๓. 
สุจิตรา  จงสถติวัฒนา.  เจิมจันทนกังสดาล : ภาษาวรรณศิลปในวรรณคดีไทย.  กรุงเทพฯ :  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๕๗ 
 

                 โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
สุน วรวรรณ[อายโม]. บทละครรองเรือ่งใกลเกลอืกินดาง . พระนคร  : โรงพิมพบญุชวยเจรญิ,  
                  ๒๔๖๘. 
__________.  บทละครรองเรือ่งคนทเล.  กรุงเทพฯ  : โรงพิมพบุญชวยเจรญิ, ๒๔๖๘. 
สุพรรณี  โกศลวัฒน. วรรณกรรมหลกัและวธิกีาร. เชยีงใหม : ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ 
                  มนุษยศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม , ๒๕๓๐. 
สุพัตรา สุภาพ.  สังคมวิทยา. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๖. 
สุรพล วริุฬหรกัษ. ววิัฒนาการนาฏยศลิปไทยในกรุงรตันโกสินทร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง 
                  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั,๒๕๔๓. 
__________.  ลิเก.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพหองภาพสุวรรณ, ม.ป.ป. 
สุภรณ สภาพงศ, บรรณาธิการ.  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั : พระมหาธรีาชเจา. 
                  กรงุเทพฯ : โรงพมิพอักษรไทย, ๒๕๓๓. 
สุรวุฒิ ปดไธสง.  รายงานการวจิัยฉบับที่ ๕๑ อํานาจและทรพัยากรทางการเมืองศึกษากรณี จอมพล  
                  ป. พิบูลสงคราม.  กรุงเทพฯ : สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลยั 
                  ศรนีครินทรวโิรฒ  ประสานมติร, ๒๕๓๖. 
สุลักษณ ศิวลกัษณ [ส.ศิวลกัษณ] . คันฉองสองวรรณกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเคล็ดไทย,  
                  ๒๕๓๖. 
สุวดี ธนประสทิธิ์พัฒนา. “ แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา 
                  เจาอยูหัวเกีย่วกับสังคมไทย พ.ศ. ๒๔๖๘- ๒๔๗๕. ” ใน เอกสารประกอบการประชุม 
                  ทางวิชาการ เรือ่ง สังคมไทยในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหัว.  
                  สถาบันไทยศกึษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๓๗. 
สุวิทย สังโยคะ. “ ตํานานนิทานเกี่ยวกับลพบุรี. ” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาประวัติศาสตร 
                  เมืองลพบรุี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ, ๒๕๒๔. 
เสนีย เสาวพงศ. “ การประพนัธกับสังคม. ” ใน มหาชนทรรศนะ. กรุงเทพฯ : เจรญิวทิยการพิมพ, 
                  ๒๕๑๘. 
__________.  มหาชนทรรศนะ.  กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพเจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๑๘. 
แสงทอง[ นามแฝง].  บทละครรองเรือ่งมิตรตางดาวหรอืสาวแสงจันทร. พระนคร: โรงพิมพ 
                   โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๕๕. 
หญาแพรก [นามแฝง].  บทละครรองเรือ่งอาํนาจภรรยา.  พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒ 
                  ธนากร, ๒๔๕๕. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๕๘ 
 
หมอมสมเกลี้ยง [นามแฝง].  บทละครรองเรื่องชวีิตบุเรงนอง. ตอน ๑. เลม ๑ .  ม.ป.ท., ม.ป.ป.                              
หลุยส ดูปลาตร.  สถานะของหญิงมีสามีในสยาม.  แปลโดยไพโรจน กัมพูสิริ. กรุงเทพฯ : มหา 
                  วิทยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๔๗. 
อนันต อมรรตยั. คําใหการชาวกรุงเกา. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดัพิมพลายเสือ, ๒๕๔๔. 
อนุมานราชธน, พระยา.  การศึกษาเรื่องประเพณีไทย.  กรุงเทพฯ :โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๐๕.  
__________.  การศกึษาวรรณคดีในแงวรรณศิลป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๐๗. 
__________. ชวีิตชาวไทยสมัยกอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสมเจตนการพิมพ, ๒๕๑๒. 
อรทัย เทพวิจติร. มหาอมตะนิทานท่ีเปนละคร  : พันหนึ่งราตรี. เลม ๑. กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ 
                  นํ้าฝน, ๒๕๔๓. 
อิราวดี ไตลังคะ. ศาสตรและศิลปแหงการเลาเรือ่ง.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตร 
                   ศาสตร, ๒๕๔๖. 
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ นายชลติ สุวัตถี.  กรุงเทพฯ  : อาทรการพิมพ, ๒๕๓๐. 
อุทัย สินธุสาร. สารานกุรมไทย.  เลม ๑.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพบํารุงนุกลูกิจ, ๒๕๑๖. 
อุทัย หิรญัโต.  ชนชัน้ขาราชการ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพบารมี, ๒๕๒๗. 
เอนก นาวิกมลู.  เปดตํานานแมนากพระโขนง.  พิมพครั้งที่๒.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโนรา,                
                  ๒๕๔๕. 
เอมอร นิรญัราช. ทัศนะทางสังคมในนวนยิายไทยสมัยรชักาลที่ ๗. กรงุเทพฯ :   ตนออ แกรมมี ่
                  จํากัด, ๒๕๓๙. 
เอ็ดเวิรด เอ ไรท.  ดูหนังดูละคร.  แปลโดย นพมาศ  ศิริกายะ.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาศิลปะการละคร  
                     คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
                 
บทความทางวชิาการ                         
กอบกุล อิงคุทานนท.  “พัฒนาการบทละครรองสลับพดู.”  อกัษรศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                ๑๘, ๑ (มิถนุายน ๒๕๓๘ – พฤษภาคม ๒๕๓๙)  :  ๙๑-๑๐๓. 
อเนก นาวิกมลู. “หนังสือบทละครรองของพรานบรูณ.”  สารคด ี๑๗, ๒๐๐ (ต.ค. ๒๕๔๔) : ๑๘. 
 
วิทยานิพนธ 
 
กัลยรัตน หลอมณีนพรัตน.  “บทละครรองของพรานบรูพ. ” วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต สาขา 
                  วิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๓๕. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๕๙ 
 
ใกลรุง  อามระดิษ. “รอยแกวแนวขบขันของไทยตั้งแตสมัยรัชกาลท่ีหาถึงรัชกาลที่เจ็ด.”  
                   วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ 
                    มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
คํายวง ศรธีวัช, หมอมหลวง.  “วรรณกรรมประเภทฉันทในสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลท่ี ๖.”  
                  วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑติวิทยาลัย จุฬาลงกรณ 
                  มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๓. 
จันทิมา พรหมโชติกลุ.  “ วิเคราะหบทละครรองของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธ 
                  พงศ. ”วิทยานพินธปรญิญามหาบัณฑิต      สาขาวิชาภาษาไทย   บัณฑิตวทิยาลยั     มหา 
                  วิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, ๒๕๑๘.  
บุญเดิม ไพเราะ.  “ สถานภาพและบทบาทของสตรีในสังคมไทย.”   วิทยานิพนธปรญิญามหา 
                บัณฑิต สาขาวิชาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙. 
ประอรรัตน บูรณมาตร.  “วิเคราะหบทละครประวัติศาสตรของหลวงวจิิตรวาทการ.”   วิทยานพินธ 
                 ปรญิญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย   บัณฑิตวิทยาลัย     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,  
                 ๒๕๒๓. 
ปทมาพร ชเลศิรเพชร.  “วิเคราะหบทละครพันทาง.”  วทิยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต     สาขาวิชา 
                   ภาษาไทย  บัณฑติวิทยาลัย   มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ สงขลา, ๒๕๓๕.  
ผาณิต รวมศลิป.  “นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ สมยัรฐับาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม     ตั้งแต พ.ศ.  
                   ๒๔๘๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๗.”   วทิยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร     
                   บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๒๐. 
พาณี ศรีวภิาต. “ การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องนางนากพระโขนง.”  วิทยานพินธปรญิญา 
                  มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๕. 
มุกรนิ วิโรจนชูฉัตร.  “ มาดามบัตเตอรฟลาย  : ศึกษาเปรยีบเทียบฉบับตาง ๆ และอิทธิพลท่ีมีตอ  
                 วรรณกรรมไทย.”  วิทยานพินธปรญิญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรยีบเทียบ  
                  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๓๙. 
รัชนกีร รัชตกรตระกูล. “ ฉากในจนิตนยิายของแกวเกา. ” วิทยานพินธปรญิญามหาบณัฑิต 
                  สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑติวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
สุจิตรา  จรจิตร.  “วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพพระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา 
                     กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ .”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๒. 

อารดา สุมิตร.  “ ละครในของหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๒ .” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา 
                    วิชาภาษาไทย   บัณฑิตวิทยาลัย   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๑๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖๐ 
 
การสัมภาษณ 
กฤตยา อัครธนากุล.  ผูอํานวยการสถาบันกรุงเทพอัญมณีศาสตร.  ๑๗ กุมภาพนัธ, ๒๕๕๒. 
ทิวา  คงนานดี.  ผูประสานงานเครือขายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม. สัมภาษณ, ๑๐ 
                   พฤศจิกายน ๒๕๕๑. 
 ปยกุล  สุวรรณสัมฤทธิ์.   สมาชิกชมรมวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม.  สัมภาษณ , ๑๑ พฤศจิกายน  
                    ๒๕๕๑. 

 
วิดีทิศน 
ศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพฯ. “รายการแสดงละครรองสาวเครือฟา. ” ในววิัฒนาการละคร 
                 ไทยเรือ่งละครรอง. การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป กองศิลปศึกษา กรมศลิปากร.  (แถบ 
                 วิดทีัศน) ๑มวน. 
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Prince, Gerald.  Dictionary of  Narratology. Lincoln  : University of  Nebraska Press, 1987.  
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                 Billing and  Son Ltd, 1989.     
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖๓ 
 

ภาคผนวก ก  ตารางบทละครรองในแตละรัชสมัย 
 
ตารางที่ ๑ บทละครรองท่ีสมบูรณในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว 
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๑. สาวเครือฟา  
   
๒. ตุกตายอดรัก 
๓. ชิงชูตวัเอง 
๔. ขี้หึงถึงดี      
๕. เกี้ยวกนัอยางเผ็ดรอน     
๖.  สุดสวาด ิ               
๗.  ฮุยหุย        
๘.  จูบสั่ง     
 ๙.  จะเอ        
๑๐. ช้ินไตเหม็ง 
๑๑. แปลงกาย              
๑๒. ถงึพริกถงึขิง 
๑๓. กลับรายกลายด ี
๑๔. แปตแตนต 
 

ประเสริษฐอักษร ( กรมพระ
นราธิปประพนัธพงศ) 
ประเสริษฐอักษร   
กรมพระนราธปิประพันธพงศ 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร   
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร   
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร   
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
 

 ไมปรากฏ๑ 
 
 ๒๔๕๒ 
 ไมปรากฏ๒ 
ไมปรากฏ 
ไมปรากฏ 
๒๔๕๒ 
๒๔๕๒ 
๒๔๕๒ 
๒๔๕๒ 
๒๔๕๒ 
๒๔๕๒ 
๒๔๕๒ 
๒๔๕๒ 
๒๔๕๒ 
 

 
____________________________ 

                               ๑เรื่องน้ีไมปรากฏปที่แสดง      แตมีพระราชวิจารณของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา
เจาอยูหัว,สําเนาพระราชหัตถเลขา ฉบับลงวันที ่  ๒๕ มกราคม  รัตนโกสินทรศก  ๑๒๗ , ๒๔๕๑, 
อางถึงในเนียนศิร ิ ตาละลกัษณ, พระประวัติและผลงานของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิป
ประพันธพงศ (กรุงเทพฯ : มูลนิธินราธิป-วรวรรณ, ๒๕๒๒), ๕๓.  
                               ๒เรื่องชิงชูตัวเอง ขี้หึงถึงดี และ เกี้ยวกนัอยางเผ็ดรอนไมระบุปที่แสดง           แตจากการ
พิจารณารูปแบบของบทละคร สันนิษฐานวาผูทรงพระนพินธนาจะทรงพระนิพนธเรือ่งนี้ในชวงป
พ.ศ. ๒๔๕๒-๒๔๕๓ ซึ่งเปนบทพระนพินธในระยะแรก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖๔ 
 
ตารางที่ ๑  (ตอ) 
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๑๕. ปนละวนปนละเก      
๑๖. แกเผด็ 
๑๗. กระทอมตีนเปยะ 
๑๘. แมเจาประคูณ 
๑๙. ผูรายกลับบาน 
๒๐. ใจเด็ด 
๒๑. มิตรประเสริษฐ 
๒๒. ดแีตก 
๒๓. พระพุทธเจาเสือ 
๒๔. จั๊กะแหลน        
๒๕. ตนรายปลายด ี
๒๖. จับปลาสองมือ 
๒๗. คูทุกขคูยาก 
๒๘. ชิงไขขวญั 
๒๙. สบิรูใมเทาเจน 
๓๐. ขบถธรรมเถียร 
๓๑. ร,ศ ๓๒๙ 
๓๒. รกัลังเล 
๓๓. สุดสกลู 
๓๔. เจาชูใจเสาะ 
๓๕. เจียมกับเจอ 
๓๖. อิหลกัอิเหลื่อ 
๓๗. อมพะนมั 
๓๘. รักหนึ่งเสียดายสอง 
๓๙. รูใมถึงจําพวกจับใจ 
๔๐. วาจาสัตย 
                             

ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร   
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ว.ท. ฤา พิเภก   
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร   
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร   
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร   
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร 
ประเสริษฐอักษร   
ประเสริษฐอักษร 
 

๒๔๕๒ 
๒๔๕๒ 
๒๔๕๒ 
๒๔๕๒ 
๒๔๕๒ 
๒๔๕๒ 
๒๔๕๒ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖๕ 
 
ตารางที่ ๑  (ตอ) 
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๔๑. เมยีบ 
 
๔๒. ลมินสุเบอ 
๔๓. อยัมพะทนัตา 
๔๔. มะนลิาลอตเตอร ี
๔๕. ทาวกกกนาก(เมืองลพบุรี) 
 
๔๖. ราชาธริาช ตอน มะสะลุม 
        ครองเมือง 
๔๗. พิไนยกรรมกะน้ําใจ 
๔๘. ถพ้ืูนหอง 
๔๙. ราชพงษาวดารพมา ยุค 
       ราชาธิฤทธิ์ ตอน พิศพมา 
       หึง 
๕๐. คาราคาซัง 
๕๑. ซุม ๆ มะระดี ่
๕๒. ตาแปะจงโพ 
๕๓. แทนที ่
๕๔. เหลืออด 
๕๕. เห็นผดิเปนชอบ 
๕๖. หลงกล 
 
๕๗. คนทเล 

พระพรรณ(กรมพระนราธิป 
ประพันธพงศ) 
พระพรรณ 
พระพรรณ 
พระพรรณ 
พระศร(ีกรมพระนราธิป
ประพันธพงศ) 
พระศร ี
 
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
 
 
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พิเภก 
ว.ท.(กรมพระนราธิปประพนัธ
พงศ) 
อายโม (หมอมสุน วรวรรณ) 

๒๔๕๓ 
 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
 
๒๔๕๓ 
 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
 
 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
๒๔๕๓ 
 
๒๔๕๓ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖๖ 
 
ตารางที่ ๒  บทละครรองทีส่มบูรณในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๑. เดาสุม              
๒. ปวดเพราะปาก  
๓. น้ําคํามนุษย 
๔. คําหมอเทวะดา 
๕. แคงคกขี่วอ  
๖. จับดําถลําแดง 
๗. ผัวจีผ๋ัวผัว 
๘. ไกวกลิ้นฤาเสียเชิง 
๙. พัดดามจิ้ว 
๑๐. ควาน้ําเหลว 
๑๑. กระเห้ียนกระหือรือ 
๑๒. กลแตก 
๑๓. ชิงไชย 
๑๔. ฟอกดั๋น 
๑๕. ญี่ปุนววิาหโฉม 
๑๖. มติตาซิลวิะตัว่(ฤาตาย 
       เพราะรัก) 
๑๗. กลนืไมเขาคายไมออก 
๑๘. บรมะหึง 
๑๙. เลือกขางราย 
๒๐. วูวาม 
๒๑. สายชนวน 
๒๒. หุนหันพลันแลน 
๒๓. ผะอืดผะอม 
๒๔. ผูชายตัวเมีย 
 
 

พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
พระศร ี
ประเสริษฐอักษร 
มิสเตอรโม(กรมพระนราธปิ
ประพันธพงศ) 
 

๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
๒๔๕๔ 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖๗ 
 
ตารางที่ ๒ (ตอ) 
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๒๕. ทนยาก 
๒๖. นํ้าสบถ 
 
๒๗. ปูโสม 
๒๘. ขรวัอินทรเทวะดา 
๒๙. เพ็ชรนํ้าเงิน 
๓๐. พอโตงกระยาสารท-  
        ขี้ขลาดแกมหยิ่ง 
๓๑. กินดิบ 
๓๒. ชูโชค 
๓๓. กระดังงาไทย 
๓๔. อีนากพระโขนง 
๓๕. ตครุบกบ 
๓๖. ตามเงา 
๓๗. เหมาะทาควาเหลว 
๓๘. อํานาจภรรยา 
๓๙. โชคดีมผีดิ 
๔๐. สามแผนดิน 
 
๔๑. มิตรตางดาวหรือสาว 
        แสงจันทร 
 ๔๒. อาลีบาบา 
 

ปแกวนอย 
หมากพญา(กรมพระนราธิป
ประพันธพงศ) 
หมากพญา 
หมากพญา 
หมากพญา 
หมากพญา 
 
หมากพญา 
หมากพญา 
หมากพญา 
หมากพญา 
มิสเตอรโม 
มิสเตอรโม 
สมิงทอง 
หญาแพรก 
ชาวเหนือ 
(กรมพระนราธิปประพนัธ
พงศ) 
แสงทอง 
 
แกวตราช ู
 

๒๔๕๔ 
๒๔๕๕ 
 
๒๔๕๕ 
๒๔๕๕ 
๒๔๕๕ 
๒๔๕๕ 
 
๒๔๕๕ 
๒๔๕๕ 
๒๔๕๕ 
๒๔๕๕ 
๒๔๕๕ 
๒๔๕๕ 
๒๔๕๕ 
๒๔๕๕ 
๒๔๕๕ 
ไมปรากฏ๓ 
 
๒๔๕๕ 
 
๒๔๕๖ 
 

____________________________ 

                               ๓แมวาเรื่องสามแผนดนิจะไมระบุปที่แสดง    แตจากการพิจารณารูปแบบของบทละคร 
สันนิษฐานวาผูทรงพระนิพนธนาจะทรงพระนิพนธเรื่องนี้ในราวป พ.ศ. ๒๔๕๔ -  ๒๔๕๕ ซึ่งเปน
บทพระนิพนธในระยะหลัง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖๘ 
 
ตารางที่ ๒  (ตอ) 
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๔๓. มหาราชวงศพมา(แผนดิน 
       พระเจาสีปอมินทร) 
๔๔. ความพยาบาท 
๔๕. ราชพงษาวดารจีน ยุค 
        สามกก ตอน ตั๋งโตะ 
        หลงกลนางเตียวเซี่ยน 
๔๖. ราชพงษาวดารจีน ยุค 
         ไตเช็ง ตอน พระเจา 
        เกี้ยนหลงทนงเสนห 
๔๗. น้ําใจเดด็เดี่ยว 
๔๘. หลวงวิจารณไปนา 
๔๙. เลยตามเลย 
 
๕๐. จากทั้งรัก 
๕๑. ตั้งจิตคิดคลั่ง 
 

ประเสริษฐอักษร 
 
น้ําตาลเพ็ชร(กมิไล สุจริตกลุ) 
เหม็งกุยบุน(กรมพระนราธปิ
ประพันธพงศ) 
 
เหม็งกุยบุน 
 
 
พระองคเจาทศศิริวงศ 
แมศรกีับมังกรแกว 
หมอมหลวงทองอยู เสนีวงศ ณ 
กรุงเทพฯ 
แมแกว(ประวตัิ โคจริก) 
ไกเขียว(รัชกาลที่ ๖) 

๒๔๕๖ 
 
๒๔๕๖ 
๒๔๕๘ 
 
 
๒๔๖๐ 
 
 
๒๔๖๑ 
๒๔๖๓ 
๒๔๖๕ 
 
๒๔๖๖ 
ไมปรากฏ 
 

 
 
 
ตารางที่ ๓ บทละครรองท่ีสมบูรณในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๑. จับแพะชนแกะ 
 
 

พรานบรูพ(จวงจันทน จนัทร
คณา) 
 

๒๔๖๙ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๖๙ 
 
ตารางที่ ๓  (ตอ) 
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๒. แมศรีเวียง 
๓. สนองคุณ 
๔. ขวญัใจโจร 
๕. กนกนาร ี
๖. โรสิตา 
๗. จันทรเจาขา 
๘. รักระวางรบ 
๙. เจาหัวใจ 
๑๐. จันทรจากฟา 
๑๑. เพลงเสนห 
 

พรานบรูพ 
ประเสริษฐอักษร 
พรานบรูพ 
แมระเบยีบ(เชือ้ อินทรทูต) 
พรานบรูพ 
พรานบรูพ 
ศรีเสนันตร 
แมแกว 
แมศรีเวยีง 
พรานบรูพ 

ไมปรากฏ๔ 
๒๔๗๐ 
๒๔๗๓ 
๒๔๗๓ 
๒๔๗๔ 
๒๔๗๔ 
๒๔๗๔ 
๒๔๗๔ 
๒๔๗๖ 
๒๔๗๗ 

 
 
ตารางที่ ๔  บทละครรองท่ีสมบูรณในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๑. หวยแกว 
๒. นํ้าผึ้งรวง 
 

พรานบรูพ 
พรานบรูพ 
 

๒๔๗๘ 
๒๔๗๘ 
 

____________________________ 

                   ๔ กัลยรัตน หลอมณีนพรัตน, “ การศึกษาเชิงวิเคราะหบทละครรองของพรานบรูพ ” 
(วิทยานิพนธปรญิญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 
๒๕๓๕), ๕.  กลาววาถึงแมวาบทละครรองเรื่องนีไ้มไดระบุปพ.ศ. ไวที่บทละคร  แตจากหลักฐาน
ทางเอกสารหลายฉบับ   ประกอบกับลักษณะของตวับทสันนิษฐานวานาจะแตงในระหวางพ.ศ. 
๒๔๗๐ - ๒๔๗๔ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๐ 
 
ตารางที่ ๔  (ตอ) 
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๓. หนูจา 
๔.เลือดอยธุยา(หวลใหใจหาย) 
๕. ฝนสั่งฟา 
๖. ขอบรั้วริมวัง 
๗. พันธไมเลือ้ย 
๘. ดอกโสนบานเชา 
๙. คืนหนึ่งยังจําได 
๑๐. เขนยที่เคยหนุน 
๑๑. บุปผาชาตนิคร 
๑๒. ภูหยนั(ดาบโบราณ) 
๑๓. พี่รวมทองนองรวมไส  
๑๔. คนดีทีโ่ลกลืม 
๑๕. นางแกว(ผูชนะทิศเดยีว) 
๑๖. อุมาปาหนัน 
๑๗. ไมคืนคํา 
๑๘. ขอนลอยน้ํา 

พรานบรูพ 
พรานบรูพ 
พรานบรูพ 
พรานบรูพ 
พรานบรูพ 
รักรอย(จวงจนัทน จันทรคณา) 
รักรอย 
พรานบรูพ 
พรานบรูพ 
พรานบรูพ 
พรานบรูพ 
พรานบรูพ 
พรานบรูพ 
พรานบรูพ 
พรานบรูพ 
พรานบรูพ 

๒๔๗๙ 
๒๔๘๐ 
๒๔๘๐ 
๒๔๘๕ 
๒๔๘๕ 
๒๔๘๖ 
๒๔๘๖ 
๒๔๘๖ 
๒๔๘๗ 
๒๔๘๘ 
๒๔๘๘ 
๒๔๘๘ 
๒๔๘๙ 
๒๔๘๙ 
๒๔๘๙ 
ไมปรากฏ๕ 

 
 
____________________________ 

                   ๕ จากการพิจารณาลกัษณะของบทละคร              สันนิษฐานวานาจะเปนบทละครรองที่ 
พรานบรูพประพันธในชวงหลัง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๑ 
 
ตารางที่ ๕ บทละครรองท่ีไมสมบูรณ(บทละครรองที่ปรากฏเพียงบางภาคหรือบางตอน) ในรัชสมัย 
                  ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๑. อีสดกระสอื 
 

หมากพญา 
 

๒๔๕๕ 
 

 
 
ตารางที่ ๖ บทละครรองที่ไมสมบูรณ(บทละครรองท่ีปรากฏเพียงบางภาคหรือบางตอน)  ในรัชสมัย 
                  ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๑. นางสาวไกรลาศ 
๒. เยน็จริง 
๓. ราชบุตรสรอยศรีหรือ 
     ราชนารีอังวะ 
๔.  เจาหญิงอาหรับ 
๕. ยอดมณีรตัน 
๖. บาบิเรยีล 
๗. ภุกามกําศรวล 
๘. ชอกุหลาบ 
๙. ชีวิตบุเรงนอง 
 

แมวงศ 
แมวงศ 
แมวงศ 
 
แมวงศ 
นางสาวสงศร ี
แมวงศ 
แมวงศ 
จินดา โกมลสุต 
หมอมสมเกลี้ยง 
 

๒๔๖๙ 
๒๔๖๙ 
๒๔๖๙ 
 
๒๔๖๙ 
๒๔๖๙ 
๒๔๗๐ 
๒๔๗๐ 
๒๔๗๐ 
ไมปรากฏ๖ 
 

 
 
____________________________ 

                   ๖เรื่องผูชนะสิบทิศเริ่มไดรับความนิยมมากในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา
เจาอยูหัว และมีผูท่ีนํามาแสดงเปนละครรอง จึงสันนิษฐานวาเรื่องน้ีนาจะแสดงในสมัยนั้นดวย 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๒ 
 
ตารางที่ ๖ (ตอ) 
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๑๐. นิว้เพ็ชร 
๑๑. เพ็ชรตัดเพ็ชร 
๑๒. กระตายชมจันทร 
๑๓. ดาราแหงยาจก 
๑๔. ชอชูชีวนั 
๑๕. เสนหผวัรัก 
๑๖. ดาพอาฆาฏ 
๑๗. สายเสียแลว 
๑๘. แมหัวเรือใหญ 
๑๙. เสือปราบเสือ 

นางสาวชูช่ืน 
พระอภยั 
ระเดนมนตร ี
แมประนอม 
เฟองฟา 
แมแกว 
แมวงศ 
พระอภยั 
แมวงศ 
โมฬีรัตน 

๒๔๗๐ 
๒๔๗๐ 
๒๔๗๐ 
๒๔๗๐ 
๒๔๗๑ 
๒๔๗๒ 
๒๔๗๒ 
๒๔๗๒ 
๒๔๗๒ 
๒๔๗๖ 

 
 
ตารางที่ ๗ บทละครรองท่ีไมสมบูรณ(บทละครรองท่ีปรากฏเพียงบางภาคหรือบางตอน)ในรัชสมัย 
                  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๑. หอกขางแคร 
 

นางสาวชมชื่น 
 

๒๔๗๘ 
 

 
 
ตารางที่ ๘ บทละครรองที่ไมสมบูรณ(บทละครรองที่มีเนือ้เรื่องไมสมบรูณ)ในรัชสมยัของพระบาท 
                สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว                    
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๑. ใกลเกลือกนิดาง 
 

อายโม 
 

๒๔๖๘๗ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๓ 
 
ตารางที่ ๙  บทละครรองที่ไมสมบูรณ(บทละครรองท่ีมีเนื้อเรื่องไมสมบูรณ)ในรัชสมัยของพระบาท 
                 สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
 
ช่ือบทละคร ผูประพันธ ปท่ีแสดง 
๑. เมืองรกัเมืองราง พรานบรูพ 

 
๒๔๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 

                   ๗บทละครรองเรื่องนี้    พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ   ทรงกลาว
ไวในบทละครรองเรื่อง คนทเล  แล  ใกลเกลือกนิดาง(พระนคร : โรงพิมพบุญชวยเจรญิ, ๒๔๖๘. 
พิมพในงานศพ หมอมสุน วรวรรณ  ๒๔๖๘),๑๘. วา “   พบฉบับเปนรางแตง คัดแลวคางไวแตเพียง
เทานี้ จะมตีอไปอีกจนจบหรอืใมใมแจง... ”          และผูวจิัยสันนษิฐานวาเนื้อเรื่องที่ปรากฏยังไมจบ
สมบูรณ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๕ 
 

ภาคผนวก ข  ภาพเกีย่วกับละครรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ ๑  พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ   พระบิดาการละครรองของไทย 
ที่มา : เอนก   นาวิกมลู, เปดตํานานแมนากพระโขนง, พมิพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโนรา, 
๒๕๔๕),๕๒. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒ หมอมหลวงตวนศรี วรวรรณ ผูเปนกําลังสําคญัของคณะละครหลวงนฤมติรและปรดีาลยั 
ที่มา : ประเทนิ มหาขันธ, ศลิปะการละครรองของไทย(กรุงเทพฯ : มูลนธิิเจมส ทอมสัน,  ๒๕๒๕), 
๓๔๙. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๓ จวงจนัทน จันทรคณา(พรานบรูพ) ผูนําเพลงไทยสากลมาใชในละครรอง 
ที่มา : อนุสรณพรานบรูพ(จวงจันทน จนัทรคณา) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๑๙),ไม
ปรากฏเลขหนา. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔ หมอมพรอมและหมอมสุน พระและนางของคณะละครหลวงนฤมิตร 
ที่มา : ประเทนิ มหาขันธ, ศลิปะการละครรองของไทย, ๓๔๙. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๗๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕ ฉวี บุนนาค แสดงเปนสาวเครือฟา ถายเมื่อปพ.ศ. ๒๔๕๕ 
ที่มา : ประเทนิ มหาขันธ, ศลิปะการละครรองของไทย, ๓๕๒. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖ แมเลือ่น กับสุดใจ แสดงเปนคามโิน กับโรสิตา ในละครรองเรือ่งโรสิตา 
ที่มา : ประเทนิ มหาขันธ, ศลิปะการละครรองของไทย(ม.ป.ท.,  ๒๕๒๕), ๓๖๑. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๘๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๗ การแสดงละครรองเรื่องอีนากพระโขนง ในวนัที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ที่มา : เอนก นาวิกมลู, เปดตาํนานแมนากพระโขนง,๕๒. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๘๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๘ หนาปกของบทละครรองเรื่องรกัระวางรบ 
ที่มา : ศรีเสนนัตร[นามแฝง], บทละครรองเรื่องรักระวางรบ(ม.ป.ท., ๒๔๗๔), หนาปก. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๙  โนตเพลงจนัทรจากฟา 
ที่มา : จวงจันทร   จันทนคณา [พรานบรูพ], บทละครรองเรื่องจันทรเจาขา, พิมพครัง้ที่ ๒ (ม.ป.ท., 
๒๕๒๖), ๔๒. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๘๕ 
 

ภาคผนวก ค  เน้ือเรือ่งของเรือ่งเดิมท่ีเปนที่มาของบทละครรอง 
 
๑. พงศาวดารมอญ เรือ่ง ราชาธริาช ตอน แตงตั้งมะสะลมุเปนสมิงนครอินทร 
                  มะกรานเจาเมืองกรานยกทหารมาปลนทัพพระเจาราชาธิราชซึ่งตั้งอยูนอกเมือง   พระเจา
ราชาธริาชพิโรธมาก   และตรัสวาถาใครตัดศีรษะมะกรานไดกจ็ะพระราชทานรางวัลให    มะสะลุม 
จึงออกอุบายสงัหารมะกราน          เขาถือชะลอมทีใ่สหมอขาวแลวลอบไปหามะกรานพรอมทั้งบอก
วาตนตัดศรีษะทหารของพระเจาราชาธริาชไดและอยูในชะลอมใบนี้            เมื่อมะกรานกมตัวลงมา
มะสะลุมตัดศรีษะของมะกรานเสีย   แลวนาํใสชะลอมพรอมทั้งหลอกทหารของมะกรานวามะกราน
ใหนําศีรษะทหารของพระเจาราชาธริาชไปเสียบประจาน       หลังจากนั้นจึงหนีกลับมายังคายทหาร
ของตน   พระเจาราชาธริาชทรงชมเชยมะสะลุม         แตยงัไมไดพระราชทานรางวัลเพราะมะสะลมุ 
กระทําการโดยไมแจงพระองคกอน  
                  ตอมาพระเจาราชาธิราชทรงตั้งทัพที่เมืองนครเพน    และทรงมอบหมายใหสมิงสามผลัด 
สรายสงคราม      อํามาตยทนิมณีกรอด หะนารายณ และเปดไข  ยกทพัคนละทัพ รวมเปนหาทัพเพื่อ
ไปตีเมืองเมาะลําเลิง และเมืองเมาะตะมะ            สรายสงคราม   หะนารายณ และเปดไข ยกทัพเขาตี
แตตองแตกพาย   สมิงสามผลัด   และอํามาตยทินมณีกรอดเขาชวยเหลือ      และมีชัยชนะเหนือเมือง 
เมาะตะมะ พระเจาราชาธิราชจึงทรงแตงตัง้สมิงสามผลัดเปนสมิงพัชชะ 
                  หลังจากที่พระเจาราชาธริาชทรงมีชัยชนะเหนือเมืองเมาะตะมะแลว   พระองคไดทรงยก
ทัพกลับมาหงสาวดี       ครัน้เสด็จมาถึงเมืองตึกคลาทรงเห็นวายังขาดเจาเมืองอยู จึงทรงคิดจะยกให 
มะสะลุม       พระองคทรงใหสมิงพัชชะมอมเหลามะสะลุม  และทรงใหมะสะลุมครองเมืองตึกคลา
และพระราชทานตําแหนงสมิงนครอินทรแกมะสะลุม  รวมทั้งพระราชทานนางเกษราใหเปนภรรยา
ดวย 
 
๒. พงศาวดารมอญ เรือ่ง ราชาธริาช  ตอน ฉางกายชวยนางมังคละเทว ี
                    สมเด็จพระเจาฝรั่งมังฆองทรงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดี  และทรงพาพระนางมังคละเทวี
ไปดวย    กองทัพของพระเจาฝรั่งมังฆองแตกพาย ชางทรงของพระนางมังคละเทวีตืน่และหนีเขาไป
ในปา    พระนางมังคละเทวทีรงพลัดตกจากหลังชาง      ฉางกายซึ่งหนีทัพมอญมาไดมาพบและชวย
พระนางไว     
                    หลังจากนั้นอีกยีส่ิบวัน        ฉางกายไดนําพระนางมังคละเทวีไปสงยังพระราชมณเฑยีร       
พระเจาฝรั่งมังฆองทรงดีพระทัยท่ีไดพบมเหสี          แตก็ทรงหวาดระแวงฉางกายวาจะมีจิตปฏิพัทธ 
พระมเหสี      วันหนึ่งพระเจาฝรั่งมังฆองเสด็จไปหาพระนางมังคละเทวี         และพระนางทรงเผลอ
ทํากรรไกรคีบหมากหนีบนิ้วพระหัตถแลวทรงรองวาฉางกายเอยชวยดวย          พระเจาฝรั่งมังฆอง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๘๖ 
 
ดํารวิาพระนางมีจิตปฏิพัทธฉางกายจึงถอดพระยศออกจากที่พระมเหสี        แลวใหนาํตัวฉางกายไป
ประหาร      
 
๓.  พงศาวดารจีน เรื่อง สามกก ตอน ต๋ังโตะหลงกลนางเตียวเสียน  
                  อองอุนขุนนางทีภ่ักดีตอพระเจาเห้ียนเตคิดกําจัดตั๋งโตะ               ตั๋งโตะเปนเอกอัครมหา
เสนาบดีที่มีนสัิยพาลและไมเกรงพระบารมีของกษัตริย     บรรดาเหลาขุนนางในเมืองหลวงไมมีใคร
สามารถกําจัดตั๋งโตะได        อองอุนจึงใหนางเตียวเสียนซึ่งเปนบุตรบญุธรรมของเขาแสรงทํามารยา
หลอกใหตั๋งโตะและลโิปผิดใจกนั         อองอุนยกนางเตียวเสยีนใหเปนภรรยาของตั๋งโตะ   และนาง
เตียวเสียนใชมารยายัว่ยุใหตั๋งโตะเขาใจวาลโิปลวนลามนาง    ตั๋งโตะเขาใจผดิจึงจะเอาทวนแทงลโิป  
ลิยูมาพบเขา  ลิโปฟองลยิวูาตั๋งโตะจะสังหารตน ลิยจูึงตกัเตือนตั๋งโตะ 
                   ฝายตั๋งโตะใหจดัทหารและพานางเตียวเสียนขึ้นรถไปอยูทีใ่หม     ลิโปและขุนนางไดมา
สงตั๋งโตะ นางเตียวเสียนแสรงทําเปนโศกเศรา ลโิปเห็นนางก็มีความทุกขมากยิ่งขึ้น 
                   อองอุนพูดยัว่ยุใหลิโปโกรธแคนตั๋งโตะ    และใหลิซกรวมมือกับลโิปเพ่ือสังหารตั๋งโตะ 
ลิซกหลอกตั๋งโตะวาพระเจาเห้ียนเตประชวรอยู ขุนนางทั้งปวงปรกึษากันวาจะมอบสมบัติใหตั๋งโตะ 
ตั๋งโตะหลงเชือ่จึงออกเดินทางพรอมกับลซิก   ระหวางทาง ลโิปสังหารตั๋งโตะจนถงึแกความตาย 
 
๔. พระราชพงศาวดารกรุงศรอียธุยา ตอน ขบถธรรมเถียร     
                  หลังจากที่สมเด็จนารายณมหาราชเสด็จสวรรคตไดไมนาน          พระเพทราชาธริาชทรง
ครองราชยสืบตอมา           ธรรมเถยีรขาหลวงเดิมของเจาฟาอภัยทศคดิกอกบฏจึงติดไฝที่ใบหนาซึง่
มองดูแลวคลายกับเจาฟาอภยัทศ แลวชักชวนผูคนใหเขารวมกอกบฏ   ชาวบานท่ีจงรกัภักดีตอเจาฟา
อภัยทศตางกพ็ากันหลงเชื่อวาพระองคยังทรงมีพระชนมชีพอยู  จึงเขารวมกับธรรมเถียรเปนจํานวน
มาก  
                  ธรรมเถียรและพรรคพวกไดยกทัพมาตั้งอยู    ณ   พระตําหนกัพระนครหลวงสามวันแลว
ใหคนสนิทไปนิมนตพระพรหม  ณ  วัดปากคลองชางซึ่งเปนพระที่เจาฟาอภัยทศทรงใหความนับถือ      
แตพระพรหมไมเชื่อและตกัเตือนประชาชนจนทําใหชาวบานบางสวนที่เขารวมกับธรรมเถยีรหนีไป
แตก็มีบางสวนที่เชื่อธรรมเถียร จึงเขารวมกันกอการกบฏ 
                  เมื่อธรรมเถยีรยกไพรพลมาโจมตีกรุงศรีอยุธยา  กรมพระราชวังบวรมหาสรศักดิ์      พระ 
มหาอุปราชทรงใหขุนอินทรธิบาลไปกราบทูลใหพระเพทราชาทรงทราบเหตุ          พระองคทรงตก 
พระทัยจึงทรงจะรับศึกดวยพระองคเอง ฝายพระมหาอุปราชทรงเตรียมการรบและรับสั่งวาจะรับศึก
ที่เพนียด แตเจาพระยาธรรมาคัดคานพระองคจึงทรงเตรยีมรับศึกในกรุง  เมื่อธรรมเถยีรมาถึงเพนยีด 
ไมเห็นใครออกมาตั้งรับ จึงยนือยูฟากขางวัดมรฎปตรงทํานบหนาพระราชวังบวร    พระมหาอุปราช 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๘๗ 
 
ไมเห็นใครออกมาตั้งรับ จึงยนือยูฟากขางวัดมรฎปตรงทํานบหนาพระราชวังบวร    พระมหาอุปราช 
ทรงใหเจาพนกังานบรรจุปนใหญ ณ ปอมมหาชัย       และทรงยิงธรรมเถียรจนไดรับบาดเจ็บสาหัส  
ธรรมเถยีรหนีไปได แตภายหลังทางการจบัตัวไดและถกูสําเร็จโทษ 
 
๕. พระราชพงศาวดารกรุงศรอียธุยา ตอน พระพุทธเจาเสือ 
                  สมเด็จพระเจาอยูหัวกรมพระราชวังบวรหรือหลวงสระศักดิ์      (พระราชโอรสในสมเดจ็
พระนารายณมหาราชและเปนพระราชโอรสเลี้ยงของพระเพทราชา)       ทรงไมพอพระทยัที่เจาพระ
ขวัญพระราชโอรสตางพระมารดามีคนยอมรับนับถือมาก             และทรงเกรงวาจะเปนศัตรูตอราช 

สมบัติของพระองค       กรมพระราชวังบวรจึงทรงออกอบุายใหมหาดเล็กไปเชิญเจาพระขวญัมาพบ
พระองคเพ่ือทอดพระเนตรมาเทศ    เจาพระขวญัซึ่งยังทรงพระเยาวอยูดพีระทัยมากและเสด็จไปพบ
พระเชษฐา เมือ่ทรงเขาไปทีพ่ระตําหนัก             กรมพระราชวังบวรทรงสําเร็จโทษเจาพระขวญัดวย
ทอนจันทน  
                  เมื่อกรมหลวงโยธาทิพพระมารดาของเจาพระขวัญทรงทราบก็ทรงเสยีพระทัยมาก   พระ 
องคทรงนําเรือ่งนี้มาทูลพระเพทราชาซึ่งในขณะนั้นกําลงัประชวรอยู   พระเพทราชาทรงเสียพระทยั
และพโิรธกรมพระราชวังบวรเปนอันมากจงึไมทรงยกพระราชสมบัตใิหกรมพระราชวังบวร       แต 
กลับทรงมอบราชสมบัติใหเจาพระพิชัยสุรนิทรซึ่งเปนพระราชนัดดาของพระองคแทน    ตอมาพระ 
เพทราชาเสด็จสวรรคต เจาพระพิชัยสุรินทรทรงเกรงพระบารมีของกรมพระราชวังบวรจึงทรงถวาย
ราชสมบัติใหกรมพระราชวงับวร    และพระองคทรงสถาปนาตนขึ้นเปนพระมหากษตัริยองคตอมา 
ทรงพระนามวาสมเด็จพระสรรเพชญที่แปดหรือพระพุทธเจาเสือ 
 
๖. ประวตัิศาสตรของกรุงศรอียุธยา ตอน เสียกรุงครั้งที่สอง 
                  ราวปพ.ศ. ๒๓๐๒ พวกแขกพรังคีเดนิเรือสําเภาผิดทางและเขามาจอดที่ทาเมืองมะริด ซึง่       
เวลานั้นเปนอาณาเขตของกรุงศรีอยธุยา และในสําเภานัน้มีพมาโดยสารมาดวย     พวกกรมการเมอืง
มะรดิจับไวแลวมีใบบอกมากราบทลูพระเจากรุงศรีอยธุยา       กษัตรยิกรุงศรีอยุธยาสั่งใหริบเสียส้ิน
และจับพวกพมาไว      เมื่อพระเจาอลองพญาญีมังลอง กษัตริยของเมอืงอังวะทรงทราบจึงมีพระราช
สาสนมาขอวาใหปลอยชาวอังวะ  และถาไมปลอย กรุงศรีอยธุยากับอังวะจะผิดใจกนั           พระเจา
เอกทัศนไมทรงยอมตาม ทําใหพระเจาอังวะยกทพัมา   
                    หลังจากนั้นพมาก็ทําสงครามกบักรุงศรีอยุธยาโดยตีหัวเมืองตาง ๆ      แลวจึงยกพลมาตี
กรุงศรีอยุธยา       จนกระทั่งเขาเมืองทางประตูทิศตะวันออกไดในเวลากลางคืน  พมาฆาฟนผูคนลม
ตายเปนจํานวนมาก   อีกทั้งยังเอาไฟเผาบานเรือนภายในพระนครศรอียุธยาเปนอันมาก    ขณะนัน้มี      
ขุนนางที่รกัชาติบานเมืองและชาวบานรวมกันตั้งคายเพื่อตอสูกับพมา   เชน คายบางระจัน      คาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๘๘ 
 
ของกรมหมื่นพิพิธ    เมืองปราจีณบุรี คายของพระยาจนัทรบรู เปนตน         ตอมากรุงศรีอยธุยาเสีย 
เอกราชใหแกพมาปพ.ศ. ๒๓๑๐ 
                  
๗. พระราชพงศาวดารพมา เลม ๓ ตอนท่ี ๒๙   และเลม ๔ ตอนที่ ๓๐ 
                    พระเจาธีบอมินทรพระราชโอรสของพระเจาเมนดงมินทรทรงครองราชยสมบัติภายใต
การสนับสนนุของพระนางเซมบยูมะอะฉนิ (หรือนางพญาชางเผือก)   ซึ่งเปนพระมเหสีของพระเจา
เมนดงมินทรและเปนพระราชมารดาของพระนางศุภยะญ ี     พระนางศภุยะลัต             และพระนาง
ศุภยะกะเลมินทรามี   เพื่อใหพระเจาธีบอทรงครองราชยอยางราบรื่น             นางพญาชางเผือกและ
พระนางศภุยะลัตทรงกําจดัพระบรมวงศานงุศที่เปนศัตรตูอราชบัลลังก     นางพญาชางเผือกทรงให
พระนางศภุยะยีเปนอรรคมเหสีและใหพระนางศุยะลัตเปนมเหสีฝายซาย       แตพระนางศุยะลัตทรง
พยายามแสดงอํานาจเหนือพระอรรคมเหสีโดยกําจดัพระพี่เลีย้งของพระนาง      อีกทัง้ยังทรงหึงหวง
พระเจาธีบอมากดวย  
                   ตอมาพระนางศยุะลัตทรงมีพระราชธิดาจึงทรงใหมิขิงคญี   หลานสาวของขัมปตหวุนญ ี
มาเปนพระพ่ีเลี้ยง ดวยความงามของมิขิงคญีจึงทําใหพระเจาธีบอมีใจเสนหา        และทรงใหพระยา
นาวมินทราพระสหายของพระองคไปเจรจาขอนางกับขัมปตหวุนญี  พระเจาธีบอจะทรงตั้งพระนาง
ศุภยะลัตเปนอรรคมเหสีและใหมิขิงคญีเปนมเหสีฝายซาย      เมื่อพระนางศุยะลัตทรงทราบจึงคิดหา 
ทางกําจัดพระยานาวมินทราเพราะพโิรธท่ีเปนผูชักพานางมิขิงคญีมาใหพระเจาธีบอ     พระนางทรง
วางแผนใสความวาพระยานาวมินทราเปนกบฏ   พระเจาธีบอทรงเชื่อจงึประหารชีวิตพระสหายของ
พระองค เมื่อพระเจาธีบอทรงเริ่มหางเหินมิขิงคญี      พระนางศุภยลัตทรงสั่งใหประหารมิขิงคญีเสยี 
                  พระเจาธีบอไมทรงใสพระทัยในการบริหารบานเมือง     ทําใหเกิดจลาจลในบานเมืองอยู 
เนืองๆ   ฝายพระนางศุยะลตัก็ทรงแสดงพระราชอํานาจเหนือพระสวามี   และทรงไมเกรงกลัวบารม ี
ของพระราชมารดา         นางพญาชางเผือกจึงคิดจะยกพระนางศุภยะกะเลมนิทรามีใหเปนพระชายา
ของพระนยองมินทรา และใหพระองคทรงครองราชยแทนพระเจาธีบอ            เมื่อพระนางศุภยะลตั
ทรงทราบจึงวางแผนชักนําใหพระนางศภุยะกะเลมนิทรามีเปนพระชายาของพระเจาธบีอเสียกอน 
                  ความสัมพันธระหวางพมากับอังกฤษเปนไปอยางไมสูจะดีนกั      เพราะพระเจาธีบอทรง 
ไมใสพระทัยในการเจรญิสัมพันธไมตรีอยางจริงจงั  และความสัมพันธเปนไปในทางไมดีมากยิ่งขึ้น
เมื่อพมายึดเรือกลไฟของอังกฤษไวเกือบทั้งวันและคุมขังกัปตันเรือดวย           นอกจากนี้พมาขอให
อังกฤษสงพระนยองโอกมนิทรามาใหกษัตรยิธบีอแตอังกฤษไมยนิยอม 
                  พมาจะเจรญิสัมพันธไมตรกีับฝรั่งเศสเพื่อใหฝรั่งเศสชวยเหลือ      และพมาตองการเมือง
มณีปุระคืนจากอังกฤษแตฝรั่งเศสไมไดชวยเหลือพมา                 ตอมาหางบอมเบเบอมาเตรคิงเดอร 
โปเรเชนขององักฤษขอลดหยอนภาษีไมซงุจากพมาแตพมาไมยอม พรอมทั้งสั่งยกเลกิสัญญาการทาํ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๘๙ 
 
การทําปาไม  อังกฤษไมพอใจจึงมีหนังสือใหพมาทําตามที่อังกฤษเรยีกรอง       พระเจาธีบอทรงเห็น
ดวยกับแกงหวุนแมงญี วาควรยอมแกอังกฤษแตพระนางศุภยะลัตไมทรงยนิยอม  อังกฤษจึงประกาศ
สงครามกับพมา   พมาพายแพ         อังกฤษเชิญพระเจาธีบอ และพระบรมวงศานุวงศเสด็จออกนอก
ประเทศ   เมื่อพมาขาดกษัตรยิบานเมืองจึงเกิดจลาจล         มีผูที่คิดตั้งตนเปนกษัตริยและมีขุนนางที่
จงรกัภกัดีตอราชวงศคิดตอสูกับอังกฤษ แตก็ทําไมสําเรจ็    ตอมาพมาตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ 
 
๘. พระราชพงศาวดารพมา เลม ๔ ตอนที่ ๓๒         
                  มีชาวพมาสวนหนึ่งกอจลาจลเพื่อกอบกูบานเมือง            ทําใหทหารอังกฤษที่ไมชํานาญ
ภูมิประเทศ บาดเจ็บและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก  
                   ตอมาอังกฤษเสริมกองกําลังทหาร       และปราบชาวหัวเมอืงพมาดวยการริบศาสตราวธุ
ดวย   เซอเฟรเดอริกโรเบอต  ผูบญัชาการกองทัพอังกฤษไดวางแผนจัดแตงกองทัพพิเศษ       และยก
พลไปตพีมาพวกใหญ ๆ และไดผลดี      แตอยางไรก็ตามพลเมืองของพมาไดเอาใจชวยพวกกูชาติจงึ
ทําใหการปราบปรามยังไมเปนผลสําเรจ็ 
                  ตอมาในปพ.ศ. ๒๔๓๐ กองพมาที่ตั้งตัวเปนใหญตางแตกพาย          กลายเปนกองนอยๆ 
หลายกอง แมจะเปนกองนอย ๆ แตก็ตั้งมัน่อยูในหมูบานนั้น ๆ     และตอสูกับทหารอังกฤษอยางสุด
ความสามารถ   จนกระทั่งมกีารใชทหารมาของอังกฤษซึ่งสามารถรุกไลทหารพมาไดทันทวงที   จน
กลางปพ.ศ. ๒๔๓๐        รัฐบาลอังกฤษไดปราบปรามการจลาจลเปนผลสําเรจ็ และมกีารจัดราชการ
เมืองพมาตอนบนและลาง    สวนหัวหนาทีก่อจลาจลนั้นบางสวนไดถกูจับบาง   บางสวนก็หนีไปได 
และบางสวนยอมสวามิภักดิต์ออังกฤษ  
                   
๙. ตํานานเรือ่งทาวกกขนาก(เมืองลพบรุี)                  
                  ทาวกกขนากเปนยักษตนสุดทายท่ีตอสูกับพระราม         พระรามทรงใชคันศรทําดวยเขา
กระตาย    สายศรทําดวยหนวดเตา      และลูกศรทําดวยหญาปลอง         แลวแผลงไปยังรางของทาว
กกขนากพรอมกับใหศรนัน้ปกอกและตรึงยักษไวบนยอดเขา       ฤทธิศ์รทําใหทาวกกขนากกระเดน็
ขามมหาสมุทรอินเดียมาตกลงบรเิวณที่เรยีกวา “ เขาวงพระจันทร ”  
                  ทุก ๆสามปลูกศรจะคลายความแนนลง       และหากศรหลดุเมื่อใดทาวกกขนากกจ็ะกลบั
ฟนคืนชีวติขึ้นมากินคนหมดเมือง     พระรามจึงทรงใหไกแกวมาเฝาดูเหตุการณอยู       ถาศรเขยื้อน
เมื่อใด ใหไกแกวขันขึ้นเปนสัญญาณใหหนุมานไดยิน       จะไดเหาะมาตอกศรใหแนนดังเดิม ขณะ
ตอกศรจะเกิดประกายไฟกระเด็นลกุไหมเมืองลพบรุี        และเชื่อกนัวาทุก ๆสามปมกัจะมไีฟไหม
ใหญที่ลพบุรีครั้งหนึ่งเสมอ   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๙๐ 
 
                  ทาวกกขนากมลีกูสาวคนหนึ่งช่ือนางประจันทร            นางพยายามทําทกุวิถีทางที่จะให
ทาวกกขนากฟนคืนชีพ          บางครั้งถึงกบัแปลงรางเปนสาวสวยมาขอซื้อนํ้าสมสายชูจากชาวเมือง   
แตไมมีใครใหเพราะเกรงวาถาเอาน้ําสมสายชูราดที่ศรแลวทาวกกขนากจะฟนขึ้นมา   ในที่สุดนางก็
ตรอมใจตาย   
 
๑๐. นิทานทองถิ่น เรื่องนางนากพระโขนง  
                  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว      นายอําเภอชื่อขุนศรมีีธิดาชื่ออําแดง
นาก และอาศยัอยูที่ปากคลองพระโขนง         อําแดงนากเปนภรรยาของนายชุม  ตวัโขนทศกรรฐใน
พระเจาบรมวงศเธอจาวฟากรมหลวงพิทักษมนตรี   อําแดงนากมีครรภและคลอดบุตรจนถึงแกกรรม 
สามีนําศพอําแดงนากนําภรรยาไปฝงไวท่ีปาชาวัดมหาบุศย        
                    นายชุมเปนคนมัง่มี   บุตรนายชุมมีชายหญิงหลายคน   พวกเขาหวงสมบัติของบิดาและ
เกรงวาถาบิดาจะมีภรรยาใหมจะทําใหทรพัยรอยหรอ      จึงทําอุบายใชคนไปขวางปาชาวเรือตามลํา
คลองริมปาชาที่ฝงศพอําแดงนาก  และปลอมตนเปนวิญญาณอําแดงนาก     รวมทั้งหลอกใหคนกลัว
ทั่วท้ังลําคลองพระโขนง เพ่ือจะไมใหผูหญิงอยากมาเปนภรรยานายชุม 
 
๑๑. นิทานอิงบุคคลท่ีมีอยูจริงในสมัยของผูประพันธ เรือ่ง ตาอนิเทวดา 
                  พระอินบวชอยูในวัดสวนสวรรค       วนัหนึ่งหลวงพอคงซึ่งมีวิชาไดมาที่วัดสวนสวรรค        
พระอินจึงตามไปเรยีนวิชากบัทานท่ีถ้ําเขากบ  จังหวัดนครสวรรค อยู  ๗ ป      เมื่อเรยีนจบแลวพระ
อินจะกลับมาอยูวัดสวนสวรรค        กอนที่จะกลับวัด พระอนิไดบริกรรมคาถาจนหายตัวไดและมา
ปรากฏกายที่วดั  พระอินฝกฝนจิตอยูที่ปาชาทั้งกลางวันและกลางคืน 
                  ตอมาพระเอี่ยมซึง่เปนเพื่อนของพระอินไดมาขอหวยกับพระอินและถกูรางวัล           จึง
ลาสิกขาไปเปนเศรษฐีชาวสวน       เมื่อชาวบานรูวาพระเอี่ยมถกูหวย ตางพากันมาหาพระอินเพื่อขอ
หวย เมื่อถกูรบกวนมาก  พระอนิจึงลาสิกขาแตก็ยังอาศยัอยูในปาชา    ทิศอินแกลงทาํตัวบา ๆ บอ ๆ
ชาวบานคิดวาทิศอินเสียสติเลยไมมารบกวนเขาอีก 
                  ทิศอินใชวิชาทีเ่รยีนมาแสดงปาฏิหาริยตาง ๆ   เชน       ดื่มเหลากับเพ่ือนทีร่านแลวทําให
เหลาในไหพรองโดยที่เจาของรานไมเห็นวามีใครมาเอาเหลาไปดื่ม       ทิศอินปราบเสือสมิงที่มากิน
หญิงชาวบานจนเสียชีวิต   และเหาะลอยบนอากาศได     หลังจากนัน้ใคร ๆตาง ก็เรยีกเขาวา “ ตาอิน
เทวดา ”     และเมื่อเขาไปซื้อผากใ็ชคาถาอาคม     ทําใหเจาของรานเห็นวาผามีตําหนิเพราะถกูปลวก
กัด จึงขายผาใหทิศอินในราคาถูก     นอกจากนี้ทิศอินยงัทําปาฏิหารยิดวยการหายตวัใหชาวบานเห็น
อีกดวย 
                   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๙๑ 
 
๑๒ . นวนยิาย เรื่อง ผูชนะสบิทิศ ตอน ลกูรวมนม 
                  ในดินแดนภกุามประเทศ ประมาณพ.ศ. ๒๐๗๓พระเจามหาสิริชัยสุระ กษัตริยของตองอู
มีราชธดิาซึ่งเกดิจากพระอัครมเหสีที่ส้ินพระชนมแลวช่ือตละแมจันทรา     และมโีอรสที่ประสูติจาก
พระราชเทวีอีกองคหนึ่งช่ือมังตรา   ท้ังสองมีแมนมคนเดียวกันช่ือเลาชี       แมนมเลาชีมีบุตรชายชือ่
จะเดด็   จันทรา   มังตรา  และจะเด็ด    ไดมีความเปนอยูรวมกันจึงสนทิสนมกันมาก และเมื่อเติบโต
ขึ้นตละแมจนัทราทรงรกัใครอยูกับจะเด็ด               มังตราทรงรักจะเดด็มากจึงทรงอิจฉาที่จะเดด็ไป
สนิทสนมกับพระเชษฐภินีมากกวาพระองค     มังตราทลูเรื่องนี้ตอพระราชเทวี พระราชเทวีทรงเห็น
วาไมสมควรทีจ่ะเดด็และจันทราสนิทสนมกันเกนิไป             จึงทรงแยกจันทรากลับไปไวเสยีในวงั 
และ ๑๐ วนัตอหน่ึงครั้งจึงจะใหมาเยีย่มแมนมเลาชีเสยีครั้งหนึ่ง 
                  วันหนึ่งมังตราทรงเลนสกาและแพซ้ําอยูหลายกระดาน   ทรงอารมณเสีย   เมื่อมาถึงเรือน
พระนมจึงทรงทราบวาจันทราทรงลอบมาพบกับจะเด็ด            มังตราทรงนําเรื่องไปทลูพระราชเทวี 
พระองคทรงจบัได จึงทลูฟองพระเจาตองอ ู  พระเจาตองอูทรงส่ังใหเฆีย่นจะเดด็แลวใหเนรเทศ  แต 
มังตรารีบไปแจงแกพระสังฆราชกโุสดอ  พระสังฆราชไดทูลขอบิณฑบาตโทษเนรเทศไวได จะเดด็
ถูกขับออกไปเปนพนักงานผูนอยอยูในกรมวัง             และถูกส่ังหามไมใหไปมาหาสูมารดาของตน       
แตถึงกระนัน้จะเดด็กย็ังเล็ดลอดเขาไปฝายในเพื่อลอบพบจันทรา 
 
๑๓.  เทพนิยายตะวันตก เรือ่ง The Enchanted Doll   
                  จาคอบ  เปนชางแกะสลักตุกตาไมที่ผีมือ                 เขาแกะสลักไมรูปหญงิสาวแสนสวย      
จาคอบตั้งรานอยูตรงกันขามกับรานของ แอนโทนี สตัฟฟ ชางโลหะ        จาคอบรูสกึอิจฉาโทนีมาก
เพราะคิดวาโทนีขายสินคาไดราคามากกวาตน  
                 วันหนึ่งจาคอบไดเขาไปในปาแหงหน่ึง  และไดพบกับเทพธิดาแหงความมืดมิดของจติใจ        
ที่ช่ือวามาลิซ  เธอไดมอบตุกตาไมมะเกลือตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่งให และเรียกมันวา The Enchanted Doll   
หรือตุกตาที่นาหลงใหล   เทพธิดายุยงใหจาคอบเปนคนขี้อิจฉามากยิ่งขึ้น      พรอมท้ังยังบอกดวยวา
ตุกตาที่เธอใหมานั้นจะเปนส่ือท่ีจะชักนําเธอใหมาพบกบัเขาดวย     ตอมาจาคอบก็ยิง่รูสึกอิจฉาโทน ี
มากยิ่งขึ้น จาคอบโออวดวาตนขายสินคาไดราคาดี           แตโทนีกลับไมรูสึกอิจฉาเพือ่นของเขาเลย   
นอกจากนี้เขายังทํางานหนักเพื่อหาเงินมาไถหนี้ใหบิดาของเขาดวย     
                  เทศมนตรีเคอรซเีปนเจาหนี้ของบิดาของโทน ี     เขารูสึกชืน่ชมในความกตัญูของโทนี      
จึงยกยองเขาจนทําใหเขาไดรับการยอมรับจากบุคคลที่มช่ืีอเสียงในสังคม        ซึ่งสงผลใหจาคอบยิง่
อิจฉาเพื่อนของเขามากยิ่งขึ้น     เขายิ่งอิจฉาเพื่อนมากขึ้นเมื่อทราบวาบุตรสาวของเทศมนตรีที่ช่ือวา
โดโรธี นั้นชอบพอกับโทนี             และทุก ๆ  ครั้งท่ีจาคอบอิจฉาเพื่อนเขาจะพบแตสิ่งเลวรายเสมอ     
The Enchanted Doll  เปนสื่อใหเทพธิดามาลิซไดมาพบจาคอบ   และเมือ่เขาคิดวาจะ ไมอิจฉาเพื่อน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๙๒ 
 
และอยากทําลายตุกตานัน้เสยี เทพธิดากจ็ะลงโทษเขา รวมทั้งแสดงอาการโกรธเกรี้ยวดวย   
                  วันหนึ่งไฟไดไหมรานของโทนีขณะนั้นโทนีไมอยูราน        จาคอบไมยอมชวยดับไฟจน
ไฟลกุลามมายงัรานของจาคอบ จาคอบไดรับบาดเจ็บและทรพัยสินเสยีหายมาก      หลังจากนั้นโทนี 
กลับมาและไดใหความชวยเหลือจาคอบอยางเต็มท่ี           จาคอบสํานึกไดจึงเลกิอิจฉาโทนแีละThe 
Enchanted Doll  ไดอันตรธานหายไปดวย        จาคอบตั้งใจทําตุกตาอกีครั้งหนึ่งและตุกตาของเขามี
ช่ือเสียงมากอกีทั้งยังไดจัดการแสดงในสถานที่ท่ีมีช่ือเสียงของกรุงลอนดอนดวย                            
                   
๑๔.  นวนิยายแปลจากตะวันตก เรือ่ง ความพยาบาท 
                   เคานฟาบีโอ โรมานี มีเพื่อนสนิทที่สุดเปนจติรกรหนุมช่ือ กีโด เฟอรรารี    เคานฟาบโีอ   
ดําเนินชวีิตอยางสงบ โดยไมสนใจหญิงคนใด จนกระท่ังเดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๒๔  เขาไดพบ
กับนีนนา      และสูขอเธอเปนภรรยา หนึง่ป หลังจากสมรส   นีนนาใหกําเนิดบุตรสาวชื่อวาสเตลลา 
                  ในป   พ.ศ.  ๒๔๒๗  เกดิอหิวาตกโรคระบาดในเมืองเนเปลส        เคานฟาบีโอพยายาม
ชวยเด็กชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตดวยโรคน้ี      เขาจึงพลอยติดโรคไปดวยและปวยหนักจนสลบไป   มี
คนเขาใจวาเขาเสียชีวิตแลวจึงนํารางเขาใสโลงศพเอาไปบรรจุในสุสานของตระกลู 
                  ฟาบีโอฟฟนขึ้นมาในอุโมงคเก็บศพ  ระหวางที่พยายามหาทางออกไดเผอิญไปพบสมบัติ
ที่โจรเอามาซอนไว     เขาจงึหนีออกไปไดทางโพรงลับที่โจรใชเปนทางเขาออก       ดวยความตกใจ 
กลวั และความทุกขทรมานทําใหเขามีผมหงอกขาวโพลนเต็มศีรษะ          และเมื่อเขากลับมาถึงบาน    
เขาหวังวาภรรยาจะดีใจท่ีเขายังไมเสียชีวิต      แตกลับกลายเปนวาภรรยาของเขาและกโีดไดลกัลอบ
เปนชูกัน       นอกจากนี้เขายังทราบวาภรรยาหวังทรพัยสมบัติและความมีหนามีตาในสังคมเทานั้น  
ฟาบีโอจึงคดิแกแคนเพ่ือนรกัและภรรยาใหสาสม 
                  ฟาบีโอออกจากเมืองเนเปลสไปยังเมืองปาเลอรโม    เขาปลอมชื่อและรปูรางหนาตาเสีย
ใหม โดยใชช่ือวาเคานตเซซาเร โอลวิา   หลังจากนั้นจึงกลับมาเมืองเนเปลสอีกครั้ง หน่ึง       เขาผกู
มิตรกับกโีดและใชของกํานลัเพื่อสรางความสนิทสนมกับนีนนา       ตอจากนั้นเขาไดประกาศหมัน้
กับนีนนาตอหนากโีด  กโีดโกรธมากจึงทาดวลปนกับฟาบีโอ        กโีดพลาดทาและเสียชีวิต ฟาบโีอ
แตงงานกับนนีนา 
                    ในคืนแตงงาน  ฟาบีโอหลอกนีนนาใหไปยงัอุโมงคเก็บศพ    พรอมทั้งเลาความจริงให
เธอฟง  นนีนาคิดจะหนีแตถกูกอนหินถลมทับ และเสียชีวิต         ฟาบโีอออกจากอิตาลีและมาพํานัก
ในเมืองไทย 
 
๑๕.   บทละครตะวันตก เรือ่งThe Merchant of Venice   
        อันโตนิโยเปนคนที่มจีติเมตตาตอผูอ่ืน  เขามีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อบัสสานิโย  วนัหนึ่งบัสสานิโย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๙๓ 
 
มาขอยืมเงินอันโตนิโย ๓๐๐๐ ดกูัต เพ่ือไปพบกับนางปอรเชยีซ่ึงเปนหญิงที่เขาหลงรกั    แตเวลานัน้
อันโตนโิยไมมีเงินติดตวั  เขาคาดวาในไมชาจะไดรับเงนิจากเรือสินคาของเขา      ดังน้ันเขาจึงไปขอ
กูเงินจากไชลอ็ก    ไชล็อกมอีาชีพปลอยเงินกูและคดิดอกเบี้ยในราคาแพง            ใคร ๆ ตางก็พากัน 
เกลยีดชังเขารวมทั้งอันโตนโิยดวย            ไชล็อกตองการแกแคนอนัโตนิโยที่เกลยีดชังเขาจึงใหเงนิ
แกอันโตนโิดยไมคิดดอกเบีย้         แตมีเง่ือนไขวาถาอันโตนโิยไมใชเงินตามกําหนด อันโตนโิยตอง
เชือดเนื้อริมหัวใจใหไชล็อก   ๑ ปอนด  
                   ฝายบัสสานิโยเมือ่ไดเงินแลวกอ็อกเดินทางไปหาปอรเชียทันที      สวนปอรเชียน้ัน บดิา 
ไดสั่งไวกอนเสียชีวิตวา    ผูใดก็ตามที่สมัครเปนคูครองของนางจะตองเลือกใหไดหีบท่ีมีรูปปอรเชีย
อยูขางใน  ในจํานวนหีบ ๓ ใบท่ีมีอยู   มีชายหลายคนมาเลือกหีบแตเลอืกผิด   เผอิญบัสสานิโยเลือก
ไดหีบที่มีรูปนางปอรเชยีอยูขางใน เขาจึงจะไดแตงงานกับปอรเชีย 
                   ตอมาอันโตนโิยไดแจงแกบัสสานิโยวา       เรือของเขาหายไปในทะเลจึงไมมีเงินมาคืน
ไชล็อกไดตามกําหนดเวลา     บัสสานิโยนําเงินมาใชหน้ี แตไชล็อกไมยนิยอมและอางวาเลยกําหนด
ชําระหนีแ้ลว และนําเรื่องนีไ้ปแจงความกบัศาล             ปอรเชียคิดหาทางชวยอันโตนิโยจึงไปขอคาํ 
แนะนําจากเบลลานิโย   
                    เมื่อมีการพจิารณาคดีความ   ปอรเชียสวมเสื้อเนติบัณฑิตและนําวาความแทนเบล็ลารโิย     
ปอรเชียแกคดวีาไชล็อกเชือดเนื้อ อันโตนโิยไดแตตองไมใหมีโลหิตไหลแมแตหยดเดียว       และจะ
เชือดเนื้อเกิน ๑ ปอนดไมไดเปนอันขาด เพราะในสัญญาวาไวเชนนัน้           ถาไมเปนไปตามสัญญา
ไชล็อกจะตองถูกประหารชีวติ และถกูริบสมบัติทันทีเพราะมีเจตนาจะฆาพลเมืองเวนิส        ไชล็อก
ยอมแพคดี  และยอมใหริบทรัพยสมบัติกึง่หนึ่ง  พรอมทั้งเปลี่ยนมานบัถือคริสตศาสนา    อันโตนิโย
พนโทษ และเรือสินคาของเขาที่หายไปไดกลับคืนมา อันโตนโิยไดแตงงานกับเปอรเชยี 
 
๑๖. อุปรากรตะวันตก เรือ่ง มาดามบตัเตอรฟลาย 
                  พิงเตอรตันนายทหารอเมรกิันกบัโจโจซังหญงิสาวชาวญี่ปุนจดทะเบียนสมรสกัน    และ 
โจโจซังหันมานับถือศานาคริสต      ญาตพิี่นองของโจโจซังประณามการเปลีย่นศาสนาของเธอ แต
พิงเคอรตนัไดปลอบใจโจโจซังเพื่อใหคลายความทุกขโศก 
                 หลังจากใชชีวิตอยูรวมกนัไดไมนาน     พิงเคอรตันถูกเรยีกตวักลับประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ตอมาโจโจซังก็คลอดบุตรชาย               ชารปเลสไดมาหาโจโจซังเพื่อแจงขาวการแตงงานใหมของ
พิงเคอรตนั ขณะนัน้เจาชายยะมะโดะริมาหาโจโจซังเพ่ือเกลีย้กลอมใหเธอแตงงานกับเขา หลังจากที่
เจาชายยะมะโดะริกลับไปแลว     ชารปเลสไดนําจดหมายของพิงเคอรตันเขียนมาอานใหโจโจซังฟง 
แตโจโจซังไมเขาใจขอความในจดหมาย        ชารปเลสจึงบอกเปนนัย ๆ  และแนะนําใหเธอแตงงาน
กับเจาชายยะมะโดริ      คําแนะนํานี้สรางความไมพอใจแกโจโจซังมาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๙๔ 
 
                  โจโจซังเห็นเรือรบของพิงเคอรตันแลนเขามาจอดเทียบทา     เธอจึงสั่งซุสุกิ สาวใชใหนํา
ดอกไมมาตกแตงบานใหสวยงามและขอใหซุสุกิชวยแตงตัวใหเธออยางงดงามที่สุด  โจโจซังรอคอย
สามีของเธอจนดึกแตกย็ังไมมีวี่แววของพิงเคอรตนั 
                  วันรุงขึ้นพิงเคอรตันเดินทางมาพรอมกับเคทซึ่งเปนภรรยาคนใหม        เคทไมกลาเขาไป 
ในบาน ขณะนั้นโจโจซังกําลังพักผอนอยู       พิงเคอรตนัรูสึกเสยีใจและสํานกึผดิในการกระทําของ
ตัวเอง   ฝายโจโจซังเมื่อทราบวาพิงเคอรตันแตงงานใหม เธอเสียใจมากจึงเชือดคอตัวเอง     ในเวลา
นั้นพิงเคอรตนัไดกลับมาทีบ่านของโจโจซังอีกครั้งหน่ึง  เขาไดเห็นโจโจซังกําลังสัง่เสียเรื่องลูกแลว
ก็ส้ินใจ 
 
๑๗. นิทานอาหรับ เรือ่ง อาลีบาบา 
                    อาลีบาบาเปนคนที่มีฐานะยากจน    เขามีพี่ชายคนหนึ่ง ช่ือกาซิม        วันหนึ่งอาลีบาบา
เขาไปตัดกิ่งไมแหงในปาและพบโจรส่ีสบิคนกําลังนําทรัพยสินเงินทองเขาไปในถ้ํา       อาลีบาบาจํา
คาถาที่เปดปดถ้ําได  เมื่อโจรไมอยูจึงแอบเขาไปในถ้ําแลวนําทรัพยสินบางสวนกลับมาบานของเขา        
                    ภรรยาของอาลบีาบามาขอตาชั่งจากภรรยาของกาซิมเพ่ือช่ังทองคํา   ภรรยาของ กาซิม
นําขี้ผึ้งกับน้ํามันมาทาที่ตาชั่งและพบวามทีองคําติดอยู      กาซิมคาดคั้นกับอาลีบาถึงทองคําที่ไดมา       
อาลีบาบาบอกความจริงกับกาซิม เขาจึงไปที่ถ้ําและขโมยจะเอาทองออกมา    แตกาซมิลืมคาถาเปด
ประตถู้ํา ขณะนั้นโจรกลับพอดีจึงฆาเขาตาย       อาลีบาบาออกตามหากาซิมและทราบวากาซิมตาย
แลว  อาลีบาบานําสมบัติออกมาจากถ้ํา 
                  อาลีบาบาใหสาวใชช่ือมอรเกียนาฝงศพกาซิม     มอรเกยีนาไปที่รานชางเส้ือเพื่อใหทําผา
คลุมศพใหกาซิมและฝงศพเขา       ฝายโจรพยายามสืบหาคนขโมยสมบัติและทราบวาอาลีบาบาเปน
ขโมยโดยสืบจากชางเย็บเส้ือ    ตอมาหัวหนาโจรปลอมตนเปนพอคามาฆาอาลีบาบา   เขาสั่งลูกนอง
ใหซอนในโอง มอรเกยีนาทราบวามโีจรซอนอยูจึงเอาน้าํมันท่ีตมจนเดอืดมาราดรดโจรจนตายหมด 
สวนหัวหนาโจรไมตายและไดมาตีสนิทกบัหลานชายของอาลีบาบา   อาลีบาบาจําหัวหนาโจรไมได
แตมอรเกียนาจําได    ระหวางรับประทานอาหารเย็น     มอรเกยีนาออกมาเตนระบําและซอนมีดไว    
พอโจรเผลอจงึสังหารโจรตาย          อาลีบาบาชื่นชมในความกลาหาญของเธอจึงใหเธอแตงงานกับ
หลานชาย  หลงัจากนั้นเขาไดกลับไปที่ถ้ําและไปเอาสมบัติทั้งหมด  
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๒๙๖ 
 

ภาคผนวก ง  เนื้อเรือ่งของบทละครรองท่ีมีโครงเรือ่งมาจากเรือ่งเดิม 
 
๑. ราชาธริาช ตอน มะสะลุมครองเมือง 
                  มะกรานเจาเมืองกรานยกทหารมาปลนทัพพระเจาราชาธิราชซึ่งตั้งอยูนอกเมือง   พระเจา 
ราชาธริาชพิโรธมาก   และตรัสวาถาใครตัดศีรษะมะกรานไดกจ็ะพระราชทานรางวัลให    มะสะลุม 
จึงออกอุบายสงัหารมะกราน          เขาถือชะลอมทีใ่สหมอขาวแลวลอบไปหามะกรานพรอมทั้งบอก
วาตนตัดศรีษะทหารของพระเจาราชาธริาชไดและอยูในชะลอมใบนี้            เมื่อมะกรานกมตัวลงมา
มะสะลุมตัดศรีษะของมะกรานเสีย   แลวนาํใสชะลอมพรอมทั้งหลอกทหารของมะกรานวามะกราน
ใหนําศีรษะทหารของพระเจาราชาธริาชไปเสียบประจาน       หลังจากนั้นจึงหนีกลับมายังคายทหาร
ของตน   พระเจาราชาธริาชทรงชมเชยมะสะลุม         แตยงัไมไดพระราชทานรางวัลเพราะมะสะลมุ 
กระทําการโดยไมแจงพระองคกอน  
           พระเจาราชาธริาชพระราชทานนางเกษราใหแกมะสะลุม     และทรงใหเขาครองเมืองตึกคลา
ดวย            ในตอนแรกนางเกษราปฏิเสธ แตภายหลังกย็ินยอม พระเจาราชาธิราชทรงใหสมิงพัชชะ
มอมเหลามะสะลุม           และทรงใหนางเกษรามาปรนนิบัติมะสะลุมดวย   มะสะลมุแสดงความรกั
ตอนางเกษรา 
 
๒. ราชพงษาวดารพมา ยุค ราชาธฤิทธิ์ ตอนพิศพมาหึง 
                    สมเด็จพระเจาฝรั่งมังตรีทรงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดี    และทรงพาพระนางมังคละเทวี
ไปดวย    กองทัพของพระเจาฝรั่งมังตรแีตกพาย   ชางทรงของพระนางมังคละเทวีตื่นและหนีเขาไป
ในปา    พระนางมังคละเทวทีรงพลัดตกจากหลังชาง      ฉางกายซึ่งหนีทัพมอญมาไดมาพบและชวย
พระนางไว     
                    หลังจากนั้นอีกยีส่ิบวัน        ฉางกายไดนําพระนางมังคละเทวีไปสงยังพระราชมณเฑยีร       
พระเจาฝรั่งมังตรีทรงดีพระทัยที่ไดพบมเหสี      แตก็ทรงหวาดระแวงฉางกายวาจะมีจิตปฏิพัทธพระ
มเหสี      วันหนึ่งพระเจาฝรั่งมังตรีเสด็จไปหาพระนางมังคละเทวี              และพระนางทรงเผลอทํา
กรรไกรคีบหมากหนีบนิ้วพระหัตถแลวทรงรองวาฉางกายเอยชวยดวย         พระเจาฝรั่งมังตรีดํารวิา
พระนางมีจิตปฏิพัทธฉางกายจึงถอดพระยศออกจากทีพ่ระมเหสี     แลวใหนําตวัฉางกายไปประหาร      
กอนที่จะถกูประหารครอบครัวของฉางกายไดมาหาฉางกายและแสดงความโศกเศราอาลัยดวย 
 
๓. ราชพงษาวดารจนี ยุค สามกก ตอน ตั๋งโตะหลงกลนางเตียวเซี่ยน  
                  วั่งยุนขุนนางทีภั่กดีตอพระเจาเฮี่ยนเตคิดกําจดัตั๋งโตะ     ตั๋งโตะเปนเอกอัครมหาเสนาบดี
ที่มีนิสัยพาลและไมเกรงพระบารมีของกษตัริย     บรรดาเหลาขุนนางในเมืองหลวงไมมีใครสามารถ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๙๗ 
 
กําจัดตั๋งโตะได              วั่งยุนจึงใหนางเตยีวเซ่ียนซึ่งเปนบุตรบญุธรรมของเขาแสรงทํามารยาหลอก
ใหตั๋งโตะและลี่โปผดิใจกัน     วั่งยุนยกนางเตียวเซี่ยนใหเปนภรรยาของตั๋งโตะ   และนางเตียวเซี่ยน
ใชมารยายัว่ยุใหตั๋งโตะเขาใจวาลีโ่ปลวนลามนาง    ตั๋งโตะเขาใจผิดจึงจะเอาทวนแทงลี่โป  ลยิูมาพบ
เขา  ลโิปฟองลิยวูาตั๋งโตะจะสังหารตน ลยิูจึงตักเตือนตัง๋โตะ 
                   วั่งยุนพูดยัว่ยใุหลี่โปโกรธแคนตั๋งโตะ       และใหลิซกรวมมือกับลโิปเพ่ือสังหารตั๋งโตะ 
ลิซกหลอกตั๋งโตะวาพระเจาเฮี่ยนเตประชวรอยู ขุนนางทัง้ปวงปรกึษากนัวาจะมอบสมบัติใหตั๋งโตะ 
ตั๋งโตะหลงเชือ่จึงออกเดินทางพรอมกับลซิก       ระหวางทาง ลีโ่ปสังหารตั๋งโตะจนถึงแกความตาย 
 
๔. ขบถธรรมเถียร     
                  ในสมัยของพระเพทราชาธริาช         ธรรมเถยีรขาหลวงเดิมของเจาฟาอภยัทศคิดกอกบฏ
จึงติดไฝที่ใบหนาซ่ึงมองดูแลวคลายกับเจาฟาอภยัทศ แลวชักชวนผูคนใหเขารวมกอกบฏ   ชาวบาน
ที่จงรกัภกัดีตอเจาฟาอภยัทศตางก็พากนัหลงเชื่อวาพระองคยังทรงมพีระชนมชีพอยู    จึงเขารวมกับ
ธรรมเถยีรเปนจํานวนมาก  
                  ธรรมเถียรและพรรคพวกไดยกทัพมาตั้งอยู    ณ   พระตําหนกัพระนครหลวงสามวันแลว
ใหคนสนิทไปนิมนตพระพรหม  ณ  วัดปากคลองชางซึ่งเปนพระที่เจาฟาอภัยทศทรงใหความนับถือ      
แตพระพรหมไมเชื่อและตกัเตือนประชาชนจนทําใหชาวบานบางสวนที่เขารวมกับธรรมเถยีรหนีไป
แตก็มีบางสวนที่เชื่อธรรมเถียร จึงเขารวมกันกอการกบฏ 
                  เมื่อธรรมเถยีรยกไพรพลมาโจมตีกรุงศรีอยุธยา       กรมพระราชวังบวรมหาสรศักดิ์ พระ
มหาอุปราชทรงเตรียมการรบ และรบัสั่งวาจะรับศึกที่เพนียด     แตเจาพระยาธรรมาคัดคานพระองค
จึงทรงเตรยีมรบัศึกในกรุง  เมื่อธรรมเถยีรมาถึงเพนียดไมเห็นใครออกมาตั้งรับ จึงยนือยูฟากขางวดั
มรฎปตรงทํานบหนาพระราชวังบวร    พระมหาอุปราชไมเห็นใครออกมาตั้งรับ จึงยนือยูฟากขางวดั 
ทรงใหเจาพนกังานบรรจุปนใหญ ณ ปอมมหาชัย        และทรงยิงธรรมเถียรจนไดรับบาดเจ็บสาหัส  
ธรรมเถยีรหนีไปได แตภายหลังทางการจบัตัวไดและถกูสําเร็จโทษ 
 
๕. พระพุทธเจาเสือ 
                  สมเด็จพระเจาอยูหัวกรมพระราชวังบวรหรือหลวงสรศกัดิ์        (พระราชโอรสในสมเดจ็
พระนารายณมหาราชและเปนพระราชโอรสเลี้ยงของพระเพทราชา)       ทรงไมพอพระทยัที่เจาพระ
ขวัญพระราชโอรสตางพระมารดามีคนยอมรับนับถือมาก             และทรงเกรงวาจะเปนศัตรูตอราช 

สมบัติของพระองค       กรมพระราชวังบวรจึงทรงออกอบุายใหมหาดเล็กไปเชิญเจาพระขวญัมาพบ
พระองคเพ่ือทอดพระเนตรมาเทศ    เจาพระขวญัซึ่งยังทรงพระเยาวอยูดพีระทัยมากและเสด็จไปพบ
พระเชษฐา เมือ่ทรงเขาไปทีพ่ระตําหนัก             กรมพระราชวังบวรทรงสําเร็จโทษเจาพระขวญัดวย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๙๘ 
 
ทอนจันทน  
                  เมื่อกรมหลวงโยธาทิพพระมารดาของเจาพระขวัญทรงทราบก็ทรงเสยีพระทัยมาก   พระ 
องคทรงนําเรือ่งนี้มาทูลพระเพทราชาซึ่งในขณะนั้นกําลงัประชวรอยู   พระเพทราชาทรงเสียพระทยั
และพโิรธกรมพระราชวังบวรเปนอันมากจงึไมทรงยกพระราชสมบัตใิหกรมพระราชวังบวร       แต 
กลับทรงมอบราชสมบัติใหเจาพระพิชัยสุรนิทรซึ่งเปนพระราชนัดดาของพระองคแทน    ตอมาพระ 
เพทราชาเสด็จสวรรคต เจาพระพิชัยสุรินทรทรงเกรงพระบารมีของกรมพระราชวังบวรจึงทรงถวาย
ราชสมบัติใหกรมพระราชวงับวร         พระรามเดโชซึ่งจงรักภักดีตอราชวงศของพระนารายณไดมา
ถวายตวัตอกรมพระราชวังบวร  พระองคทรงสถาปนาตนขึ้นเปนพระมหากษัตรยิองคตอมา     ทรง
พระนามวา สมเด็จพระสรรเพชญทีแ่ปดหรือพระพุทธเจาเสือ 
 
๖.  เลือดอยธุยา(หวลใหใจหาย) 
                  กรงุศรีอยธุยาถกูทหารพมาทําลาย  พล  จันทน  สองสามีภรรยา    และพลู ผูเปนบุตรชาย
ไดเขามาดูซากปรักหักพังดวยความเสียใจ        ชาวบานมะขามพุมท่ีหนพีมาไดมาดูความสูญเสียของ
กรุงศรีอยุธยาดวย       ระหวางนั้นมังยอนายทหารพมาไดตามมาสังหารและจับชาวบานบางสวนไป
เปนเชลย     พลตอสูกับทหารพมาจนไดรบับาดเจ็บ มังยอจับจันทนและพูลไป  เขานาํจันทนและพูล
ไปเลี้ยงดูเปนภรรยาและบตุรของเขา      จนัทนเปลี่ยนชือ่เปนมะลําเลิงสวนพูลเปลีย่นชื่อเปนมังนรา     
                    สิบแปดปตอมาพูลไดเปนทหาร  ฝายชาวบานมะขามพุมตางก็เตรยีมจดัเสบียงไวเพื่อไป
ปลนคายพมา   วันหนึ่งมังนราไดปลอมตนมาดูชาวกรุงศรีอยธุยาและพบกับกลอยก็หลงรกั     ตอมา
มีรายงานขาววาคนไทยไดยกทัพมาใกลคายพมาและพลก็เขารวมดวย      พลไดตอสูกับมังยออีกครั้ง
และถกูฆาจนเสียชีวิต   กอนท่ีจะเสียชีวิตเขาพบจันทนและพลู         จนัทนไดบอกพลูวาพลคือบิดา
บังเกิดเกลา   เมื่อพลทราบความจริงเขาจึงตอสูกับมังยอและเสียชีวิตทัง้สองคน 
 
๗. มหาราชวงศพมา(แผนดนิพระเจาสีปอมินทร) 
                    พระเจาเม็นดงมนิทรกษัตริยพมาสวรรคต       พระเจาสีปอมินทรทรงครองราชยสมบัติ
สืบตอจากพระราชบดิา  พระนางเซมบยแูม  พระมเหสีของพระเจาเมนดงมินทร       ทรงใหพระนาง
ศุภยะยีเปนอรรคมเหสีและใหพระนางศยุะลัดเปนมเหสีฝายซาย        แตพระนางศยุะลดัทรงพยายาม
แสดงอํานาจเหนือพระอรรคมเหสี  อีกท้ังยังทรงหึงหวงพระเจาสีปอมนิทรมากดวย  
                   ในพระราชวังมนีางขาหลวงมากมาย           พระเจาสีปอมนิทรโปรดนางมะสัคะวา และ
มะซวยซา   และมะซวยญา  พระนางศยุะลดัทรงหึงหวงจงึใหนํานางไปฆาเสีย 
                     พระเจาสีปอมนิทรมีพระสหายชื่อพระยาเนานเมนตราซึง่ไดพามะเนนซีปน   บุตรีสาว
สวยของเกนิหวุนและมะหลาบมาถวายพระเจาสีปอมินทร       พระองคทรงพอพระทยัแตก็ทรงเกรง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๙๙ 
 
กลวัพระมเหสีจึงใหนางแตงกายเปนมหาดเล็กคอยเฝาอยูใกลชิด ขาหลวงของพระมเหสีนําความไป
กราบทลู    พระมเหสีทรงจับไดจึงใหประหารชีวิตมะเนนซีปน 
                   พระนางศุภยะลดัทรงทราบวาพระยาเนาวเมนตราเปนผูพามะเนนซีปนมาใหพระสวาม ี   
จึงใหคนแกลงเขียนบัตรสนเทหกลาวหาวาพระยาเนาวเมนตรากอกบฏ          พระยาเนาวเมนตราถกู 
คุมขัง และฆาตัวตายในคุก   พระเจาสีปอมินทรทรงเสียพระทัยมาก       พระนางศภุยะลัดจึงทรงเอา
พระทัยพระสวามีดวยการยกเมนตรามีงวยบวย           เจาหญิงราชภคนิีตางพระชนนีใหพระเจาสปีอ
มินทร แตพระนางงวยบวยทรงลอบรกักับซูซอ     พระนางศุภยะลดัทรงจับไดจึงมรีับส่ังใหประหาร
ชีวิตบุคคลทั้งสอง 
                  พระเจาสีปอมินทรทรงไมใสพระทัยในการบรหิารบานเมือง             ทําใหเกิดจลาจลใน
บานเมืองอยูเนืองๆ   ฝายพระนางศุยะลดัก็ทรงแสดงพระราชอํานาจเหนือพระสวามี      และทรงไม
เกรงกลวับารมีของพระราชมารดา      พระราชมารดาจึงคิดจะยกพระนางศุภยะกะเลมินทรามีใหเปน
พระชายาของเจายาวยางเมนตราและใหทรงครองราชยแทนพระเจาสีปอมินทร              เมื่อพระนาง
ศุภยะลัดทรงทราบ           จงึวางแผนชกันาํใหพระนางศภุยะกะเลมินทรามีเปนพระชายาของพระเจา
สีปอมินทรเสียกอน 
                  ความสัมพันธระหวางพมากับอังกฤษเปนไปอยางไมสูจะดีนกัเพราะพระเจาสีปอมินทร
ทรงไมใสพระทัยในการเจรญิสัมพันธไมตรีอยางจริงจัง     พมาคิดจะเจรญิสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
เพื่อใหฝรั่งเศสชวยเหลือ    อังกฤษคกุคามพมา  พระเจาสีปอมินทรทรงเห็นดวยกับแก็งหวุนวา  ควร
ยอมใหแกอังกฤษ    แตพระนางศุภยะลัดไมทรงยนิยอม    อังกฤษจึงประกาศสงครามกับพมา   พมา
พายแพ      อังกฤษเชญิพระเจาสีปอมินทร     และพระบรมวงศานวุงศเสด็จออกนอกประเทศ     เมือ่
พมาขาดกษัตรยิ  บานเมืองเกดิจลาจล     มีขนุนางที่จงรักภกัดีตอราชวงศคิดตอสูกับอังกฤษ แตก็ทํา
ไมสําเร็จ    ตอมาพมาตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ 
 
๘. มิตตาซลิวิะต่ัว(ฤาตายเพราะรกั) 
                  รัชสมัยของพระเจาสีปอมินทร อังกฤษไดเขามายึดเมือง                     มีชาวพมาผูหนึ่งชื่อ 
ม็องอองบะระซึ่งเปนคนกลาหาญและซื่อสัตย              เขามีภรรยาช่ือมะซอยงและมบีุตรชื่อนินจ็อย    
ม็องอ็องบะระรักชาติบานเมอืงจึงเขารวมกบัพวกเพื่อตอสูกับทหารอังกฤษ       กอนที่ม็องอองบะระ
จะตองจากภรรยาไป     เขาไดฝากเธอไวกบัเพื่อนรัก ท่ีช่ือมองโพยด   และสั่งวาหากเขาเสียชีวิตให
เลี้ยงดูมะซอยงเปนภรรยาดวย     ตอมาเพือ่นของม็องอ็องบะระไดนําความลับไปบอกทหารอังกฤษ 
เมื่อความลับถูกเปดเผย  ม็องอ็องบะระจึงจาํตองหนีไปและหลบซอนตวัจากศัตร ู
                  ตอมามะซอยงคิดวาม็องอองบะระเสียชีวิตแลวจึงไปแตงงานกับมองโพยด               เมือ่ 
ม็องอองบะระกลับมาหาภรรยา  และทราบวาเธอแตงงานใหม เขาเสียใจมาก   เขาปลอมเปนคนแขก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๐๐ 
 
ช่ือโอสมานกะเด   และมาหาภรรยาของเขา มองโพยดและมะซอยงรูความจริงก็เสียใจ ตอมามีทหาร
อังกฤษไดมาจบักุมตัวม็องอองบะระ     ทหารอังกฤษยิงมองโพยด และนินจ็อย   สวนม็องอ็องบะระ
ฆาตวัตาย และมะซอยงก็จะฆาตวัตายตามดวยแตก็มีทหารมาขวางไวเสียกอน 
 
๙. ทาวกกกนาก(เมืองลพบรุี)                   
                  สรอยสุมาลีไดพบกับตาถนิซ่ึงมีความเชื่อเรื่องทาวกกกนาก  สรอยสุมาลบีอกตาถินวาเขา 
เปนบุตรชายของพระยาคนหนึ่งและมีคนรกัเปนหญิงสูงศักดิ์          เมื่อท้ังสองคนไดยินคนอานเรื่อง
รามเกยีรติ์ซ่ึงกลาวถึงเรื่องทาวกกกนาก             จึงตกลงกันวาจะไปที่เขาประจันตในเมืองลพบรุีเพือ่
พิสูจนวาทาวกกกนากมีอยูจริงหรือไม    
                  ตอมาสรอยสุมาลไีดนอนหลับและฝนไปวาเขาไปที่ถ้ําประจนัตพรอมกับตาถิน        พอ
กลางคืนตาถินนอนหลับ   สรอยสุมาลีไดเขาไปในถ้ําและพบกับนางประจันตธิดาของทาวกกกนาก      
นางประจันตเปนหญิงที่สวยมาก            สรอยสุมาลีชอบนางจึงแสดงความรกักับนางจนใกลรุงสาง 
ตาถินไดมาพบสรอยสุมาลเีขา  สรอยสุมาลีเลาเรื่องที่พบกับนางประจนัตแตตาถินไมเชื่อ         ตอมา
ตาถินและสรอยสุมาลีไดไปดูกอนหินที่คิดวาเปนทาวกกกนาก     สรอยสุมาลีนําน้ําสมสายชูไปรดที่
กอนหิน  ทาวกกกนากไดฟนขึ้นมาแลวอาปากจะกินสรอยสุมาลี         สรอยสุมาลีตกใจตืน่พอดแีละ 
เปนเวลาเดียวกันกับที่ตาถินมาตามหาสรอยสุมาลีทีโ่รงพยาบาล         จงึทราบวาสรอยสุมาลีเปนคน
วิกลจริต 
 
๑๐. อีนากพระโขนง 
                  นายมากและอําแดงนากสองสามีภรรยามีอาชีพเปนเกษตรกร   วนัหนึ่งทิดทุยเพื่อนของ 
นายมากชวนนายมากดื่มเหลา         นายมากนอนหลับและฝนไปวาเขาและทิดทุยตองไปเปนทหาร
เกณฑในเมืองหลวง เมื่อนายมากไปแลวอําแดงนากกโ็ศกเศรามาก    
                  ตอมาอําแดงนากคลอดบุตรเสียชีวิตและเปนผหีลอกชาวบาน              ฝายนายมากคดิถึง
ภรรยามาก  ดกึวันหนึ่งนายมากเห็นภรรยาพาบุตรมาหา     นายมากชวนเธอใหมานอนดวยแตเธอขอ
อยูขางนอก     พอตื่นมาตอนเชาอําแดงนากก็หายไป        นายมากคดิวาอําแดงนากกลบับานไปแลว      
ตอมานายมากออกเวรแลวกลับบาน         ยายมวงกับตาหมีบอกวาอําแดงนากเสยีชีวติแลวและเปนผี
ที่ดุรายมากแตนายมากไมเชือ่     เมื่อนายมากไดพบกับอําแดงนาก เธอไดบอกสามีวามีคนใสรายเธอ 
นายมากเชื่อภรรยา              
                   เมื่อนายมากอยูกบัอําแดงนากกเ็ห็นภรรยากระทําสิ่งแปลก ๆ   ที่คนทัว่ไปไมสามารถทํา
ได     นายมากรูสึกสงสัยในตัวภรรยา  ภายหลังจึงทราบวาภรรยาตายแลวจริง ๆ เขาจงึบอกวาใหเธอ
ไปเกิดแตเธอไมยอมและจะขออยูกับนายมาก        นายมากกลวัจึงวิ่งหนเีขาดงหนาด ขรัวเตะผานมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    ๓๐๑          
 
เห็นเขาจึงพาเขาหนีเขาหลบในกุฎิ    อําแดงนากจึงแปลงรางเปนหญิงสาวมายัว่ยวนขรัวเตะจนคาถา
เสื่อม  ขรัวเตะถูกผีอําแดงนากจับมัด ตาปะขาวจึงไปตามเณรเผือกมาชวย       เณรเผือกเรยีกวญิญาณ
อําแดงนากลงหมอพรอมกับเอาผายนัตปดแลวเอาไปถวงน้ํา     จากนัน้นายมากก็ตกใจตื่นและทราบ
วาเรื่องวญิญาณอําแดงนากเปนเพียงความฝนเทานั้น 
 
๑๑. ขรวัอนิทรเทวะดา 
                  อาวรณและอาไลยเปนหลานสาวของคุณแมแยม           สํารวยและหลวงกจิะการหลงรัก
อาวรณ แตก็ชอบอาไลยดวย           วันหนึง่หลวงกจิะการไปหาขรัวอินทรเทวะดาซึ่งเปนผูมวีิชาดาน
การทําเสนห      ขรัวอินทรเทวะดาให หมากและหอสีผึ้งไวแกหลวงกิจะการ     และบอกวาหมากคํา
หนึ่งเมื่อเคี้ยวแลวจะทําใหผูหญิงรัก    สวนอีกคําหนึ่งเคี้ยวแลวจะทําใหผูหญิงเกลียด  หลวงกิจะการ
ฝากหมากคําทีผู่หญิงเกลยีดใหตาตายไปมอบใหสํารวย     แตเกิดหยิบผดิ    ตาตายไมยอมมอบหมาก
ใหสํารวย  แตกลับกนิหมากเสียเอง เมื่ออาวรณมาพบตาตายจึงหลงเสนหและเปนภรรยาของตาตาย         
                  ฝายหลวงกิจะการกนิหมากที่ผูหญิงเกลียดเมือ่มาพบอาวรณและมาไลย        ทั้งสองตางก็
เกลยีดหลวงกจิะการมาก        สวนสํารวยเมื่อมาพบอาวรณเธอกลบัไมชอบเขาเพราะตองมนตเสนห     
ตอมาสํารวยเห็นหอข้ีผึ้งของหลวงหลวงกจิะการซึ่งปนขีผ้ึ้งท่ีใชสําหรบัทาใหผูหญิงหลงรัก        เขา
ทาสีผึ้ง เมื่อมาไลยมาเห็นจึงรักสํารวย 
                  หลวงกิจะการโกรธขรวัอินทรเทวะดามากที่อาวรณตองตกเปนภรรยาของตาตาย    จึงไป
ฟองเจาเมืองและใหทางการมาจับตัวขรัวอินทรเทวะดา       แตก็ไมสามารถจับตวัเขาไวไดเพราะใช
คาถาอาคม    ขรัวอินทรเทวะดาสํานึกผิดและเขาหลงรกัอาวรณจึงขอเธอเปนภรรยา              อาวรณ
ตองการมีสามเีพียงคนเดียวจงึปฏิเสธ   ขรวัอินทรเทวะดาเสียใจมากจึงสาบานวาจะไมใชคาถาอาคม
อีก        ตอมาทางการใหขรวัอินทรเทวะดาไปสูรบกับกองทัพลาว เขาจึงตอสูกับศัตรูอยางกลาหาญ
จนเสียชวีิต 
 
๑๒. ชวีติบุเรงนอง 
                  พระเจามหาสิริชัยสุร กษัตริยของตองอูมีราชธิดาซึ่งเกดิจากพระอัครมเหสท่ีีสิ้นพระชนม
แลวช่ือวาเซนนีและมโีอรสที่ประสูติจากพระราชเทวีอีกองคหนึ่งชื่อมังตรา       ทั้งสองพระองคทรง
มีแมนมคนเดยีวกันชื่อมะหงวยทีซ่ึงมีบุตรชายชื่อจะเด็ด       เซนนี มังตราและจะเด็ดไดอยูรวมกันจึง
สนิทสนมกันมาก   เมื่อเติบโตขึ้นเซนนีทรงรักจะเดด็         มังตราทรงรักจะเด็ดมากจึงอิจฉาที่จะเด็ด
สนิทสนมกับพระเชษฐภคินมีากกวาพระองค             มังตราทลูเรื่องนีต้อพระนางฟอ       พระองค
ทรงเห็นวาเปนการไมสมควรทีจ่ะเด็ดกับเซนนีจะสนิทสนมเกินไป   จึงทรงแยกเซนนีกลับไปไวเสีย
ในวัง    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๐๒ 
 
                  วันหนึ่งมังตราทรงเลนสกาเพลนิและทรงลืมวาจะมาจะเด็ด      เมื่อทรงนกึขึ้นไดจึงมาหา 
จะเดด็แตก็พบวาเซนนีอยูกับจะเดด็     มังตรานําเรื่องไปทูลพระราชเทวี พระองคทรงจบัได    จึงทลู
ฟองพระเจาตองอู  พระเจาตองอูทรงสั่งใหเฆีย่นจะเดด็แลวใหเนรเทศ         แตมังตรารีบไปบอกแก
พระมหาราชครู พระสังฆราชเมืองตองอู   พระมหาราชครูไดทลูขอบณิฑบาตโทษเนรเทศไว จะเดด็ 
ถูกขับออกไปเปนพนักงานผูนอยอยูในกรมวังและถูกสั่งหามไมใหไปมาหาสูมารดาของตน   แตถงึ 
กระนั้นจะเด็ดก็ยังลอบมาพบเซนน ี
 
๑๓. ใจเด็ด 
                  ฉวขีอใหทนายทีช่ื่อหลวงพิเทศชวยวาความใหแกนายขวญัซึ่งเปนคนรกัของเธอ    ขวญั           
ถูกกลาวหาวาปลอมเช็คของธนาคาร    เมื่อหลวงพิเทศไดพบฉวีก็หลงใหลในความงามของเธอ   เขา
จึงเสนอวาหากเขาวาความใหนายขวญัจนชนะคดี   ฉวีตองยอมเปนภรรยาของเขา  ฉวียอมตกลงตาม
ขอเสนอนั้น    
                  เมื่อขึ้นศาล หลวงพิเทศวาความและพิสูจนไดวาพยานของโจทยนั้นกลาวเท็จ           เชน 
พยานที่สูบฝนจนมึนเมานั้นเชื่อถือไมได             และมีบางคนก็ไมชอบขวัญมากอนจงึใสความขวญั       
นอกจากนี้ธนาคารที่เปนโจทยฟองนายขวญันั้นไมพอใจที่ลุงของขวญัไดถอนเงิน      แลวนําเงนิไป
ฝากท่ีธนาคารอื่น    อีกท้ังขวญัเปนคนที่ซื่อสัตยจึงไมนาจะกระทําผิดกฎหมาย        ศาลเชื่อในความ
บริสุทธิ์ของนายขวญั นายขวัญจึงชนะคดี    
                  หลวงพิเทศทวงสัญญาที่ฉวีตกลงกับเขาวา       หากเขาวาความจนชนะคดีแลวเธอจะตอง
แตงงานดวย  ฉวีไมอยากแตงงานกับหลวงพิเทศ แตกต็องยอมทําตามสัญญาที่ใหไว       ฉวีรําพันถึง
ความรกัที่มีตอนายขวญั เผอิญหลวงพิเทศมาไดยนิเขา    เขาเห็นใจในความรกัของเธอที่มีตอชายคน
รักจึงยอมยกเลิกการแตงงานกับฉว ี
 
๑๔.   ชิ้นใตเหม็ง   
                  ตาทรัพยเปนพอคาและเจาหนี้เงินกู      เขามีความโลภมากและชอบเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 
อีกท้ังยังมักหลงคิดไปวาตนฉลาดกวาผูอื่นอีกดวย         แตถึงกระนั้นตาทรัพยมักถูกผูอ่ืนหลอกลวง
เสมอ    ดังที่มีเด็กขอทานเอาซอมาขาย และเด็กหลอกตาทรัพยวาเปนกะลามหาอุตม ชุด ยมราช   ตา
ทรัพยซื้อซอไปในราคาที่แพงมากเพื่อเก็งกาํไร  แตซอนั้นกลับไมมรีาคาเลย         
                  ตอมายายเนย นํากระทะทองและกาน้ําลายครามมาจํานําแกตาทรัพย      จันทรกลอมาพบ
กาน้ําดังกลาวก็แสรงทําเปนมาขอซื้อและบอกวาเปนของมีราคา                 ตาทรัพยไมเชื่อและคิดวา
จันทรกลอหลอกลวงตน   ตาทรัพยขายกาน้ําในราคาเพยีงสามสิบบาท   กาน้ําถกูขายเปนทอด ๆ ใน
ราคาที่สูงขึ้น ภายหลังตกอยูในมือของจันทรกลอ และเขานําไปขายไดราคาถึงหน่ึงพันหนึ่งรอยบาท 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๓ 
 
                 หลังจากนั้นทหารเรือที่เปนหลานเขยของยายเนยมาทวงกาน้าํคืน       ตาทรัพยจึงใหกาที่
ยายแกวใหไวเปนมรดกตกทอดไปแทนเพราะกาน้ํานี้มลีกัษณะคลายกาของยายเนยมาก   หลานชาย
ยายเนยเดินสะดุดหกลมกาน้าํจึงตกแตก    และทราบวายายแกวไดซุกซอนเงินไวใหตาทรัพยเปนเงนิ
รอยช่ัง ยายเนยจึงไดเงินจํานวนนีไ้ป 
                   ตาทรัพยถกูสามีภรรยาคูหน่ึงหลอกเอาเงนิ    ฝายภรรยามาตีสนิทกับตาทรัพย และมาขอ 
อาศัยอยูดวย  หลังจากนัน้สามีของเธอก็ตามมาพบ     เขาบังคับใหตาทรัพยมอบเงินใหมิฉะนั้นจะถกู
กลาวหาวาเปนชูกับภรรยาของเขา ตาทรัพยจึงจําใจตองใหเงินเขาไป      
                  ตาทรัพยประสบโชครายอีกครัง้หน่ึงเมื่อมาพบธนบัตรใบละพันตกอยู        ระหวางนั้นมี
หญิงสาวมาแยงเอาไป  ตาทรพัยจึงตกลงวาจะแบงเงินกับเธอคนละหารอยบาท        หญิงสาวเอาเงนิ
หนึ่งพันบาทไปแลก   และมอบแหวนกับตางหูไวใหตาทรัพยเพื่อเปนการประกันวาเธอจะนําเงนิหา
รอยบาทมาให             แตเธอถูกตํารวจจับจึงซัดทอดวาตาทรัพยเปนนักตมตุนที่ใชธนบัตรปลอมมา
หลอกลวงผูอ่ืน          จันทรกลอเยาะเยยตาทรัพยและบอกตํารวจวาตาทรัพยถกูหลอก   ตาทรพัยจึง
ถูกปลอยตวั 
 
๑๕. แปตแตนต 
                  แมนเนอสรกัอยูกบัวินนิเฟรต        แมนเนอสมคีวามสามารถในดานการทําธุรกิจเกี่ยวกับ
เครื่องยนตกลไก เขาคิดโครงการใหญไวโครงการหนึ่งและไดไปเลาใหเพื่อนท่ีช่ือโบรแคมฟง     อีก
ทั้งยังเพ่ือนของเขาวาหากโครงการนี้สําเร็จเขาจะไดแตงงานกับคนรัก 
                  ตอมาโบรแคมซึ่งกําลังผิดหวังเรือ่งงานและมีความทุกขมาก    เขาหาหนทางแกไขปญหา
เมื่อทราบโครงการของแมนนเนอส      จึงขโมยโครงการของแมนเนอสไปเสนอใหกับธนาคารแหง
หนึ่งเพื่อขอกูเงิน   แลวบอกบิดาของวินนวีาเปนโครงการของเขา ทําใหทานชื่นชมโบรแคม 
                  แมนเนอสทราบวาโบรแคมขโมยโครงการไปก็เสียใจมาก      และเขาอยากจะเลาเรื่องให 
วินนิเฟรตฟง   เมื่อมาถึงบานของคนรักก็พบวาบิดาของวนินิเฟรตกําลังคุยกับโบรแคมเรื่องโครงการ
ที่แมนเนอสคดิเอาไวกอน  หลังจากนัน้แมนเนอสมาสมัครเปนเสมยีนในท่ีทํางานแหงหนึ่งพอดีเห็น
ตํารวจคุมตัวโบรแคมมาดวยขอหาปลอมแปลงเอกสารของธนาคาร ศาลส่ังจําคุกโบรแคม ๒ ป สวน
วินนิเฟรตไมตองการแตงงานกับโบรแคมจึงหนีบิดามาหาคนรัก      แมนเนอสจึงเขาไปอธิบายความ
จริงใหบิดาของวินนิเฟรตไดรู แมนเนอสกบัวินนิเฟรตจึงสมหวังในความรัก        
 
๑๖. ตุกตายอดรกั 
                  หลวงกะละมัยมผีมีือในดานปนตุกตาใหมีรูปรางหนาตาเหมือนคนจริง ๆ    เขาปนตุกตา
ตัวหน่ึงที่มีรูปรางหนาตาเหมือนชแลม  บุตรีของเขา  และเขาหวงตุกตาตัวน้ีมาก    วันหนึ่งชแลมทํา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๐๔ 
 
ตุกตาแตก   ดวยความกลัวบดิาจะลงโทษ เธอจึงปลอมตนเปนตุกตาตัวน้ันแทน  
                  วันหนึ่งหลวงวิเชยีรมาทีร่านของหลวงกะละมยัและเห็นชแลมซึ่งกําลังยนืเปนตุกตาอยูก็
เขาใจวาเปนตุกตาจริง จึงขอซ้ือตุกตาตัวนีแ้ละนําไปไวยงับานของเขา หลวงวเิชียรหลงใหลในความ
งามของชแลมมาก    ฝายชแลมรูสึกเมื่อยลาและอึดอัดท่ีตองปลอมตนเปนตุกตาจึงเผลอตนจนทําให 
หลวงวเิชียรทราบวาเธอเปนคนจริง ๆ  เขาบอกรกัเธอ  และพาเธอมาขอโทษบิดา      พรอมทั้งขอให 
หลวงกะละมัยยกชแลมใหเปนภรรยาของเขาดวย 
                  
 ๑๗. กลับรายกลายดี  
                  อํานวยรกัอยูกับพยอมและกอนเขาพิธวีวิาห      อํานวยดื่มเหลาเมาจนไมสามารถเขาพธิี
ไดบรรเทาจึงใหเสริมซึ่งมีหนาตาเหมือนอํานวยไดเขาพิธีแทน  โดยบรรเทาจะเปนผูท่ีคอยควบคุม
และแนะนําการเขาพธิีใหแกเสริมอยางใกลชิด 
                  บรรเทาขออนญุาตนางจับมารดาของอํานวยมานอนเฝาหนาหอ   โดยอางวาเพื่อปองกัน
อันตราย แตความจริงแลวเพ่ือคอยกันทาไมใหเสริมลวงเกินพยอม     เม่ือพยอมหลับบรรเทากําชับ
ใหเสริมไมลวงเกินพยอมแลวเขาจะรีบไปตามอํานวยใหมาเปลี่ยนตัว    พอดีอํานวยรูสึกตัวกอนจึง
ไดบอกเสริมใหออกไปและเขาไดเขาหอกับพยอม 
                 ฝายบรรเทาไปไดครึ่งทางก็เปนหวงพยอมเลยรีบมา      ปรากฏวาอํานวยนอนอยูกับพยอม
ก็เขาใจวาเสรมิทรยศ จึงทุบตีอํานวยและจบัเขามัดไว          พอพยอมตืน่ขึ้นมาก็คิดวาถูกปลนจึงรอง 
โวยวายจนคนในบานตกใจตืน่ หลังจากนั้นอํานวยฟนขึ้นมาจึงแกลงบอกวาโจรเขาบาน 
                  สวนเสริมเมื่อแยกจากอํานวยกม็าพบบรรเทา   บรรเทาเขาใจวาเสริมคืออํานวยก็พยายาม 
พาเสริมไปหาพยอมแทน พอดีนางจับมาพบเขาก็สงสัย         คนท้ังสองจึงแกลงบอกวาการที่อํานวย
ไมอยากอยูหอน้ันเพราะพยอมมีชู      ขณะที่เสริมออกจากบานก็พอดีกบัท่ีอําภานองสาวของอํานวย
มาพบเขา เลยเขาใจวาเสริมเปนอํานวย   เสริมจึงแกลงบอกวาพยอมมชูีและตนจะไปเที่ยวกรุงเทพฯ 
อําภาก็ขอตามไปดวย  
                  ตอมานางจับและบรรเทาไปบานของอํานวยและพบวาอํานวยอยูกับพยอม นางจับก็ตอวา
เรื่องพยอมมีชู พอดีอําภากับเสริมไดกลับเขามา เสริมจึงอธิบายเรื่องทั้งหมด   อํานวยจึงขออําภาจาก
นางจับใหเสรมิ 
 
๑๘. ความพยาบาท 
                  ฟาบีโอ โรมานี ฟนขึ้นมาในอโุมงคเก็บศพ ระหวางที่พยายามหาทางออกไดเผอิญไปพบ
สมบัติที่โจรกลุมหนึ่งเอามาซอนไว          เขาจึงหนีออกไปไดทางโพรงลับที่โจรใชเปนทางเขาออก      
ดวยความตกใจกลวัและความทุกขทรมานทําใหเขามีผมหงอกขาวโพลนเต็มศีรษะ  และเมื่อเขากลับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๐๕ 
 
มาถึงบาน    เขาหวังวาภรรยาจะดใีจท่ีเขายังไมเสียชีวิต    แตกลับกลายเปนวาภรรยาของเขาและกโีด 
ไดลกัลอบเปนชูกัน   นอกจากนี้เขายังทราบวาภรรยาของเขาหวังเพียงทรัพยสมบัติของเขาและความ
มีหนามีตาในสังคมเทานั้น  ฟาบีโอจึงคดิท่ีจะแกแคนเพือ่นรักและภรรยาของเขาใหสาสม 
                  ฟาบีโอออกจากเมืองเนเปลสไปยังเมืองปาเลอรโม   ปลอมชื่อและรูปรางหนาตาเสียใหม 
โดยใชช่ือวาเคานตเซซาเร โอลิวา และทําตัวปนเศรษฐี     หลังจากนัน้จึงกลับมาเมืองเนเปลสอีกครั้ง 
หนึ่ง       เขาผกูมิตรกับกโีดและใชของกํานัลลวงลอนนีนาเพื่อสรางความสนิทสนม    ตอจากนั้นเขา
ไดประกาศหมั้นกับนีนนาตอหนากีโด กโีดโกรธมากจนถึงกับทาดวลปนกับฟาบโีอ         กีโดพลาด
ทาและเสียชีวติ  
                  ฟาบีโอไดสมรสกับนีนนาในนามของเคานตเซซาเร โอลิวา      และในคนืแตงงานนัน้เขา
ไดลวงลอนีนนาไปยังอโุมงคเก็บศพ   พรอมท้ังเปดเผยความจริงใหเธอฟง     นีนนาถูกกอนหินถลม 
ทับและเสียชีวติที่น่ัน ฟาบโีอออกจากอิตาลีและใชชีวิตท่ีเหลือในเมืองไทย 
 
๑๙. กระเหี้ยนกระหอืรอื 
                  โอปอมีคนรักชื่อไขเพ็ชร       เขาอยากววิาหกับเธอแตมีเงนิไมเพยีงพอจงึออกปากยืมเงิน
อารีซึ่งเปนเพือ่นของเขา     อารีบอกวาเขามีเงินไมพอเพราะเรือสินคายงัไมกลับมาจึงไปขอกูเงินจาก 
หลวงผดุงพานิช พอคาและขุนนางชาวจีนที่มักเอารดัเอาเปรยีบคนอื่น      หลวงผดุงพานิชจะใหอารี
ยืมเงิน ๑๕๐๐ชั่งดอกเบี้ย ๒๒๕ ช่ัง สองเดือนใช      หากไมทันตามกาํหนดสัญญาใหปรับเชือดเนือ้
ริมหัวใจของอารีหนักหนึ่งชัง่จีน  
                   ฝายอารีรีบไปพบไขเพ็ชรคนรกัและบอกความจริงแกเธอ ไขเพ็ชรมอบเงนิ ๔๕๐๐ชั่งให
อารี และไดไปหาทนายความชื่อขุนพิมายเพื่อปรึกษาเรื่องนี้ ขุนพิมายจงึรางความให        ไขเพ็ชรจึง
ปลอมตนเปนทนายและใหเอ่ียวสาวใชเปนเสมียน    
                    อารีนําเงนิมาคนืหลวงผดุงพานิชไมทันจึงถูกฟองศาล        แมโอปอจะนําเงินมาใหถงึสี่
เทาแตหลวงผดุงพานิชกไ็มยอม     ไขเพ็ชรวาความแกคดวีา     ถาหลวงผดุงพานิชเชือดเนื้อริมหัวใจ
ของอารีไดแตตองไมมีเลือดไหล และจะเชอืดเกิน ๑ ช่ังจนีไมไดเปนอันขาด     เพราะในสญัญาวาไว
เชนน้ัน    ถาไมเปนไปตามสญัญาหลวงผดงุพานิชจะตองถูกลงโทษ    หลวงผดุงพานิชยอมแพความ 
และยอมมอบเงินที่อารกีูไปใหแกอารี แตอารีขอมอบใหไขเพ็ชร          ฝายไขเพ็ชรขอมอบเงินนี้ให 
โอปอ   โอปอจึงมอบเงินน้ีใหบุตรีของหลวงผดุงพานิช       และใหหลวงผดุงพานิชอนุญาตใหบุตรี
แตงงานกับทํานุกได   เมื่อเสร็จจากการแกตางคดีแลว     โอปอจึงทราบวาทนายที่มาวาความใหอารี
นั้นคือไขเพ็ชร    และเขานัดวันวิวาหกับเธอ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๐๖ 
 
๒๐. ราชพงษาวดารจนี ยุค ไตเช็ง ชุด พระเจาเกีย้นหลงทนงเสนห 
                  พระเจาเกี้ยนหลงหรือเฉียนหลงฮองเต    กษัตริยจีนแหงราชวงศชิงทรงทําสงครามชนะ
เตอกีสตาน       พระองคทรงนําพระนางอาลีอาสะลันชายาของเตอกีสตานมาเปนพระสนมและใหมี
ฉายาวาพระสนมเซี้ยง    พระเจาเกี้ยนหลงทรงหลงใหลในความงามของพระสนมเซี้ยงมาก         แต
พระสนมทรงมีใจรักท่ีมั่นคงตอพระสวามพีระองคเดยีวเทานั้น                     
                  เมื่อพระสนมเซี้ยงเขามาอยูในวงั สนมบางคนก็อิจฉานาง และมีบางคนทีม่าเกลีย้มกลอม
นางใหรับรักพระเจาเกีย้นหลง แตพระสนมเซี้ยงก็ยังคงปฏิเสธ    สองปตอมาตรงกับปพ.ศ. ๒๓๐๗ 
พระสนมเซี้ยงทรงคิดถึงกรุงคะรี และการนมัสการพระอาหลาจึงทรงโศกเศราพระทัย   เมื่อพระเจา
เกี้ยนหลงทรงทราบก็ทรงจดัใหมีการสรางสุเหราขึ้นท่ีขางทะเลสาบ     พระสนมเซี้ยงจึงคลอยคลาย
ความโศกเศราลง 
                   ตอมาฮองไทเฮาทรงสดับขาววาพระสนมเซี้ยงไมยอมโอนออนพระทัยและทําใหฮองเต 
ตองมีความทุกขจึงทรงสั่งใหฮองเตประหารหรือขับไลนางกลับบานเมอืงไป          พระเจาเกีย้นหลง 
ทรงไมสามารถกระทําตามพระเสาวนยีของฮองไทเฮาไดเพราะทรงรกัพระสนมเซี้ยงมาก ฮองไทเฮา 
จึงใชพระราชอํานาจบีบบังคับใหพระสนมฆาตวัตาย    พระสนมเซี้ยงใชผาแพรแดงผูกพระศอ   เมือ่
พระเจาเกี้ยนหลงทราบก็ทรงโศกเศราพระทัยมาก 
                   
๒๑. สาวเครือฟา 
                  สาวเครือฟากําลังเก็บดอกไมอยูในสวน  ขณะนั้นพระรามพละพายไดพารอยตรพีรอมซ่ึง 
เพิ่งเขามาประจําการที่เชียงใหม  ผานมาเห็นเขาพอดี           รอยตรีพรอมเห็นเครือฟาก็หลงรกัจึงให
พระรามพละพายไปสูขอเครือฟาและเครือฟาตอบตกลงดวยความยินดี  ในวันแตงงานมีพระรูปหน่ึง
มาปรากฏตวัข้ึนกลางงาน   พระรูปนั้นรูสกึไมพอใจและอาละวาดใหลมเลิกพิธีเสยีเพราะไมตองการ
ใหเครือฟาแตงงานกับผูชายไทย 
                  รอยตรพีรอมอยูกับสาวเครือฟาที่บานของเธอ โดยมีตายายและสาวใชช่ือคําเจิด หลังจาก
ใชชีวิตอยูรวมกันในระยะเวลาหนึ่งเครือฟาไดใหกําเนดิบุตรชาย   ตอมารอยตรีพรอมตองไปประจาํ 
การทีก่รุงเทพฯ  เจาสายน้ําผึง้ซึ่งชอบเครือฟามากไดเกลีย้กลอมใหเธอแตงงานกับเขา  แตเธอปฏิเสธ 
หลังจากที่เจาสายน้ําผึ้งกลับไปแลว    พระรามพละพายไดมาแจงใหเครอืฟาทราบวารอยตรพีรอมจะ 
กลับมาเชยีงใหม 
                  เครือฟาแตงกายอยางงดงามเพือ่รอการกลับมาของสามี  แตเมื่อรอจนดึกกไ็มเห็นวี่แวววา
รอยตรีพรอมจะมา  เครือฟาคอยจนหลับไปจนกระทั่งเชาคําเจิดไดปลกุเครือฟาใหไปพักผอน      พอ
เครือฟาพกัผอนไดครูหน่ึงรอยตรพีรอมไดเขามาพรอมกับพระรามพละพายและจําปาภรรยาคนใหม  
ฝายจําปาเพื่อพบเครือฟาก็แสดงกิรยิากาวราวอยางไมเกรงใจ       เมื่อเครือฟาทราบวารอยตรีพรอมมี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๐๗ 
 
ภรรยาใหมก็เสียใจมากจึงใชมีดหมอของบิดาเชือดคอตวัเอง   ตอมาเครือฟาไดยนิเสียงรอยตรีพรอม
เรยีกหาจึงคลานออกมาจากหองแตยังไมทนัเปดประตกูส็ิ้นใจเสียกอน 
 
๒๒. โรสิตา 
                  คามิโนและอลองโซสองนายทหารตางก็หลงรักโรสิตาสาวเสริฟของภัตตาคารแหงหน่ึง
แตโรสิตารักคามิโน  วันหนึง่พระเจาซลิลโิอซารเสด็จพรอมเจาหญิงมารินา    อลองโซ   และคามโิน
เฝารับเสด็จและโรสิตาก็มาเฝาดูดวย  คามโินเลนสงจูบลอยใหโรสิตา  เจาหญิงทอดพระเนตรมาเห็น
แลวจึงเขาใจผดิ          คามิโนเกือบถูกลงโทษแตเขาไดใชไหวพริบจนเอาตัวรอดมาไดและพูดจนเจา
หญิงมารินาพอใจในตวัเขา    
                  พระเจาซิลลโิอซารทรงใหคามิโนเสกสมรสกับเจาหญิง     คามิโนไมยอมเขาหอและหน ี
ไปหาโรสิตา      เจาหญิงทรงเสียพระทยัมาก      เมื่อทรงทราบวาคามโินรกัโรสิตาจึงใหคนไปนําตวั
โรสิตามาเขาวงั เจาหญิงตรัสใหโรสิตาเสยีสละและไปจากคามิโนเสีย    โรสิตายอมเสยีสละโดยทํา
อุบายใหคามิโนเขาใจตนผดิจนคามิโนกลบัไปอยูกับเจาหญิง 
 
๒๓. จูบสั่ง 
                  มิสเตอรออรลอฟฟ   ตรีทูตชาวรัสเซียถูกผูกอการรายปลนเอาเอกสารสําคญัเกีย่วกับราช
กิจสัมพันธมิตรของรัสเซยีไปในระหวางทีเ่ดินทางบนรถไฟ   และโจรที่ปลนเอกสารไปนั้นคือพวก 
อนาคิสซึ่งคิดจะลมลางอํานาจของรัสเซีย  หากไมไดเอกสารคืนมาออรลอฟฟจะมีความผิดถึงขั้นถกู
ประหารชีวิต       
                  ออรลอฟฟจําไดวาผูที่มาปลนเอกสารนัน้คือดนับาคนรกัเกาของภรรยา  ภรรยาของเขาจงึ
ไปหาดันบาและขอรองใหดนับานําเอกสารมาคืนให       ดันบายอมคืนเอกสารใหเพราะยังรักภรรยา
ของออรลอฟฟอยู  ภรรยาของออรลอฟฟซาบซึ้งในการกระทําของดันบามาก 
                  ตอมาออรลอฟฟอานขาวจากหนังสือพิมพพบวาดันบาถูกพวกอนาคิสฆาตายในรถไฟ ก็
รูสึกเสียใจ  ภรรยาของออรลอฟฟบอกสามีวากอนท่ีจะกลับมาหาเขา        ดันบาไดจูบเธอและสั่งวา 
ขอใหออรลอฟฟยกโทษใหเขา ฝายออรลอฟฟก็ไมโกรธเคืองและชืน่ชมในตัวของดันบา  
 
๒๔. แทนที ่
                  หลวงสารยักิตย  เนติบัณฑิตยผูมีวิชา    รกัความยุติธรรม     และมีอนาคตไกลเคยหลงรัก 
ชโอนมากอน   แตชโอนไปแตงงานกับหลวงทรงกฤษฎกีา   วันหนึ่งชโอนมาหาหลวงสารยักิตยเพ่ือ
ขอใหเห็นแกความสัมพันธในอดีต และขอใหทําหนังสือถึงเสนาบดีเจากระทรวงวา          ขอปฏิเสธ
ตําแหนงผูพิพากษาศาลแพง เพ่ือเปดทางใหสามีของเธอไดตําแหนงนี้แทนและเธอจะยกบตุรใีห 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๐๘ 
 
                  หลวงสารยักิตยยอมเขียนหนังสือให    เมื่อชโอนกลับมาบาน ดวยความรบีรอนเธอจึงตก 
กระได หนังสือหลน สงบสาวใชของเธอมาเห็นหนังสือเขาและหนังสือสลักหลังวา  หลวงสารยักิตย    
เธอจึงนาํไปคนืเขา  เมื่อหลวงสารยักิตยไดพบกับสงบกห็ลงรักเธอทนัที      ฝายชโอนเม่ือทราบเรือ่ง 
ก็ขับไลเธออกจากบาน    สงบจึงไปขอความชวยเหลือหญิงชราคนหนึง่แตกลับถกูหญิงผูน้ันนําเธอ
มาขายใหหลวงสารัยกติย เขาจึงรับเธอเอาไวและขอใหเธอเปนภรรยาของเขา  
                  ฝายชโอนไดกลบัมาหาหลวงสารัยกติยอีกครั้งเม่ือทราบวาเขาจะมีตําแหนงใหญโต  และ
จะขอยกบุตรีให   แตหลวงสารัยกิตยปฏิเสธ ตอมาหลวงสารัยกติยไดรบัราชการเปนอธิบดีและสงบ
ไดเปนคณุหญงิแทนที่ชโอนซึ่งไมไดตําแหนงใด ๆ เลย 
 
๒๕. พอโตงกระยาสารท-ขี้ขลาดแกมหยิ่ง 
                  หลวงเชาวนิศรจะแตงงานกับกองแกว   แตเมื่อทราบวากองแกวมีหนี้สินมากจึงเปลี่ยนใจ
จะไปแตงงานกับการะเกษแทน  ฝายทนงพอคาผูมีอันจะกินไดหลงรกักองแกว กองแกวจึงเปลี่ยนใจ
จะแตงงานกับทนงแทน    ตอมาหลวงเชาวนิศรไดสมบตัิจากลงุจึงไมอยากแตงงานกับการะเกษและ 
มาตามมาหากองแกว ทนงจงึลองใจเขาดวยการบอกวาใหเขาดื่มเหลาพรอมกับทนง  โดยมีเหลาถวย
หนึ่งที่มียาพิษผสมอยู  หลวงเชาวนิศรเปนคนขี้ขลาดเลยเขียนหนังสือวาเขาฆาตวัตายแลว         ฝาย
กองแกวแอบฟงอยูก็เลยไมใหทนงดื่มยาพิษถวยนั้น และเธอตกลงจะแตงงานกับทนง 
                 ตอมาหลวงเชาวนิศรวางแผนใหหลวงสุระวสิัยเอายานอนหลับใหทนงกนิแลวพาหญิงใน
คลับใหมานอนดวยเพ่ือใหกองแกวเขาใจผดิ แตกองแกวไมเชื่อวาสามจีะกระทําไมด ี      เมื่อทําลาย
ครอบครวัของทนงไมสําเรจ็  หลวงเชาวณิศรออกอุบายอีกครั้ง    เขาลวงกองแกวใหมาซ้ือเพ็ชรและ
แกลงปดปะตู แลวจึงวางยาสลบเธอ แตอุบายไมเปนผลเพราะทนงทราบวาภรรยาถูกวางยา 
                  หลวงเชาวนิศรบอกหลวงสรุะวสัิยวาเขาไมอยากแตงงานกับการะเกษ           จึงใหหลวง 
สุระวิสัยหลอกลวงใหการะเกษมาหาหลวงสุระวิสัย   เพื่อที่หลวงเชาวณศิรจะไดประณามเธอวาเปน
หญิงที่ประพฤติไมดี เมื่อบิดาของการะเกษทราบจึงโกรธหลวงเชาวนิศรมาก             ในที่สุดหลวง
เชาวนิศรกไ็มไดแตงงานกับใครเลย 
 
๒๖. เพ็ชรน้ําเงิน 
                  พวงทองรักอยูกับเชวงและทั้งสองเตรยีมจะแตงงานกัน    วนัหนึ่งเชวงปนจักรยานเลนท่ี
ทองถนนหลวงพอดีกับท่ีชงโคกําลังยนือยูริมหนาตาง   ชงโคเปนหญงิรูปงามเมื่อเชวงเห็นเขาก็หลง
รักเธอในทันท ี
                  เชวงหลงใหลในความงามของชงโคมาก    จงึบอกพวงทองวาตนไดหลงรักหญิงคนหนึง่
ช่ือชงโค ในตอนแรกพวงทองก็เสียใจมากแตเมื่อทําใจไดก็ออกปากวาหากจะใหเธอชวยอะไรขอให 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๐๙ 
 
บอก พวงทองเสียใจจนลมปวยและการแตงงานจําตองเลือ่นออกไป 
                  เชวงหมั่นไปหาชงโคจนเธอยอมรับรักเขา       เมื่อพวงทองทราบเรื่องจึงเสียสละดวยการ
มอบแหวนเพชรสีนํ้าเงินใหแกคนรักเพื่อใหเขานําไปหมั้นหมายชงโค เธอสั่งเชวงวาขอใหเปลี่ยนตัว
เรือนเสยีใหม เมื่อเชวงนําแหวนไปใหที่รานเปลีย่นตวัเรอืน      ทางรานไมไดเปลีย่นตัวเรือนใหเพยีง 
แตซอมสวนทีส่ึกหรอไปเทาน้ัน     เมื่อชงโคเห็นแหวนเพชรนีก้็จําไดวาเปนของพวงทองเพราะเธอ 
เปนเพื่อนรกัของพวงทอง      และจึงทราบวาเชวงเคยเปนคูหมั้นของพวงทองมากอนจึงไมยอมหมัน้
หมายกับเชวง         ตอมาพวงทองปวยและเสียชีวิต ชงโคมาเคารพศพพวงทองและใชมีดแทงคอจน
เสียชีวิต ฝายเชวงเสียใจในการกระทําของตนจึงยิงตวัตาย 
 
๒๗. เมืองรกัเมืองราง 
                  สุสานาชาวเมืองบาบิโลนถูกขายเปนทาส        ธิโอปสทหารเอกเปนผูประมูลซื้อนางไป 
พอดีพระเจาเบลลซัซซาและรานีเสด็จมา   สุสานาตรงเขาไปรองทุกข     พระเจาเบลลซัซซาจึงทรง
ใหนางเปนอิสระ       
                  สุสานามีชายสองคนมาหลงรกัคือโบนิดัสราชองครักษและธิโอปสทหารเอก      วันหนึ่ง
เหลานักบวชไมพอใจที่องครานีจัดงานรืน่เริงที่จันทราวิหารเพราะคิดวาเปนการลบหลูศาสนา พวก 
เขาซุบซิบกัน    สุสานาเจ็บรอนแทนองครานีจึงเขาทุบตนีักบวชจนเกดิเรื่องและถูกลงโทษ รานีเห็น
เขาก็ทรงซักถามและใหอภยัโทษแกสุสานา   ธิโอบัสแอบไดยินวาพวกนักบวชจะกอกบฏโดยจะให
ทัพเปอรเชยีเขามาตี ธโิอปสจึงเขารวมกับพวกกบฏดวย        โบนดิัสและสุสานาทราบเรื่องจึงจะสบื
ความจริงจากธิโอปส       
                   สุสานาลวงรูแผนการณของพวกนกับวชจากธโิอปสดวยการใชมารยาหญิง   สุสานาและ
โบนิดัสมีความจงรกัภกัดีตอพระเจาเบลลซัซซาร   สุสานาพยายามบอกพระเจาเบลลซัซซารเรื่องนัก 
บวชที่คบคิดกนักอการกบฏแตพระองคไมทรงเชื่อนาง   ในที่สุดทัพเปอรเชียก็เขามาตีกรุงบาบโิลน
ไดสําเรจ็ 
 
๒๘. หอกขางแคร 
                  พระเจารูดอรฟแหงนครเมโสโปเตเมียทรงหลงรกัอามิตาหญิงชาวอนิเดยี ระหวางที่มาหา
อามิตดา  รูดอรฟถูกชาวปาจบัมัดไว    พอดีมีดาวดวงหนึ่งหลนมาจากฟากฟา    พวกคนปาจึงหมอบ 
กราบและแกมดัรูดอรฟ      ฝายซูรัสซาซึ่งเปนทหารคูใจของรูดอรฟเขาใจผดิคิดวาพระองคสวรรคต
แลวจึงครองเมอืงแทน และเสกสมรสกับเจาหญิงธโีอเนยี  เมื่อรดูอรฟกลับมายังนคร  พระองคพโิรธ
ซูรัสซามากจึงไดทรงตอสูกบัซูรัสซาจนสวรรคต     กอนสวรรคตพระองคทรงขอใหซูรัสซาแตงตั้ง 
อามิตดาเปนมเหสีและใหดแูลทารกในครรภของนางดวย     เมื่อเจาหญงิธีโอเนียทรงทราบจึงกําจัด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๑๐ 
 
อามิตดาเสียดวยการเผากระทอมของนาง               
                  ซูรสัซาเลี้ยงดโูอรสของรูดอรฟจนเติบใหญ และขยายดินแดนไดกวางไกล    โอมากายัม
พระโอรสของพระเจารูดอรฟเปนผูที่มีความกลาหาญและสูรบเกงจึงทรงชวยกษัตริยซูรัสซาในการ
ขยายดนิแดนดวย    ซึ่งทําใหพระเจาเบนยามินผูครองนครเยรูซาเล็มไมพอพระทัย     จึงคิดอุบายให
ซูรัสซาแตกคอกับพระโอรสเลี้ยง โดยใหเจาหญิงดาริงใชมารยาทําใหทั้งสองผิดใจกนั 
     
๒๙. อาลีบาบา 
                    อาลีบาบาชายตดัฟนมีฐานะยากจน    เขามพ่ีีชายคนหนึ่ง ช่ือกาซิมซึ่งมีฐานะร่ํารวยกวา      
วันหนึ่งอาลีบาบาเขาไปตัดกิ่งไมแหงในปาและพบโจรสี่สิบคนกําลังนําทรัพยสินเงนิทองเขาไปใน
ถ้ํา       อาลีบาบาจําคาถาที่เปดปดถ้ําได  เม่ือโจรไมอยูจึงแอบเขาไปในถ้ําแลวนําทรัพยสินบางสวน
กลับมาบานของเขา        
                     วนัหนึ่งภรรยาของอาลีบาบามาขอตาชั่งจากภรรยาของกาซิมเพ่ือช่ังทองคํา  ภรรยาของ  
กาซิมนําขี้ผึ้งกบัน้ํามันมาทาที่ตาชั่งและพบวามีทองคําตดิอยู   ดวยความริษยากาซิมจงึมาคาดคั้นกับ
อาลีบาถึงทองคําที่ไดมา       อาลีบาบาบอกความจริงกับกาซิมจึงไปที่ถ้ําและขโมยจะเอาทองออกมา 
กาซิมลืมคาถาเปดประตถู้ําเขาออกจากถ้ําไมได   พอดโีจรกลับมาถึงจึงไดฆาเขาตาย      เม่ือกาซิมไม
กลับมาภรรยาของเขาขอใหอาลีบาบาไปสบืความ  และพบวากาซิมตายแลว อาลีบาบาจึงออกจากถ้ํา
มาพรอมกับสมบัติ    
                  อาลีบาบามีสาวใชที่ฉลาดชื่อมอยิอานา        เธอรกัอยูกับอาลีดาราบุตรชายของอาลีบาบา
ฝายโจรพยายามสืบหาคนขโมยสมบัติ      เมื่อทราบวาอาลีบาบาเปนขโมยจึงปลอมตนเปนพอคาเพือ่
จะมาฆาอาลีบาบา  หัวหนาโจรสั่งลกูนองใหซอนในโอง     พอดีมอยิอานาไดทราบวามีโจรซอนอยู
จึงเอาน้ํามันทีต่มจนเดือดราดรดโจรจนตายหมด         สวนหัวหนาโจรไมตายภายหลังไดเขามาทําตี
สนิทกับอาลีบาบา      อาลีบาบาจําหัวหนาโจรไมไดแตมอยิอานาจําเขาได ขณะทีก่ินขาวในตอนเยน็   
มอยิอานาออกมาเตนระบําและไดซอนมีดไว    พอหัวหนาโจรเผลอจึงแทงโจรตาย  อาลีบาบาชื่นชม
ในความฉลาดและกลาหาญของมอยิอานาจึงใหเธอแตงงานกับอาลดีารา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๑๑ 
 

ประวตัิผูวจิัย 
 
ช่ือ-สกุล                        นางสาวพวงเพ็ญ สวางใจ 
ที่อยู                               ๓๑๙ หมู ๑๐ ต.บานแหลม อ. บานแหลม จ. เพชรบุรี ๗๖๑๑๐ 
 
ประวัติการศกึษา 
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