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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพระราชกรณียกิจด้านการสงครามกับการ
สร้างสรรคบ์ทละครนอก พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพ  ผลการศึกษาพบว่า  กวีทรงน า
เร่ืองราวเก่ียวกบัการสงครามซ่ึงเป็นพระราชกรณียกิจหลกัท่ีทรงรับผิดชอบ มาน าเสนอไวใ้นบทละครพระราชนิพนธ์
อยา่งกลมกลืน  ทั้งการน าสถานท่ีจริงท่ีเคยเสด็จไปท าสงครามมาใชเ้ป็นฉากของเร่ือง การน าความรู้ทางพิชยัสงครามมา
สร้างความสมจริงแก่เร่ือง การน าบรรยากาศภายในกองทพัมาสร้างสีสันแก่เร่ือง และการน าคู่สงครามมาใชเ้ป็นความ
เปรียบเพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร   การน าพระราชกรณียกิจดา้นการสงครามมาน าเสนอไวใ้นบทละครจึง
เป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ท่ีท าให้บทละครนอกพระราชนิพนธ์มีลกัษณะเด่นดา้นเน้ือหาและมีคุณค่าในฐานะวรรณคดี
การแสดงท่ีน าเสนอตวัตนของกวอียา่งเด่นชดั 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this article is to study the relationship between the royal duties on war and the creation of          
Bot Lakhon Nok by  Somdet Phra Bowon Rat Chao Maha Sakdiphonlasep. The finding of this research is that the author 
appropriately presents many stories relating to wars which are his main responsibilities in the Bot Lakhon Nok such as 
picking the real places that he has gone to war as setting, taking war strategies to the story, showing the environment 
inside troops to be a colorful story and taking the enemy to comparing to character’s emotion. All in all, the royal duties 
on wars that are presented in the Bot Lakhon Nok are literary technique which helps his contents of Bot Lakhon Nok to 
be outstanding and valuable also suitable as performing literature that clearly presents the author’s self. 
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บทน า 

 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรม
พระราชวงับวรสถานมงคลในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงมีคุณูปการต่อประเทศไทยใน
หลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการรักษาความมัน่คงของ
พระราชอาณาจักร  เน่ืองจากทรงมีบทบาทส าคัญใน
ฐานะจอมทัพท่ีทรงทุ่มเทก าลังพระวรกายเพ่ือปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจดา้นการสงครามมาตลอดพระชนมชี์พ   
 นอกจากบทบาทดา้นการเป็นนักรบแลว้ พระองค์
ยงัทรงเป็นกวีท่ีมีผลงานโดดเด่นมากท่ีสุดพระองค์หน่ึง
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   เน่ืองจากทรงพระราช
นิพนธ์วรรณคดีไวเ้ป็นจ านวนมาก  ทั้ งเพลงยาว  นิราศ  
และวรรณคดีการแสดงประเภทต่างๆ โดยเฉพาะบทละคร
นอกท่ีทรงพระราชนิพนธ์ไวห้ลายเร่ือง   
 ในบรรดาพระราชนิพนธ์บทละครนอกของ
พระองค์  มีบทละครนอกจ านวนหน่ึงซ่ึงมีลักษณะ
แตกต่างไปจากบทละครท่ีเคยมีมาในอดีต   เน่ืองจากทรง
เป็นกวพีระองคแ์รกท่ีน าเน้ือหาจากวรรณคดีเก่าซ่ึงแต่เดิม
ไม่ได้ใช้เล่นละคร  มาทรงพระราชนิพนธ์ใหม่เป็นบท
ละครนอก  ซ่ึงมีทั้ งส้ิน 2 เร่ือง ได้แก่ บทละครเร่ือง                
ขุนช้างขุนแผนท่ีทรงน าเน้ือหามาจากเสภาเร่ืองขุนช้าง
ขุนแผนส านวนหลวงซ่ึงแต่งข้ึนในรัชสมัยพระบาท 
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  และบทละครเร่ือง         
พระลอนรลักษณ์ท่ีทรงน าเน้ือหามาจากลิลิตพระลอ  โดย
พระองคท์รงพระราชนิพนธ์บทละครนอกเหล่าน้ีให้มี
เนื้อหาตามเคา้โครงเร่ืองเดิมในวรรณคดีตน้ฉบบั  
พร้อมกบัทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของบทละครนอกท่ีตอ้ง
ด าเนินเร่ืองเร็วและเนน้ความตลกขบขนั   

 อยา่งไรก็ตาม  พระราชนิพนธ์บทละครนอก
เร่ืองขุนช้างขุนแผนและเร่ืองพระลอนรลักษณ์มิไดมี้
เพียงลกัษณะเด่นท่ีเกิดจากการน าเน้ือหาของวรรณคดี
เก่ามาทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ในรูปแบบบทละคร
นอกเท่านั้ น   แต่ผูว้ิจัยยงัพบว่าพระองค์ทรงสอดแทรก
เร่ืองการสงครามท่ีทรงเช่ียวชาญและเป็นพระราชกรณียกิจ

ส าคญัท่ีทรงปฏิบติัอยูเ่สมอไวใ้นพระราชนิพนธ์บทละคร
นอกทั้ง  2  เร่ืองไดอ้ยา่งน่าสนใจ   
 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างพระราชกรณียกิจด้านการสงครามกับการ พระ
ราชนิพนธ์บทละครนอกเร่ืองขุนช้างขุนแผนและเร่ือง
พระลอนรลักษณ์ของสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพล
เสพ  โดยมีค าถามตั้งตน้วา่ พระองคท์รงน าพระราชกรณีย
กิจดา้นการสงครามมาน าเสนอในบทละครนอกพระราช
นิพนธ์อยา่งไร และการน าเสนอดงักล่าวส่งผลอยา่งไรต่อ
บทละครนอกพระราชนิพนธ์ของพระองค ์
 

วตัถุประสงค์ 

 บทความน้ีมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพระ
ราชกรณียกิจดา้นการสงครามกบัการสร้างสรรคบ์ทละคร
นอกเร่ืองขุนช้างขุนแผนและเร่ืองพระลอนรลักษณ์      
พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพล
เสพ 
 

วธีิการวจิยั 

 ก าร ศึ ก ษ าค ร้ั ง น้ี เ ป็ น ก าร วิ จั ย เอ ก ส าร 
(Documentary  Research)  และน าเสนอผลการวิจยัใน
รูปแบบการพรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive  Analysis) 
ซ่ึงมีขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี 

1. ศึกษาพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจ
ดา้นการสงครามของสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพล
เสพ 

2. ศึกษาบทละครนอกเร่ืองขุนช้างขุนแผน
และเร่ืองพระลอนรลักษณ์ พระราชนิพนธ์ของสมเด็จ
พระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพ 

3. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระราชกรณีย
กิจดา้นการสงครามกบัการสร้างสรรค์บทละครนอก พระ
ราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพ 

4. เรียบเรียงและสรุปผลการวจิยั 
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ผลการวจิยั 

 บทความน้ีแบ่งการน าเสนอผลการวิจยัออกเป็น         
3 ส่วน คือ  1) พระราชประวติัและพระราชกรณียกิจดา้น
การสงครามของสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศักดิพลเสพ  
2) บทละครนอกพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบวรราช
เจ้ามหาศกัดิพลเสพ  และ  3) ความสัมพนัธ์ระหว่างพระ
ราชกรณียกิจดา้นการสงครามกบัการสร้างสรรคบ์ทละคร
นอกพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิ
พลเสพ ดงัน้ี 
1. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านการ
สงครามของสมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาศักดพิลเสพ 

 1.1 พระราชประวตั ิ
 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ เป็น
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชกบัเจา้จอมมารดานุย้(ใหญ่) ธิดาเจา้พระยา
นครศรีธรรมราช (พฒัน์) มีพระนามเดิมวา่พระองคเ์จา้
อรุโณทยั เสด็จพระราชสมภพเม่ือวนัศุกร์ ท่ี 23 ตุลาคม 
พ.ศ.2328 ต่อมาทรงไดรั้บพระกรุณาโปรดเกลา้แต่งตั้ง
ใหท้รงกรมเป็น “กรมหม่ืนศกัดิพลเสพ”  เม่ือ พ.ศ.2350 

(กรมศิลปากร, 2545ข) 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลยั กรมหม่ืนศกัดิพลเสพทรงไดรั้บพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ก ากับราชการกรมพระกลาโหมซ่ึงมีอ านาจ
ควบคุมดูแลหัวเมืองปักษ์ใต ้ ระหว่างน้ีได้ทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจร่วมกับกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์อยู่เสมอ  
ทั้ งด้านการก ากับราชการและการเสด็จออกท าการศึก
ร่วมกนั   เม่ือกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์เสด็จข้ึนครองราช
สมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวใน  
พ.ศ.2367   จึงโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งกรมหม่ืนศักดิพลเสพ
ซ่ึงเป็นพระราชปิตุลา (อา) ท่ีมีพระชนมายมุากกวา่เพียง 2 

พรรษา ใหท้รงด ารงพระอิสริยยศเป็นกรมพระราชวงับวร
สถานมงคลหรือวงัหน้า (กรมศิลปากร, 2545ข) ท่ีมีพระ
ราชอ านาจในการปกครองเมืองคนละก่ึงหน่ึ งกับ
พระมหากษตัริยต์ามธรรมเนียมปฏิบติัท่ียดึถือมาแต่คร้ัง
โบราณ  ท าให้สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพมี

พระราชสถานะเสมอดว้ย “พระเจา้แผน่ดินพระองค ์ท่ี 2” 
(จีรพล, 2539) 
 เฮนรี เบอร์นี (2514) พ่อคา้และทูตชาวองักฤษท่ี
เดินทางมายงัสยามในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่ัว  มีโอกาสเขา้เฝ้าสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิ
พลเสพ และได้บันทึกพระบุคลิกภาพและพระอุปนิสัย
ของพระองค์ว่าทรงมีพระวรกายสูงใหญ่กว่าชายไทย
ทัว่ไป ทั้งยงัมีพระอารมณ์ขนัและมีน ้ าพระทยัสูงส่ง  
 1.2 พระราชกรณียกจิด้านการสงคราม 
 สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพทรงเป็น
นักรบท่ีมีบทบาทในการป้องกันพระราชอาณาจักรมา
ตลอดพระชนมชี์พ  พระราชกรณียกิจดา้นการสงครามท่ี
ส าคญั   เช่น   ใน พ.ศ.2363   เม่ือคร้ังยงัทรงพระยศเป็น
กรมหม่ืนศกัดิพลเสพ มีกระแสข่าวว่าพม่าจะยกทัพเขา้
รุกรานสยาม  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั
จึงโปรดให้กรมหม่ืนศักดิพลเสพและกรมหม่ืนเจษฎา
บดินทร์เสด็จคุมก าลังพลออกไปขัดทัพพม่านอก           
พระนคร  โดยกรมหม่ืนศกัดิพลเสพทรงคุมก าลงัพลไป
ขัดทัพรอพม่าท่ีเมืองกาญจนบุรี  ระหว่างเสด็จท าศึก 
พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์นิราศเร่ืองลิลิตเสด็จไป
ขัดทัพพม่าเมืองกาญจนบุรี ซ่ึงมีเน้ือหาบนัทึกเหตุการณ์
ระหว่างการเสด็จท าศึกคร้ังน้ีอย่างละเอียด (อัญชลี, 
2548) พระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีได้แสดงให้เห็นพระปรีชา
สามารถดา้นการสงครามและพระอุปนิสัยในดา้นต่างๆ 
ของพระองคอ์ยา่งชดัเจน 

 เม่ือทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นกรมพระราชวงั
บวรสถานมงคลซ่ึงมีพระราชอ านาจในการบงัคบับญัชา
กองก าลงัทหารของประเทศ (ประภสัสร, 2514)  ท าให้
บทบาทด้านการสงครามของพระองค์ยิ่งเด่นชัดข้ึน 
โดยเฉพาะใน พ.ศ.2369 เจา้อนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจนัทน์ 
ซ่ึงอยูใ่ตก้ารปกครองของสยามในเวลานั้น ตอ้งการแยก
ตนเป็นอิสระ จึงวางแผนก่อกบฏดว้ยการออกอุบายลวง
เจา้เมืองต่างๆในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ วา่ตนจะ
ยกทัพลงมาช่วยสยามเพ่ือป้องกันภัยสงครามจาก
องักฤษ ท าให้สามารถยกทพักวาดตอ้นผูค้นตั้งแต่เมือง
เวียงจันทน์ผ่านหัวเมืองต่างๆ เร่ือยมาจนถึงเมือง
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นครราชสีมา และก าลังจะยกพลเขา้เมืองสระบุรี (กรม
ศิลปากร, 2479) เม่ือความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระ
นัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว จึงโปรดเกลา้ฯ ให้สมเด็จพระบวรราช
เจา้มหาศกัดิพลเสพทรงเป็นจอมทพัเสด็จไปบญัชาการ
ศึกในคร้ังน้ี   การศึกยืดเยื้ออยู่นานกว่า 3 ปี   จนถึง 
พ.ศ.2371 ทางการสยามจึงสามารถจบักุมตวัเจา้อนุวงศ์
และพวกได้ส าเร็จ  (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ,  2555) 
เหตุการณ์คร้ังน้ีถือเป็นการศึกคร้ังส าคญัท่ีสุดในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
 นอกจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพล
เสพจะเสด็จออกสงครามดว้ยพระองคเ์องแลว้ ยงัทรงมี
บทบาทดา้นการเสริมยุทธศาสตร์การป้องกนัประเทศ
ให้เข็มแข็ง ด้วยการเป็นแม่กองอ านวยการช าระต ารา       
พิชยัสงครามท่ีใชก้นัอยูใ่นเวลานั้นให้มีเน้ือหาถูกตอ้ง 
ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ดา้นการสงคราม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย (นิยะดา และคณะ, 2543) 
 จากท่ีกล่าวมาท าให้เห็นว่า  สมเด็จพระบวรราช
เจ้ามหาศักดิพลเสพทรงเป็นนักรบท่ี เช่ียวชาญการ
สงครามทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ  จึงทรงไดรั้บความ
ไวว้างพระราชหฤทัยจากพระมหากษัตริยใ์ห้เสด็จเป็น      
จอมทัพเพ่ือปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการสงคราม            
อยูเ่สมอ 
 

2. บทละครนอกพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาศักดพิลเสพ 
 นอกจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพล
เสพจะมีพระปรีชาสามารถด้านการสงครามแล้ว 
พระองค์ยงัมีพระอจัฉริยภาพด้านอกัษรศาสตร์ โดย
ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไวห้ลายเร่ือง เช่น เพลง
ยาวกรมศักด์ิฯ ซ่ึงเป็นจดหมายรักท่ีทรงพระราชนิพนธ์
โตต้อบกบัพระชายา  และลิลิตเสดจ็ไปขัดทัพพม่าเมือง
กาญจนบุรี ซ่ึงมีเน้ือหาบันทึกเหตุการณ์สงครามและ
เร่ืองราวส่วนพระองคอ์ยา่งละเอียด  นอกจากน้ี ยงัทรงมี
สถานะเป็นกวรีาชส านกัท่ีทรงมีส่วนร่วมในการพระราช
นิพนธ์วรรณคดีบางเร่ืองของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัยท่ีมีลักษณะเป็นการประชุมกวีอีกด้วย 

(กรมศิลปากร, 2545ข)  แต่บทพระราชนิพนธ์ท่ีมีจ านวน
มากท่ีสุดของพระองค์ คือ บทละครนอกท่ีทรงพระราช
นิพนธ์ไวใ้นรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั   

 แม้จะทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกไว้
หลายเร่ือง แต่มีบทละครพระราชนิพนธ์กลุ่มหน่ึงท่ีมี
ลกัษณะเด่นด้านเน้ือหา คือ เร่ืองขุนช้างขุนแผนและ
เร่ืองพระลอนรลักษณ์ เน่ืองจากทรงเป็นกวีพระองค์
แรกท่ีทรงน าเน้ือหาจากวรรณคดีเก่าท่ีแต่เดิมไม่ได้ใช้
เป็นเร่ืองส าหรับเล่นละคร มาทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ใน
รูปแบบของบทละครนอกท่ีมีการด าเนินเร่ืองรวดเร็ว 
เนน้ความตลกขบขนั และมีบทส าหรับให้ตวัละครไดร้ า
อวดฝีมือตามลักษณะของละครนอกแบบหลวงท่ีใช้
แสดงในราชส านกั 

 พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอก               
ทั้ ง  2  เร่ืองด้วยกลอนบทละครท่ีมีการบรรจุเพลงร้อง  
เพลงหน้าพาทย์ และก าหนดต าแหน่งให้ผูแ้สดงเจรจา
อย่างสม ่ าเสมอ ตามวิธีการประพันธ์บทละครร าแบบ
โบราณ นอกจากน้ี ยงัทรงพระราชนิพนธ์บทศัพท์ไทย
และร้ือแทรกในตอนท่ีตวัละครไล่ท าร้ายกนัอีกดว้ย   
 บทละครนอกพระราชนิพนธ์ยงัคงด าเนินเน้ือหา
ตามเค้าโครงเร่ืองเดิมในวรรณคดีต้นฉบับ แต่ มีการ
ปรับเปล่ียนรายละเอียดเล็กนอ้ย  บทละครพระราชนิพนธ์
มีเน้ือหาดงัน้ี 

2.1 เร่ืองขุนช้างขุนแผน  คงเหลือมาถึงปัจจุบนั
เพียง 2 ตอน  ไดแ้ก่ 

2.1.1 ตอนนางวนัทองหึงนางลาวทอง   
มีเน้ือความตั้งแต่ขุนแผนตีเมืองเชียงทองได้

แล้วพานางลาวทองกลับมายงับ้านของนางวนัทองท่ี
สุพรรณบุรี  เม่ือนางวนัทองเห็นนางลาวทองก็เกิดหึง
หวงและทะเลาะวิวาทกนั เหตุการณ์ลุกลามจนนางวนั
ทองกล่าวตดัสมัพนัธ์กบัขุนแผน  ขุนแผนจึงพานางลาว
ทองกลบับา้นของตนท่ีกาญจนบุรี   

2.1.2 ตอนขุนแผนลกันางวนัทอง   
มีเน้ือความตั้งแต่ขุนแผนคิดถึงนางวนัทองท่ี

ตกเป็นภรรยาของขุนช้าง  จึงตั้ งใจจะลกัตวันางวนัทอง
คืน  ระหว่างอยู่ในเรือนของขุนช้าง ขุนแผนพบและได้
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นางแกว้กิริยาเป็นภรรยา  เม่ือขุนแผนพบกบันางวนัทอง
ก็พูดคุยกนัจนนางวนัทองยอมหนีตามขุนแผน  ขุนแผน
พานางวนัทองมาถึงป่าใหญ่และเก้ียวพาราสีจนนาง                  
วนัทองยอมคืนดีดว้ย 
 2.2 เร่ืองพระลอนรลกัษณ์  
 มีเน้ือความตั้งแต่พระลอไดฟั้งพ่อคา้ชาวลาวขบั
ซอยอโฉมพระเพื่อนพระแพงแลว้ครวญถึงนางทั้งสอง
ดว้ยความหลงใหล หมอสิทธิไชยพบว่าทรงถูกเสน่ห์จึง
ถวายการรักษา  เม่ือปู่เจา้สมิงพรายรู้ว่าคุณไสยของตน
ถูกท าลาย จึงเกณฑ์กองทพัผีป่าเขา้ต่อสู้กบัผีอารักษ์ของ
ฝ่ายเมืองแมนสรวง แล้วใช้สลาเหินเร่งให้พระลอ
เดินทางออกจากเมือง  เม่ือพระลอเสวยสลาเหินก็เกิด
อาการคลุม้คลัง่และทูลลาพระนางบุญเหลือเพ่ือเสด็จไป
หาพระเพื่อนพระแพง 
 บทละครเร่ืองพระลอนรลักษณ์ ท่ีเป็นพระราช
นิพนธ์ส้ินสุดลงเพียงเท่าน้ีเน่ืองจากต้นฉบับสูญหาย  
เน้ือหาต่อจากน้ีตั้ งแต่พระลอออกเดินทางจนได้พบกับ
พระเพื่อนพระแพงเป็นผลงานของเจา้พระยาเทเวศร์วงศ์
ววิฒัน์ท่ีสมเด็จฯ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงน ามาต่อ
ไวข้า้งทา้ยเพ่ือใหมี้เน้ือหาสมบูรณ์ (กรมศิลปากร, 2545ข) 
 บทละครพระราชนิพนธ์เหล่าน้ีเคยใชแ้สดงจริง
ในคณะละครผูห้ญิงของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา
ศักดิพลเสพ แต่แสดงได้เพียง 7 ปีเท่านั้ น ภายหลัง
พระองคเ์สด็จสวรรคตใน พ.ศ.2375 คณะละครแห่งน้ีก็
เลิกไป (สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2546) 
 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชกรณียกิจด้านการ
สงครามกับการสร้างสรรค์บทละครนอกพระราชนิพนธ์
ของสมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาศักดพิลเสพ 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพระราช
กรณียกิจดา้นการสงครามกบัการสร้างสรรคบ์ทละคร
นอกพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา
ศกัดิพลเสพ  ผูว้ิจยัพบว่าพระองค์ทรงน าการสงคราม
มาน าเสนอในบทละครนอกพระราชนิพนธ์ในหลาย
ลกัษณะ  ซ่ึงเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ท่ีท าให้บทละคร
นอกพระราชนิพน ธ์มีลักษณะเด่นแตกต่ างจาก

วรรณคดีตน้ฉบับท่ีทรงน าเน้ือหามาดัดแปลงเป็นบท
ละคร  ดงัอธิบายต่อไปน้ี 

 
 3.1 การน าสถานที่จริงที่เคยเสด็จไปท าสงคราม
มาใช้เป็นฉากของเร่ือง   
 สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศักดิพลเสพทรงน า
สถานท่ีจริงท่ีเคยเสด็จไปท าสงครามมาใชเ้ป็นฉากในบท
ละครพระราชนิพนธ์ ลักษณะดังกล่าวพบทั้ งในเร่ือง         
ขนุช้างขนุแผน และเร่ืองพระลอนรลกัษณ์ ดงัน้ี 
  3.1.1 ฉากเมืองกาญจนบุ รีในเร่ืองขุนช้าง
ขุนแผน 
  ในช่วงทา้ยของบทละครเร่ืองขนุช้างขุนแผน 
ตอนขุนแผนลกันางวนัทอง  มีรายละเอียดแตกต่างไป
จากเสภาเร่ืองขนุช้างขนุแผน คือ  ในฉบบัเสภากล่าววา่
เม่ือขนุแผนพานางวนัทองออกจากเรือนขนุชา้ง ก็ไดม้า
หยดุพกับริเวณหนองน ้ าใกลก้บัต าบลเขาพระ จากนั้น
จึงเขา้พลอดรักกัน (เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน , 2544) 
แต่บทละครพระราชนิพน ธ์ได้ป รับ เป ล่ียนฉาก
ในตอนน้ีใหต้่างไปจากเดิม  ดว้ยการใหขุ้นแผนพานาง
วนัทองมาถึงต าบลต าหนักเย็น  เมืองกาญจนบุรี  ซ่ึง
เป็นเส้นทางท่ีสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพ
เคยเสด็จผ่านเม่ือคร้ังเสด็จไปขดัทพัพม่าใน พ.ศ.2363 
ตามท่ีทรงบนัทึกไวใ้นนิราศเร่ืองลิลิตเสด็จไปขัดทัพ
พม่าเมืองกาญจนบุรี (กรมศิลปากร, 2545ข) 
 นอกจากน้ี พระองคย์งัทรงบรรยายฉากบริเวณ
ต าบลต าหนักเย็นในบทละครพระราชนิพนธ์ให้มี
รายละเอียดตรงกับสภาพจริงท่ีทรงพบเห็นด้วย ดงัท่ี
ทรงบรรยายในบทละครวา่ 
                ขนุแผนวนัทองพากันจรดล   
              พอรุ่งขึน้ถึงต าบลต าหนักเยน็ 
              ท่ีประทับท้าวพญามาแต่ก่อน   
              ร่มกาหลงไม่ร้อนน่านอนเล่น 
              รวยรวยกล่ินอ่อนอ่อนขจรเพญ็   
               ท่ีทางเห็นสนุกสนานนัก 
                               (กรมศิลปากร, 2545ข) 

- 1038 -



 
 

HMO17-6 

 จากตวัอย่างขา้งตน้ พระองค์ทรงบรรยายฉาก
ของต าบลต าหนักเยน็ว่ามีตน้กาหลงแผ่ก่ิงกา้นให้ความ
ร่มร่ืนและออกดอกส่งกล่ินหอมไปทัว่บริเวณ ซ่ึงตรงกบั
ท่ีทรงพระราชนิพนธ์ไวใ้นลิลิตเสดจ็ไปขัดทัพพม่าเมือง
กาญจนบุรี เม่ือคร้ังเสด็จผา่นต าบลแห่งน้ี ดงัตวัอยา่ง   
              เขาแนะต าบลชี ้   ด  าหนักเยน็ 
 ล้วนแต่กาหลงเยน็       ร่มชือ้ 
 จะประทับจวนเยน็      เสียดาย  นักนา 
 หอมดอกเยน็ใจร้ือ     โหยละห้อยกล่ินนวลฯ 
                                            (กรมศิลปากร, 2545ข) 
 จากตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่าพระองค์โปรด
บรรยากาศในบริเวณต าบลต าหนักเย็นเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากกล่ินหอมของดอกกาหลงท่ีอบอวลไปทัว่บริเวณ 
ท าให้ทรงรู้สึกร่ืนรมย์ในพระทัยและหวนคะนึงถึง             
พระชายาท่ีไม่ไดโ้ดยเสด็จมาในขบวนทพัคร้ังน้ี 
 แมใ้นขณะเสด็จไปท าสงคราม พระองค์จะ
ไม่ได้หยุดประทับท่ีต าบลต าหนักเย็นดังพระราช
ประสงค ์เน่ืองจากตอ้งรีบเดินทาง แต่พระองคก็์ทรงน า
ความประทบัใจในสถานท่ีแห่งนั้นมาถ่ายทอดเป็นฉาก
ใน เร่ืองขุน ช้างขุนแผนได้อย่างเหมาะเจาะและ
กลมกลืนกบัเน้ือหาของเร่ือง  เน่ืองจากตอนท่ีทรงใช้
ต าบลต าหนักเยน็เป็นฉาก คือช่วงสุดท้ายของเร่ืองท่ี
ขุนแผนและนางวนัทองตอ้งเขา้พลอดรักกนั  การน า
ภาพอันงดงามของต าบลต าหนักเย็นมาเสนอไว้
ในตอนน้ี จึงช่วยเสริมอารมณ์และบรรยากาศท่ีอบอวล
ไปด้วยความรักของตัวละครให้เด่นชัดมากข้ึนกว่า
เน้ือหาเดิมในฉบบัเสภา 
 3.1.2 ฉากเมืองสระบุรีในเร่ืองพระลอนรลกัษณ์ 

  ลิลิตพระลอเป็นวรรณคดีส าคัญเร่ืองหน่ึง
ของไทย มีเน้ือหาเก่ียวกับโศกนาฏกรรมความรัก
ระหว่างเจ้าชายและเจ้าหญิงต่างเมือง ซ่ึงเช่ือกันว่ามี
ท่ีมาจากเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนในดินแดนทางภาคเหนือ   
ปัจจุบันมีขอ้สันนิษฐานว่า เมืองสรวงหรือเมืองแมน
สรวงของพระลอ น่าจะตั้ งอยู่ในจังหวดัล าปาง ท่ีมี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวดัแพร่ซ่ึงสันนิษฐานว่าคือ
เมืองสรองของพระเพื่อนพระแพง (ชลดา, 2553) 

 เม่ือสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพทรง
น าเร่ืองลิลิตพระลอมาทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทละคร
เร่ืองพระลอนรลักษณ์ แมจ้ะทรงด าเนินตามเน้ือหาเดิมท่ี
เป็นเร่ืองราวความรักระหวา่งกษตัริยเ์มืองแมนสรวงกบั
ราชธิดาทั้ ง 2 พระองค์ของเมืองสรอง  แต่พระองค์ทรง
ปรับเปล่ียนท่ีตั้ งของเมืองให้ต่างไปจากเดิม  ด้วยการ
ก าหนดให้เมืองแมนสรวงของพระลอเป็น “กรุงใต”้ ซ่ึง
หมายถึงภาคกลาง ดงัตวัอย่างบทเปิดเร่ืองท่ีพระลอทรง
ตรัสแก่เหล่าอ ามาตยว์า่ 

ข้าได้ข่าวว่าลาวแขวงเหนือ   
ล่องเรือลงมาค้ายงักรุงใต้ 

ขับซอเสนาะเพราะสุดใจ  

เล่ืองลือเข้าไปจนในวงั 

              (กรมศิลปากร, 2545ข) 
 แม้ในเบ้ืองต้นจะไม่อาจระบุได้แน่ชัดว่า 
“กรุงใต”้ ท่ีทรงกล่าวถึงนั้นมีท่ีตั้งอยู่ในบริเวณใด  แต่
เม่ือพิจารณาต่อไปจะพบว่า  พระองค์ทรงระบุอย่าง
ชัดเจนว่าเมืองแมนสรวงของพระลอตั้ งอยู่ใกล้กับ         
“ท่าปากเพรียว”  ดงัขอ้ความวา่ 

บัดน้ัน  

เสนีประนมก้มหน้า 

ทูลว่าลาวดอนจรมา 

ลงท่าปากเพรียวเท่ียวซ้ือเกลือ 

ซอขับรับแพนแสนเสนาะ 

 ฟังเพราะส าเนียงเสียงดเีหลือ 

เดี๋ยวนีอ้ยู่ท่าหน้าโรงเรือ 

เป็นเชือ้พงุขาวลาวลกูค้า 
     (กรมศิลปากร, 2545ข) 
 

 ช่ือสถานท่ี  “ปากเพรียว” น้ี  ปัจจุบันเป็น
ต าบลหน่ึงท่ีตั้ งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัสระบุรี 
(ตรี, 2513) ซ่ึงสอดคล้องกับพระด ารัสของสมเด็จฯ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพท่ีทรงกล่าวถึงต้นฉบับ
ตอนท้ายของเร่ืองพระลอนรลักษณ์ ท่ีสูญหายไปว่า 
“จบเร่ืองจนเชิญศพพระลอกลบัมาฝังไวท่ี้เมืองสระบุรี” 
(บทละครเร่ืองพระลอนรลกัษณ์, 2464)  ดงันั้นจึงกล่าวได้
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วา่เมืองแมนสรวงของพระลอในเร่ืองพระลอนรลักษณ์
มีท่ีตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัสระบุรี 

 เหตุท่ีสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพ
ทรงปรับเปล่ียนฉากเมืองแมนสรวงให้ตั้งอยูใ่นจงัหวดั
สระบุรี น่าจะมาจากเม่ือคร้ังเสด็จยกทพัไปปราบกบฏ
เจ้าอนุวงศ์ใน พ.ศ.2369  ซ่ึงขณะนั้ นเจ้าอนุวงศ์ได้ยก
ก าลงัพลจากเมืองเวียงจนัทน์เขา้มาถึงเมืองนครราชสีมา  
และเจา้ราชบุตร (เหงา้)  ซ่ึงเป็นบุตรของเจา้อนุวงศ์ได้
ยกทัพหน้ามาถึงเมืองสระบุรี  สมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาศักดิพลเสพจึงทรงยกทัพออกจากกรุงเทพข้ึนไป
ทางตอนเหนือ ผ่านเมืองปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา  
ก่อนจะเข้าสู่เมืองสระบุรีและประทับพกัแรมท่ีเมือง
สระบุรีเป็นเวลาหลายวัน (สุจิตต์, 2544)  โดยเมือง
สระบุรีมีชุมชนชาวลาวเวียงจนัทน์หรือลาวพุงขาวท่ีถูก
กวาดตอ้นมาตั้งแต่สมยัธนบุรีและสมยัพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เขา้มาตั้งรกรากถ่ิน
ฐานอยูใ่นบริเวณนั้นเป็นจ านวนมาก (บงัอร, 2541)  

 สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพน่าจะ
ทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยจากการทอดพระเนตร  
เห็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวลาวท่ีอยู่อาศัยในบริเวณ
ดงักล่าว  จึงทรงเปล่ียนสถานท่ีตั้งของเมืองแมนสรวงให้
เป็นเมืองสระบุรี  และทรงใชล้าวพงุขาวซ่ึงเป็นเช้ือชาติท่ี
อาศัยอยู่จริงในบริเวณนั้ น  ให้มีบทบาทขับซอถวาย            
พระลอตามเน้ือหาเดิมท่ีปรากฏในลิลิตพระลอ 
 อยา่งไรก็ตาม ในลิลิตพระลอมีการระบุอยา่ง
ชดัเจนวา่  ผูท่ี้มาขบัซอถวายพระลอมีความเก่ียวพนักบั
ฝ่ายของพระเพื่อนพระแพง  แตกต่างจากในเร่ือง          
พระลอนรลักษณ์ ท่ีไม่ปรากฏความสัมพนัธ์ระหว่าง           
พระเพ่ือนพระแพงกับลาวขบัซอ   อีกทั้ งเน้ือหาของ
บทละครพระราชนิพนธ์ท่ีหลงเหลือมาน้ีก็ยงัไม่ปรากฏ
เน้ือหาเก่ียวกับเมืองสรองของพระเพ่ือนพระแพง 
ดังนั้ นจึงยงัมิอาจระบุได้ว่าเมืองสรองมีท่ีตั้ งอยู่ใน
สถานท่ีใด 

 
  

3.2 การน าความรู้ทางพิชัยสงครามมาสร้างความ
สมจริงแก่เน้ือเร่ือง 

คุณสมบัติส าคญัของผูเ้ป็นจอมทัพ  นอกจาก
จะต้องมีความกล้าหาญ  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มี
ความสามารถดา้นการใชอ้าวธุและการบริหารก าลงัพล
แลว้  ยงัตอ้งมีความรอบรู้ในต าราพิชยัสงคราม  ซ่ึงเป็น
แหล่งรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัพิธีกรรม คติความเช่ือ และ
วิธีการทางการทหารท่ีสามารถใช้เป็นกลยุทธ์เพื่ อ
เอาชนะขา้ศึกได ้  

สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพทรงเป็น
ผูห้น่ึงท่ีมีความรอบรู้ในต าราพิชัยสงคราม ถึงขั้นทรง
เป็นแม่กองอ านวยการช าระตน้ฉบับต าราพิชยัสงคราม
ในสมยัรัตนโกสินทร์ เม่ือทรงพระราชนิพนธ์บทละคร  
จึงทรงน าความรู้ดังกล่าวมาเสนอไวใ้นเน้ือหาได้อย่าง
น่าสนใจ  ดงัน้ี 

3.2.1  การตรวจดูนิมติก่อนออกเดนิทาง 

ในต าราพิชัยสงครามให้ความส าคัญแก่ความ
เช่ือเร่ือง “นิมิต” ในฐานะส่ิงบอกเหตุล่วงหน้าว่าจะเกิด
เหตุดีหรือเหตุร้ายข้ึน  ดงันั้นก่อนการออกเดินทพั ผูเ้ป็น
แม่ทัพจึงตอ้งตรวจดูนิมิตท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้ นเสียก่อน 
ว่าเป็นผลดีแก่ฝ่ายตนเองหรือไม่   เพื่อให้การออกศึก   
คร้ังนั้ นประสบความส าเร็จและได้ชัยชนะ  การตรวจ             
ดูนิมิตสามารถกระท าได้หลายทาง  ข้ึนอยู่กับช่วงเวลา           
และสภาพบรรยากาศ   เช่น  การสังเกตลักษณะของ         
ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  ดวงดาว  ก้อนเมฆ  ทิศทาง        
ของกระแสลม  และพฤติกรรมของสัตว์  เป็นต้น                
(กรมศิลปากร, 2545ก)   เม่ือพิจารณาแลว้วา่นิมิตท่ีเกิดข้ึน
เป็นมงคลแก่ฝ่ายตน  จึงค่อยออกเดินทัพตามเกล็ดนาค
หรือเกล็ดนาคาซ่ึงเป็นวิธีการเดินทัพแบบโบราณท่ี
ก าหนดใหเ้ดินทพัไปทางทิศหวันาคจึงจะเป็นสิริมงคลแก่
กองทพั  (นิยะดา และคณะ, 2540)  ดงัท่ีต าราพิชยัสงคราม
กล่าวถึงขั้นตอนก่อนการออกเดินทพัไวว้า่ 
  หาโชคเพลาเดือนวนั ให้ชอบนายสรรพ์ 

 องศาลิปดาราศี 

  ฤกษ์โหรฤกษ์ลมปัถว ี สกณุาสกณีุ 

 ร่อนร้องระงมเวหา 
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  ยกไปตามเกลด็นาคา อย่าแปรพักตรา 

 ไปตรงสุรินทราหู 

                               (กรมศิลปากร, 2545ก) 
สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพทรง

น าเร่ืองการตรวจดูนิ มิตในต าราพิ ชัยสงครามมา
น าเสนอไว้ในบทละครเร่ืองขุนช้างขุนแผน  ตอน
ขนุแผนลกันางวนัทอง   โดยในฉบบัเสภากล่าวถึงเน้ือหา
ในตอนน้ีว่า เม่ือขุนแผนคิดจะไปลกัตวันางวนัทองคืน
จากขุนชา้ง ก็ไดป้ลุกเสกโหงพรายและออกเดินทางทนัที 
(เสภาเร่ืองขุนชา้งขุนแผน, 2544)  แตกต่างจากบทละคร
พระราชนิพนธ์ท่ีทรงให้ขุนแผนเสกคาถาปลุกเหล่าโหง
พรายแลว้จึงตรวจดูนิมิตว่าขณะน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะ
แก่การออกเดินทางของตนหรือไม่ ดงัตวัอยา่ง 
  เดชะคาถามหามนตร์ 

 โหงพรายกมุารกล่นมากนักหนา 

 เป็นยกัษ์ยดัอึดอึงกันเข้ามา 

 ขนุแผนแหงนดูฟ้าฤกษ์บน 

 องศาผ่องแผ้วแจ่มจ ารัส 

 หมอกเมฆมิได้กลดัโพยมหน 

 ตามเกลด็นาคาจรดล 

 หลกีพ้นผีหลวงกาเลไท 

                (กรมศิลปากร, 2545ข) 
 จากตัวอย่างข้างต้น  พบว่าพระองค์ทรง
พรรณนาการตรวจดูนิมิตก่อนการออกเดินทางของ
ขุนแผนตรงตามท่ีปรากฏในต าราพิชัยสงคราม คือ        
เม่ือขุนแผนออกทางในเวลากลางคืน ก็ทรงให้ขุนแผน
ตรวจดูบรรยากาศโดยรอบ  ดว้ยการสังเกตลกัษณะของ
ท้องฟ้า  ซ่ึงอาจเป็นได้ทั้ งการพินิจลักษณะของดวง
จันทร์และดวงดาว  ทั้ งยงัมีการพิจารณาลักษณะของ 
กอ้นเมฆร่วมดว้ย  เม่ือเห็นวา่ตรงตามนิมิตอนัเป็นมงคล
ท่ีเช่ือว่าจะท าให้ตนประสบผลส าเร็จแลว้ จึงค่อยออก
เดินทางด้วยการเคล่ือนขบวนโหงพรายตามเกล็ดนาค
แบบเดียวกบัต าราพิชยัสงคราม 

 การแทรกเร่ืองการดูนิมิตก่อนการออกเดินทาง 
ในตอน น้ี   ท าให้ เน้ื อ เร่ืองมีความสมจริงมากข้ึน  
เน่ืองจากก่อนการกระท าส่ิงส าคญั คนไทยนิยมตรวจดู

ฤกษย์ามท่ีเหมาะสม  เพราะเช่ือวา่หากกระท ากิจการใดๆ 
ในฤกษ์ ยาม ท่ี ดี  ก็ จะช่วยให้ ประสบความส าเร็ จ 
นอกจากน้ี การตรวจดูนิมิตยงัช่วยเนน้ให้ผูช้มและผูอ่้าน
เห็นความพิถีพิถนัในการเตรียมตวัของขุนแผน และเห็น
ความมั่นใจของขุนแผน  ว่าตนจะสามารถลักตัวนาง    
วนัทองคืนไดส้ าเร็จชดัเจนข้ึนกวา่ในฉบบัเสภาอีกดว้ย 

  3.2.2 การพรรณนากระบวนทัพตามหลักพิชัย
สงคราม  

  บทพรรณนากระบวนทัพหรือบทชมทัพเป็น
ขนบท่ีกวีไทยนิยมประพนัธ์ข้ึนในเน้ือหาท่ีมีการยกทัพ
ของตวัละคร  เพื่อแสดงให้เห็นแสนยานุภาพของผูเ้ป็น 
แม่ทพัและก าลงัพลท่ีอยูร่่วมในกองทพันั้นๆ   
  สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรง
พระราชนิพนธ์บทพรรณนากระบวนทัพไวใ้นบทละคร
เร่ืองพระลอนรลักษณ์ ตอนปู่เจา้สมิงพรายเกณฑ์กองทพั
ภูตผีเขา้ท าลายผีอารักษข์องเมืองแมนสรวง  อยา่งไรก็ตาม 
พบว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทพรรณนากระบวน
ทัพในตอนน้ีให้แตกต่างไปเน้ือหาเดิมในลิลิตพระลอ 
อย่างชัดเจน กล่าวคือ ในลิลิตพระลอกล่าวพรรณนา
กองทพัภูตผีของปู่เจา้สมิงพราย โดยเนน้น าเสนอลกัษณะ
อนัแปลกประหลาดของภูตผีเหล่านั้นเป็นส าคญั เช่น มี
หัวเป็นสัตวช์นิดต่างๆ หรือสามารถแปลงกายได ้เป็นตน้ 
(กรมศิลปากร, 2529)   แต่บทละครพระราชนิพนธ์เน้น 
การพรรณนากระบวนทัพอย่างเป็นระเบียบและสมจริง          
ดงัตวัอยา่ง 
 ถือธงตัวดีเอาผีภูต 

 ขี่อูฐออกหน้ากล้าใจหาย 

 ปีกขวาผีพม่ากับทวาย 

 ปีกซ้ายญวนเขมรเกณฑ์เข้ากัน 

  กองหลวงเลือกล้วนกระบวนลาว 

  ท้ังพงุด าพงุขาวแขง็ขนั 

  กองหลงัผฝีร่ังรามญั 

     สมทบกันตามหมวดตรวจตรา 

    (กรมศิลปากร, 2545ข) 
  การพรรณนากระบวนทพัผีของปู่เจา้สมิงพราย
ขา้งต้น มีลักษณะเดียวกับวิธีการจัดกระบวนทัพแบบ          
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ตรีเสนาในต าราพิชยัสงคราม  ท่ีแบ่งกองทัพออกเป็น         
3 ทัพใหญ่ ได้แก่  ทัพหน้า  ทัพหลวง  และทัพหลัง         
แต่ละทพัมีปีกซา้ยและปีกขวา (นิยะดา และคณะ, 2540) 
  นอกจากพระองค์จะทรงพรรณนากระบวน
ทพัของปู่เจา้สมิงพรายเป็นหมวดหมู่ตามวธีิการจดัทพั
จริงในต าราพิชยัสงครามแลว้  ยงัทรงเปล่ียนลกัษณะ
ของก าลังพลภายในกองทัพให้ต่างไปจากเดิม คือ        
ทรงเปล่ียนจากกองทพัผีท่ีมีรูปลกัษณ์แปลกประหลาด
ใหเ้ป็นกองทพัผีท่ีเป็นกองก าลงัทหารจากหลายเช้ือชาติ 
ทั้ งพม่า  ทวาย ญวน เขมร ลาวพุงขาว ลาวพุงด า ฝร่ัง 
และรามญั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจดักระบวนทพัจริงใน
สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ท่ีมีการใช้ก าลงัทหารจาก
หลายเช้ือชาติโดยแบ่งสังกัดออกเป็นกองตามเช้ือชาติ 
ดงัท่ีสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพทรงบนัทึก
ไว้ใน ลิลิตเสด็จไปขัดทัพพม่าเมืองกาญจนบุ รี  ว่า
กองทัพท่ีตามเสด็จในคร้ังนั้ นประกอบด้วยกองก าลัง
จากหลายเช้ือชาติ ทั้งกองมอญ กองลาวพุงขาว กองลาว
พงุด า กองรามญั กองอาสาญ่ีปุ่น และกองฝร่ังแม่นปืนท่ี
เป็นทหารรับจา้ง (กรมศิลปากร, 2545ข) 
 การพรรณนากระบวนทัพตามวิธีการจัดทัพใน
ต าราพิชัยสงคราม และการปรับเปล่ียนลักษณะของ        
ก าลงัพลให้สอดคลอ้งกบัก าลงัทหารท่ีใชจ้ริงในเวลานั้น 
ท าให้บทพรรณนากระบวนทัพในบทละครพระราช
นิพนธ์มีความสมจริงและมีลกัษณะเด่นกวา่บทพรรณนา
กระบวนทพัของกวอ่ืีนๆ  
 3.3 การน าบรรยากาศภายในกองทัพมาสร้าง
สีสันแก่เน้ือเร่ือง 

 เม่ือคร้ังสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพ
เสด็จไปขดัทพัพม่าท่ีเมืองกาญจนบุรี ขณะเคล่ือนขบวน
ถึงต าบลบา้นลูกแก ทรงเห็นบึงน ้ าใสสะอาดจึงโปรดให้
หยุดพกั และทรงบันทึกบรรยากาศขณะหยุดพกัขบวน
ทัพในคร้ังนั้ นไว้ในลิ ลิตเสด็จไปขัดทัพพม่าเมือง
กาญจนบุรีวา่ บรรดาขา้ราชการและเหล่าทหารต่างผ่อน
คลายความเหน่ือยล้าจากการเดินทางด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  ทั้ งการนอนหลับพักผ่อน  การละเล่น
บนัเทิงเริงใจ และการลงเล่นน ้ ากนัอยา่งสนุกสนาน (กรม

ศิลปากร, 2545ข) สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็น
จอมทพัท่ีทรงเอาพระทัยใส่ในรายละเอียดเก่ียวกบัชีวิต
ความเป็นอยูข่องนายทหารระดบัล่าง 
 เม่ือทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอก พระองค์
ทรงน าบรรยากาศแห่งความสนุกสนานภายในกองทัพ
ตอนน้ีมาน าเสนอไวใ้นบทละครเร่ืองขุนช้างขุนแผน 
ตอนนางวนัทองหึงนางลาวทอง ในเน้ือหาท่ีทรงพระราช
นิพนธ์ต่อเติมจากเน้ือความเดิมในฉบบัเสภา คือ หลงัจาก
นางวนัทองตดัสัมพนัธ์กับขุนแผนแลว้ ขุนแผนได้พา
นางลาวทองและไพร่พลเดินทางมายงักาญจนบุรี โดยมี
การพรรณนาสภาพธรรมชาติระหว่างการเดินทางและ
การหยอกล้อกันระหว่างขุนแผนกับนางลาวทอง เม่ือ
เดินทางมาถึงบึงน ้ าแห่งหน่ึง ขุนแผนจึงสั่งให้หยุดพกั 
และมีการกล่าวถึงกิจกรรมท่ีไพร่พลซ่ึงร่วมขบวน
เดินทางของขนุแผนไดท้ าขณะหยดุพกัวา่ 
  แล้วปลงช้างม้าหาบคอน 

 เหน่ือยมาบ้างนอนเดินไขว่ 

 บ้างหาฟืนจะหุงข้าวสีไฟ 

 เกบ็ผักท่ีกินได้บ้างอาบน า้ 

 สบายใจเต้นร าท าเพลง 

 โฉงเฉงชกต่อยปะเตะปล า้ 

 บ้างโจนลงในหนองคะนองด า 

 เอาโคลนมอมกันระย าเป้ือนเลอะ 

                     (กรมศิลปากร, 2545ข) 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ พบวา่กิจกรรมท่ีไพร่พลของ
ขุนแผนท าขณะหยุดพกัเดินทางมีหลากหลาย ทั้ งการ
นอนหลับพักผ่อน การหุงหาอาหาร การละเล่นต่างๆ 
รวมถึงการลงเล่นน ้ าอย่างสนุกสนาน ซ่ึ งตรงกับ
บรรยากาศจริงขณะหยุดพักขบวนทัพท่ีทรงพระราช
นิพนธ์ไวใ้นลิลิตเสดจ็ไปขัดทัพพม่าเมืองกาญจนบุรี 

 การน าบรรยากาศขณะหยดุพกัทพัมาน าเสนอไว้
ในเน้ือหาเก่ียวกับการหยุดพกัการเดินทางของตวัละคร 
ช่วยเพ่ิมสีสันและความมีชีวิตชีวาแก่เน้ือหาท่ีทรง       
พระราชนิพนธ์เพ่ิมเติมข้ึนจากฉบบัเสภาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3.4 การน าคู่สงครามมาใช้เป็นความเปรียบเพ่ือ
แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร 
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 นอกจากสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพ
จะทรงน าเร่ืองราวเก่ียวกบัการสงครามมาทรงพระราช
นิพนธ์ไว้ในบทละครแล้ว ย ังทรงน าคู่สงครามมา
กล่าวถึงในบทละครอีกดว้ย ลกัษณะดงักล่าวพบในบท
ละครเร่ืองขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนลกันางวนัทอง 
โดยทรงน าช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์กบฏ
เจา้อนุวงศ์ ท่ีทรงมีบทบาทในการเสด็จไปปราบปราม
ด้วยพระองค์เอง  มาใช้เป็นความเปรียบเพื่อน าเสนอ
อารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร เช่น เม่ือขุนแผนมาลกั
ตัวนางวนัทองคืน พระองค์ทรงให้นางวนัทองกล่าว
เปรียบเทียบความสับสนยุ่งยากในชีวิตของตนท่ีเป็น
ภรรยาของขุนแผน  แต่ต้องมาตกเป็นภรรยาขุนช้าง      
ด้วยความจ ายอม และก าลังจะถูกขุนแผนมาลักตัว
กลบัคืนไปวา่เหมือนกบัชีวติของเจา้อนุวงศแ์ละชายาคือ
นางค าปล้อง ท่ีต้องระหกระเหินไปตามท่ีต่างๆ เพื่อ
หลบหนีการจบักมุของทางการสยาม ความวา่ 
  แล้วจะเหมือนอ้ายอนุอีค าปล้อง 
 เท่ียวจองคร่องหันเหเซซังอยู่ 
 พาไปพามาน่าเอน็ดู 
 ท าเล่นเช่นลกัชู้ให้ได้อาย 

(กรมศิลปากร, 2545ข) 
 การน าช่ือและพฤติกรรมของคู่สงครามคน
ส าคญัอยา่งเจา้อนุวงศแ์ละชายา มากล่าวถึงในเชิงความ
เปรียบเพื่อน าเสนออารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร ท า
ให้บทละครพระราชนิพนธ์สามารถส่ือความหมายได้
อย่างโดดเด่น แตกต่างไปจากการใช้ความเปรียบ
แบบเดิม  ทั้ งยงัท าให้ผูอ่้านและผูช้มท่ีอยู่ร่วมยุคสมัย
และรับรู้เหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์ สามารถเข้าใจ
ความรู้สึกสับสนวุ่นวายท่ีระคนไปดว้ยความหวัน่ไหว
และไม่แน่ใจในชะตาชีวิตของนางวนัทองในตอนน้ีได้
เป็นอยา่งดี 
 
สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพระราช
กรณียกิจด้านการสงครามกับการสร้างสรรค์บทละคร
นอกพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิ

พลเสพ  พบว่าพระองค์ทรงน าพระราชกรณียกิจด้าน       
การสงครามมาน าเสนอไวใ้นบทละครพระราชนิพนธ์
อยา่งหลากหลาย  ทั้งการน าสถานท่ีจริงท่ีเคยเสด็จไปท า
สงครามมาใชเ้ป็นฉากของเร่ือง  การน าความรู้ทางพิชัย
สงครามมาสร้างความสมจริงแก่เร่ือง  การน าบรรยากาศ
ภายในกองทัพมาสร้างสีสันแก่เร่ือง  และการน าคู่
สงครามมาใช้เป็นความเปรียบเพื่อน าเสนออารมณ์
ความรู้สึกของตวัละคร  การน าพระราชกรณียกิจดา้นการ
สงครามมาน าเสนอไวใ้นบทละครนอกเป็นจึงกลวิธีทาง
วรรณศิลป์ส าคัญท่ีท าให้บทละครพระราชนิพนธ์มี
ลกัษณะเด่นแตกต่างจากเน้ือหาเดิมในวรรณคดีตน้ฉบบั
และบทละครนอกของกวอ่ืีนท่ีอยูร่่วมยคุสมยั 
 การน าพระราชกรณียกิจด้านการสงครามมา
น าเสนอไวใ้นบทละครนอกพระราชนิพนธ์  ไม่เพียงท าให้
ประจกัษถึ์งพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระบวรราชเจา้
มหาศกัดิพลเสพท่ีทรงร้อยเรียงพระราชกรณียกิจเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของบทละครพระราชนิพนธ์ได้อย่างแยบคาย
เท่านั้น  แต่ยงัสะทอ้นใหเ้ห็น “ตวัตน” ของพระองคท่ี์ทรง
เป็นจอมทพัผูก้ลา้หาญและมีความรอบรู้ในสรรพศาสตร์ 
ทั้ งยงัเห็นถึงพระทัยอันละเอียดอ่อน จากการท่ีทรงน า
เร่ืองราวเก่ียวกบัสถานท่ี บุคคล ตลอดจนบรรยากาศอนัน่า
ประทบัใจท่ีทรงพบเห็น มาถ่ายทอดในบทละครพระราช
นิพนธ์ไดอ้ยา่งกลมกลืนกบัเน้ือหาอ่ืนของเร่ืองอีกดว้ย 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการยืนยนัความส าคญัของ
การศึกษาประวติัและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งผูแ้ต่ง 
อนัจะท าใหเ้ขา้ใจวิธีการสร้างสรรคล์กัษณะเด่นในผลงาน
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบั “ตวัตน” ท่ีแทจ้ริงของ
กว ี
 

กติตกิรรมประกาศ 

 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เร่ือง 
“ลกัษณะเด่นและความส าคญัของวรรณคดีการแสดง 
พระราชนิพนธ์สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพ” 
ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ    อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกั  และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีกรุณาให้

- 1043 -



 
 

HMO17-11 

ค าแนะน าอนัประโยชน์จนบทความน้ีมีความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 
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