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บทคัดย่ อ
บทความนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างพระราชกรณี ย กิ จ ด้า นการสงครามกับ การ
สร้างสรรค์บทละครนอก พระราชนิ พนธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ผลการศึกษาพบว่า กวีทรงนา
เรื่ องราวเกี่ยวกับการสงครามซึ่ งเป็ นพระราชกรณี ยกิ จหลักที่ทรงรับผิดชอบ มานาเสนอไว้ในบทละครพระราชนิ พนธ์
อย่างกลมกลืน ทั้งการนาสถานที่จริ งที่เคยเสด็จไปทาสงครามมาใช้เป็ นฉากของเรื่ อง การนาความรู ้ทางพิชยั สงครามมา
สร้างความสมจริ งแก่เรื่ อง การนาบรรยากาศภายในกองทัพมาสร้างสี สันแก่เรื่ อง และการนาคู่สงครามมาใช้เป็ นความ
เปรี ยบเพื่อแสดงอารมณ์ความรู ้สึกของตัวละคร การนาพระราชกรณี ยกิจด้านการสงครามมานาเสนอไว้ในบทละครจึง
เป็ นกลวิธีทางวรรณศิ ลป์ ที่ ทาให้บทละครนอกพระราชนิ พนธ์มีลกั ษณะเด่นด้านเนื้ อหาและมีคุณค่าในฐานะวรรณคดี
การแสดงที่นาเสนอตัวตนของกวีอย่างเด่นชัด
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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HMO17-2
บทนา
สมเด็ จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ พ ลเสพ กรม
พระราชวังบวรสถานมงคลในรั ชสมัยพระบาทสมเด็ จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ ัว ทรงมีคุณูปการต่อประเทศไทยใน
หลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการรักษาความมัน่ คงของ
พระราชอาณาจักร เนื่ องจากทรงมี บ ทบาทส าคัญ ใน
ฐานะจอมทัพที่ ทรงทุ่ มเทก าลังพระวรกายเพื่ อปฏิ บัติ
พระราชกรณี ยกิจด้านการสงครามมาตลอดพระชนม์ชีพ
นอกจากบทบาทด้านการเป็ นนักรบแล้ว พระองค์
ยังทรงเป็ นกวีที่มีผลงานโดดเด่นมากที่ สุดพระองค์หนึ่ ง
ในสมัยรั ตนโกสิ นทร์ ตอนต้น เนื่ องจากทรงพระราช
นิ พนธ์ วรรณคดี ไว้เป็ นจานวนมาก ทั้งเพลงยาว นิ ราศ
และวรรณคดีการแสดงประเภทต่างๆ โดยเฉพาะบทละคร
นอกที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้หลายเรื่ อง
ในบรรดาพระราชนิ พนธ์ บ ทละครนอกของ
พระองค์ มี บ ทละครนอกจ านวนหนึ่ งซึ่ งมี ล ักษณะ
แตกต่างไปจากบทละครที่ เคยมีมาในอดีต เนื่ องจากทรง
เป็ นกวีพระองค์แรกที่นาเนื้ อหาจากวรรณคดีเก่าซึ่งแต่เดิม
ไม่ ได้ใช้เล่นละคร มาทรงพระราชนิ พนธ์ ใหม่ เป็ นบท
ละครนอก ซึ่ งมี ท้ ั งสิ้ น 2 เรื่ อง ได้ แ ก่ บทละครเรื่ อง
ขุนช้ างขุนแผนที่ ทรงน าเนื้ อหามาจากเสภาเรื่ องขุนช้ าง
ขุ น แผนส านวนหลวงซึ่ งแต่ งขึ้ นในรั ชสมั ยพระบาท
สมเด็ จพระพุ ท ธเลิ ศ หล้านภาลัย และบทละครเรื่ อง
พระลอนรลักษณ์ ที่ทรงนาเนื้อหามาจากลิลิตพระลอ โดย
พระองค์ทรงพระราชนิ พนธ์บทละครนอกเหล่านี้ ให้มี
เนื้ อ หาตามเค้า โครงเรื ่ อ งเดิม ในวรรณคดีต น้ ฉบับ
พร้อ มกับ ทรงปรับ เปลี ่ย นรายละเอีย ดบางประการ
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของบทละครนอกที่ตอ้ ง
ดาเนิ นเรื่ องเร็ วและเน้นความตลกขบขัน
อย่างไรก็ต าม พระราชนิ พ นธ์บ ทละครนอก
เรื่ องขุนช้ างขุนแผนและเรื่ องพระลอนรลักษณ์ มิได้มี
เพียงลักษณะเด่นที่เกิดจากการนาเนื้ อหาของวรรณคดี
เก่า มาทรงพระราชนิ พ นธ์ใหม่ใ นรู ป แบบบทละคร
นอกเท่ านั้น แต่ ผูว้ ิจัยยังพบว่าพระองค์ทรงสอดแทรก
เรื่ องการสงครามที่ทรงเชี่ยวชาญและเป็ นพระราชกรณี ยกิจ
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สาคัญที่ทรงปฏิบตั ิอยูเ่ สมอไว้ในพระราชนิ พนธ์บทละคร
นอกทั้ง 2 เรื่ องได้อย่างน่าสนใจ
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพระราชกรณี ยกิ จด้านการสงครามกับการ พระ
ราชนิ พนธ์ บทละครนอกเรื่ องขุนช้ างขุนแผนและเรื่ อง
พระลอนรลักษณ์ ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพล
เสพ โดยมีคาถามตั้งต้นว่า พระองค์ทรงนาพระราชกรณี ย
กิ จด้านการสงครามมานาเสนอในบทละครนอกพระราช
นิ พนธ์อย่างไร และการนาเสนอดังกล่าวส่ งผลอย่างไรต่อ
บทละครนอกพระราชนิพนธ์ของพระองค์
วัตถุประสงค์
บทความนี้ มุ่ งศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างพระ
ราชกรณี ยกิจด้านการสงครามกับการสร้างสรรค์บทละคร
นอกเรื่ องขุ น ช้ างขุ น แผนและเรื่ องพระลอนรลั กษณ์
พระราชนิ พนธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ พล
เสพ
วิธีการวิจยั
ก าร ศึ ก ษ าค รั้ ง นี้ เป็ น ก าร วิ จั ย เอ ก ส าร
(Documentary Research) และนาเสนอผลการวิจยั ใน
รู ปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ซึ่งมีข้ นั ตอนการวิจยั ดังนี้
1. ศึ กษาพระราชประวัติ และพระราชกรณี ยกิ จ
ด้านการสงครามของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพล
เสพ
2. ศึ ก ษาบทละครนอกเรื่ อ งขุ น ช้ างขุ น แผน
และเรื่ องพระลอนรลักษณ์ พระราชนิ พนธ์ของสมเด็จ
พระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชกรณี ย
กิจด้านการสงครามกับการสร้างสรรค์บทละครนอก พระ
ราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
4. เรี ยบเรี ยงและสรุ ปผลการวิจยั

HMO17-3
ผลการวิจยั
บทความนี้ แบ่ งการน าเสนอผลการวิจยั ออกเป็ น
3 ส่ วน คือ 1) พระราชประวัติและพระราชกรณี ยกิ จด้าน
การสงครามของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ พลเสพ
2) บทละครนอกพระราชนิ พนธ์ของสมเด็จพระบวรราช
เจ้ามหาศักดิ พลเสพ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพระ
ราชกรณี ยกิจด้านการสงครามกับการสร้างสรรค์บทละคร
นอกพระราชนิ พนธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ
พลเสพ ดังนี้
1. พระราชประวั ติ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ ด้ านการ
สงครามของสมเด็จพระบวรราชเจ้ ามหาศักดิพลเสพ
1.1 พระราชประวัติ
สมเด็ จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ พ ลเสพ เป็ น
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชกับเจ้าจอมมารดานุย้ (ใหญ่) ธิดาเจ้าพระยา
นครศรี ธรรมราช (พัฒน์) มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้า
อรุ โณทัย เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม
พ.ศ.2328 ต่อมาทรงได้รับพระกรุ ณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง
ให้ทรงกรมเป็ น “กรมหมื่นศักดิพลเสพ” เมื่อ พ.ศ.2350
(กรมศิลปากร, 2545ข)
ในรั ชสมัยพระบาทสมเด็ จพระพุ ท ธเลิ ศ หล้า
นภาลัย กรมหมื่นศักดิพลเสพทรงได้รับพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯ ให้ ก ากับราชการกรมพระกลาโหมซึ่ งมี อ านาจ
ควบคุ มดู แลหัวเมื องปั กษ์ใต้ ระหว่างนี้ ได้ทรงปฏิ บัติ
พระกรณี ยกิ จร่ วมกับกรมหมื่ นเจษฎาบดิ นทร์ อยู่เสมอ
ทั้งด้านการก ากับราชการและการเสด็ จออกท าการศึ ก
ร่ วมกัน เมื่อกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เสด็จขึ้นครองราช
สมบั ติ เป็ นพระบาทสมเด็ จพระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่หั วใน
พ.ศ.2367 จึ งโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรมหมื่นศักดิ พลเสพ
ซึ่งเป็ นพระราชปิ ตุลา (อา) ที่มีพระชนมายุมากกว่าเพียง 2
พรรษา ให้ทรงดารงพระอิสริ ยยศเป็ นกรมพระราชวังบวร
สถานมงคลหรื อวังหน้า (กรมศิ ลปากร, 2545ข) ที่ มีพระ
ราชอ านาจในการปกครองเมื อ งคนละกึ่ งหนึ่ งกั บ
พระมหากษัตริ ยต์ ามธรรมเนี ยมปฏิบตั ิที่ยดึ ถือมาแต่ครั้ง
โบราณ ทาให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพมี
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พระราชสถานะเสมอด้วย “พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ ที่ 2”
(จีรพล, 2539)
เฮนรี เบอร์ นี (2514) พ่อค้าและทู ตชาวอังกฤษที่
เดินทางมายังสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ ัว มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ
พลเสพ และได้บันทึ กพระบุ คลิ กภาพและพระอุปนิ สัย
ของพระองค์ว่าทรงมี พระวรกายสู งใหญ่ กว่าชายไทย
ทัว่ ไป ทั้งยังมีพระอารมณ์ขนั และมีน้ าพระทัยสู งส่ง
1.2 พระราชกรณียกิจด้ านการสงคราม
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงเป็ น
นักรบที่ มี บทบาทในการป้ องกันพระราชอาณาจักรมา
ตลอดพระชนม์ชีพ พระราชกรณี ยกิจด้านการสงครามที่
สาคัญ เช่ น ใน พ.ศ.2363 เมื่ อครั้ งยังทรงพระยศเป็ น
กรมหมื่ นศักดิ พลเสพ มีกระแสข่าวว่าพม่าจะยกทัพเข้า
รุ กรานสยาม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จึ งโปรดให้กรมหมื่ นศักดิ พลเสพและกรมหมื่ นเจษฎา
บดิ น ทร์ เสด็ จ คุ ม ก าลั ง พลออกไปขั ด ทั พ พม่ านอก
พระนคร โดยกรมหมื่นศักดิ พลเสพทรงคุมกาลังพลไป
ขัดทัพรอพม่ าที่ เมื องกาญจนบุ รี ระหว่างเสด็ จท าศึ ก
พระองค์ได้ทรงพระราชนิ พนธ์นิราศเรื่ องลิลิตเสด็จไป
ขัดทัพพม่ าเมืองกาญจนบุรี ซึ่ งมีเนื้ อหาบันทึกเหตุการณ์
ระหว่างการเสด็ จท าศึ ก ครั้ งนี้ อย่างละเอี ยด (อัญ ชลี ,
2548) พระราชนิ พนธ์เรื่ องนี้ ได้แสดงให้เห็ นพระปรี ชา
สามารถด้านการสงครามและพระอุปนิ สัยในด้านต่างๆ
ของพระองค์อย่างชัดเจน
เมื่ อทรงดารงพระอิสริ ยยศเป็ นกรมพระราชวัง
บวรสถานมงคลซึ่งมีพระราชอานาจในการบังคับบัญชา
กองกาลังทหารของประเทศ (ประภัสสร, 2514) ทาให้
บทบาทด้านการสงครามของพระองค์ ย่ิ งเด่ น ชัด ขึ้ น
โดยเฉพาะใน พ.ศ.2369 เจ้าอนุวงศ์แห่ งเมืองเวียงจันทน์
ซึ่งอยูใ่ ต้การปกครองของสยามในเวลานั้น ต้องการแยก
ตนเป็ นอิสระ จึงวางแผนก่อกบฏด้วยการออกอุบายลวง
เจ้าเมืองต่างๆในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ว่าตนจะ
ยกทั พ ลงมาช่ ว ยสยามเพื่ อ ป้ องกั น ภั ย สงครามจาก
อังกฤษ ทาให้สามารถยกทัพกวาดต้อนผูค้ นตั้งแต่เมือง
เวี ย งจั น ทน์ ผ่ า นหั ว เมื อ งต่ า งๆ เรื่ อยมาจนถึ ง เมื อ ง
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นครราชสี มา และกาลังจะยกพลเข้าเมื องสระบุ รี (กรม
ศิ ลปากร, 2479) เมื่อความทราบถึ งพระบาทสมเด็จพระ
นัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ ัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบวรราช
เจ้ามหาศักดิพลเสพทรงเป็ นจอมทัพเสด็จไปบัญชาการ
ศึ ก ในครั้ งนี้ การศึ ก ยื ด เยื้ อ อยู่ น านกว่ า 3 ปี จนถึ ง
พ.ศ.2371 ทางการสยามจึ งสามารถจับกุมตัวเจ้าอนุ วงศ์
และพวกได้ ส าเร็ จ (เจ้ า พระยาทิ พากรวงศ์ , 2555)
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็ นการศึกครั้งสาคัญที่สุดในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
นอกจากสมเด็ จพระบวรราชเจ้ามหาศัก ดิ พ ล
เสพจะเสด็จออกสงครามด้วยพระองค์เองแล้ว ยังทรงมี
บทบาทด้านการเสริ มยุทธศาสตร์ การป้ องกันประเทศ
ให้เข็มแข็ง ด้วยการเป็ นแม่กองอานวยการชาระตารา
พิชยั สงครามที่ใช้กนั อยูใ่ นเวลานั้นให้มีเนื้ อหาถูกต้อง
ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ดา้ นการสงคราม
ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย (นิยะดา และคณะ, 2543)
จากที่ กล่าวมาท าให้เห็ นว่า สมเด็จพระบวรราช
เจ้ ามหาศั ก ดิ พ ลเสพทรงเป็ นนั ก รบที่ เชี่ ย วชาญการ
สงครามทั้งในทางทฤษฎี และปฏิ บัติ จึ งทรงได้รับความ
ไว้วางพระราชหฤทัยจากพระมหากษัตริ ยใ์ ห้เสด็จเป็ น
จอมทัพเพื่ อปฏิ บัติ พระราชกรณี ยกิ จด้านการสงคราม
อยูเ่ สมอ
2. บทละครนอกพระราชนิ พนธ์ ของสมเด็จพระบวร
ราชเจ้ ามหาศักดิพลเสพ
นอกจากสมเด็ จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ พ ล
เสพจะมี พ ระปรี ชาสามารถด้ า นการสงครามแล้ว
พระองค์ยงั มี พ ระอัจฉริ ยภาพด้านอักษรศาสตร์ โดย
ทรงพระราชนิ พนธ์วรรณคดี ไว้หลายเรื่ อง เช่น เพลง
ยาวกรมศักดิ์ ฯ ซึ่ งเป็ นจดหมายรักที่ทรงพระราชนิ พนธ์
โต้ตอบกับพระชายา และลิลิตเสด็จไปขัดทั พพม่ าเมือง
กาญจนบุ รี ซึ่ งมี เนื้ อหาบันทึ กเหตุ การณ์ สงครามและ
เรื่ องราวส่ วนพระองค์อย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังทรงมี
สถานะเป็ นกวีราชสานักที่ทรงมีส่วนร่ วมในการพระราช
นิ พนธ์วรรณคดี บางเรื่ องของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิ ศหล้านภาลัยที่ มี ล ักษณะเป็ นการประชุ มกวีอี กด้วย
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(กรมศิลปากร, 2545ข) แต่บทพระราชนิ พนธ์ที่มีจานวน
มากที่ สุดของพระองค์ คื อ บทละครนอกที่ ทรงพระราช
นิพนธ์ไว้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
แม้จ ะทรงพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครนอกไว้
หลายเรื่ อง แต่มีบทละครพระราชนิ พนธ์กลุ่มหนึ่ งที่ มี
ลักษณะเด่ นด้านเนื้ อหา คือ เรื่ องขุนช้ างขุนแผนและ
เรื่ องพระลอนรลักษณ์ เนื่ องจากทรงเป็ นกวีพระองค์
แรกที่ ทรงนาเนื้ อหาจากวรรณคดี เก่ าที่ แต่เดิ มไม่ได้ใช้
เป็ นเรื่ องสาหรับเล่นละคร มาทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ใน
รู ปแบบของบทละครนอกที่ มี การด าเนิ นเรื่ องรวดเร็ ว
เน้นความตลกขบขัน และมีบทสาหรับให้ตวั ละครได้รา
อวดฝี มื อตามลักษณะของละครนอกแบบหลวงที่ ใช้
แสดงในราชสานัก
พระองค์ ท รงพระราชนิ พนธ์ บ ทละครนอก
ทั้ง 2 เรื่ องด้วยกลอนบทละครที่ มี การบรรจุ เพลงร้ อง
เพลงหน้าพาทย์ และก าหนดต าแหน่ งให้ ผูแ้ สดงเจรจา
อย่างสม่ าเสมอ ตามวิ ธี การประพันธ์ บทละครร าแบบ
โบราณ นอกจากนี้ ยังทรงพระราชนิ พนธ์บทศัพท์ไทย
และรื้ อแทรกในตอนที่ตวั ละครไล่ทาร้ายกันอีกด้วย
บทละครนอกพระราชนิ พนธ์ยงั คงดาเนิ นเนื้ อหา
ตามเค้าโครงเรื่ อ งเดิ มในวรรณคดี ต ้น ฉบั บ แต่ มี การ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อย บทละครพระราชนิ พนธ์
มีเนื้อหาดังนี้
2.1 เรื่ องขุนช้ างขุนแผน คงเหลือมาถึงปั จจุบนั
เพียง 2 ตอน ได้แก่
2.1.1 ตอนนางวันทองหึงนางลาวทอง
มีเนื้ อความตั้งแต่ขุนแผนตี เมื องเชี ยงทองได้
แล้วพานางลาวทองกลับมายังบ้านของนางวัน ทองที่
สุ พรรณบุ รี เมื่ อนางวันทองเห็ นนางลาวทองก็เกิ ดหึ ง
หวงและทะเลาะวิวาทกัน เหตุการณ์ ลุกลามจนนางวัน
ทองกล่าวตัดสัมพันธ์กบั ขุนแผน ขุนแผนจึงพานางลาว
ทองกลับบ้านของตนที่กาญจนบุรี
2.1.2 ตอนขุนแผนลักนางวันทอง
มีเนื้ อความตั้งแต่ขุนแผนคิ ดถึงนางวันทองที่
ตกเป็ นภรรยาของขุนช้าง จึ งตั้งใจจะลักตัวนางวันทอง
คืน ระหว่างอยู่ในเรื อนของขุนช้าง ขุนแผนพบและได้
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นางแก้วกิริยาเป็ นภรรยา เมื่อขุนแผนพบกับนางวันทอง
ก็พูดคุยกันจนนางวันทองยอมหนี ตามขุนแผน ขุนแผน
พานางวัน ทองมาถึ งป่ าใหญ่ และเกี้ ยวพาราสี จนนาง
วันทองยอมคืนดีดว้ ย
2.2 เรื่ องพระลอนรลักษณ์
มีเนื้ อความตั้งแต่พระลอได้ฟังพ่อค้าชาวลาวขับ
ซอยอโฉมพระเพื่อนพระแพงแล้วครวญถึงนางทั้งสอง
ด้วยความหลงใหล หมอสิ ทธิ ไชยพบว่าทรงถูกเสน่ ห์จึง
ถวายการรั กษา เมื่ อปู่ เจ้าสมิ งพรายรู ้ว่าคุ ณไสยของตน
ถูกทาลาย จึงเกณฑ์กองทัพผีป่าเข้าต่อสู ้กบั ผีอารักษ์ของ
ฝ่ ายเมื อ งแมนสรวง แล้ ว ใช้ ส ลาเหิ นเร่ งให้ พ ระลอ
เดิ นทางออกจากเมื อง เมื่ อพระลอเสวยสลาเหิ นก็ เกิ ด
อาการคลุม้ คลัง่ และทูลลาพระนางบุญเหลือเพื่อเสด็จไป
หาพระเพื่อนพระแพง
บทละครเรื่ องพระลอนรลักษณ์ ที่ เป็ นพระราช
นิ พนธ์ สิ้ นสุ ดลงเพี ยงเท่ านี้ เนื่ องจากต้นฉบับสู ญหาย
เนื้ อหาต่อจากนี้ ตั้งแต่ พระลอออกเดิ นทางจนได้พบกับ
พระเพื่อนพระแพงเป็ นผลงานของเจ้าพระยาเทเวศร์ วงศ์
วิวฒั น์ที่สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงนามาต่อ
ไว้ขา้ งท้ายเพื่อให้มีเนื้อหาสมบูรณ์ (กรมศิลปากร, 2545ข)
บทละครพระราชนิพนธ์เหล่านี้เคยใช้แสดงจริ ง
ในคณะละครผูห้ ญิ งของสมเด็จพระบวรราชเจ้ ามหา
ศัก ดิ พ ลเสพ แต่ แ สดงได้เพี ย ง 7 ปี เท่ า นั้ น ภายหลัง
พระองค์เสด็จสวรรคตใน พ.ศ.2375 คณะละครแห่งนี้ก็
เลิกไป (สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2546)
3. ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างพระราชกรณี ย กิ จด้ านการ
สงครามกับการสร้ างสรรค์ บทละครนอกพระราชนิพนธ์
ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ ามหาศักดิพลเสพ
จากการศึ ก ษาความสัมพัน ธ์ระหว่างพระราช
กรณี ยกิ จด้านการสงครามกับการสร้างสรรค์บทละคร
นอกพระราชนิ พ นธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา
ศักดิ พลเสพ ผูว้ ิจยั พบว่าพระองค์ทรงนาการสงคราม
มานาเสนอในบทละครนอกพระราชนิ พนธ์ในหลาย
ลักษณะ ซึ่ งเป็ นกลวิธีทางวรรณศิลป์ ที่ทาให้บ ทละคร
นอกพระราชนิ พนธ์ มี ล ั ก ษณ ะเด่ น แตกต่ า งจาก
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วรรณคดี ตน้ ฉบับที่ ทรงนาเนื้ อหามาดัดแปลงเป็ นบท
ละคร ดังอธิบายต่อไปนี้
3.1 การนาสถานที่จริ งที่เคยเสด็จไปทาสงคราม
มาใช้ เป็ นฉากของเรื่ อง
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ พลเสพทรงน า
สถานที่จริ งที่เคยเสด็จไปทาสงครามมาใช้เป็ นฉากในบท
ละครพระราชนิ พนธ์ ลักษณะดังกล่ าวพบทั้งในเรื่ อง
ขุนช้ างขุนแผน และเรื่ องพระลอนรลักษณ์ ดังนี้
3.1.1 ฉากเมื อ งกาญจนบุ รี ในเรื่ องขุ น ช้ าง
ขุนแผน
ในช่วงท้ายของบทละครเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
ตอนขุนแผนลักนางวันทอง มีรายละเอียดแตกต่างไป
จากเสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผน คือ ในฉบับเสภากล่าวว่า
เมื่อขุนแผนพานางวันทองออกจากเรื อนขุนช้าง ก็ได้มา
หยุดพักบริ เวณหนองน้ าใกล้กบั ตาบลเขาพระ จากนั้น
จึ งเข้าพลอดรั กกัน (เสภาเรื่ องขุนช้างขุน แผน, 2544)
แต่ บ ทละครพระราชนิ พนธ์ ไ ด้ ป รั บ เปลี่ ย นฉาก
ในตอนนี้ ให้ต่างไปจากเดิม ด้วยการให้ขุนแผนพานาง
วัน ทองมาถึ งต าบลตาหนักเย็น เมื อ งกาญจนบุ รี ซึ่ ง
เป็ นเส้นทางที่ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
เคยเสด็จผ่านเมื่อครั้งเสด็จไปขัดทัพพม่าใน พ.ศ.2363
ตามที่ ทรงบันทึ กไว้ในนิ ราศเรื่ องลิ ลิตเสด็จไปขัดทั พ
พม่ าเมืองกาญจนบุรี (กรมศิลปากร, 2545ข)
นอกจากนี้ พระองค์ยงั ทรงบรรยายฉากบริ เวณ
ต าบลต าหนั ก เย็น ในบทละครพระราชนิ พ นธ์ ใ ห้ มี
รายละเอี ยดตรงกับสภาพจริ งที่ ทรงพบเห็ นด้วย ดังที่
ทรงบรรยายในบทละครว่า
ขุนแผนวันทองพากันจรดล
พอรุ่ งขึน้ ถึงตาบลตาหนักเย็น
ที่ประทับท้ าวพญามาแต่ ก่อน
ร่ มกาหลงไม่ ร้อนน่ านอนเล่ น
รวยรวยกลิ่นอ่ อนอ่ อนขจรเพ็ญ
ที่ทางเห็นสนุกสนานนัก
(กรมศิลปากร, 2545ข)
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จากตัวอย่างข้างต้น พระองค์ทรงบรรยายฉาก
ของตาบลตาหนักเย็นว่ามีตน้ กาหลงแผ่กิ่งก้านให้ความ
ร่ มรื่ นและออกดอกส่ งกลิ่นหอมไปทัว่ บริ เวณ ซึ่ งตรงกับ
ที่ทรงพระราชนิ พนธ์ไว้ในลิลิตเสด็จไปขัดทัพพม่ าเมือง
กาญจนบุรี เมื่อครั้งเสด็จผ่านตาบลแห่งนี้ ดังตัวอย่าง
เขาแนะตาบลชี ้ ดาหนักเย็น
ล้ วนแต่ กาหลงเย็น ร่ มชื อ้
จะประทับจวนเย็น เสียดาย นักนา
หอมดอกเย็นใจรื ้อ โหยละห้ อยกลิ่นนวลฯ
(กรมศิลปากร, 2545ข)
จากตัวอย่างข้างต้น เห็ นได้ว่าพระองค์โปรด
บรรยากาศในบริ เวณต าบลต าหนั ก เย็น เป็ นอย่ างยิ่ ง
เนื่ องจากกลิ่นหอมของดอกกาหลงที่อบอวลไปทัว่ บริ เวณ
ท าให้ ท รงรู ้ สึ กรื่ นรมย์ในพระทั ยและหวนคะนึ งถึ ง
พระชายาที่ไม่ได้โดยเสด็จมาในขบวนทัพครั้งนี้
แม้ในขณะเสด็จไปทาสงคราม พระองค์จะ
ไม่ ไ ด้ห ยุด ประทั บ ที่ ต าบลต าหนั ก เย็น ดัง พระราช
ประสงค์ เนื่องจากต้องรี บเดินทาง แต่พระองค์ก็ทรงนา
ความประทับใจในสถานที่แห่งนั้นมาถ่ายทอดเป็ นฉาก
ในเรื่ องขุ น ช้ างขุ น แผนได้ อ ย่ า งเหมาะเจาะและ
กลมกลืนกับเนื้ อหาของเรื่ อง เนื่ องจากตอนที่ ทรงใช้
ตาบลตาหนักเย็น เป็ นฉาก คื อช่ วงสุ ดท้ายของเรื่ องที่
ขุนแผนและนางวันทองต้องเข้าพลอดรักกัน การน า
ภาพอั น งดงามของต าบลต าหนั ก เย็ น มาเสนอไว้
ในตอนนี้ จึงช่วยเสริ มอารมณ์และบรรยากาศที่อบอวล
ไปด้ว ยความรั ก ของตัว ละครให้ เด่ น ชัด มากขึ้ น กว่า
เนื้อหาเดิมในฉบับเสภา
3.1.2 ฉากเมืองสระบุรีในเรื่ องพระลอนรลักษณ์
ลิ ลิ ต พระลอเป็ นวรรณคดี ส าคัญ เรื่ อ งหนึ่ ง
ของไทย มี เนื้ อหาเกี่ ย วกับ โศกนาฏกรรมความรั ก
ระหว่างเจ้าชายและเจ้าหญิ งต่างเมื อ ง ซึ่ งเชื่ อ กัน ว่ามี
ที่ ม าจากเรื่ อ งจริ งที่ เกิ ด ขึ้ น ในดิ น แดนทางภาคเหนื อ
ปั จจุ บันมี ขอ้ สันนิ ษฐานว่า เมื องสรวงหรื อเมื องแมน
สรวงของพระลอ น่ าจะตั้ง อยู่ใ นจัง หวัด ล าปาง ที่ มี
อาณาเขตติ ด ต่ อ กับ จัง หวัด แพร่ ซ่ ึ งสั น นิ ษ ฐานว่าคื อ
เมืองสรองของพระเพื่อนพระแพง (ชลดา, 2553)
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เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ พลเสพทรง
นาเรื่ องลิลิตพระลอมาทรงพระราชนิ พนธ์เป็ นบทละคร
เรื่ องพระลอนรลักษณ์ แม้จะทรงดาเนิ นตามเนื้ อหาเดิมที่
เป็ นเรื่ องราวความรักระหว่างกษัตริ ยเ์ มืองแมนสรวงกับ
ราชธิ ดาทั้ง 2 พระองค์ของเมื องสรอง แต่พระองค์ทรง
ปรั บเปลี่ ยนที่ ต้ งั ของเมื องให้ต่ างไปจากเดิ ม ด้วยการ
กาหนดให้เมืองแมนสรวงของพระลอเป็ น “กรุ งใต้” ซึ่ ง
หมายถึงภาคกลาง ดังตัวอย่างบทเปิ ดเรื่ องที่ พระลอทรง
ตรัสแก่เหล่าอามาตย์วา่
ข้ าได้ ข่าวว่ าลาวแขวงเหนือ
ล่ องเรื อลงมาค้ ายังกรุ งใต้
ขับซอเสนาะเพราะสุดใจ
เลื่องลือเข้ าไปจนในวัง
(กรมศิลปากร, 2545ข)
แม้ใ นเบื้ อ งต้น จะไม่ อ าจระบุ ไ ด้แ น่ ชัด ว่ า
“กรุ งใต้” ที่ทรงกล่าวถึงนั้นมีที่ต้ งั อยู่ในบริ เวณใด แต่
เมื่ อพิ จารณาต่ อไปจะพบว่า พระองค์ท รงระบุ อ ย่าง
ชัด เจนว่า เมื อ งแมนสรวงของพระลอตั้ง อยู่ใ กล้กับ
“ท่าปากเพรี ยว” ดังข้อความว่า
บัดนั้น
เสนีประนมก้ มหน้ า
ทูลว่ าลาวดอนจรมา
ลงท่ าปากเพรี ยวเที่ยวซื ้อเกลือ
ซอขับรั บแพนแสนเสนาะ
ฟั งเพราะสาเนียงเสียงดีเหลือ
เดี๋ยวนีอ้ ยู่ท่าหน้ าโรงเรื อ
เป็ นเชื อ้ พุงขาวลาวลูกค้ า
(กรมศิลปากร, 2545ข)
ชื่ อ สถานที่ “ปากเพรี ยว” นี้ ปั จ จุ บั น เป็ น
ตาบลหนึ่ งที่ ต้ งั อยู่ในเขตอ าเภอเมื อง จังหวัดสระบุ รี
(ตรี , 2513) ซึ่ งสอดคล้อ งกับ พระด ารั ส ของสมเด็ จ ฯ
กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพที่ ท รงกล่ าวถึ งต้น ฉบับ
ตอนท้ายของเรื่ อ งพระลอนรลักษณ์ ที่ สู ญ หายไปว่า
“จบเรื่ องจนเชิญศพพระลอกลับมาฝังไว้ที่เมืองสระบุรี”
(บทละครเรื่ องพระลอนรลักษณ์, 2464) ดังนั้นจึงกล่าวได้
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ว่าเมืองแมนสรวงของพระลอในเรื่ องพระลอนรลักษณ์
มีที่ต้ งั อยูใ่ นเขตจังหวัดสระบุรี
เหตุที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
ทรงปรับเปลี่ยนฉากเมืองแมนสรวงให้ต้ งั อยูใ่ นจังหวัด
สระบุรี น่ าจะมาจากเมื่อครั้งเสด็จยกทัพไปปราบกบฏ
เจ้าอนุ วงศ์ใน พ .ศ.2369 ซึ่ งขณะนั้น เจ้าอนุ วงศ์ ได้ยก
กาลังพลจากเมืองเวียงจันทน์เข้ามาถึงเมืองนครราชสี มา
และเจ้าราชบุ ตร (เหง้า) ซึ่ งเป็ นบุ ตรของเจ้าอนุ วงศ์ได้
ยกทัพหน้ามาถึ งเมื องสระบุ รี สมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาศักดิ พลเสพจึ งทรงยกทัพออกจากกรุ งเทพขึ้ นไป
ทางตอนเหนื อ ผ่านเมื องปทุ มธานี พระนครศรี อยุธยา
ก่ อนจะเข้าสู่ เมื องสระบุ รีและประทับ พักแรมที่ เมื อง
สระบุ รี เป็ นเวลาหลายวัน (สุ จิ ต ต์ , 2544) โดยเมื อ ง
สระบุรีมีชุมชนชาวลาวเวียงจันทน์หรื อลาวพุงขาวที่ถูก
กวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยธนบุรีและสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุ ฬาโลกมหาราช เข้ามาตั้งรกรากถิ่ น
ฐานอยูใ่ นบริ เวณนั้นเป็ นจานวนมาก (บังอร, 2541)
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ พลเสพน่ าจะ
ทรงได้รั บแรงบันดาลพระทัยจากการทอดพระเนตร
เห็ น วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนชาวลาวที่ อ ยู่ อ าศัย ในบริ เวณ
ดังกล่าว จึงทรงเปลี่ยนสถานที่ต้ งั ของเมืองแมนสรวงให้
เป็ นเมืองสระบุรี และทรงใช้ลาวพุงขาวซึ่งเป็ นเชื้อชาติที่
อาศัยอยู่จริ งในบริ เวณนั้ น ให้ มี บ ทบาทขับซอถวาย
พระลอตามเนื้อหาเดิมที่ปรากฏในลิลิตพระลอ
อย่างไรก็ตาม ในลิลิตพระลอมีการระบุอย่าง
ชัดเจนว่า ผูท้ ี่มาขับซอถวายพระลอมีความเกี่ยวพันกับ
ฝ่ ายของพระเพื่ อ นพระแพง แตกต่ า งจากในเรื่ อ ง
พระลอนรลักษณ์ ที่ ไม่ป รากฏความสัมพัน ธ์ระหว่าง
พระเพื่อนพระแพงกับลาวขับซอ อี กทั้งเนื้ อหาของ
บทละครพระราชนิพนธ์ที่หลงเหลือมานี้ก็ยงั ไม่ปรากฏ
เนื้ อหาเกี่ ย วกับ เมื อ งสรองของพระเพื่ อ นพระแพง
ดัง นั้ นจึ ง ยัง มิ อ าจระบุ ไ ด้ว่า เมื อ งสรองมี ที่ ต้ ัง อยู่ใ น
สถานที่ใด
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3.2 การนาความรู้ ทางพิชัยสงครามมาสร้ างความ
สมจริงแก่ เนื้อเรื่ อง
คุ ณสมบัติสาคัญ ของผูเ้ ป็ นจอมทัพ นอกจาก
จะต้อ งมี ค วามกล้าหาญ มี สติ ปั ญ ญาเฉลี ยวฉลาด มี
ความสามารถด้านการใช้อาวุธและการบริ หารกาลังพล
แล้ว ยังต้องมีความรอบรู ้ในตาราพิชยั สงคราม ซึ่ งเป็ น
แหล่งรวมองค์ความรู ้เกี่ยวกับพิธีกรรม คติความเชื่อ และ
วิ ธี ก ารทางการทหารที่ ส ามารถใช้ เป็ นกลยุ ท ธ์ เพื่ อ
เอาชนะข้าศึกได้
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงเป็ น
ผูห้ นึ่ งที่ มีความรอบรู ้ในตาราพิ ชัยสงคราม ถึ งขั้นทรง
เป็ นแม่กองอานวยการชาระต้นฉบับตาราพิชยั สงคราม
ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ เมื่อทรงพระราชนิ พนธ์บทละคร
จึ งทรงนาความรู ้ ดังกล่าวมาเสนอไว้ในเนื้ อหาได้อย่าง
น่าสนใจ ดังนี้
3.2.1 การตรวจดูนิมติ ก่อนออกเดินทาง
ในต าราพิ ชัยสงครามให้ความส าคัญแก่ ความ
เชื่ อเรื่ อง “นิ มิต” ในฐานะสิ่ งบอกเหตุล่วงหน้าว่าจะเกิ ด
เหตุดีหรื อเหตุร้ายขึ้น ดังนั้นก่อนการออกเดินทัพ ผูเ้ ป็ น
แม่ทัพจึ งต้องตรวจดู นิมิตที่ เกิ ดขึ้นในขณะนั้นเสี ยก่ อน
ว่าเป็ นผลดี แก่ ฝ่ ายตนเองหรื อไม่ เพื่ อให้ การออกศึ ก
ครั้ งนั้ นประสบความส าเร็ จและได้ชัยชนะ การตรวจ
ดู นิ มิ ตสามารถกระท าได้หลายทาง ขึ้ นอยู่กับช่ วงเวลา
และสภาพบรรยากาศ เช่ น การสั งเกตลักษณะของ
ดวงอาทิ ต ย์ ดวงจั น ทร์ ดวงดาว ก้ อ นเมฆ ทิ ศ ทาง
ของกระแสลม และพฤติ ก รรมของสั ต ว์ เป็ นต้ น
(กรมศิลปากร, 2545ก) เมื่อพิจารณาแล้วว่านิ มิตที่เกิดขึ้น
เป็ นมงคลแก่ ฝ่ ายตน จึ งค่อยออกเดิ นทัพตามเกล็ดนาค
หรื อเกล็ ดนาคาซึ่ งเป็ นวิ ธี การเดิ น ทั พ แบบโบราณที่
กาหนดให้เดินทัพไปทางทิศหัวนาคจึงจะเป็ นสิ ริมงคลแก่
กองทัพ (นิ ยะดา และคณะ, 2540) ดังที่ตาราพิชยั สงคราม
กล่าวถึงขั้นตอนก่อนการออกเดินทัพไว้วา่
หาโชคเพลาเดือนวัน ให้ ชอบนายสรรพ์
องศาลิปดาราศี
ฤกษ์ โหรฤกษ์ ลมปั ถวี สกุณาสกุณี
ร่ อนร้ องระงมเวหา
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ยกไปตามเกล็ดนาคา อย่ าแปรพักตรา
ไปตรงสุรินทราหู
(กรมศิลปากร, 2545ก)
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ พลเสพทรง
น าเรื่ องการตรวจดู นิ มิ ต ในต าราพิ ชั ย สงครามมา
น าเสนอไว้ใ นบทละครเรื่ องขุ น ช้ างขุ น แผน ตอน
ขุนแผนลักนางวันทอง โดยในฉบับเสภากล่าวถึงเนื้อหา
ในตอนนี้ ว่า เมื่ อขุนแผนคิดจะไปลักตัวนางวันทองคื น
จากขุนช้าง ก็ได้ปลุกเสกโหงพรายและออกเดินทางทันที
(เสภาเรื่ องขุนช้างขุนแผน, 2544) แตกต่างจากบทละคร
พระราชนิ พนธ์ที่ทรงให้ขุนแผนเสกคาถาปลุกเหล่าโหง
พรายแล้วจึ งตรวจดูนิมิตว่าขณะนี้ เป็ นช่วงเวลาที่ เหมาะ
แก่การออกเดินทางของตนหรื อไม่ ดังตัวอย่าง
เดชะคาถามหามนตร์
โหงพรายกุมารกล่ นมากนักหนา
เป็ นยักษ์ ยดั อึดอึงกันเข้ ามา
ขุนแผนแหงนดูฟ้าฤกษ์ บน
องศาผ่ องแผ้ วแจ่ มจารั ส
หมอกเมฆมิได้ กลัดโพยมหน
ตามเกล็ดนาคาจรดล
หลีกพ้ นผีหลวงกาเลไท
(กรมศิลปากร, 2545ข)
จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น พบว่ า พระองค์ ท รง
พรรณนาการตรวจดู นิ มิ ต ก่ อ นการออกเดิ น ทางของ
ขุ น แผนตรงตามที่ ป รากฏในต าราพิ ชั ยสงคราม คื อ
เมื่ อขุนแผนออกทางในเวลากลางคื น ก็ทรงให้ขุนแผน
ตรวจดูบรรยากาศโดยรอบ ด้วยการสังเกตลักษณะของ
ท้อ งฟ้ า ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ ั งการพิ นิ จลักษณะของดวง
จันทร์ และดวงดาว ทั้งยังมี การพิ จารณาลักษณะของ
ก้อนเมฆร่ วมด้วย เมื่อเห็นว่าตรงตามนิ มิตอันเป็ นมงคล
ที่ เชื่ อว่าจะท าให้ตนประสบผลส าเร็ จแล้ว จึ งค่ อยออก
เดิ นทางด้วยการเคลื่ อนขบวนโหงพรายตามเกล็ดนาค
แบบเดียวกับตาราพิชยั สงคราม
การแทรกเรื่ องการดูนิมิตก่อนการออกเดินทาง
ในตอนนี้ ท าให้ เนื้ อเรื่ องมี ความสมจริ งมากขึ้ น
เนื่ องจากก่อนการกระทาสิ่ งสาคัญ คนไทยนิ ยมตรวจดู
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ฤกษ์ยามที่เหมาะสม เพราะเชื่อว่าหากกระทากิจการใดๆ
ในฤกษ์ ย ามที่ ดี ก็ จ ะช่ วยให้ ประสบความส าเร็ จ
นอกจากนี้ การตรวจดูนิมิตยังช่วยเน้นให้ผชู ้ มและผูอ้ ่าน
เห็นความพิถีพิถนั ในการเตรี ยมตัวของขุนแผน และเห็ น
ความมั่น ใจของขุ นแผน ว่าตนจะสามารถลักตัวนาง
วันทองคืนได้สาเร็ จชัดเจนขึ้นกว่าในฉบับเสภาอีกด้วย
3.2.2 การพรรณนากระบวนทัพตามหลักพิชัย
สงคราม
บทพรรณนากระบวนทัพหรื อบทชมทัพเป็ น
ขนบที่ กวีไทยนิ ยมประพันธ์ข้ ึ นในเนื้ อหาที่ มีการยกทัพ
ของตัวละคร เพื่ อแสดงให้เห็ นแสนยานุ ภาพของผูเ้ ป็ น
แม่ทพั และกาลังพลที่อยูร่ ่ วมในกองทัพนั้นๆ
สมเด็ จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ พลเสพทรง
พระราชนิ พนธ์บทพรรณนากระบวนทัพไว้ในบทละคร
เรื่ องพระลอนรลักษณ์ ตอนปู่ เจ้าสมิงพรายเกณฑ์กองทัพ
ภูตผีเข้าทาลายผีอารักษ์ของเมืองแมนสรวง อย่างไรก็ตาม
พบว่าพระองค์ทรงพระราชนิ พนธ์บทพรรณนากระบวน
ทัพในตอนนี้ ให้ แตกต่ างไปเนื้ อหาเดิ มในลิ ลิ ตพระลอ
อย่ างชัดเจน กล่ าวคื อ ในลิ ลิ ตพระลอกล่ าวพรรณนา
กองทัพภูตผีของปู่ เจ้าสมิงพราย โดยเน้นนาเสนอลักษณะ
อันแปลกประหลาดของภูตผีเหล่านั้นเป็ นสาคัญ เช่น มี
หัวเป็ นสัตว์ชนิ ดต่างๆ หรื อสามารถแปลงกายได้ เป็ นต้น
(กรมศิ ลปากร, 2529) แต่ บทละครพระราชนิ พนธ์ เน้น
การพรรณนากระบวนทัพอย่างเป็ นระเบี ยบและสมจริ ง
ดังตัวอย่าง
ถือธงตัวดีเอาผีภูต
ขี่อูฐออกหน้ ากล้ าใจหาย
ปี กขวาผีพม่ ากับทวาย
ปี กซ้ ายญวนเขมรเกณฑ์ เข้ ากัน
กองหลวงเลือกล้ วนกระบวนลาว
ทั้งพุงดาพุงขาวแข็งขัน
กองหลังผีฝรั่ งรามัญ
สมทบกันตามหมวดตรวจตรา
(กรมศิลปากร, 2545ข)
การพรรณนากระบวนทัพผีของปู่ เจ้าสมิงพราย
ข้างต้น มี ล ักษณะเดี ยวกับวิธี การจัดกระบวนทัพแบบ
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ตรี เสนาในต าราพิ ชยั สงคราม ที่ แบ่ งกองทัพออกเป็ น
3 ทั พ ใหญ่ ได้แ ก่ ทั พ หน้ า ทั พ หลวง และทั พ หลัง
แต่ละทัพมีปีกซ้ายและปี กขวา (นิยะดา และคณะ, 2540)
นอกจากพระองค์จะทรงพรรณนากระบวน
ทัพของปู่ เจ้าสมิงพรายเป็ นหมวดหมู่ตามวิธีการจัดทัพ
จริ งในตาราพิ ชยั สงครามแล้ว ยังทรงเปลี่ยนลักษณะ
ของก าลัง พลภายในกองทั พ ให้ ต่ า งไปจากเดิ ม คื อ
ทรงเปลี่ยนจากกองทัพผีที่มีรูปลักษณ์แปลกประหลาด
ให้เป็ นกองทัพผีที่เป็ นกองกาลังทหารจากหลายเชื้อชาติ
ทั้งพม่ า ทวาย ญวน เขมร ลาวพุ งขาว ลาวพุ งดา ฝรั่ ง
และรามัญ ซึ่ งสอดคล้องกับการจัดกระบวนทัพจริ งใน
สมัยรั ตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ที่ มีการใช้กาลังทหารจาก
หลายเชื้ อชาติ โดยแบ่ งสังกัดออกเป็ นกองตามเชื้ อชาติ
ดังที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงบันทึ ก
ไว้ใ นลิ ลิ ต เสด็ จ ไปขั ด ทั พ พม่ าเมื อ งกาญจนบุ รี ว่ า
กองทัพที่ ตามเสด็ จในครั้ งนั้นประกอบด้วยกองกาลัง
จากหลายเชื้อชาติ ทั้งกองมอญ กองลาวพุงขาว กองลาว
พุงดา กองรามัญ กองอาสาญี่ปุ่น และกองฝรั่งแม่นปื นที่
เป็ นทหารรับจ้าง (กรมศิลปากร, 2545ข)
การพรรณนากระบวนทัพตามวิธีการจัดทัพใน
ต าราพิ ชั ยสงคราม และการปรั บ เปลี่ ยนลักษณะของ
กาลังพลให้สอดคล้องกับกาลังทหารที่ใช้จริ งในเวลานั้น
ท าให้ บ ทพรรณนากระบวนทั พ ในบทละครพระราช
นิ พนธ์มีความสมจริ งและมีลกั ษณะเด่นกว่าบทพรรณนา
กระบวนทัพของกวีอื่นๆ
3.3 การน าบรรยากาศภายในกองทั พ มาสร้ าง
สีสันแก่ เนื้อเรื่ อง
เมื่อครั้งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ พลเสพ
เสด็จไปขัดทัพพม่าที่เมืองกาญจนบุรี ขณะเคลื่อนขบวน
ถึงตาบลบ้านลูกแก ทรงเห็นบึงน้ าใสสะอาดจึงโปรดให้
หยุดพัก และทรงบันทึ กบรรยากาศขณะหยุดพักขบวน
ทั พ ในครั้ งนั้ นไว้ใ นลิ ลิ ต เสด็ จ ไปขั ด ทั พ พม่ าเมื อ ง
กาญจนบุรีวา่ บรรดาข้าราชการและเหล่าทหารต่างผ่อน
คลายความเหนื่ อยล้าจากการเดิ น ทางด้วยกิ จกรรมที่
หลากหลาย ทั้ งการนอนหลับ พัก ผ่ อ น การละเล่ น
บันเทิงเริ งใจ และการลงเล่นน้ ากันอย่างสนุกสนาน (กรม
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ศิ ลปากร, 2545ข) สะท้อนให้ เห็ นว่าพระองค์ทรงเป็ น
จอมทัพที่ ทรงเอาพระทัยใส่ ในรายละเอียดเกี่ ยวกับชี วิต
ความเป็ นอยูข่ องนายทหารระดับล่าง
เมื่อทรงพระราชนิ พนธ์บทละครนอก พระองค์
ทรงน าบรรยากาศแห่ งความสนุ กสนานภายในกองทัพ
ตอนนี้ มาน าเสนอไว้ในบทละครเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
ตอนนางวันทองหึ งนางลาวทอง ในเนื้ อหาที่ทรงพระราช
นิพนธ์ต่อเติมจากเนื้อความเดิมในฉบับเสภา คือ หลังจาก
นางวันทองตัดสัมพันธ์กับขุนแผนแล้ว ขุนแผนได้พา
นางลาวทองและไพร่ พลเดิ นทางมายังกาญจนบุรี โดยมี
การพรรณนาสภาพธรรมชาติ ระหว่างการเดิ นทางและ
การหยอกล้อกันระหว่างขุนแผนกับนางลาวทอง เมื่ อ
เดิ นทางมาถึ งบึ งน้ าแห่ งหนึ่ ง ขุนแผนจึ งสั่งให้หยุดพัก
และมี ก ารกล่ าวถึ ง กิ จ กรรมที่ ไ พร่ พ ลซึ่ งร่ ว มขบวน
เดินทางของขุนแผนได้ทาขณะหยุดพักว่า
แล้ วปลงช้ างม้ าหาบคอน
เหนื่อยมาบ้ างนอนเดินไขว่
บ้ างหาฟื นจะหุงข้ าวสีไฟ
เก็บผักที่กินได้ บ้างอาบนา้
สบายใจเต้ นราทาเพลง
โฉงเฉงชกต่ อยปะเตะปลา้
บ้ างโจนลงในหนองคะนองดา
เอาโคลนมอมกันระยาเปื ้ อนเลอะ
(กรมศิลปากร, 2545ข)
จากตัวอย่างข้างต้น พบว่ากิจกรรมที่ไพร่ พลของ
ขุนแผนท าขณะหยุดพักเดิ นทางมี หลากหลาย ทั้งการ
นอนหลับพักผ่อน การหุ งหาอาหาร การละเล่ นต่ างๆ
รวมถึ ง การลงเล่ น น้ าอย่ า งสนุ กสนาน ซึ่ งตรงกั บ
บรรยากาศจริ งขณะหยุดพักขบวนทัพ ที่ ทรงพระราช
นิพนธ์ไว้ในลิลิตเสด็จไปขัดทัพพม่ าเมืองกาญจนบุรี
การนาบรรยากาศขณะหยุดพักทัพมานาเสนอไว้
ในเนื้ อหาเกี่ ยวกับการหยุดพักการเดิ นทางของตัวละคร
ช่ ว ยเพิ่ ม สี สั น และความมี ชี วิ ต ชี ว าแก่ เนื้ อ หาที่ ท รง
พระราชนิพนธ์เพิ่มเติมขึ้นจากฉบับเสภาได้เป็ นอย่างดี
3.4 การนาคู่สงครามมาใช้ เป็ นความเปรียบเพื่อ
แสดงอารมณ์ ความรู้ สึกของตัวละคร
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นอกจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
จะทรงนาเรื่ องราวเกี่ยวกับการสงครามมาทรงพระราช
นิ พ นธ์ ไ ว้ใ นบทละครแล้ว ยัง ทรงน าคู่ ส งครามมา
กล่าวถึงในบทละครอีกด้วย ลักษณะดังกล่าวพบในบท
ละครเรื่ องขุนช้ างขุนแผน ตอนขุนแผนลักนางวันทอง
โดยทรงนาชื่ อของบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ กบฏ
เจ้าอนุ วงศ์ ที่ ทรงมีบทบาทในการเสด็จไปปราบปราม
ด้วยพระองค์เอง มาใช้เป็ นความเปรี ยบเพื่ อน าเสนอ
อารมณ์ ความรู ้สึกของตัวละคร เช่น เมื่อขุนแผนมาลัก
ตัวนางวัน ทองคื น พระองค์ท รงให้ น างวันทองกล่ าว
เปรี ยบเที ยบความสับสนยุ่งยากในชี วิตของตนที่ เป็ น
ภรรยาของขุน แผน แต่ ต ้องมาตกเป็ นภรรยาขุน ช้าง
ด้วยความจ ายอม และก าลัง จะถู ก ขุ น แผนมาลัก ตัว
กลับคืนไปว่าเหมือนกับชีวติ ของเจ้าอนุวงศ์และชายาคือ
นางค าปล้อ ง ที่ ต ้องระหกระเหิ นไปตามที่ ต่ างๆ เพื่ อ
หลบหนีการจับกุมของทางการสยาม ความว่า
แล้ วจะเหมือนอ้ ายอนุอีคาปล้ อง
เที่ยวจองคร่ องหั นเหเซซังอยู่
พาไปพามาน่ าเอ็นดู
ทาเล่ นเช่ นลักชู้ให้ ได้ อาย
(กรมศิลปากร, 2545ข)
การนาชื่ อและพฤติ กรรมของคู่ สงครามคน
สาคัญอย่างเจ้าอนุวงศ์และชายา มากล่าวถึงในเชิงความ
เปรี ยบเพื่อนาเสนออารมณ์ความรู ้สึกของตัวละคร ทา
ให้บทละครพระราชนิ พนธ์สามารถสื่ อความหมายได้
อย่า งโดดเด่ น แตกต่ า งไปจากการใช้ ค วามเปรี ยบ
แบบเดิ ม ทั้งยังทาให้ผูอ้ ่านและผูช้ มที่ อยู่ร่วมยุคสมัย
และรั บ รู ้ เหตุ ก ารณ์ ก บฏเจ้าอนุ ว งศ์ สามารถเข้าใจ
ความรู ้สึกสับสนวุ่นวายที่ ระคนไปด้วยความหวัน่ ไหว
และไม่แน่ใจในชะตาชี วิตของนางวันทองในตอนนี้ ได้
เป็ นอย่างดี
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากการศึ กษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างพระราช
กรณี ยกิ จด้านการสงครามกับการสร้ างสรรค์บทละคร
นอกพระราชนิ พนธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ
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พลเสพ พบว่าพระองค์ ทรงน าพระราชกรณี ยกิ จด้าน
การสงครามมาน าเสนอไว้ในบทละครพระราชนิ พนธ์
อย่างหลากหลาย ทั้งการนาสถานที่จริ งที่ เคยเสด็จไปทา
สงครามมาใช้เป็ นฉากของเรื่ อง การนาความรู ้ทางพิชัย
สงครามมาสร้างความสมจริ งแก่เรื่ อง การนาบรรยากาศ
ภายในกองทั พ มาสร้ างสี สั น แก่ เรื่ อง และการน าคู่
สงครามมาใช้ เป็ นความเปรี ยบเพื่ อ น าเสนออารมณ์
ความรู ้สึกของตัวละคร การนาพระราชกรณี ยกิจด้านการ
สงครามมานาเสนอไว้ในบทละครนอกเป็ นจึงกลวิธีทาง
วรรณศิ ลป์ ส าคัญ ที่ ท าให้ บ ทละครพระราชนิ พนธ์ มี
ลักษณะเด่นแตกต่างจากเนื้ อหาเดิมในวรรณคดีตน้ ฉบับ
และบทละครนอกของกวีอื่นที่อยูร่ ่ วมยุคสมัย
การน าพระราชกรณี ยกิ จด้ านการสงครามมา
นาเสนอไว้ในบทละครนอกพระราชนิพนธ์ ไม่เพียงทาให้
ประจักษ์ถึงพระปรี ชาสามารถของสมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาศักดิ พลเสพที่ ทรงร้อยเรี ยงพระราชกรณี ยกิ จเข้าเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของบทละครพระราชนิ พนธ์ได้อย่างแยบคาย
เท่านั้น แต่ยงั สะท้อนให้เห็น “ตัวตน” ของพระองค์ที่ทรง
เป็ นจอมทัพผูก้ ล้าหาญและมีความรอบรู ้ในสรรพศาสตร์
ทั้งยังเห็ นถึ งพระทัยอันละเอี ยดอ่ อน จากการที่ ทรงน า
เรื่ องราวเกี่ยวกับสถานที่ บุคคล ตลอดจนบรรยากาศอันน่า
ประทับใจที่ ทรงพบเห็ น มาถ่ายทอดในบทละครพระราช
นิพนธ์ได้อย่างกลมกลืนกับเนื้อหาอื่นของเรื่ องอีกด้วย
การศึกษาครั้งนี้ จึงเป็ นการยืนยันความสาคัญของ
การศึ กษาประวัติและรายละเอี ยดอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องผูแ้ ต่ง
อันจะทาให้เข้าใจวิธีการสร้างสรรค์ลกั ษณะเด่นในผลงาน
ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ “ตัวตน” ที่แท้จริ งของ
กวี
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์เรื่ อง
“ลักษณะเด่ นและความส าคัญของวรรณคดี การแสดง
พระราชนิพนธ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ”
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
หลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม ที่กรุ ณาให้
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คาแนะนาอันประโยชน์จนบทความนี้ มีความถูกต้อง
สมบูรณ์
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