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๙๒  นาฏยวรรณคดีสโมสร
 

บทคัดยอ 
  บทละครนอกแบบหลวงเป็นรูปแบบบทละครในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์โดยทรงนําบทละครนอกดั้งเดิมมาปรับปรุงใหม่สําหรับเล่นละคร

ผู้หญิงของหลวง บทละครแม้จะดําเนินเรื่องอย่างรวดเร็วตามแบบแผนของละครนอก แต่มีการ

พรรณนารายละเอียดรวมทั้งภาษาที่เลือกสรรให้เหมาะแก่เนื้อความ ส่งผลให้กระบวนการแสดงละมุน

ละม่อมงดงามสมกับผู้แสดงที่เป็นสตรีในราชสํานัก บทละครนอกแบบหลวงครั้งรัชกาลที่ ๒ เป็น

แนวทางให้ผู้แต่งบทละครในสมัยต่อมาถือเป็นแบบอย่าง ทําให้เกิดบทละครนอกเรื่องใหม่ๆ และมี

พัฒนาการเป็นที่นิยมถึงปัจจุบัน  
 

คําสําคัญ: ละครนอกแบบหลวง; วรรณคดีการแสดงของไทย; รัชกาลที่ ๒ 

 

Abstract 
 Lakhon Nok of the royal court is a form of Thai play in Rattanakosin period. 

King Rama II modified traditional Lakhon Nok for female dancers in the royal court. 

Although the plays conform to fast-pacing narration of Lakhon Nok’s convention, they 

are well-versified with richly-worded details. The plays, thus, are proper for soft styles 

of courtly female performances. Lakhon Nok of the royal court in the reign of King 

Rama II has later become a model inspiring other Lakhon Nok and development of its 

kind until the present days 
 

Keywords: Lakhon Nok of the royal court; Thai literature of the performing arts;  

King Rama II  

 

 

ความนํา 
 คําว่า “ละครนอกแบบหลวง” เป็นคําที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

ทรงใช้ ปรากฏอยู่ในพระนิพนธ์ตํานานละครอิเหนา (๒๕๐๘: ๑๔๒) หมายถึง ละครนอกที่สตรีใน

ราชสํานักเป็นผู้แสดง มีการปรับกระบวนเล่น ทํานองร้องและวิธีรําให้ไม่เหมือนกับละครนอกที่เล่นกัน

ในพื้นเมือง มีหลักฐานว่าเริ่มมีการแสดงครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ

เป็นแบบอย่างต่อมาให้แก่ละครของผู้มีบรรดาศักดิ์ตลอดจนการแสดงละครนอกในปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์บทละครซึง่ทรงนาํมาจากบทละครนอกของ

เก่า ๕ เรื่อง รวมทั้งที่โปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
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นาฏยวรรณคดีสโมสร ๙๓ 
 

ทรงพระนิพนธ์ ๑ เรื่อง ทรงเลือกเฉพาะตอนที่เหมาะกับการเล่นละครให้ละครผู้หญิงของหลวงเล่น

อย่างไรก็ตามในทางวรรณกรรม ปรากฏบทละครที่มีลักษณะเป็นบทละครนอกแบบหลวงมากอ่นรชักาล

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพียงแต่ไม่มีหลักฐานว่าเคยใช้แสดงในสมัยนั้น 

 

บทละครของเกา 
 ละครแบบดั้งเดิมของไทยเป็นละครรํา บทละครจึงมีลักษณะเป็นบทละครรํา กล่าวคือ 

คําประพันธ์เป็นกลอนบทละคร ระบุจํานวนคํากลอน กําหนดเพลงหน้าพาทย์ เพลงร้อง การเจรจา

ซึ่งตัวละครต้องพูดเอง ไม่เขียนถ้อยคําไว้ในบท  ในสมัยอยุธยา สมัยธนบุรี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ละครผู้หญิงของหลวงเล่นเรื่องรามเกียรติ์ 

อนิรุทธ์ (อุณรุท) อิเหนา และดาหลัง ไม่ปรากฏว่าเล่นเรื่องอื่นนอกจากน้ี ส่วนละครข้างนอกซ่ึงเป็น

ละครผู้ชายเล่นเรื่องนิทานพื้นบ้านแบบจักรๆ วงศ์ๆ หรือนิทานชาดก บทละครนอกของเก่าก่อนสมัย

รัตนโกสินทร์เหลืออยู่ในหอพระสมุด ๑๙ เรื่อง (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 

๒๕๔๖: ๓๓๓) ได้แก่ การะเกด คาวี ไชยทัต พิกุลทอง พิมพ์สวรรค์ พิณสุริย์วงศ์ นางมโนห์รา โม่งป่า 

มณีพิไชย สังข์ทอง สังข์ศิลป์ไชย สุวรรณศิลป์ สุวรรณหงส์ โสวัต ไกรทอง โคบุตร ไชยเชษฐ์ พระรถ และ 

ศิลป์สุริย์วงศ์ 
 

 ตั้งแต่สมัยอยุธยาในตัวบทละครไม่บอกว่าเป็นบทสําหรับแสดงละครประเภทใด เช่น บทละคร

เรื่องนางมโนห์รา บทละครเรื่องสังข์ทอง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ฯลฯ ต้องพิจารณาจากการพรรณนา 

การดําเนินเรื่องและสํานวนภาษาจะบอกแบบแผนการแสดงได้ แต่เดิมนั้นเรื่องอาจเป็นตัวกําหนดว่าใช้

แสดงละครหลวงหรือใช้แสดงละครข้างนอก ซึ่งแบบแผนการแสดงจะต่างกัน ถ้าดูตัวบทรุ่นเก่าจะเห็น

อย่างชัดเจน ตัวอย่างบทละครของเก่าซึ่งใช้แสดงละครนอก เช่น บทละครเรื่องพิกุลทอง ตอนพระ

วิษณุกรรมลงมาช่วยเนรมิตเมรุท้าววิรุฬจักร (กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๑๐๔) มีเนื้อความส้ันๆ ดังนี้ 
 

  ๏   แล้วจัดแจงแต่งองค์ทรงเครือ่ง อร่ามเรืองจํารัสรัศม ี

  กรกมุมหาจินดาดี ถือหางมยรุรีะเห็จไป  ฯ 

   ฯ  ๒ คํา  กลม  ฯ 
 

 แต่บทที่ใช้แสดงละครผู้หญิงของหลวงหรือที่เรียกว่าละครใน เช่น เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตอนพระรามไปเฝ้าท้าวมาลีวราชที่สนามรบ (๒๕๐๖: ๖๙) มีบทสระสรง

ทรงเครื่องอย่างละเอียดว่า 
 

   โทน 
   ๏   เมือ่นั้น พระรามบุญเรืองเฟื่องฟา้ 

  จึ่งชวนพระศรอีนุชา ลีลาลงสรงวาร ี
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๙๔  นาฏยวรรณคดีสโมสร
 

  ทรงภูษาทาธะรสประดับเครือ่ง เรือ่เรืองรุง่รัศรังสี  

  สององค์ทรงลักษณร์ูจ ี ต่างสีเหลืองนิลวัตถาพราย 

  เลิศแล้วแกว้เก้ามงกุฎเก็จ เพชรระยับทบัทรวงเฉิดฉาย 

  ตาบติดสังวาลเล่ือมพราย กระจายจรกรรเจียกเพราตา 

  พาหรุัดธํามรงค์ชายแครง ศรีแสงชายไหวซ้ายขวา 

  ทรงศิลปศรชวนอนุชา ไคลคลาขึ้นรถจรลี 

    ฯ  เพลง  ๘ คํา  ฯ 
 

 ในบทละครเรื่องพิกุลทอง พระพชิัยมงกุฎขึ้นเฝ้าท้าวสังข์ศิลป์ไชย (กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: 

๓๘) ความว่า  
 

   ๏   รุง่แจ้ง พระอุทยัไขแสงสุริย์ใส 

  พระตื่นจากบรรทมภิรมยใ์น เสดจ็ไปขึ้นเฝ้าพระบดิา  ฯ 

    ฯ  ๒ คํา  เสมอ  ฯ 
 

 แต่ในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

(๒๕๑๖: ๔๙-๕๐) ตอนอิเหนาจะไปงานพระเมรุที่หมันหยา มีเนื้อความดังนี้ 

   ๏   ครัน้รุง่รางสว่างเรืองแรง อโณทัยไขแสงแข่งไข 

  เสดจ็จากไสยาสน์บรรทมใน  คลาไคลไปสรงคงคา 

    ฯ  ๒ คํา  ฯ  เสมอ 
 

   โทน 

   ๏   พระไขปทมุแก้วเพชรรัตน ์ เพชรเรอืงจํารัสพระเวหา 

  เป็นพวยพูก่ล่ินกระจายด้วยมาลา มาเลศรจนาสุคนธ์ทรง 

  น้ํากุหลาบอาบอบปนปรงุ ปนสุวรรณเรอืงรุ่งกล่ินส่ง 

  สนับเพลาเชิงงอนงามยง งามยิง่บรรจงจําหลักลาย […] 

  พระเสดจ็ยา่งเยือ้งยรุยาตร ผุดผาดเพียงเทพอดิศร 

  สอดฉลองพระบาทเชิงงอน ดังจะรอ่นลอยฟา้มาขึ้นรถ 

    ฯ  ๒๒ คํา  ฯ  เสมอ 
 

  การพรรณนาในเรื่องพิกุลทองเป็นแบบรวบรัด แต่ในเรื่องรามเกียรติ์และเรื่องอิเหนามีลําดับ

รายละเอียด ทําให้กระบวนการแสดงต่างกัน ตรงตามแบบแผนว่าละครนอกดําเนินเรื่องรวดเร็ว ส่วน

ละครในดําเนินเรื่องช้า ละเมียดละไม 
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นาฏยวรรณคดีสโมสร ๙๕ 
 

 บทละครนอกของเก่ามีการพรรณนารายละเอียดอยู่บ้างเหมือนกัน เช่น อาจมีบทชมธรรมชาติ 

บทอาบน้ําแต่งตัว บทชมโฉม ฯลฯ แต่เป็นบางตอน ไม่ได้สม่ําเสมอเหมือนในบทละครใน ตัวอย่าง

บทละครนอกที่มีการพรรณนาละเอียด เช่น บทละครเรื่องสุวรรณหงษ์ ฉบับความเก่า กล่าวถึงนางเงือก

น้ําชาลีกันกับน้องทั้งส่ีพร้อมบริวารจะไปเล่นน้ํา (สมุดไทย เลขที่ ๑๘๕, หน้าต้น: ๓-๔) ว่า 
 

   ชมตลาด 

   ๏  ว่าแล้วห้านางก็แตง่กาย  ผัดพักตรพ์รรณรายผ่องใส  กนัเจยีกคู่งามวไิลย  

แล้วสอดใส่สร้อยสะอิง้พริง้พราย  กําไลกรสอดกับประดบัเพชร  ธํามรงค์ทรงเสร็จ   

ดูเฉิดฉาย  ครัน้แล้วห้านางย่างกราย  บรวิารทัง้หลายก็ไคลคลา 
 

 บทละครเรื่องพิกุลทอง มีบทชมธรรมชาติ ตอนนางอรุณวดีธิดาท้าววิรุฬจักรชมอุทยาน (กรม

ศิลปากร, ๒๕๕๒: ๙๘) ดังนี้ 
 

   ๏   มาถงึ ลงจากวอทองอนัผ่องใส 

  พรอ้มทั้งนกัสนมกรมใน เทีย่วไปในสวนอทุยาน 

  พระทองลดเล้ียวเที่ยวชมไม้ ตกกลาดดาษไปล้วนบุปผา 

  พิศดอกชอ่แยม้ผกา จําปาลําดวนหอมยวนใจ 

  การะเกดกระดังงาสารภี ซ่อนชู้มะลุลีบานไสว 

  สายหยุดพุดตานตระการใจ ล้วนพรรณดอกไม้นานา 

  บ้างมาเล่นซ่อนเล่นไล่ อื้อองึคะนงึไปในสวนขวา 

  ร้องลําขับโตก้ันไปมา ปรีดาภิรมย์ชื่นชมใจ  ฯ 

    ฯ  ๘ คํา  เพลงฉ่ิง  ฯ 
 

 มีกลอนบางตอนไม่ส่งสัมผัสกันซึ่งพบอยู่ในบทละครนอกของชาวบ้านหลายเรื่อง การที่

บทละครนอกของเก่ามีการพรรณนารายละเอียดบางตอนนี้น่าจะเข้ากันได้กับกระบวนของบทละคร

นอกที่ปรับใหม่ในชั้นหลัง 
 

 บทละครแบบเก่าดําเนินความยาวต่อเนื่องกัน มีการแบ่งช่วงคํากลอนเพื่อให้กําหนดเพลงร้อง

และเพลงหน้าพาทย์ได้ ลักษณะเป็นแบบที่พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนาวรัตน์ กรมหม่ืน

สถิตย์ธํารงสวัสดิ์ พระโอรสพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเรียบเรียงไว้ใน “เรื่องขับร้อง” 

ซึ่งลงพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณวิเศษ เล่ม ๔ พ.ศ.๒๔๓๑ (เอนก นาวิกมูล, ๒๕๓๒: ๑๑๔) ว่า  
 

  ร้องละครน้ันร้องตามเน้ือเรื่อง ที่ละครเล่นเรื่องใด ก็ร้องเรื่องนั้นไปยาวๆ 

ทั้งเรื่อง รับลูกคู่บ้าง รับพิณพาทย์บ้าง ร้องช้าปี่ก่อนแล้วร้องร่ายเปนพื้น ร้องลําเปน

ที่เปนแห่ง แลมีกําหนดลําให้ตรงกับบท คือบทชมดงก็ร้องลําชมดง บทชมโฉมก็ร้อง
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๙๖  นาฏยวรรณคดีสโมสร
 

ลําชมโฉม บทโลมบทครวญก็ร้องโลมร้องครวญ ดั่งนี้เปนต้น ที่ตามแต่จะร้องลําใดก็

มีเปนแห่งๆ […] 
 

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (๒๕๐๘: ๔๖-๔๗) ทรงอธิบายว่า 

ลักษณะที่ร้องละครเป็น ๓ จังหวะ คือจังหวะช้า จังหวะกลาง และจังหวะเร็ว ในส่วนจังหวะช้าแบ่งเป็น 

ร้องช้าลูกคู่รับ เช่น ช้าอ่านสาร ยานี ชมตลาด ร้องช้าเข้ากับปี่ เช่น ช้าปี่ โอ้ปี่ ร้องช้าเข้ากับโทน เช่น 

ลงสรง ชมดง เป็นต้น ส่วนจังหวะกลาง คือ ร้องร่าย มีแต่ลูกคู่รับ ไม่ทําปี่พาทย์ ใช้ร้องละครเป็นพื้น 

ส่วนจังหวะเร็ว คือร้องสับ หรือที่เรียกว่าสับไท มีแต่ลูกคู่รับเหมือนร้องร่ายแต่จังหวะเร็ว ใช้เฉพาะเม่ือ

ทําบทรุกร้น เช่น เวลาไล่กัน เป็นต้น ลักษณะเพลงร้องนี้ใช้เป็นหลักในละครแบบดั้งเดิมทั้งละครนอก

ละครใน อาจต่างที่รายละเอียดของทางร้องเท่านั้น 
 

 ก่อนหน้าที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสร้างแบบแผนละครนอกแบบหลวง 

มีการแสดงละครนอกของชาวบ้านอยู่ทั่วไป ปรากฏหลักฐาน เช่น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  สุนทรภู่ได้ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี และกล่าวไว้ในนิราศพระบาท 

(ชีวิตและงานของสุนทรภู่, ๒๕๒๘: ๑๔๔) ว่า 
 

  พอแรมคํ่าหนึง่วนันั้นทา่นพระคลัง หาบุญยงัไปฉลองศาลาลัย 

  มีละครผู้คนอลหม่าน กรบัประสานสวบสวบส่งเสียงใส 

  สุวรรณหงส์ทรงว่าวแต่เช้าไป พี่เล้ียงใส่หอกยนต์ไวบ้นแกล 

  ตะวันบา่ยเขา้หอ้งก็ตอ้งหอก ชาวบา้นนอกตกใจรอ้งไห้แซ ่

  บ้างฮาครนืยืนยดัอยูอ่ัดแอ บ้างจอแจสุรเสียงทีเ่ถยีงกนั 
 

 สุนทรภู่กล่าวถึงเจ้าพระยาพระคลัง (กุน) หาละครไปเล่นฉลองศาลาที่ท่านสร้าง ละครท่ีเล่น

ในครั้งน้ีเป็นละครของนายบุญยังซึ่งเป็นนายโรงละครนอกครั้งรัชกาลที่ ๑ เล่นเรื่องสุวรรณหงส์ ตอน

ต้องหอกยนต์ บทที่ใช้น่าจะเป็นบทเก่าครั้งอยุธยา ส่วนหลักฐานทางตัวบทมีบทละครเรื่องสุวรรณหงษ์ 

ฉบับความเก่า จํานวน ๓ เล่มสมุดไทย ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้แต่งและแต่งเมื่อใด แต่ระบุว่าเป็นบทที่ใช้

สําหรับ “โรงแม่แวง” (สมุดไทย เลขที่ ๑๘๓, หน้าต้น: ๑) พิจารณาการดําเนินเรื่องและสํานวนภาษา

เห็นว่าเป็นฉบับของละครข้างนอก เนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่พระสุวรรณหงษ์นิมิตฝันแล้วไปสรงสนานได้ผอบ

กับพวงมาลัยเส่ียงทายของนางเกษสุริยง ได้พบนาง ต้องหอกยนต์ จนถึงพบนางเงือกน้ํา เรื่องสุวรรณหงส์

เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่ ๓ ในเรื่องระเด่นลันได ยังให้ระเด่นลันไดสีซอร้อง

เพลงเที่ยวขอทาน “ยักย้ายร่ายร้องเป็นลํานํา  มีอยู่สองสามคําจําไว้ได้ สุวรรณหงษ์ถูกหอกอย่าบอก

ใคร  ถูกแล้วกลับไปได้เท่านั้น” (พระมหามนตรี, ๒๕๑๔: ๒๑๔) 
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นาฏยวรรณคดีสโมสร ๙๗ 
 

บทละครนอกทีป่รับปรุงใหมในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเลือกเรื่องที่ใช้แสดงละครนอกสมัยอยุธยาบาง

เรื่องมาทรงพระราชนิพนธ์ใหม่เฉพาะตอนท่ีให้ละครผู้หญิงของหลวงเล่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (๒๕๐๘: ค-ง) ทรงสันนิษฐานว่าน่าจะทรงพระราชนิพนธ์ตามลําดับดังนี้ 
 

 ๑. ไชยเชษฐ์  ๒. สังขท์อง  ๓. ไกรทอง  ๔. มณพีิชัย  ๕. คาว ี 
 

 ส่วนเรื่องสังข์ศิลป์ชัยนั้นกล่าวกันว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดํารงพระยศ

เป็นกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ทรงพระราชนิพนธ์และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงแก้ไข 

เป็นบทละครนอกในรัชกาลที่ ๒ ที่สืบต่อมาจากกรุงศรีอยุธยารวม ๖ เรื่อง 
 

 ในบรรดาบทละครทั้ง ๖ เรื่อง มีเพียงสังข์ทองเรื่องเดียวที่มีเนื้อความตั้งแต่ต้นจนจบ ส่วน

เรื่องอื่นทรงเฉพาะตอนที่น่าจะเล่นละครได้สนุก กล่าวคือเรื่องไชยเชษฐ์ เริ่มจากนางสุวิญชาถูกขับไล่

จนถึงอภิเษกพระไชยเชษฐ์ เรื่องไกรทอง ตั้งแต่นางวิมาลาตามไกรทองขึ้นมาและหึงหวงกับนางตะเภาทอง

ตะเภาแก้ว จนถึงไกรทองตามนางวิมาลากลับไปถ้ํา เรื่องมณีพิชัย ทรงเฉพาะตอนพราหมณ์ยอพระกล่ินขอ

พระมณีพิชัยไปเป็นทาส เรื่องคาวี เริ่มที่ท้าวสันนุราชหานางผมหอมจนถึงพระคาวีรบไวยทัต และ

สังข์ศิลป์ชัย ตั้งแต่สังข์ศิลป์ชัยตกเหวถึงท้าวเสนากุฎเข้าเมือง  
 

ลักษณะสําคัญของบทละครนอกในรัชกาลที่ ๒ มีดังนี้ 

 ๑. เป็นกลอนบทละครแบบเก่าคือพรรณนาเรื่องต่อเนื่องกัน มีการแบ่งช่วงคํากลอน กําหนด

เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ ในตัวบทมีคําว่า “เจรจา” แต่ไม่ปรากฏข้อความ แสดงว่าตัวละครต้อง

พูดเองให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง แม้ลักษณะโดยส่วนรวมจะเป็นแบบเดียวกับบทละครแบบเก่า แต่

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงปรับปรุงบทให้ประณีตเหมาะสําหรับการแสดงในราชสํานัก 

ยกตัวอย่างบทพระราชนิพนธ์ที่ทรงปรับจากบทละครครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยมีการพรรณนายาวขึ้นดังนี้ 
 

 บทละครเร่ืองสังข์ทอง ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนนางรจนาไปกระท่อมปลายนาเพื่อขอให้เจ้าเงาะ

ออกไปตีคลี (วรรณกรรมสมัยอยุธยา, ๒๕๔๕: ๔๗๗) ซึ่งทางละครเรียกว่า “มณฑาลงกระท่อม” ความว่า 
 

๏   มาถงึ  ทับน้อยลูกยาเขาทําไว้  ใหห้ยุดวอทองอันผ่องใส  ร้องเรยีกเข้าไปมิไดช้้า   

ฯ  เจรจา   

๏   เมือ่นั้น  นางรจนาฉัยยา  แลเห็นสมเด็จพระมารดา  กัลยาออกมารบัทันท ี

ฯ  เพลง   

๏   ถงึเขา้  ประนมกม้เกล้าดษุฎี  กมุกรพระราชชนนี  เจา้พาจรลีเข้ามา  ฯ  เสมอ 
 

 พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลัย (๒๕๔๐: ๒๕๓) ทรงพระราชนิพนธ์ว่า 
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๙๘  นาฏยวรรณคดีสโมสร
 

   ร่าย 
   ๏   ครัน้ถงึจงึหยุดอยู่แต่ไกล ร้องเรยีกลูกสายใจเสนห่า 

  เหตไุรไมข่านพระมารดา รจนาไปไหนจะใคร่รู ้

    ฯ  ๒ คํา  ฯ  เจรจา 

   ๏   เมือ่นั้น รจนาออกไปทาํไร่อยู ่

  เจ้าเงาะยืนฟื้นฟนัร่องคู ปลูกถัว่พฟูักแฟงแตงร้าน 

  ได้ยินแว่วเสียงชนนี มารอ้งเรียกอยู่ทีป่ระตูบ้าน 

  นางดีใจไปรบัมทิันนาน กราบกับบทมาลย์แล้วโศกา 

    ฯ  ๔ คํา  ฯ  โอด 

   ๏   แล้วทูลเชญิเสดจ็ชนน ี เข้าไปในที่เคหา 

  ผลักไหล่ไสหลังเจ้าเงาะมา ใหก้ราบกรานมารดาทันใด 

    ฯ  ๒  คํา  ฯ 
 

 บทละครเรื่องสังข์ทอง ฉบับกรุงศรีอยุธยามีจํานวนคํากลอนน้อยจึงกระชับ เมื่อแสดงกระบวน

จะรวดเร็ว แต่พระราชนิพนธ์มีคํากลอนมากกว่าและพรรณนาเป็นลําดับ เมื่อแสดงกระบวนจะช้าและ

ละเอียดกว่าละครนอกแบบดั้งเดิม 
 

 ๒. หัวใจของละครนอกคือความตลกขบขัน บทละครนอกพระราชนิพนธ์ยังคงมีส่วนนี้อยู่ แต่

ปรับให้สุภาพกว่าบทละครนอกแบบเก่า บทวิวาทด่าทอเสียดสีอาจแฝงนัยแต่ไม่หยาบคาย ยกตัวอย่าง

จากเรื่องไกรทอง สํานวนเก่าก่อนพระราชนิพนธ์ (บทละครเรื่องไกรทอง, ๒๔๗๓: ๗) นางวิมาลากับนาง

เล่ือมลายวรรณด่านางตะเภาทองว่า 
 

  ถ้าว่าให้พาเจ้าเข้าหอ้ง เห็นคล่องไม่พกัผลักไส 

  หรอืโลมเล้าเคล้าคลึงไมถ่งึใจ จะกลับไปหากินที่ถิ่นเคย 

  ฉะนางช่างว่าไมห่าผัว เห็นตวัตอแหลเจ้าแม่เอ๋ย 

  นั่งเฝ้าเยา้ยัว่ใหผั้วเชย เหลือเคยอกีเจ้าข้าเข้าใจ 

  หรอืเมืองพิจติรต์ิดจะจืด มาหาพืชถงึถ้ําต่าํใต ้[…] 
 

 บทพระราชนิพนธ์ไกรทอง (๒๕๔๐: ๔๒) นางวิมาลาดา่นางตะเภาทองตะเภาแก้ววา่ 

  ขึ้นหนา้ว่าเป็นเจ้าผัว อันจะใหก้กูลัวอย่าสงสัย 

  ถึงกูเปน็ชาติกมุภีล์ไซร ้ ก็ไม่โฉดโหดไร้เหมือนมึงนี ้

  อีมนุษย์อุบาทวช์าติชัว่ พี่น้องรว่มผัวนา่บัดสี 

  ขาดสามส่ีวันไมท่ันท ี เป็นกุลํากุลีทะยานใจ 
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นาฏยวรรณคดีสโมสร ๙๙ 
 

  เมื่อและเจ้าขาดลงมริอด เป็นไรไมก่อดไวใ้ห้ได ้

  เย้ายวนชวนชมภิรมยใ์จ อย่าใหว้่างเว้นสักเวลา 
 

 ละครนอกแบบดั้งเดิมเป็นที่รู้โดยทั่วไปว่าเป็นละครผู้ชายซ่ึงชาวบ้านเล่น ส่วนละครในคือ

ละครผู้หญิงของหลวง เรื่องที่เล่นก็แยกกันอย่างชัดเจน แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงคือพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงนําเรื่องที่เล่นละครนอกมาทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ให้ละครหลวงซ่ึงเป็น

ผู้หญิงเล่น ละครนอกกับละครในจึงมาบรรจบกัน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา

นุวัดติวงศ์ (๒๕๐๖: ๑๐๗-๑๐๘) ทรงกล่าวว่า 
 

[…] ละครในกับละครนอกย่อมต่างกันไปตั้งแต่ท้องเรื่องทีเดียว ละครในมักเล่น อุนรุทธ 

อิเหนา เปนต้น ละครนอกมักเล่น สุวรรณหงษ์ (เกศสุริยง) ปิ่นทอง (แก้วหน้าม้า) เปนต้น 

นี่ว่าไปตามหลัก แท้จริงละครในเอาอย่างละครนอกมาเล่นก็มี ละครนอกเอาเร่ืองของ

ละครในไปเล่นก็มี แต่ทั้งสองทางย่อมแก้ไขเอาตามสมควร อย่างกล่าวมาข้างต้นแล้วที่

เปนตลกมากไปก็ตัดออกเสียบ้าง เอาความงามแกมเข้า ที่มีแต่งามก็เอาเล่นติดตลกเจือ

เข้า ตกลงก็เปนเทศนาตามเนื้อผ้านั้นเอง คําที่ว่าติดตลกนั้นหมายความว่าเล่นเปนทาง

ตลกไปในตัว หาใช่หมายถึงเอาตลกซ่ึงหากินเปนอาชีพประกอบเข้าไม่ 
 

 ที่ว่าละครในเอาอย่างละครนอก ละครนอกเอาเรื่องละครในไปเล่นนั้นมีตัวอย่างเช่น สมเด็จ

พระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางเบญกายหึงนาง

สุวรรณกันยุมา เรื่องรามเกียรติ์ใช้เล่นละครในมาก่อน แต่ทรงเรื่องนี้โดยกระบวนเป็นแบบบทละครนอก 

การผสมผสานระหว่างกระบวนการแสดงของละครทั้ง ๒ แบบอาจเริ่มมาก่อนสมัยพระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหล้านภาลัย เพราะในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ละครของเจ้าฟ้า

กรมหลวงเทพหริรักษ์เล่นเป็นละครใน (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 

๒๕๐๘: ๑๓๕) ละครของเจ้าฟ้าพระองค์นี้เป็นละครผู้ชาย ดังนั้นความเป็นละครนอกละครในจึงน่าจะ

อยู่ที่กระบวนการแสดงเป็นสําคัญ ในส่วนของเรื่องที่เล่น ตามขนบเก่าละครผู้หญิงของหลวงจะเล่นอยู่ 

๔ เรื่อง แต่ต่อมาเรื่องดาหลังหรืออิเหนาใหญ่นั้นไม่ได้รับความนิยม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ดํารงราชานุภาพ (๒๕๐๘, ๑๑๖) ทรงกล่าวว่าละครหลวงในช้ันกรุงรัตนโกสินทร์ไม่เล่นเรื่องดาหลัง ถ้า

เล่นเห็นจะเป็นแต่ในรัชกาลที่ ๑ หลังจากนั้นเล่นแต่อิเหนาเรื่องเดียว ในบทละครเรื่องสังข์ทอง ตอนตีคลี 

หลังจากพระสังข์ตีคลีชนะพระอินทร์แล้ว ท้าวสามนต์ให้จัดการอภิเษกพระสังข์และมีงานสมโภช 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ๒๕๔๐: ๒๘๔-๒๘๕) ความว่า  
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๑๐๐  นาฏยวรรณคดีสโมสร
 

  จงชว่ยกันเร่งรัดจัดแจง ตกแตง่ตัง้การภิเษกศร ี

  แห่แหนใหส้นุกกว่าทกุท ี แล้วจะมีอเิหนาสักเก้าวนั 

  ไปปรึกษาครูละครมันก่อนเหวย ใครเคยรําดทีีขยนั 

  อิเหนาเรือ่งมิสาอุณากรรณ จะประชันดาหลังเมือ่ครั้งครวญ 
 

 จากบทละครเรื่องสังข์ทองแสดงว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ยังรับรู้ว่า

เรื่องดาหลังเล่นเป็นละครหลวงเช่นเดียวกับเรื่องอิเหนา ซึ่งเป็นการสืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยา ดาหลัง

บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ มีกระบวนแบบละครใน บทเดิมของเจ้าฟ้ากุณฑลสมัยอยุธยาก็น่าจะมี

ลักษณะเดียวกันเพราะเจ้าฟ้าพระราชธิดา ๒ พระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศทรงนิพนธ์เรื่องไว้คู่กัน 

และสืบทอดมาเป็นอิเหนาและดาหลังในสมัยรัตนโกสินทร์ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการแต่งเรื่องดาหลัง

ขึ้นใหม่ในสมัยต่อมา ดังนั้นถ้าละครข้างนอกนําเรื่องดาหลังไปเล่นก็น่าจะใช้บทเดิมแต่ปรับกระบวน

อย่างที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงอธิบายไว้ 
 

 
 

ภาพท่ี ๑ ละครเรือ่งดาหลงั ตอนปนัหยีชิงนางบษุบาส่าหรี ธิดาท้าวปันจะรากัน 

ท่ีมา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
 

บทละครนอกในสมยัรัชกาลที ่๑: พระศรีเมอืง 
 บทละครเร่ืองพระศรีเมืองเป็นพระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กรม

พระราชวังบวรสถานพิมุขในรัชกาลที่ ๑ ไม่ปรากฏปีที่ทรงพระนิพนธ์แต่ต้องก่อน พ.ศ.๒๓๔๙ ซึ่งเป็นปี

ทิวงคต เนื้อเรื่องของพระศรีเมืองเป็นนิทานแบบจักรๆ วงศ์ๆ การดําเนินเรื่องบางตอนมีความกระชับ 

รวดเร็ว บางตอนพรรณนารายละเอียด ตัวอย่างเช่น 
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นาฏยวรรณคดีสโมสร ๑๐๑ 
 

 ๑. การดําเนินเรื่องรวดเร็ว เช่น ตอนพระศรีเมืองเรียนวิชา (กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข, 

๒๕๕๒: ๑๑๑) 
   ช้า 
   ๏   เมือ่นั้น พระศรเีมืองเรอืงสวัสดิ์รัศม ี

  จําเริญชนัษาไดเ้จ็ดป ี ทรงศรเีสาวภาคย์โสภา 

  ดังดวงพระจันทร์เมือ่วันเพง็ ปล่ังเปล่งจํารัสในเวหา 

  สถิตเหนือแท่นทองรจนา หน้ามขุมหาปราสาทชัย 

  พรอ้มดว้ยพี่เล้ียงมหาดเล็ก เดก็เด็กนอ้ยน้อยไม่นับได ้

  พระจงึตริตรกึนกึใน จะไปเล่นในสวนอุทยาน  ฯ 

    ฯ  ๖ คํา  ฯ 
   ร่าย 
   ๏   คิดแล้วแตง่องค์ทรงเครื่อง รุ่งเรอืงพรรณรายฉายฉาน 

  ลงจากปรางค์รตัน์ชัชวาล พระพี่เล้ียงกุมารกต็ามมา 

    ฯ  ๒ คํา  ฯ  เพลง 
 

  ตอนพระศรีเมืองเรียนวิชากับพระฤๅษีโควินท์ (กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข, ๒๕๕๒: ๑๒๗) 
 

   ร่าย 
   ๏   เข้าในหิมวาป่าชัฏ เล้ียวลัดตามราชปักษ ี

  เดินไพรมาหลายราตร ี ถึงที่จงกรมพระนักธรรม ์

  จึงลงจากม่ิงม้าพาชี ชวนส่ีพีเ่ล้ียงผายผัน 

  หงส์ทองนําเสดจ็จรจรัล เข้าไปอภิวันท์พระมุน ี

    ฯ  ๔ คํา  ฯ  เสมอ 
 

 ๒. การพรรณนารายละเอียด 

  ๒.๑ บทสรงและทรงเครื่อง เช่น ตอนหงส์ทองอาสาหาคู่ให้พระศรีเมือง นางสุวรรณเกสร

ไปชมอุทยาน (กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข, ๒๕๕๒: ๑๓๕) 
 

   ชมตลาด 
   ๏   เมือ่นั้น นางสุวรรณเกสรศรีใส 

  ทั้งหกองค์ทรงลักษณ์อนัวิไล เข้าในที่สรงคงคา 

  ทรงสุคนธ์ปนทองเฟือ่งฟุง้ ปนปรุงด้วยทพิย์บุปผา 

  ทรงปรดัผัดผ่องพักตรา ภูษาโกไสยใยยอง 

  สอดสะอิง้กิง่เกจ็เวจุวรรณ ประดับถนับรรจงกกุ่อง 
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๑๐๒  นาฏยวรรณคดีสโมสร
 

  สังวาลวรรณบรรเทอืงเรอืงรอง สอดสนองกรองเชิงยศยง 
  ใบโพธิ์หอ้ยพลอยพรายรายรับ กุดั่นแดงแสงระยับกอ่งกง่ 
  ทองกรวรวรรณบรรจง สอดทรงพาหุรตันามัย 
  ทรงโมลีเกศเตรจ็ตรัส แจ่มจํารัสดว้ยดอกไม้ไหว 
  ทรงดอกไม้ทดัตรัสไตร กรรเจยีกจรอาํไพด้วยกุณฑล 
  งามอยา่งนางเทพกินนร จะรา่ยร่อนขึ้นในพระเวหน 
  ดังอปัสรจรจากวิมานบน เสดจ็ดลมาทรงพระวอทอง 
    ฯ  ๑๒ คํา  ฯ  เพลง 
 

  ๒.๒ บทพรรณนาธรรมชาติ ตอนพระศรีเมืองเข้าเมืองยโสธรเพื่อไปหานางสุวรรณเกสร 
(กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข, ๒๕๕๒: ๑๕๕) 
 

   ชมไพร 
   ๏   พระเสด็จไปในหิมเวศ ทอดพระเนตรม่ิงไม้ไพรสัณฑ์ 
  ม่วงปรางกระถนิอินจันทน ์ มูกมันรกฟ้าขานาง  
  เฟื่องไฟไทรโศกสักสน คนทาตาเสือไกรกร่าง  
  พรรณพฤกษาสูงยูงยาง ลําสล้างเสลาเปลาตา 
  ที่ทรงผลดิบห่ามทรามสุก ทุกกิ่งก้านค่าค้อมสาขา 
  บ้างหล่นกล่นกลาดดาษดา ปักษาจับจิกแจจัน […] 
  หอมกล่ินกล้ัวกล่ินสไบบาง คะนึงนางหวนหามารศร ี
  เร่งขับมิ่งม้าพาชี มาใกล้คีรีอัสสกรรณ 
    ฯ  ๑๔ คํา  ฯ 
 

  ๒.๓ บทชมกระบวนทัพ พาหนะ เช่น ตอนพระยาจันท์พระยาหงส์ไปเมืองยโสธรเพ่ือให้
นางสุวรรณเกสรเลือกคู่ (กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข, ๒๕๕๒: ๒๐๑) 
 

  ๏   รถเอยราชรถทรง สองรถบรรจงแสงใส 
  ดุมวงกงกาํอําไพ แอกอ่อนงอนละไมชวยชด 
  แปรกบงัรงัเรอืนโตกต่ัง ชั้นบัลลังก์ทรงอลงกต 
  สิงห์อดัหยัดยนืยันรถ ทุกช้ันหล่ันลดกนัลงมา […] 
  กระชงิกล้ิงกลดมยุรฉัตร พัดโบกซอ้นซับสลับสลอน 
  ฆ้องกลองเซ็งแซท่ั้งแตรงอน คลายคล่ีนกิรยาตรา 
  ออกจากกรุงจนัทบุร ี โยธเีสียงสนั่นล่ันปา่ 
  เรง่รดัจตัุรงค์โยธา มาตามมรคาพนาลี 
    ฯ  ๑๐ คํา  ฯ 
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นาฏยวรรณคดีสโมสร ๑๐๓ 
 

 ผู้แต่งบทละครเรื่องพระศรีเมืองเป็นเจ้านายช้ันสูง เรื่องนี้จึงถือเป็น “แบบหลวง” แต่ตาม

ประเพณีไม่ใช่เรื่องที่ใช้เล่นละครผู้หญิงของหลวง จึงเรียกได้ว่าเป็นบทละครนอกซ่ึงมีการพรรณนาไม่

เหมือนกับบทละครของชาวบ้าน บางตอนกระชับรัดกุม บางตอนพรรณนาละเอียด มีการใช้ภาษา

ประณีต เมื่อเทียบกับบทละครครั้งกรุงศรีอยุธยาจะเห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจน สังเกตว่าก่อนที่

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจะทรงนําบทละครนอกของเดมิมาทรงพระราชนพินธใ์หมน่ัน้มี

บทละครนอกท่ีเป็นทางของหลวงอยู่ก่อนแล้ว เพียงแต่ไม่มีหลักฐานว่าบทละครเรื่องนี้เคยใช้แสดง

เท่านั้น 

 

บทละครนอกแบบหลวงหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
 บทละครพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทั้งหมดใช้เล่นละครหลวง จึง

ไม่มีผู้ใดกล้านําไปเล่น ครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดให้เลิกละคร

หลวงแต่แบบอย่างของละครหลวงกลับเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะเม่ือไม่มีละครหลวงแล้วเจ้านายและ 

ผู้มีบรรดาศักดิ์ก็พากันหัดละครตามแบบในรัชกาลที่ ๒ กันมาก เป็นต้นว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้า

มหาศักดิพลเสพก็ทรงหัดละครผู้หญิงวังหน้าขึ้นทั้งชุด (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารง 

ราชานุภาพ, ๒๕๐๘: ๑๕๕-๑๕๖) ดังนั้นละครนอกแบบหลวงจึงสืบทอดมาชั้นแรกในหมู่เจ้านายและ

ขุนนางผู้ใหญ่ก่อน นอกจากเล่นตามบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ แล้วยังมีบทที่แต่งขึ้นใหม่อีก ทําให้

เกิดบทละครนอกแบบหลวงในรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลต่อๆ มาอีกหลายเรื่อง ยกตัวอย่างบางเรื่องได้

ดังน้ี 

 ๑. พระลอนรลักษณ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวัง

บวรสถานมงคลในรัชกาลที่ ๓ กล่าวกันว่ามีเนื้อความตั้งแต่พระลอได้ครองเมืองแมนสรวง ฟังขับยอโฉม

พระเพื่อนพระแพง จนถึงเชิญศพพระลอมาฝังไว้ที่สระบุรี แต่ต้นฉบับที่หอพระสมุดวชิรญาณได้มาพิมพ์

มีถึงพระลอส่ังเมืองเท่าน้ัน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพจึงโปรดให้นําบท

ละครเรื่องพระลอของเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์มาต่อข้างท้ายถึงเข้าสวนเมืองสรอง (พระบวรราช

นิพนธ์ เล่ม ๑, ๒๕๔๕: ๙๖) ซึ่งต่อกันได้สนิทเพราะมีลักษณะการแต่งทํานองเดียวกัน 
 

การพรรณนาในบทละครเรื่องพระลอนรลักษณ์ บางตอนต่างกับลิลิตพระลอ และบทละคร

เรื่องพระลอ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิปประพันธ์พงศ์ เช่น ตอนตามไก่ ทําให้

กระบวนการแสดงต่างกันด้วย ในลิลิตพระลอ และบทละครเรื่องพระลอ พระลอตามไก่ไปกับพี่เล้ียงทั้ง

สอง แต่ในพระลอนรลักษณ์ (ส่วนที่เป็นบทของเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์) พระลอตามไก่โดยลําพัง 

(ชุมนุมเรื่องพระลอ, ๒๕๔๗: ๑๔๓-๑๔๔) ดังนี้ 

 
 

คล
ังคว

ามร
ู้ดิจ

ิทัล ม
หาวิท

ยาล
ัยเก

ษตรศ
าสต

ร์



๑๐๔  นาฏยวรรณคดีสโมสร
 

   ๏   บัดนัน้  ไก่แกว้ตวัขยันกล่ันกล้า 

  เห็นพระลอเล้ียวไล่ใกล้เขา้มา ผีก็พาบนิคลอล่อไป 

    ฯ  ๒ คํา  ฯ  เชดิฉาน 

   ๏   เม่ือนั้น  พระลอทรงโฉมพิสมัย 

  ตามไก่มาพลางเห็นห่างไกล ภูวไนยไล่ประชดิติดพัน 

    ฯ  ๒ คํา  ฯ  เชดิฉ่ิง  […] 

   ๏   ไก่แกว้หายไปกับนยัน์เนตร ภูวเรศหลากจติคิดสงสัย 

  ฤๅจะเป็นผีป่าพนาลัย  มันหลอนหลอกกูให้ตามมา 

  คิดพลางทางเสด็จหยุดยั้ง  ใตร้่มรงัใหญใ่บหนา 

  พอหายรอ้นผ่อนพักกายา  คอยพี่เล้ียงเสนาผู้ร่วมใจ 

    ฯ  ๔ คํา  ฯ 
 

พิจารณาจากบทจะเห็นกระบวนการแสดงในตอนนี้เป็นการรําคู่ ไม่มีสองพี่เล้ียงอยู่ด้วย 

เช่นเดียวกับพระรามตามกวางในเรื่องรามเกียรติ์ 
 

 
 

ภาพท่ี ๒ ละครเรือ่งพระลอนรลักษณ์ ตอนตามไก่ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

ผู้ถ่ายภาพ: เสาวณิต วิงวอน 
 

 ๒.-๓. สุวรรณหงส์และแก้วหน้าม้า บทละครพระนิพนธ์กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ เมื่อครั้ง

เป็นพระองค์เจ้าทินกร พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ 

มีคณะละครในรัชกาลที่ ๓ ตัวละครหัดรําแบบละครหลวงแต่โปรดทรงเรื่องละครนอก นับถือกันว่าดีทัด

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ๒๕๐๘: ๑๖๐) บท

ละครนอกที่ทรงพระนิพนธ์มีหลายเรื่อง ที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันได้แก่เรื่องสุวรรณหงส์และแก้วหน้าม้า 
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นาฏยวรรณคดีสโมสร ๑๐๕ 
 

  สุวรรณหงส์ ความยาว ๔ เล่มสมุดไทย เริ่มเรื่องที่นางเกศสุริยงคร่ําครวญถึงพระสุวรรณหงส์

หลังจากต้องหอกยนต์ จนถึงพระสุวรรณหงส์ให้นางเกศสุริยงพาไปพบนางเงือกน้ํา 

  แก้วหน้าม้า ความยาว ๖ เล่มสมุดฝรั่ง เริ่มเรื่องที่พระพินทองโอรสท้าวมงคลราชผู้ครอง

เมืองมิถิลาทรงว่าวจนถึงนางมณีหึงหวงนางทัศมาลี 
 

  ทั้งเรื่องสุวรรณหงส์และแก้วหน้าม้า กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ไม่ได้ทรงพระนิพนธ์

ตลอดทั้งเรื่อง ทรงแต่งเฉพาะตอนที่จะเล่นละครตามแบบพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ ในขณะที่เรื่อง

สุวรรณหงษ์ฉบับความเก่าซึ่งน่าจะเป็นของชาวบ้าน มีเนื้อความตั้งแต่พระสุวรรณหงษ์เกิดสุบินนิมิต 

ทรงว่าว ต้องหอกยนต์ อนึ่งเรื่องแก้วหน้าม้า ออกนามตัวละครเอกชายว่า “พระพินทอง” ต่างกับบท

ละครของกรมศิลปากรที่ใช้ว่า “พระปิ่นทอง” 
 

 ๔. บทละครเรื่องพระสมุท พระราชนิพนธ์กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ พระราชโอรส

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดํารงตําแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ ๕ 

เรื่องพระสมุทมีความยาว ๓ เล่มสมุดไทย เนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่พระสมุทพักอยู่ที่ตําหนักในอุทยาน

ท้าวรณจักรและได้พบนางบุษมาลีจนถึงท้าวรณจักรล้ม กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงแต่งบทละคร

เรื่องนี้ให้ละครของเจ้าคุณจอมมารดาเอมพระมารดาซ่ึงเป็นละครวังหน้าโรงหนึ่งเล่น ละครโรงน้ีเล่น

ตามแบบละครหลวงเป็นพื้น (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ๒๕๐๘: ๒๑๐) 

ดังน้ันตัวบทจึงมีลักษณะเป็นละครแบบหลวงสอดคล้องกัน 
 

  บทพรรณนาในเรื่องพระสมุท น่าจะได้อิทธิพลจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์และอุณรุทอยู่

บ้าง ดูได้จากตอนท้าวรณจักรผู้มีสิบเศียรยี่สิบหัตถ์ส่ังความนางบุษมาลี (พระบวรราชนิพนธ์ เล่ม ๒, ๒๕๔๕: 

๒๔๔) ว่า 
 

  […]  โอษฐ์หน่ึงวา่โอ้เจ้าดวงจติ บิดานี้ชีวติจะสังหรณ ์

  แม้นไปกับภัสดาอยู่นคร  บังอรจงเสงี่ยมเจียมกาย  […] 

  โอษฐ์สิบส้ินเสียงส้ินส่ัง  หมดกําลังตัง้จติได ้

  ก็ถงึแกอ่าสัญบรรลัย  ไปเกิดในวิมานโอฬาร ์

    ฯ  ๓๐ คํา  ฯ 
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๑๐๖  นาฏยวรรณคดีสโมสร
 

 
 

ภาพที่ ๓ ละครเรื่องพระสมุท ตอนพระสมุทพานางบุษมาลีหน ี

ที่มา: สถาบันบณัฑิตพฒันศิลป ์
 

 บทละครนอก ๔ เรือ่งดงักล่าวมลัีกษณะเช่นเดียวกับบทพระราชนิพนธ์ละครนอกรชักาลที ่๒ 

ดังนี ้
 

 ๑. การพรรณนากระชับรัดกุม ทําให้ดําเนินเรื่องได้เร็วตามแบบละครนอก 

  เรื่องมณีพิชัย (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ๒๕๔๐: ๓๓) ตอนพราหมณ์

ยอพระกล่ินขอพระมณีพิชัยไปเป็นทาส 
 

  ๏   อาบนํ้าชาํระสระสวย  หวีผมเกล้ามวยแล้วนุ่งผ้า 

  มาขึน้วอสุวรรณมิทันช้า  ทั้งส่ีเสนาก็นําไป 

    ฯ  ๒ คํา  ฯ  เชดิ 

  ๏   มาถงึปราการกัน้ชั้นสอง จึงลงจากวอทองผ่องใส 

  เถ้าแกท่้าวนางข้างใน  ออกไปรบัเจา้พราหมณใ์หต้ามมา 

    ฯ  ๒ คํา  ฯ  เพลง 
 

  เรื่องพระลอนรลักษณ์ (ชุมนุมเรื่องพระลอ, ๒๕๔๗: ๑๑๔) ตอนพระลอฟังขับซอ 
 

  ๏   แล้วพระองค์ทรงนึกตรกึตรอง ถึงสองทรามวยัเหมือนใฝ่ฝัน 

  เสดจ็จากแท่นแก้วแพรวพรรณ ขึ้นปราสาทสุวรรณทันท ี

    ฯ  ๒ คํา  ฯ  เสมอ  
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นาฏยวรรณคดีสโมสร ๑๐๗ 
 

 ๒. การพรรณนารายละเอียด ทําให้มีกระบวนรํามากขึ้นกว่ากระบวนละครนอกแบบดั้งเดิม 

  ๒.๑ บทพรรณนาสถานที่ พาหนะ กระบวนทัพ 

   เรื่องสังข์ศิลป์ชัย (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๐: ๙๘) ตอนพระอินทร์

เนรมิตเมืองให้พระสังข์ศิลป์ชัย 
 

  ยานี 
  ๏   เปน็ปราสาทราชฐานบ้านชอ่ง เรอืงรองล้วนแกว้แววเวหา 

  มีกําแพงสามช้ันเป็นหล่ันมา เทวาเฝ้าประตูอยู่ทกุช้ัน 

  แถวถนนหนทางรโหฐาน นางฟ้านัง่รา้นเป็นหล่ันหล่ัน 

  ขายสินค้าผ้าผ่อนแพรพรรณ ทั้งรูปโฉมโนมพรรณพึงใจ 

  หน้าพระลานล้วนแกว้ผลึกลาด แลประหลาดล่ืนเล่ือมดังน้าํไหล 

  แล้วจัดเป็นสาวสรรค์กํานัลใน คอยช่วงใช้ที่ปรางค์ปราสาททอง […]  ฯ 

    ฯ  ๘ คํา  ฯ  เจรจา 
 

   เรื่องพระสมุท (พระบวรราชนิพนธ์ เล่ม ๒, ๒๕๔๕: ๒๐๔) ตอนท้าวรณจักรจัดทัพ 
 

  ยานี 

  ๏   จดัพลโยธาได้ห้าโกฏิ เสียงอุโฆษกกึกอ้งห้องเวหา 

  เลือกล้วนตัวดีมศัีกดา แต่ละตนแกล้วกล้าสงคราม 

  สามารถอาจองคงทน เคยประจญขา้ศึกไม่นกึขาม 

  บ้างแผลงฤทธิ์ดงัเพลิงเถกิงพลาม บ้างแกวง่ดาบวาบวามไปมา 

  บ้างถือหอกถือทวนถอืง้าว บ้างถือหลาวแหลนโล่โตมรง่า 

  บ้างถือเสน่าเกาทัณฑ์ลูกยา แล้วผูกสกุณาอนิทรทีรง  […] 

    ฯ  ๘ คํา  ฯ     
 

  ๒.๒ บทพรรณนาธรรมชาติ 

   เรื่องไชยเชษฐ์ (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ๒๕๔๐: ๗๒) ตอนพระ

ไชยเชษฐ์ตามนางสุวิญชา 
  ชมดง 

  ๏   พระเสดจ็เขา้ในไพรพฤกษ ์ คะนึงนกึถงึเจ้ายอดเสน่หา 

  พลางชมรกุขชาติดาษดา บ้างทรงผลผกาอรชร 

  หอมหวนอวลอบมารวยริน กล้ัวกล่ินเหมือนกล่ินดวงสมร 

  พระผันแปรแลเห็นทิชากร บ้างบินรอ่นเรยีกคู่บ้างจับคอย 
  เบญจวรรณจบัวลัย์พันอุโลก ถวิลวนัวิโยคที่โศกสร้อย 
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๑๐๘  นาฏยวรรณคดีสโมสร
 

  กระลิงจับไมก้ระลิงลอย เหมอืนขับไล่สาวน้อยให้คลาดแคล้ว […] 
  ชมพลางทางคะนึงถงึเมียรกั พระทรงศักดิ์เศร้าสรอ้ยละหอ้ยหา 
  ไม่แลดูหมูไ่ม้สกณุา รีบเรง่อาชาจรลี 
    ฯ  ๑๐ คํา  ฯ  เชิด 
 

   เรื่องพระสมุท (พระบวรราชนิพนธ์ เล่ม ๒, ๒๕๔๕: ๒๑๓) ตอนพระสมุทพานางบุษมาลี
หนี 
  ๏   ลอยควา้งมาในกลางอัมพรพราย ดังนารายณ์อุ้มองค์ลักษม ี
  กระซกิสรวลชวนองค์เทว ี พระหัตถ์ชีใ้ห้ชมดาราเรอืง 
  นั่นธุวงัดาราอยูค่งที ่ ประจํายอดจฬุามณีสีเหลือง 
  โน่นดาวโรหิณีสีประเทอืง ที่เยือ้งถดัไปดาวไถธง 
  ดาวเตา่ดาวสําเภาดาวกา ดาวม้าขึน้เรียงเคียงดาวหงส์ 
  ดาวพระศุกร์สุกสีสว่างวง โฉมยงนีด่าวประกายพราย 
  ดาวพระพธุรัศมเีหมือนแก้ว ที่แพร้วแพรว้พฤหัสบดิ์โฉมฉาย 
  สัพยอกหยอกพลางทางบรรยาย ที่คลับคล้ายอยู่ข้างหลังดาวอังคาร 
  ดาวพระเสาร์กับพระเกตปุระเวศชิด เข้าสนิทกับดาวศศิฉาน 
  ลอยละล่ิวปลิวมาในคัคนานต ์ ภูบาลกร็ีบไคลคลา 
    ฯ  ๑๐ คํา  ฯ 
 

  ๒.๓ บทลงสรงทรงเครื่อง 

   เรื่องสังข์ทอง (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ๒๕๔๐: ๒๖๔-๒๖๕) 
ตอนถอดรูป 
  ลงสรงมอญ 

  ๏   แล้วขัดสีฉววีรรณผุดผ่อง ดังทองชมพูนทุเนื้อเก้า 
  สุคนธาประทิ่นกล่ินเกลา สนับเพลาเชิงงอนซ้อนซับ 
  ภูษาผ้าทิพยก์ระสันทรง จีบโจงหางหงส์ประจงจับ 
  ปั้นเหน่งเพชรพรรณรายสายบานพับ เฟื่องห้อยพลอยประดับทับทรวง 
  ทองกรแก้วพกุามงามเงา ทับทิมเท่าเม็ดขา้วโพดโชติช่วง 
  สร้อยสนสังวาลวรรณกุดั่นดวง รุ้งร่วงธํามรงค์เรือนครุฑ 
  กรรเจียกจอนจาํหลักลายซ้ายขวา บรรจงทรงมหามงกุฎ 
  ห้อยอุบะนฤมิตผิดมนุษย ์ งามดังเทพบตุรในช้ันฟ้า 
    ฯ  ๘ คํา  ฯ 
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นาฏยวรรณคดีสโมสร ๑๐๙ 
 

   บทละครเรื่องพระลอ ของเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ตอนเข้าสวนเมืองสรอง 
(ชุมนุมเรื่องพระลอ, ๒๕๔๗: ๑๔๔-๑๔๕) 
  ๏   เมือ่นั้น พระลอผู้เฉิดโฉมศร ี
  ได้ฟงัจะแจง้แหง่คด ี ภูมีเปล่ียนแปลงแต่งกาย 
    ฯ  ๒ คํา  ฯ 
  ชมตลาด 

  ๏   เปน็พราหมณ์โสภาน่ารกั ทรงกรอบพกัตรเ์นาวรตัน์จาํรัสฉาย 
  เกล้ามวยสวยสมคมคาย ใส่เกี้ยวจําหลักลายลงยา 
  ปักปิ่นแก้วเกจ็เพชรพราว ภูษาขาวเขียนสุวรรณโอ่อา่ 
  เครือ่งประดับสรรพส้ินล้วนจนิดา จุณเจิมพกัตราอณุาโลม 
  สวมใส่สายธุราํประคําแก้ว พรายแพรวพราวเพริศเฉิดโฉม 
  ดังจนัทรเคลื่อนคล้อยลอยโพยม เครือ่งโขมพัสตรทรงอลงการ 
    ฯ  ๖ คํา  ฯ 
 

 ๓. การขึ้นต้นเรื่องหรือตอน กําหนดด้วยเพลงช้า จากน้ันเป็นเพลงร้องลําและร่ายดําเนินเรื่อง 

เช่น 

  เรื่องสังข์ทอง (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ๒๕๔๐: ๑๕๙) ตอนท้าวสามนต์

ให้นําเจ้าเงาะมาให้นางรจนาเลือกคู่  
 

  ช้า 

  ๏   เมือ่นั้น ท่านท้าวสามนตจ์นจติ 
  กอดเข่าเข้าตะลึงราํพงึคิด อกกูดูผิดประหลาดใจ 
  บุรุษในแผ่นดินก็ส้ินแล้ว ควรหรือลูกแกว้ไม่เลือกได ้
  คิดพลางทางเสด็จคลาไคล ออกบัญชรชัยมไิด้ช้า 
    ฯ  ๔ คํา  ฯ  เสมอ 
  เพลงฝรัง่ 

  ๏   จงึตรัสแก่เสนาขา้เฝ้า คนในเมืองเราถงึแสนกว่า 
  ที่อยู่บา้นนอกขอกนา ขับมาหมดส้ินแล้วหรอืยงั 
    ฯ   ๒ คํา  ฯ  เจรจา 
  ร่าย 

  ๏   บัดนัน้ เสนาทูลไปดังใจหวงั 
  ไพรฟ่้ามาประชมุอยูใ่นวัง ทั่วทั้งแผ่นดินส้ินชาย  […] 
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๑๑๐  นาฏยวรรณคดีสโมสร
 

  เรื่องพระลอนรลักษณ์ ตอนเปิดเรื่อง (สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ, ๒๕๔๗: 

๑๑๑-๑๑๒) 
 

  ช้า 

  ๏   เมือ่นั้น พระลอเลิศลบสบสมัย 
  ครอบครองศฤงคารผ่านโภไคย ในพิชยัแมนสรวงสืบมา 
  โฉมยงองค์เอกมเหสี ชื่อลักษณว์ดเีสนหา 
  นักสนมนับพนักลัยา ดังดาราล้อมดวงพระจันทร […] 
    ฯ  ๑๐ คํา  ฯ 
  ร่าย 

  ๏   ถงึเวลาว่าขานการเมอืง จึงแตง่องค์ทรงเครื่องเรอืงศร ี
  เสรจ็สรรพจบัพระแสงจรลี ออกที่พระโรงคัลทันใด 
    ฯ  ๒ คํา  ฯ  เสมอ 
 

  สามไม ้

  ๏   ลดองค์ลงเหนือแทน่รตัน ์ ภายใตเ้ศวตฉัตรจํารัสไข 
  พรอ้มเหล่าท้าวพระยาเสนาใน บังคมไทธริาชดาษดา 
  พระดํารัสตรัสถามราชการ ทั้งทหารพลเรือนซ้ายขวา 
  แล้วประภาษพูดเล่นเจรจา ด้วยหมู่มขุมาตยาเสนาใน 
    ฯ  ๔ คํา  ฯ 
 

 ๔. บทตลกขบขันซึ่งเป็นส่ิงสําคัญของละครนอก แม้เป็นตัวละครสูงศักดิ์ก็แสดงบทตลก

ขบขันได้ เพราะเน้นความสนุกสนานเป็นหลัก 

  เรื่องสังข์ทอง (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ๒๕๔๐: ๒๘๑) ตอนตีคลี 
 

  ๏   เมือ่นั้น ท้าวสามนต์รอ้งรับให้ดีพอ่ 
  ตบมอือือเออชะเงอ้คอ เห็นลูกเขยเป็นต่อหวัรอ่คัก 
  ลุกขึ้นโลดเต้นเขม้นมุ่ง พลัดผลุงลงมาขาแทบหัก 
  มึนเมือ่ยเหน่ือยบอบหอบฮกั พิงพนกันั่งโยกตะโพกเพลีย 
  ฉวยคนโทถมยามาด่ืมนํ้า หกคว่ําสําลักแล้วบ้วนเสีย 
  หยิบบหุรีจุ่ดไฟไหม้ลามเลีย วัดถกูจมกูเมียไม่รู้ตัว […] 
    ฯ  ๒๐ คํา  ฯ 
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นาฏยวรรณคดีสโมสร ๑๑๑ 
 

 
 

ภาพที่ ๔ ละครเรื่องสังขท์อง ตอนตีคลี  

ที่มา: The Khon and Lakon by Dhanit Yupho 
 

  เรื่องแก้วหน้าม้า (กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธ์ิ, ๒๕๔๔: ๑๑๘) ตอนพระพินทองเข้าเมือง

ท้าวพาลราชผู้เป็นยักษ์  
  ๏   เม่ือนั้น หน่อกษัตริย์อกส่ันหวั่นไหว 
  สะดุ้งวับกลับตืน่ตกใจ แล้วลุกไปแหวกช่องมองดู 
  แลเห็นเป็นรูปมาณพน้อย ถือพรา้โต้คอยขยับอยู ่
  ยักษ์แสรง้แปลงมาจะฆา่ก ู เห็นจะอยู่แล้วกระมงัครัง้นี ้
  กรรมเอ๋ยกรรมกรรมทําอย่างไร น้อยใจพี่เล้ียงทัง้ส่ี 
  โง่เง่าหนักหนานา่ทุบต ี นําหน้าอสุรีมากนิกัน 
  คิดพลางยา่งขึ้นบนแทน่ทอง กอดเข่าเศร้าหมองไม่มขีวัญ 
  กลัวจะไม่พน้ภัยกุมภัณฑ์ ทรงธรรม์คลานไพล่เขา้ใต้เตียง ฯ 
    ฯ  ๘ คํา  ฯ 
 

 ๕. สํานวนภาษามีความประณีตไพเราะ ใช้คําเหมาะแก่สถานการณ์และบุคคล 

  เรื่องคาวี (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ๒๕๔๐: ๓๒-๓๓) ตอนท้าวสันนุราช

เก็บผอบใส่ผมหอมได้ 
  โอ้ช้า 

  ๏   โอ้วา่นวลนอ้งเจา้ของผม ถ้าไดช้มจะถนอมเป็นจอมขวัญ 
  เกศาหอมฟุ้งดงัปรงุจันทน ์ จะทรงโฉมโนมพรรณฉันใด 
  ทรวดทรงสูงต่าํดําขาว ชันษาแก่สาวสักคราวไหน 
  แม้นรู้วา่อยู่บรุใีด พี่จะไปติดตามเจ้าทรามชม 
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๑๑๒  นาฏยวรรณคดีสโมสร
 

  ถึงจะเป็นกระไรก็ไม่ว่า แต่ใหไ้ดเ้ห็นหนา้เจา้ของผม 
  คิดละห้อยละเห่ียเสียอารมณ ์ ร้องไห้รอ้งห่มไม่สมประด ี
    ฯ  ๖ คํา  ฯ  
 

  เรื่องสุวรรณหงส์ พระนิพนธ์กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ (สมุดไทย เลขท่ี ๑๗๙ หน้า

ต้น: ๑) ตอนนางเกศสุริยงคร่ําครวญถึงพระสุวรรณหงส์ 
 

  ๏   เมื่อน้ัน  นางเกศสุริยงโฉมศรี  แต่ละห้อยคอยหาพระสามี  อยู่ยังที่

แท่นทองห้องไสยา  ทุกคืนเคยมาหาน้องแก้ว  ดึกแล้วหลากจิตผิดหนักหนา  เวลากาล

ป่านน้ียังมิมา  สุริยาจวนจะแจ้งแสงทอง  ฤๅทรงยศอดประทมล้มไข้  ตรอมพระทัย

ทุกข์ทนหม่นหมอง  ฤๅพระตรึกนึกแคลงกินแหนงน้อง  เคืองข้องพระทัยจึงไม่มา   

ฯ  ๖ คํา  ฯ 
 

บทละครนอกพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ เป็นแบบแผนให้บทละครนอกจํานวนมากในสมัย

ต่อมา นอกจากในสมัยรัชกาลที่ ๓-๕ แล้ว ในรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

พระราชนิพนธ์บทละครรําเรื่องศกุนตลาและท้าวแสนปม ก็ทรงตามแบบแผนของบทละครนอกของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เมื่อเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์บังคับการกรมมหรสพนั้น 

ได้ฝึกซ้อมโขนหลวงให้เล่นละครรํา นับว่าละครผู้ชายทั้งโรงกลับมีขึ้น (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ๒๕๐๘: ๒๐๔) และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ 

ให้จัดแสดงละครรําเรื่องศกุนตลา โดยทรงใช้ข้าราชสํานักฝ่ายหน้า ดังนั้นการแสดงละครนอกแบบหลวง

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เคยใช้ผู้ชายแสดงล้วน ซึ่งอาจเป็นแบบให้ละครนอกในสมัยปัจจุบันที่ใช้บทแบบหลวง

แต่ใช้ผู้ชายแสดงซ่ึงต่างกับละครนอกแบบหลวงในระยะแรก 

 

บทละครนอกแบบหลวงของกรมศิลปากร 
 บทละครนอกแบบหลวงในชั้นต้นได้เป็นแบบอย่างแก่การทําบทละครนอกในสมัยปัจจุบัน  

กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลักที่นําบทละครนอกแบบหลวงมาปรับปรุงและใช้แสดงอย่างแพร่หลาย 

อาจพิจารณาการทําบทเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 

 ๑. นํามาโดยตรง แต่มีรายละเอียดต่างไปบ้าง ตัวอย่างเช่นเรื่องสุวรรณหงส์ ตอนพระสุวรรณหงส์

พาพราหมณ์เกศสุริยงชมอุทยาน พระนิพนธ์กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ (สมุดไทย เลขที่ ๑๘๐, หน้าต้น: 

๒๒-๒๗) 
 

  ๏   ครั้นถึงจึ่งหยุดอยู่นอกสวน  พระตรัสชวนพราหมณ์ชีศรีใส  เสด็จจากม้า

เคล่ือนคลาไคล  สาวสันกํานัลในก็ตามมา  ฯ  เสมอ ๒ คํา  ฯ  เจรจา 
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นาฏยวรรณคดีสโมสร ๑๑๓ 
 

  ๏   พระองค์  พระสุวรรณหงส์หรรษา  ชวนพราหมณ์  ดําเนินเดินตามกันมา  

ชมพรรณบุปผานานา  ในอุทยานเอย  ดอกสร้อย  ฯ 

  ๏   กาหลง  ประยงพยอมหอมหวาน  มลิวัน  อังชันชุมแสงแบ่งบาน  ชาตบุษย์

พุดตาน  งามกระการแกมกันเอย  ดอกจําปา  ฯ  

  ๏   ล่ันทม  ทั้งสุกกรมนมสวรรค์  กรีดเล็บ  พระเลือกเก็บได้ลูกจัน  ส่งไปให้

พราหมณ์พลัน  เจ้าผินผันไม่นําพา  ดอกสวาด  ฯ  

  ๏   ชมซิ  มะลิน่าร้อยดอกฝอยฝา  มัตรํา  ยี่หุบหอมลํ้าทั้งจําปา  รศคนธ์มณฑา 

ย้อยระย้า  แย้มงาม  ดอกจําปี  ฯ  […] 

  ๏   ขจร  รักซ้อนซ่อนชู้ชูไสว  อินทนิล  กระทุ่มกระถินส่งกล่ินไกล  พระดําเนิน

เดินไป  จะดูใจเจ้าพราหมณ์ชี  ดอกสลิด  ฯ 
 

  กรมศิลปากรปรับปรุงบทละครเรื่องสุวรรณหงส์ ฉากที่ ๔ สวนหลวง ตอนน้ีว่า 
  ร้องร่าย 

  ๏   ครัน้ถงึจงึหยุดอยู่นอกสวน พระตรัสชวนพราหมณ์ชีศรใีส 
  เสดจ็เข้าอทุยานทันใด สาวสรรพก์ํานัลในก็ตามมา 
     - เสมอ - 
 ร้องล่องเรือพระนคร 

  ๏   พระองค์ สุวรรณหงส์หรรษา 
  ชวนพราหมณ ์ ดําเนนิเดนิตามกันมา 
  ชมพรรณบุปผา นานาในอทุยาน  เอย 
  ๏   ดอกสรอ้ย  เจ้าพราหมณ์นอ้ยๆ ค่อยลีลา  เอย  ฯ  
  ๏   กาหลง ประยงค์พะยอมหอมหวาน 
  มะลิวัน อัญชันชมุแสงแบ่งบาน 
  ชาตบษุยพ์ุดตาน งามตระการแกมกัน  เอย 
  ๏   ดอกจําปา เจ้าเหมือนเมียขา้นะพอ่พราหมณ์  เอย  ฯ 
  ๏   ล่ันทม ทั้งสุกรมนมสวรรค์ 
  กรดีเล็บ พระองค์ทรงเกบ็ได้ลูกจันทน ์
  ส่งให้เจ้าพราหมณ์พลัน เจ้าพราหมณ์ผินผันไม่ไยดี  เอย 
  ๏   ดอกสวาด หัวใจที่จะขาดเพราะสุดเสน่หา  เอย  ฯ 
  ๏   เดินคล้อย เจ้าพราหมณ์นอ้ยค่อยเมียงหนี 
  ในใจ  อยากจะใคร่ได้มาลี 
  เข้าแอบซุม้พุ่มจาํปี ใหท้ีกับพราหมณ์โต  เอย  ฯ 
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๑๑๔  นาฏยวรรณคดีสโมสร
 

  ๏  ดอกมะปรงิ ดูช่างทํานิง่ไยกมุภณฑ์พี่  เอย  ฯ 
  ๏  กุมภณฑ์ เห็นท้าวเธอพ้นไปอักโข 
  เดินตรง เก็บแกว้กาหลงชงโค 
  ส้มสูกลูกตะโก ส้มโอยดัใส่ยา่มตามมา  เอย  ฯ 
  ๏  ดอกแกว้ พี่เกบ็มาแล้วนะเจ้าพราหมณ์  เอย  ฯ 
    - เจรจา - 
 

  เนื้อร้องในบางบทอาจแตกต่างไปบ้าง และบทของกรมศิลปากรบันทึกคําร้องในส่วนที่เป็น

สร้อยไว้ด้วย ในขณะที่บทของกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์เขียนไว้เฉพาะคําขึ้นต้น แต่เวลาแสดง

นักร้องคงร้องให้เต็มเอง 
 

 ๒. จัดรูปแบบใหม่โดยการแบ่งคํากลอน ตัดและปรับข้อความ ระบุเพลงมากขึ้น เติมคําอธิบาย

ฉากและตัวละคร ซึ่งเป็นรูปแบบที่บทละครดึกดําบรรพ์ทํามาแล้ว ตัวอย่างการจัดรูปแบบบทใหม่ เช่น 

บทละครเรื่องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่-หาปลา (สูจิบัตรรายการศรีสุขนาฏกรรม ปีที่ ๒๑ ครั้งที่ ๖, ๒๕๓๙: 

๓) ว่า 

 

- ป่ีพาทย์ทาํเพลงวา - 

(ทา้วสามนต์นั่งบนแทน่ เสนา กาํนัลหมอบเฝ้าตามที)่ 

- เปิดม่าน - 

- ร้องเพลงช้าป่ีนอก - 

  มาจะกล่าวบทไป ถึงท้าวสามนต์เรอืงศร ี

 เสวยราชสมบัตสิวัสด ี ในบุรีสามนตพ์ระนคร 

- ร้องร่าย - 

 อันองค์เอกอัครชายา ชื่อมณฑาเทวีศรสีมร 

 มีธิดานารรี่วมอทุร ทั้งเจด็นางนามกรต่างกัน 

 จําจะคิดปลูกฝังลูกแกว้ ให้ผ่องแผ้วเปน็สุขเกษมสันต ์

 หาเขยดีมีบญุญาพาคู่กัน สารพันสมบัติจดัให้ครอง 
 

  สังข์ทองบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ๒๕๔๐: 

๑๓๗) ว่า 
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นาฏยวรรณคดีสโมสร ๑๑๕ 
 

  ช้า 

  ๏   มาจะกล่าวบทไป ถึงท้าวสามนต์เรอืงศร ี

 เสวยราชสมบัตสิวัสด ี ในบุรีสามนตพ์ระนคร 

 อันองค์เอกอัครชายา ชื่อมณฑาเทวีศรสีมร 

 มีธิดานารรี่วมอทุร ทั้งเจด็นามกรตา่งกัน 

 น้องนุชสุดท้องชือ่รจนา โสภาเพยีงนางในสวรรค์ 

 พรัง่พรอ้มพระสนมกาํนัล เป็นสุขทกุนิรนัดร์วนัคืน 

 ทา้วคิดราํพงึถงึเวียงชัย นานไปจะเป็นของเขาอืน่ 

 เห็นจะไม่จริงัยัง่ยืน ด้วยลูกเต้าแต่พืน้เป็นธิดา 

 จําจะคิดปลูกฝังเสียยงัแล้ว ให้ลูกแกว้มีคู่เสน่หา 

 ถ้าเขยคนใดดีมปีัญญา จะยกพารามอบให้ครอบครอง 

   ฯ  ๑๐ คํา  ฯ  
 

 ๓. แทรกบทเพื่อให้มีกระบวนรํางามๆ 

  ๓.๑ สร้างบทระบําขึ้นใหม่ บทละครนอกแบบดั้งเดิมและบทละครนอกแบบหลวงไม่มีบท

ระบํา กรมศิลปากรได้เพิ่มระบําเข้าไป ตัวอย่างเช่น บทละครเรื่องสุวรรณหงส์ ที่กรมศิลปากรปรับปรุง

ใหม่ มีการแบ่งฉาก ฉากท่ี ๕ ถ้ําแก้ว ตอนต้นฉากเพ่ิมบทระบําโดยสมมุติให้รัตนะ ๙ ชนิดในถ้ําจับ

ระบําก่อนที่พระสุวรรณหงส์จะชมถ้ํา (บทละครของกรมศิลปากร, ๒๕๒๗: ๘๑-๘๒) ดังนี้ 

 

- ป่ีพาทย์ทาํเพลง “นพรัตน์” - 

- เปิดม่าน เห็นถ้ําแกว้ - 

นพรตัน์แต่ละชนิดจับระบํา แสดงชนิดของรตันะอย่างละ ๓ ตวัก่อน 

แล้วรตันะทัง้หมดจับระบําพร้อมกัน 

- ร้องเพลงนพรัตน์ - 

 ๏   รตันะคูหากายสิทธิ ์ ล้วนวิจติรนวรตัน์จรัสฉาย 

 แสงมณีสีวาวอรา่มพราย เป็นเล่ือมลายแลสลับระยบัตา 

 ๏   อันเพชรดีสีขาวรุง้พราวเพรดิ สุดประเสริฐแสงสีวิเลขา 

 ใครประดบัเพชรดีมีราคา เรอืงเดชานุภาพด้วยดวงมณ ี

 ๏   ทบัทมิแท้แลดูแดงอร่าม แสงแวววามแจม่จรสัรัศม ี

 กําจดัปวงโรคาพยาธ ี พูนทวีสินทรพัยน์ับอนันต์ […] 
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๑๑๖  นาฏยวรรณคดีสโมสร
 

- ร้องสุรินทราห ู- 
  สีขาวผ่อง เพชรด ี
  ทับทมิสี มณีแดง 
  เขยีวใสแสง มรกต 
  เหลืองใสสด บุษราคัม 
  แดงแกก่่ํา โกเมนเอก 
  สีหมอกเมฆ นิลกาฬ 
  มุกดาหาร หมอกมวั 
  แดงสลัว เพทาย 
  สังวาลสาย ไพฑูรย ์
  เจิดจํารูญ นพรตัน ์
  อวยสวัส ดิภาพล้น 
  ปวงวิบัต ิ ขจดัพ้น 
  ผ่านร้าย กลายดี    ฯ 

- เพลงเร็วท้ายสมเด็จกลาย - 
- พญาเดิน - 

 

- ร้องสระบุหร่ง - 
 ๏   พระตรสัชวนพราหมณ์ชีลีลาศ เทีย่วประพาสพศิดูคูหา 
 แต่ล้วนของดีๆ มีราคา ปรารถนาส่ิงใดพี่ใหพ้ราหมณ ์
 นั่นโกเมนเด่นแดงแสงสาย โน่นเพทายนีเ่พชรเทา่เมด็มะขาม 
 ที่หินยอ้ยพร้อยแพรวแก้วพุกาม จงเลือกตามแตป่ระกอบชอบวญิญาณ ์

 

- ร้องพราหมณเ์ก็บหวัแหวน - 
 ๏   เจ้าพราหมณ์พิศพลอยงามแสงวามวับ  เดน่ประดับกับแผ่นภูผา 
 มรกตสดแสงนํ้าแตงกวา เพชรนิลจินดาค่าควรเมือง 
 พระเคียงพราหมณ์ตามบอกหยอกยุด จงชมบุษราคัมน้าํเหลือง 
 ทับทมิไพฑูรยจ์าํรูญเรือง เจ้าพราหมณเ์ยือ้งหยดุรอไม่จรลี 
 เห็นพระเมินเดนิเลือกเอาเกอืกเหยียบ แล้วค่อยเลียบเล้ียวเมียงเล่ียงหลีกหน ี
 ใหกุ้มภณฑ์เกบ็ไว้ได้ดีด ี แล้วทําเฉยเลยรีลี่ลามา 
 พระโฉมยงทรงเก็บมกุดาหาร ส่งประทานใหพ้ราหมณง์ามหนกัหนา 
 เจ้าพราหมณ์แสร้งแกล้งทาํไม่นําพา บอกว่าข้านีไ้ม่ชอบใจ ฯ 

- เจรจา - 
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นาฏยวรรณคดีสโมสร ๑๑๗ 
 

 

  กรมศิลปากรปรับปรุงจากบทละครสุวรรณหงษ์ พระนิพนธ์กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ 

(สมุดไทย เลขที่ ๑๘๐, หน้าต้น: ๓๔-๓๘) ซึ่งมีดังนี้ 
 

 สรบุหร่ง 
 ๏   พระตรัสชวนพราหมณ์ชีลีลาศ  เที่ยวประพาสพิศดูคูหา  งอกงามตาม

หินดวงจินดา  ดังดาราประดับวับแวม  บ้างขาวกลาดดาษดื่นแต่พื้นเพชร  แต่

ละเม็ดแต่ละเม็ดเจ็ดเหล่ียมแหลม  สีเมฆหมอกดอกกระแบกแทรกแซม  บ้างดํา

ส้ินนิลแนมแกมโมรา  พระหยุดหยอกบอกกับพราหมณ์น้อย  เพชรพลอยของพ่ีมี

หนักหนา  แต่ล้วนของดีมีราคา  ปรารถนาส่ิงใดให้เจ้าพราหมณ์  นั่นโกเมนเด่น

แดงแสงสาย  โน่นเพทายน่ีเพชรเท่าเม็ดมะขาม  ที่หินย้อยพร้อยแพร้วแก้วพุกาม  

จงเลือกตามแต่ประกอบชอบวิญญาณ์  ฯ  เจรจา  ฯ  ๘ คํา 

 ๏   เจ้าพราหมณ์พินิจพิศหัวแหวน  ดังประดับกับแผ่นภูผา  มรกตสดแสง

น้ําแตงกวา  ล้วนเพชรนิล จินดาค่าควรเมือง  พระเคียงพราหมณ์ตามบอกหยอก

หยุด  จงชมบุษราคัมน้ําเหลือง  ทับทิมไพฑูรย์  จํารูญเรือง  เจ้าพราหมณ์เยื้อง

หยุดรอไม่จรลี  เห็นพระเมินเดินเลือกเอาเกือกเหยียบ  แล้วค่อยเลียบ  เล้ียวเมียง

เล่ียงหนี  ให้กุมภณฑ์เก็บไว้ได้ดีดี  แล้วทําเฉยเลยลีลามา  พระโฉมยงทรงเก็บ

มุกดาหาร  ส่งประทานให้พราหมณ์งามหนักหนา  เจ้าพราหมณ์แสร้งแกล้งทําไม่

นําพา  บอกว่าข้านี้ไม่ชอบใจ  ฯ  เจรจา ฯ  ๘ คํา  
 

  นายมนตรี ตราโมท (๒๕๓๘: ๓๐-๓๑) ได้เล่าถึงการแต่งระบําแทรกในเรื่องสุวรรณหงส์ที่

ปรับปรุงขึ้นใหม่ แสดงที่โรงละครศิลปากร เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ ว่า 
 

 [...] ข้าพเจ้าเห็นว่าควรมีระบําสักตอนหนึ่ง คือสร้างเพชรนิลจินดาแล้วทํา

ให้มีชีวิตชีวาขึ้น ออกมาร่ายรําแล้วก็แสดงคุณภาพของตัวเองด้วย แต่งบทประพันธ์

ขึ้นก่อน หาคุณภาพของเพชรนิลจินดาต่างๆ ดวงนี้มาประดับ […] 

 แต่งทํานองเพลงเข้าประกอบจนครบแล้วก็ยังเสียดายในตํารานพรัตน์อีก

ตอนหน่ึงที่เขาย่อไว้เสร็จ “เพชรดีมณีแดง  เขียวใสแสงมรกต” ก็ย่อดี ควรจะเอามา

ทําเพลงในจังหวะเร็วกว่าเพลงช้ันตับเพลงหน่ึง จึงเอามาบรรจุเพลงร้องให้พอเหมาะ

เข้า แล้วก็ตบแต่งเล็กน้อย [...] ให้บอกช่ือสีเหมือนกันทุกๆ วรรคของร่ายตลอดไป 

“เพชรดีมณีแดง  เขียวใสแสงมรกต” ก็เป็น  “สีขาวผ่องเพชรดี  ทับทิมสีสีมณีแดง  

เขียวใสแสงมรกต  เหลืองใสสดบุษราคัม  แดงแก่ก่ําโกเมนเอก  สีหมอกเมฆนิลกาฬ  

มุกดาหารหมอกมัว  แดงสลัวเพทาย  สังวาลสายไพฑูรย์” แค่นี้ข้าพเจ้าก็ต่อไปอีก
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๑๑๘  นาฏยวรรณคดีสโมสร
 

ให้จบร่าย [...] เป็นอันว่าระบํานพรัตน์นี้สําเร็จขึ้นได้เนื่องจากมีละครเรื่องสุวรรณหงส์

ขึ้นที่กรมศิลปากร   
 

  ๓.๒ นําบทระบําไปใช้ในบทละครนอกเรื่องอื่น 

   บทละครเร่ืองสุวรรณหงส์ ตอนกุมภณฑ์ถวายม้า ดําเนินเรื่องว่านางเงือกน้ําและ

บริวารช่วยนางเกศสุริยงซึ่งถูกนางผีเส้ือนํ้าผลักตกจากเรือ กุมภณฑ์และม้าออกติดตามมาจนพบนาง

ขณะอยู่กับบรรดาเงือก ในบทละครเรื่องสุวรรณหงษ์ สํานวนเก่า ไม่มีบทระบํา มีแต่บทที่นางชาลีกัน

และน้องทั้งส่ีอาบน้ําแต่งตัว (สมุดไทย เลขที่ ๑๘๕, หน้าต้น: ๓) เมื่อกรมศิลปากรปรับปรุงบทใหม่ มี

การแบ่งองก์และฉาก องก์ที่ ๕ ผู้จัดทําบทคือนายเสรี หวังในธรรม ตอนที่ ๑ ได้แทรกบทฝูงนางเงือก

ออกจับระบํารําฟ้อนซึ่งนายมนตรี ตราโมทเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและทํานอง (บทละคอนนอกเรื่อง

สุวรรณหงส์, ๒๕๐๒: ๓๐-๓๑) ดังนี้ 
 

- ร้องเพลงพระเจ้าลอยถาด - 

  พวกเราเหล่าเงอืกน้ํา อยู่ประจาํทอ้งนท ี

 เนาในถ้ํามณ ี อันโชติชว่งชัชวาล 

 เสพแต่สันติสุข นิรทกุข์จากภัยพาล 

 อายยุาวยืนนาน โดยบําราศความชรา 

 ทุกนางสะอางพักตร ์ สิริลักษณ์ดัง่เลขา 

 สวยสดสาวโสภา อยู่ตลอดนิรนัดรก์าล 

 เวลาคราอรณุ แสงแดดอุ่นทัว่ท้องธาร 

 บันเทงิเรงิสําราญ สํารวลรื่นชืน่ฤทยั 

 ต่างผุดขึน้ผิวน้ํา มาคลาคลํ่าดําโลดไล่ 

 แหวกวา่ยสายนํ้าไหล เล่นคว้าไขว่กนัไปมา 

 ลางนางขึน้หาดทราย สางสยายเกล้าเกศา 

 เพง่มองส่องฉายา ตะลึงโลมโฉมของตน 

 ลางนางต่างรํารา่ย กรกรดีกรายสายวงัวน 

 อาบแสงสุริยน สุดเกษมเปรมฤดี 

- ปี่พาทย์ทาํเพลงพระเจ้าลอยถาดช้ันเดียว - 
 

   ต่อมานายเสรี หวังในธรรมได้นําระบํานี้มาบรรจุไว้ในบทละครนอกเรื่องพระอภัยมณ ี

ตอนกําเนิดสุดสาครถึงเข้าเมืองการเวก ฉาก ๓ โดยให้นางเงือกมารดาของสุดสาครน่ังดูบรรดาเงือกที่

เชิงหาดทราย 
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ภาพท่ี ๕-๖ สูจิบตัรบทละครนอกเร่ืองสุวรรณหงส์ และสูจิบตัรบทละครนอกเรื่องพระอภัยมณี 
 

 
 

ภาพท่ี ๗ ละครนอกเร่ืองสุวรรณหงส์ นางเกศสุริยงกับบรรดาเงือกน้าํ 

ท่ีมา: The Khon and Lakon by Dhanit Yupho 

 
 

ภาพท่ี ๘ ระบาํเงอืกในละครนอกเร่ืองพระอภัยมณ ี

ท่ีมา: บทละครนอกเร่ืองพระอภัยมณี ตอนกําเนิดสดุสาครถงึเข้าเมืองการเวก 
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  ๓.๓ ต่อยอดจากบทของเดิม 

   บทละครเร่ืองมณีพิชัย ตอนนางยอพระกลิ่นลองใจพระมณีพิชัย พระราชนิพนธ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (๒๕๔๐: ๕๐) ว่า  
 

   ชมตลาด 

  ๏   รปูทรงคงเป็นยอพระกล่ิน งามส้ินสารพดัไม่ขัดข้อง 

 ผิวพรรณโสภาดงัทาทอง ผัดหน้านวลละอองยองใย 

 นุ่งโกไสยะพัสตร์ผ้าทพิย ์ ห่มสีทับทิมขลิบสุกใส 

 เข็มขดัประจํายามงามวิไล สอดใส่สรอ้ยสะอิ้งพริง้พราย 

 สวมกําไลใส่แหวนงูเพชร แต่ละเม็ดค่าเมอืงเรอืงฉาย 

 อรชรอ้อนแอ้นกรีดกราย ดําเนนิเดนิชายเข้ามา 

ฯ  ๖ คํา  ฯ  ฉุยฉาย 
 

   ในบทเดิมมีเพลง “ฉุยฉาย” อยู่แล้วเป็นหน้าพาทย์  เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงพระนิพนธ์บทละครดึกดําบรรพ์เรื่องมณีพิชัย ทรงเพิ่มบท

ฉุยฉายเป็นบทร้อง และต่อมาได้เข้ามาอยู่ในการแสดงละครนอกเรื่องมณีพิชัยของกรมศิลปากร (ชวลิต 

สุนทรานนท์, ๒๕๕๑: ๑๐๑) บทฉุยฉายที่เป็นพระนิพนธ์ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ์, ๒๕๑๔: ๒๙๓-๒๙๔) มีดังนี้ 
 

- ร้องลาํฉุยฉาย - 

 ฉุยฉาย  ชําเลืองเยื้องกราย  เลียบชายมาในป่า  เครื่องประดับวะวับแวมแสง  

ขาวเขียวแดง  เพชรนิลจินดา  งามสรรพงามจับนัยน์ตา  พระมณีเห็นหน้า  จะบ้าใจ 

 สายสวาท  ระทวยนวยนาด  วิลาสวิไล  นวลละอองสองแก้ม  ยิ้มแย้มอยู่

แจ่มใส  พระมณีเห็นเมื่อไร  ใจจะขาดลงรอนรอน 

 นงเยาว์  ชะโงกโตรกเขา  ดูเงาชโลทร  ผมทัดกระเด็นอยู่เส้นเดียว  นิ้วกรีด

นิดเหนี่ยว  ลงแนบจอน  จะแต่งเติมนอก  ทัดดอกไม้ซ้อน  ให้งามงอน  อ่อนใจพระมณี 

 ตรวจตรา  เหลียวซ้ายแลขวา  หามาลี  เห็นดอกทับทิมที่ริมวารี  เทวีเจ้าก็

เด็ดมาทัด ยิ่งงามคมสมพักตร์  พระมณียิ่งจะหนักอกอัด  ฯ 
 

- ร้องลาํแม่ศรี - 

 แม่ศรีเอย  แม่ศรีแสนจัด  พูดคล่องไม่ข้องขัด  สารพัดจะน่าฟัง  เตรียมจะ

ล้อพระมณี  ให้ภูมีเธอจังงัง  ใจหนุ่มคงคุ้มคล่ัง  น่าฟังเจ้าแม่ศรีเอย   ฯ 
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 เจ้าสไบสีล้ินจี่เอย  เจ้าค่อยจรลี  ไปที่ศาลาลัย  เจ้าจะลวงดูท่วงที  พระ

มณีพิชัย  ดัดจริตให้ติดใจ  รักเจ้าสไบสีเอย   ฯ 

 มาใกล้เอย  มาใกล้ศาลา  แฝงไม้ใบหนา  สอดตาดูสามี  เห็นกอดเข่าเจ่าจุก  

ระทมทุกข์หมองศรี  จึงเด็ดดอกมาลี  ทิ้งไปที่ศาลาเอย   ฯ 

 เกาะเกาะเอย  เสียงดังเกาะเกาะ  นางเอาไม้ไปเคาะ  เข้าที่ริมฝา  กอบทราย

สองหัตถ์  ซัดขึ้นหลังคา  แกล้งหลอนราชา  ให้ตระหนกตกใจเอย   ฯ 
 

   เม่ือกรมศิลปากรนําบทมาแสดง บางครั้งคงบทฉุยฉายจํานวน ๔ บทตามพระนิพนธ์

และตัดบทแม่ศรีจาก ๔ บทเป็น ๒ บท บางครั้งตัดบทฉุยฉายและแม่ศรีเหลืออย่างละ ๒ บทก็มี เปล่ียน

เพลงหน้าพาทย์ลงท้ายจากเพลงฉ่ิงเป็นเพลงเร็ว ลา ดังนั้นกระบวนการแสดงจึงเปล่ียนไปจากพระราช

นิพนธ์รัชกาลที่ ๒  
 

 
 

ภาพท่ี ๙ ฉุยฉายยอพระกลิ่น 

ท่ีมา: ทะเบียนข้อมูล : วิพิธทัศนา ชุดระบํา รํา ฟ้อน เล่ม ๓ 
 

 บทละครนอกที่กรมศิลปากรปรับนั้นอยู่ในแนวบทละครนอกแบบหลวงทั้งส้ิน โดยอาจ

ปรับปรุงจากบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ หรือบทของคณะละครที่แสดงละครแบบหลวงมาแต่ก่อน มี

การสืบทอดและพัฒนาซึ่งอาจศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดได้ต่อไป 
 

 บทละครนอกแบบหลวงเป็นการผสมผสานข้อดีของบทละครนอกและบทละครในไว้ด้วยกัน

กล่าวคือบทพรรณนาจะตัดทอนส้ันลงกว่าบทละครใน ทําให้การดําเนินเรื่องรวดเร็วทันใจ แต่

ขณะเดียวกันก็มีบทที่ทําให้เกิดกระบวนรํางามแบบละครในด้วย ดังนั้นละครนอกแบบหลวงจึงเป็นที่
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นิยมตลอดมาและมีการปรับปรุงสร้างสรรค์บทเข้ากับยุคสมัย มีบทละครนอกอีกเป็นจํานวนมากที่มี

รูปแบบเป็นบทละครนอกแบบหลวง บางเรื่องไม่ปรากฏว่าเคยใช้แสดง หรืออาจใช้แสดงในอดีตแต่ไม่

เคยแสดงในปัจจุบัน  การศึกษาตัวบททําให้เห็นกระบวนการแสดงได้หรืออาจเป็นแนวทางให้สร้างบท

ละครนอกแบบหลวงเรื่องใหม่ๆ ได้ต่อไป 
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๑๒๔  นาฏยวรรณคดีสโมสร
 

เอกสารตัวเขยีน 

กลอนบทละครเรื่องสุวรรณหงษ์ เล่ม ๒ ความเก่า. สมดุไทยดาํ เส้นรง, เลขที ่๑๘๓  

ประวัติซื้อ ร.ศ.๑๒๖. 

กลอนบทละครเรื่องสุวรรณหงษ์ เล่ม ๔ ความเก่า. สมดุไทยดาํ เส้นดินสอขาว, เลขที ่๑๘๕  

ประวัติพระยาเพชรปาณถีวาย ร.ศ.๑๒๗. 

กลอนบทละครเรื่องสุวรรณหงษ์ เล่ม ๑ พระนิพนธก์รมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ.์ สมดุไทยดาํ  

เส้นรง, เลขที่ ๑๗๙ ประวัติสมบตัิเดิมของหอสมุด. 

กลอนบทละครเรื่องสุวรรณหงษ์ เล่ม ๒ พระนิพนธก์รมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ.์ สมดุไทยดาํ  

เส้นรง, เลขที่ ๑๘๐ ประวัติสมบตัิเดิมของหอสมุด. 

กลอนบทละครเรื่องสุวรรณหงษ์ เล่ม ๓ พระนิพนธก์รมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ.์ สมดุไทยดาํ  

เส้นรง, เลขที่ ๑๘๑ ประวัตพิระยาเพชรปาณถีวาย ร.ศ.๑๒๗. 
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