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วิทยานิพนธ์เรื่องการปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชในบริบทวัฒนธรรมไทย มีวัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับมอญพม่า (ราชาธิราชยุทธนา)มาสู่ราชาธิราชฉบับ
เจ้าพระยาพระคลัง(หน) และเพื่อวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)
ไปสู่ฉบับต่างๆของไทย 

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า วรรณกรรมเรื่องราชาธิราชจากฉบับมอญพม่าสู่ฉบับตัวเขียนของไทย 
มีการปรับเปลี่ยน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงเรื่อง ด้านเนื้อเรื่อง ด้านตัวละคร และด้านภาษา การปรับเปลี่ยน
วรรณกรรมเรื่องราชาธิราชจากฉบับตัวเขียนสู่ฉบับตัวพิมพ์ พบว่ามีการปรับเปลี่ยน ด้านโครงเรื่อง ด้านตัวละคร ด้าน
แนวคิด และการปรับเปลี่ยนด้านภาษา ส่วนการปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชจากฉบับตัวพิมพ์สู่บทละคร
พันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง พบว่ามีการปรับเปลี่ยน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อเรื่อง ด้านตัว
ละคร ด้านการสร้างฉากและบรรยากาศ ด้านบทสนทนา และด้านการใช้เพลงร้องประกอบ  ผลการศึกษาดังกล่าว
ท าให้เข้าใจวิถีของวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของชนชาติหนึ่ง ที่ต้องปรับเปลี่ยนตนเองในบริบทของวัฒนธรรมใหม่ 
เพื่อให้ตัวบทใหม่สามารถสื่อสารกับผู้รับสารกลุ่มใหม่ได้ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป อีกทั้งยัง
ต้องรักษาพ้ืนท่ีใหม่อย่างเหนียวแน่นด้วยการปรับตัวให้สามารถไปกันได้กับวัฒนธรรมรูปแบบอ่ืนๆ ในสังคมอีกด้วย  
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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MISS Tanaporn SIRIPHAN: The Adaptation of Rachathirat in Thai 
Culture   Thesis advisor : Associate Professor Bayan Imsamran 

  
The purpose of this thesis, the adaptation of Rachathirat in Thai culture, is to 

transform the story of Rachathirat in Myanmar language or Rachathirat Yuthana (to be called 
Razadarit Ayedawpon) into Rachathirat by Chao Phraya Phra Khlang(Hon) and to analyze the 
adaptation of Rachathirat by Chao Phraya Phra Khlang(Hon) into various Thai versions. 

The results can be summarized into 3 areas, which are the adaptation of Rachathirat 
from Myanmar to Thai manuscript. There are four changes: plot change, content change, character 
change, and language change. Second, the adaptation of Thai manuscript to Thai typing version in 
four areas, which include plot change, character change, main idea change, and language change. 
Finally, the finding demonstrates the adaptation of typing version to playing script version in five 
different areas, which include content change, character change, theme assignation, dialogues 
adaptation, and music application. 

This paper allows to understand the literary culture from a nationality that adapts in 
a new culture in order to communicate with new receivers in a various society and culture. Adding, 
it can keep  a new space firmly by the methods of adaptation to get along with other forms of 
culture in a society. 
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กิตติกรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยา นิพนธ์ฉบับ น้ีส า เ ร็จ เ รี ยบร้ อย  เพราะได้รั บความเมตตาและการดูแล เอาใจ ใส่อย่ า งดียิ่ ง จาก                                    
รองศาสตราจารย์บาหยัน อิ่มส าราญ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ท่ีคอยให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ 
ตั้งแต่ท่ีผู้ศึกษาเริ่มคิดหัวข้อจนกระท่ังท าวิทยานิพนธ์ส าเร็จ ขอบพระคุณอาจารย์ท่ีเชื่อใจและตรวจทานวิทยานิพนธ์ด้วยความ
กรุณาเอาใจใส่ตลอดมา ส าหรับเส้นทางวิชาการน้ี อาจารย์คือแบบอย่างของผู้ศึกษา ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วย
ความรักและความเคารพอย่างที่สุด 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ และอาจารย์ ดร.น้ าผึ้ง ปัทมะลางคุล คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าและข้อคิดในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารย์บุษบา ประภาสพงศ์ ผู้ริเริ่มศึกษาเรื่องราชาธิราชอย่างลึกซ้ึง ขอบพระคุณอาจารย์ท่ีกรุณา
ให้ท้ังเอกสารส าคัญ ความรู้ และค าแนะน าท่ีมีประโยชน์แก่ผู้ศึกษาต่อการท าวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และขอบพระคุณคณาจารย์
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีอบรมสั่งสอนและแสดงความเป็นกันเองกับลูกศิษย์ ท าให้ผู้
ศึกษารู้สึกอบอุ่นใจอยู่เสมอ 

ขอขอบพระคุณส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ท่ีให้ทุนแก่ผู้ศึกษาในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ในปี
การศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 

ขอขอบคุณพี่ศิวดล วราเอกศิริ(พี่ตี) ท่ีช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถปรับตัวกับทุกสิ่งอย่างในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ ซ่ึง
ส่งผลให้ชีวิตในรั้วศิลปากรของผู้ศึกษาไม่เคยเงียบเหงา 

ขอขอบคุณพี่อนุสรา ศรีวิระ(พี่เมย์) พี่สาวท่ีแสนดี ผู้แบ่งปันประสบการณ์ในการท าวิทยานิพนธ์ และเป็น
กัลยาณมิตรของน้อง ขอบคุณพี่ท่ีเข้าใจกันและคอยช่วยเหลือน้องหลายเรื่อง ขอบคุณท่ีมอบความปรารถนาดี อีกทั้งยังคอยรับฟัง 
แนะน าสั่งสอน และตักเตือนน้องสาวคนน้ีด้วยดีเสมอมา 

ขอบคุณเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ท้ังจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีช่วยเหลือเรื่องเอกสาร 
และให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการศึกษา ตลอดจนมอบความห่วงใยและมิตรภาพให้กับผู้ศึกษา ขอบคุณเพื่อนรักท้ังหลาย พันธิพา 
วงศ์วราเดชกุล, วิภาดา เพี้ยนศรี, พรลภัส บุญสอน, พรชนก ทวีชีพ, กรณ์ลภัสร เติมศิริรัตน์, ธัญญพร แก้วกาญจน์, ศิริพร 
ทองศิริ และเพื่อนๆกลุ่มสมาคมออกทุกคนท่ีคอยถามไถ่และให้ก าลังใจกันในยามท่ีผู้ศึกษาต้องการอยู่เสมอ 

ขอบคุณพัชรนันท์ สุวรรณพินิศ เพื่อนรักท่ีช่วยแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ผู้ศึกษา แม้เพื่อนจะมีงานมากมายและ
อยู่ไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เพื่อนก็ได้สละเวลาติดต่อมาถามไถ่ และให้ความช่วยเหลือผู้ศึกษาอย่างเต็มท่ี 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่บุคคลส าคัญท่ีสุดในชีวิตของผู้ศึกษา แม้บางครั้งท่านจะมีความคาดหวังใดๆ 
ท่ีอาจท าให้ผู้ศึกษาเหมือนได้รับแรงกดดัน แต่ผู้ศึกษารู้สึกขอบคุณท่านท้ังสองอยู่เสมอท่ีคอยผลักดัน สนับสนุน เชื่อมั่นและเป็น
ก าลังใจส าคัญให้กับผู้ศึกษาในทุกช่วงชีวิต อีกท้ังยังคอยดูแลผู้ศึกษาเป็นอย่างดี และขอบคุณน้องชายท่ีคอยเป็นธุระช่วยเหลือ
พี่สาวในยามท่ีต้องการอยู่เสมอ 

ท้ายท่ีสุดน้ี ผู้ศึกษาขอขอบคุณทุกเรื่องราวท่ีท าให้ผู้ศึกษาได้มาเรียนรู้และมาเติบโตในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานท่ีท่ีมีท้ังรอยยิ้ม ความสุขและมิตรภาพอันงดงาม 
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บทที่ ๑ 

บทน า 

๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็น

ช่วงเวลาเริ่มต้นก่อตั้งราชธานีแห่งใหม่ คือกรุงรัตนโกสินทร์ การผลัดเปลี่ยนแผ่นดินจากกรุงศรีอยุธยา

มาสู่กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ท าให้บ้านเมืองยังไม่เป็นปึกแผ่น และต้องเผชิญกับศึกสงคราม

ภายนอกโดยเฉพาะสงครามกับพม่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงฟ้ืนฟูบ้านเมืองเพ่ือ

ความมั่นคง หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ส าคัญ คือการฟ้ืนฟูและสร้างสรรค์วรรณกรรมจ านวนมาก ซึ่ง

มักปรากฏงานประพันธ์ประเภทสงครามเป็นส่วนใหญ่ (ยุพร แสงทักษิณ, ๒๕๕๔: ๔-๔๒) นอกจากนี้ 

สมัยของพระองค์ยังเป็นยุคที่ไทยรับอิทธิพลจากวรรณกรรมต่างชาติ ส่งผลให้วรรณกรรมไทยในสมัยนี้

มีรูปแบบและเนื้อหาแตกต่างไปจากอดีต 

เรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามเรื่อง

หนึ่ง ซึ่งไทยได้รับอิทธิพลมาจากมอญ เนื้อเรื่องมุ่งน าเสนอเรื่องราวสงครามระหว่างมอญกับพม่าใน

สมัยพระเจ้าราชาธิราชเป็นหลัก วรรณกรรมดังกล่าวมีรูปแบบและเนื้อหาที่แปลกใหม่  (กรรณิการ์ 

สาตรปรุง, ๒๕๔๑ : ๒๙) เนื่องจากวรรณกรรมก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ที่เขียนเป็นความเรียงภาษาร้อย

แก้ว มักจะเป็นงานทางศาสนา ซึ่งเขียนด้วยภาษาบาลีและสันสกฤต (นิธิ เอียวศรีวงศ์, ๒๕๔๓ : ๖๙)  

แต่ราชาธิราชเป็นวรรณกรรมอิงพงศาวดารเรื่องแรก ๆ ซึ่งเขียนเป็นความเรียงร้อยแก้ว อย่างไรก็ตาม 

แม้ว่าราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)จะมีลักษณะแปลกใหม่ แต่ก็ได้รับความนิยมในสังคมไทย 

ดังจะเห็นได้จากการคัดลอกกันมาอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งปรากฏตัวบทวรรณกรรมรูปแบบอ่ืน เช่น 

แบบเรียน  บทละคร การ์ตูน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)แพร่หลาย

ในสังคมวงกว้าง และยังคงธ ารงอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน 

ที่มาของเรื่องราชาธิราช แต่เดิมมีลักษณะเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ภาษามอญน าเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระเจ้าราชาธิราชและกษัตริย์มอญหลายพระองค์ ต่อมาพญาทะละ

ขุนนางเชื้อสายมอญในราชส านักพระเจ้าบุเรงนองได้ รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์มอญมาเรียบเรียง

ด้วยภาษาพม่าเป็นวรรณกรรมเรื่อง “ราชาธิราชยุทธนา” (Razadarit Ayedawpon) ปรากฏว่า



 ๒ 

 

 
 

ราชาธิราชยุทธนาเป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมในพม่า เนื่องจากมีผู้คัดลอกวรรณกรรมดังกล่าว

ต่อมาอีกหลายครั้ง จนเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๒๘๓ สันนิษฐานว่าอาจารย์เฟาะพระภิกษุชาวมอญผู้รู้ทั้ง

ภาษามอญและพม่า ได้น าราชาธิราชฉบับภาษาพม่ามาแปลเป็นภาษามอญ ราชาธิราชฉบับภาษามอญ

ได้รับความนิยมเช่นเดียวกับฉบับพม่า จะเห็นได้จากมีผู้คัดลอกต้นฉบับราชาธิราชฉบับภาษามอญ

ต่อมาอีกหลายครั้ง (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙ : ๒๐) จนกระทั่งมอญแพ้สงครามพม่า เรื่อง

ราชาธิราชฉบับภาษามอญได้ถูกน าเข้ามาในไทย เจ้าพระยาพระคลัง(หน) ขุนนางในสมัยรัชกาลที่ ๑ 

เป็นบุคคลหนึ่งที่น าต้นฉบับเรื่องราชาธิราชภาษามอญมาเป็นข้อมูลส าคัญในการแปลและเรียบเรียง

เรื่องราชาธิราชเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๘ หรือคนไทยรู้จักกันในชื่อว่า “ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง

(หน)”(ฉบับตัวเขียน)* 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนจะได้รับอิทธิพลมาจากราชาธิราชฉบับมอญ

พม่า**  ท าให้โครงเรื่องเรื่องสงครามระหว่างมอญกับพม่าในสมัยพระเจ้าราชาธิราชยังคงปรากฏอยู่ใน

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน แต่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนปรับตัวบทเพ่ิมเติมให้มีลักษณะเฉพาะ ด้วยการ

ผนวกเหตุการณ์สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ ทั้งที่ราชาธิราชฉบับมอญพม่าจะน าเสนอเหตุการณ์สงคราม

เฉพาะสมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว และเน้นเหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราชเท่านั้น อีกทั้งยังปรับให้เรื่อง

ราชาธิราชมีลักษณะเป็นวรรณกรรมมากกว่าน าเสนอเรื่องคล้ายพงศาวดารเช่นราชาธิราชฉบับมอญ

พม่า ด้วยเหตุนี้ อาจกล่าวว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนเป็นวรรณกรรมของไทย เนื่องจากเจ้าพระยาพระ

คลัง(หน)ปรับตัวบทให้แตกต่างไปจากราชาธิราชต้นฉบับอย่างชัดเจน 

ความนิยมในราชาธิราชฉบับตัวเขียนมีมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากมีผู้คัดลอกต้นฉบับ

ตัวเขียนในสมัยรัชกาลที่ ๑ จนกระทั่งในยุคสมัยที่วิทยาการการพิมพ์เข้ามาในไทย ท าให้เรื่อง

ราชาธิราชแพร่หลายในสังคมไทย และประยุกต์เป็นวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีและบทละคร ได้แก่ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ และบทละครเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

                                                           
* ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) พ.ศ.๒๓๒๘ ผู้ศึกษาจะเรียกว่า “ราชาธิราชฉบับตัวเขียน” 
** ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาจะถือว่าราชาธิราชยุทธนา (Razadarit Ayedawpon) คือวรรณกรรมต้นแบบของ

ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)(ฉบับตัวเขียน) และเรียกราชาธิราชยุทธนาว่า “ราชาธิราชฉบับมอญพม่า” 
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ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ เป็นวรรณกรรมที่น าราชาธิราชฉบับตัวเขียนมาเผยแพร่ด้วย

วิทยาการการพิมพ์ แต่มีการปรับตัวบท ด้วยการเพ่ิมเติมโครงเรื่องแบบบันเทิงคดีเข้าไป เช่น โครง

เรื่องความขัดแย้งระหว่างชายหญิง และน าเสนอให้ตัวละครมีบทบาทได้แสดงอารมณ์มากกว่าฉบับ

ตัวเขียนที่ให้ความส าคัญกับเหตุการณ์สงครามมากกว่าบทบาทของตัวละคร นอกจากนี้ การน าเสนอ

โครงเรื่องแบบบันเทิงคดี ท าให้ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และยังมีอิทธิพล

กับราชาธิราชรูปแบบอ่ืนในสังคมไทย อันได้แก่ “บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหิ

นทรศักดิ์ธ ารง”  

บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง แต่งด้วยค าประพันธ์

ประเภทกลอนบทละคร แม้ว่าบทละครดังกล่าวจะเปลี่ยนจากการน าเสนอด้วยร้อยแก้วในราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์มาน าเสนอเป็นบทร้อยกรอง และกลายมาเป็นตัวบทส าหรับการแสดง แต่ยังคงรักษา

โครงเรื่องส าคัญซึ่งเป็นเรื่องสงครามระหว่างมอญกับพม่าไว้ แต่ เพ่ิมเติมบทให้ตัวละครแสดงนาฏการ 

อันเป็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมการแสดง 

การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชจากฉบับมอญพม่ามาสู่ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

จากราชาธิราชฉบับตัวเขียนมาสู่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ และจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มาสู่ตัวบท

การแสดง แสดงให้เห็นกระบวนการการถ่ายทอดเรื่องราชาธิราชจากสังคมหนึ่งมาสู่อีกสังคม และ

กระบวนการการถ่ายทอดเรื่องราชาธิราชภายในสังคม จ าต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวบทให้เหมาะสมกับ

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชในฐานะ

วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ เพื่อพิสูจน์ว่าการที่วัฒนธรรมชุดหนึ่งจะด ารงอยู่ในสังคมไทยจะต้องผ่านการ

ปรับตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้คงคุณค่าและความหมายในสังคมไทย  

๒.วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 ๑.เพ่ือวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับมอญพม่า(ราชาธิราชยุทธนา)

มาสู่ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) 

 ๒.เพ่ือวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)ไปสู่

ฉบับต่าง ๆ ของไทย 



 ๔ 

 

 
 

๓.สมมติฐานของการศึกษา 

 การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชมีความสัมพันธ์กับบทบาทและหน้าที่ของ

วรรณกรรมเรื่องนี้ในบริบทวัฒนธรรมไทย 

๔.ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้ตัวบทเรื่องราชาธิราชจ านวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 

๔.๑ ราชาธิราชฉบับมอญพม่า จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ราชาธิราชยุทธนาฉบับพญาทะละ 

แปลจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้แปล คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม  

๔.๒ ราชาธิราชฉบับไทย จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 

๔.๒.๑ ราชาธิราชฉบับตัวเขียน จะใช้ฉบับตัวเขียนเลขที่ ๔๙ เป็นตัวแทนใน

การศึกษา 

  ๔.๒.๒ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ จะใช้วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์(หมวดบันเทิงคดี)

เรื่องราชาธิราชของเจ้าพระยาพระคลัง(หน)และคณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นตัวแทนใน

การศึกษา 

  ๔.๒.๓ บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ผู้ประพันธ์ 

คือ หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) จะใช้บทละครพันทางฉบับที่จัดพิมพ์รวมเล่ม 

พ.ศ.๒๕๐๒  

๕.นิยามศัพท ์

๕.๑ การปรับเปลี่ยน (adaptation) หมายถึง กระบวนการการถ่ายทอดวรรณกรรมเรื่อง

ราชาธิราช จากราชาธิราชฉบับมอญพม่า(ราชาธิราชยุทธนา) มาสู่ราชาธิราชฉบับตัวเขียน  จาก

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนมาสู่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ และจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มาสู่บทละคร

พันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง (เพ็ง เพ็ญกุล)  

๕.๒ ราชาธิราชฉบับมอญพม่า หมายถึง ราชาธิราชยุทธนาฉบับพญาทะละ 

๕.๓ ราชาธิราชฉบับตัวเขียน หมายถึง ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ฉบับสมุด

ไทยด า เลขที่ ๔๙ ซึ่งเจ้าพระยาพระคลัง(หน)น ามาถ่ายทอดเป็นภาษาไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๑  



 ๕ 

 

 
 

๕.๔ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ หมายถึง ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)ฉบับตัวเขียน

ที่ถูกน ามาเผยแพร่ด้วยวิทยาการการพิมพ์ 

๕.๕ ราชาธิราชฉบับตัวบทการแสดง หมายถึง บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ผู้ประพันธ์ คือหลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) ผู้เขียนบทละคร

ประจ าคณะละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

๕.๖ การช าระ หมายถึง การน าวรรณกรรมมาตรวจแก้ไขถ้อยค า หรือแทรกถ้อยค าลงในที่

บางแห่ง หรือตัดทอนเพ่ิมเติมและแก้ไขบ้างเท่าที่จ าเป็น (สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ , 

๒๕๔๘: ๑: ค าน า)  

๕.๗ เลขท่ี๔๙ เล่ม... มัด... หมายถึง ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเลขท่ี๔๙ มีจ านวน ๓ เล่ม และ 

๒๑ มัด เช่น หากเนื้อความที่ยกตัวอย่างมาจากราชาธิราชฉบับตัวเขียน เล่ม๘ มัด๒ ผู้ศึกษาจะอ้างอิง

ตัวเล่ม ดังนี้ เลขท่ี๔๙ เล่ม๘ มัด๒ 

๖.ข้อตกลงเบื้องต้น  

 ๖.๑ ผู้ศึกษาจะเรียกชื่อตัวละครหรือสถานที่ในวรรณกรรมราชาธิราชทุกฉบับตามราชาธิราช

ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)(ฉบับตัวพิมพ์) พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นหลัก 

๖.๒ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ การยกตัวอย่างจากตัวบทวรรณกรรมด้วยการใช้ตัวเอียง ไม่ใช่เพ่ือ

เน้นข้อมูล แต่เป็นการเสนอข้อมูลตามต้นฉบับทุกประการ เช่น ราชาธิราชฉบับมอญพม่าจะใช้ตัวเอียง

ในตอนที่เป็นบทสนทนา ซึ่งเป็นการน าเสนอความตามตัวบท ผู้ศึกษาไม่ได้เป็นผู้ใช้ตัวเอียง ดังตัวอย่าง 

ฝ่ายลอกผยาเจ้าเมืองมรองมระ คร้ันได้ยินว่าพญาน้อยเป็นกษัตริย์ จึงหารือ
กับบรรดาบุตรและเขย เห็นกันว่าให้ส่งบรรณาการเครื่องก านัลอันมากควรไปยังมังกรี
จาวจอแกพระเจ้าอังวะ...สาส์นกราบทูลมีว่า 
 “พระนายหอค าแห่งอังวะ ข้าพระเจ้า ลอกผยา เจ้าเมืองมรองมระ ขอ
บังอาจกราบทูลถึงพระกรรณพระเจ้าข้า บัดนี้ ณ เมืองพะโคนั้นเกิดตั้งกษัตริย์ ก่อน
จักมั่นคง ขอพระนายหอค าโปรดทรงยกทัพลงมา ข้าพระเจ้าจะยกไปทางเรือ หากมี
ชัย โปรดทรงรับเอาแก่นเถิด และขอประทานจ าเพาะเปลือก” 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๘๑) 
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๗.วิธีด าเนินการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวิธีการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร ซึ่งมี

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

๗.๑ ก าหนดโครงร่างของงานวิจัย 

๗.๒ รวบรวมตัวบท เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับ

เจ้าพระยาพระคลัง(หน)และราชาธิราชยุทธนาในประเด็นต่าง  ๆ รวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการแปล การดัดแปลงและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม 

๗.๓ วิเคราะห์ข้อมูล 

๗.๔ สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการศึกษา 

๘.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชในบริบทวัฒนธรรมไทย จะท าให้เข้าใจกระบวนการการ

ที่วรรณกรรมของชาติอ่ืนเข้ามางอกงามอยู่ในสังคมไทย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทาง

วรรณศิลป์ของไทยโดยสมบูรณ์ 

๙.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง  “การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่อง

ราชาธิราชในบริบทวัฒนธรรมไทย” จากการส ารวจการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราชาธิราช ผู้ศึกษา

แบ่งเอกสารและงานวิจัยออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับราชาธิราชฉบับไทย

(ท้ังฉบับตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์) กลุ่มท่ีสอง เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับราชาธิราชฉบับมอญพม่า ดังนี้ 

๙.๑ เอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับ 

เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 

๙.๑.๑ ที่มาของการศึกษาราชาธิราช 

  ๙.๑.๒ การศึกษาราชาธิราชด้านการเมืองการปกครอง  

  ๙.๑.๓ การศึกษาราชาธิราชด้านภาษาและวรรณกรรม 

  ๙.๑.๔ การศึกษาราชาธิราชเรื่องท่ัวไปและประยุกต์กับแนวคิด 

๙.๒ เอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับราชาธิราชฉบับมอญพม่า(ราชาธิราชยุทธนา) 
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๙.๑ เอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) 

จากการส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)ทั้ง

ฉบับตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์ ผู้ศึกษาพบงานวิจัยซึ่งเน้นศึกษาเฉพาะราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์  และมี

ประเด็นในการศึกษาที่หลากหลาย โดยน าแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์เพ่ือวิเคราะห์งาน เช่น แนวคิด

เกี่ยวกับหลักธรรม ทฤษฎีรส ทฤษฎีทางการเมือง กลอุบายทางการศึก แต่มีงานวิจัยเพียง ๒ เรื่อง

เท่านั้นที่ศึกษาเรื่องราชาธิราชทั้งฉบับตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของบุษบา ตระกูล

สัจจาวัตร (๒๕๒๙) และงานวิจัยของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (๒๕๓๕)  

วิทยานิพนธ์ของบุษบา ตระกูลสัจจาวัตร (๒๕๒๙) เน้นศึกษาวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชเชิง

ประวัติ คือศึกษาความเป็นมาของต้นฉบับราชาธิราช และเปรียบเทียบเนื้อหาระหว่างฉบับตัวเขียน

และฉบับตัวพิมพ์ งานวิจัยดังกล่าวเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาวรรณกรรมเรื่อง

ราชาธิราช ส่วนงานวิจัยของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (๒๕๓๕) มีส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เปรียบเทียบ

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์ในเชิงปริมาณ โดยไม่ได้วิเคราะห์รายละเอียด ท าให้ผู้ศึกษา

เห็นภาพรวมและทราบว่ามีตอนใดบ้างที่ถูกบิดเบนเนื้อหาสาระไป อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษายังไม่เคยพบ

งานวิจัยใดที่ศึกษาบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ดังนั้น ในที่นี้ผู้

ศึกษาจะกล่าวถึงเฉพาะเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระ

คลัง(หน) ซึ่งมีท้ังหมด ๔ หัวข้อตามประเภทการศึกษา ดังนี้   

๙.๑.๑ ที่มาของการศึกษาราชาธิราช  

๙.๑.๒ การศึกษาราชาธิราชด้านการเมืองการปกครอง  

๙.๑.๓ การศึกษาราชาธิราชด้านภาษาและวรรณกรรม 

๙.๑.๔ การศึกษาราชาธิราชเรื่องท่ัวไปและประยุกต์กับแนวคิด 

๙.๑.๑ ที่มาของการศึกษาราชาธิราช 

บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร (๒๕๒๙) ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์

วรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)” โดยศึกษาเปรียบเทียบราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์ในด้านความเป็นมา เนื้อเรื่อง และกลวิธีการแปรเปลี่ยนลั กษณะของเรื่อง

จากฉบับตัวเขียนสู่ฉบับตัวพิมพ์ ตลอดจนประเมินคุณค่าของเอกสารทั้งสอง ผลการศึกษาสรุปได้ว่า

เจ้าพระยาพระคลัง(หน) แปลและเรียบเรียงราชาธิราชฉบับตัวเขียนจากเอกสารทางประวัติศาสตร์
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มอญอย่างน้อย ๒ ฉบับ ได้แก่ ราชาธิราชยุทธนา (Razadarit Ayedawpon) และนิทานธรรมเจดีย์

กถา นอกจากนี้ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนยังให้ความส าคัญกับรัชกาลพระเจ้าราชาธิราช รองลงมาคือ

พระเจ้าธรรมเจดีย์และพระเจ้าฟ้ารั่ว ส่วนราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ เป็นฉบับที่ช าระจากฉบับตัวเขียน

และเพ่ิมเติมลักษณะทางวรรณศิลป์โดยดัดแปลงแก้ไขรายละเอียดบางตอน ฉบับตัวพิมพ์จึงมีลักษณะ

ผสมกันระหว่างพงศาวดารกับบันเทิงคดี นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดตรงภาคผนวกเกี่ยวกับราชาธิราช

ฉบับต่าง ๆ ซึ่งมีประโยชน์ส าหรับการค้นคว้าเรื่องราชาธิราชในเบื้องต้น  

นิยะดา เหล่าสุนทร (๒๕๔๔ : ๓๙-๔๘) ศึกษาบทความเรื่อง “ราชาธิราช : 

วรรณกรรมรัชกาลที่ ๑ หรือ ๔” ผู้ศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของวรรณกรรมเรื่อง

ราชาธิราช โดยตั้งข้อสังเกตจากบทเปิดเรื่องของเรื่องที่ปรากฏพระนามรัชกาลที่ ๑ เปรียบเทียบกับ

คัมภีร์จันทสุริยคติทีปนี และคัมภีร์มหาวงศ์ ซึ่งแปลและแต่งในระยะเวลาใกล้เคียงกับราชาธิราช 

เอกสารสองฉบับดังกล่าวไม่ปรากฏพระนามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก อีกทั้งฉบับ

ตัวพิมพ์นั้นแตกต่างไปจากฉบับตัวเขียนที่อยู่ในหอสมุดแห่งชาติ ท าให้เข้าใจว่าฉบับตัวพิมพ์เป็นการ

แต่งซ่อม ผู้ศึกษาได้แสดงความเห็นว่าราชาธิราชที่อ่านกันอยู่ในปัจจุบันเป็นฉบับที่ถือก าเนิดขึ้นช่วง

รัชกาลที่ ๔ ซึ่งกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณและอาลักษณ์ท่ีไม่ปรากฏนามเป็นผู้ช าระ เพราะมีข้อความ

ในจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ ที่กล่าวถึงกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณว่า ได้เป็นผู้ก ากับอาลักษณให้เขียน

ราชพงษาวดารเรื่องราชาธิราชทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย (นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๔๔: ๔๕) 

บุษบา ประภาสพงศ์ (๒๕๔๔ : ๒๐-๒๖) ศึกษาบทความเรื่อง “เรื่องราชาธิราชฉบับ

เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ของแท้ หรือของเทียม” บทความนี้เป็นฉบับโหมโรงเกี่ยวกับราชาธิราช ผู้

ศึกษาได้กล่าวถึงเนื้อเรื่องโดยสังเขปและกล่าวถึงราชาธิราชในภาพรวมเพ่ือปูเรื่องให้ผู้อ่านเข้าใจที่มา

ของวรรณกรรมเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น ผู้เขียนได้ตรวจสอบฉบับตัวพิมพ์ต่าง ๆ ตั้งแต่พ.ศ.๒๔๔๖เป็นต้นมา 

จนถึงฉบับปัจจุบันในขณะนั้น(พ.ศ.๒๕๔๔) ท าให้ทราบว่าทุกฉบับมีเนื้อหา ล าดับเหตุการณ์ และ

ส านวนภาษาตรงกัน อาจมีที่ผิดกันไปบ้าง คือถ้อยค าและอักขรวิธี นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเสนอให้เห็น

ความนิยมของเรื่องราชาธิราช จากการที่กระทรวงศึกษาธิการตัดบางตอนมาเป็นแบบเรียน โดยเสนอ

ตอนศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเป็นหลัก ผู้เขียนยังตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่าเรื่องราชาธิราชควรจัดเป็น

หนังสือที่มุ่งให้ความบันเทิง หรือให้สาระความรู้ เนื่องจากมีนักวิชาการน าราชาธิราชไปอ้างอิงเชิง

ประวัติศาสตร์ อีกทั้งคนมอญพม่าก็เชื่อว่าตัวละครในเรื่องมีตัวตนจริง อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเพียงแต่
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เสนอข้อมูลที่ท าให้เห็นว่าราชาธิราชเป็นได้ทั้งบันเทิงคดีและสารคดี ตลอดจนทิ้งท้ายไว้ว่าราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์ที่ผู้เขียนกล่าวมานั้นไม่ใช่ของแท้ที่เจ้าพระยาพระคลัง(หน)เป็นผู้อ านวยการแปล 

บุษบา ประภาสพงศ์ (๒๕๔๕ : ๕๕-๖๐) ศึกษาบทความเรื่อง “เรื่องราชาธิราชฉบับ

เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ของแท้ หรือของเทียม” บทความนี้เป็นตอนต่อจากฉบับโหมโรง ผู้เขียน

ชี้แจงให้ทราบถึงส านวนที่อาจเป็นต้นฉบับของราชาธิราชซึ่งมีที่มาจากสมุดไทยด า ได้แก่ พระสมุด

ราชาธิราช ฉบับเลขที่ ๔๙/ฮ, ฉบับเลขท่ี ๔๙ และ ฉบับเลขท่ี ๔๙/ษ ฉบับที่เก่าแก่ที่สุดคือเลขท่ี ๔๙/

ฮ แต่เนื้อหาไม่ครบถ้วนเหมือนกับฉบับเลขที่ ๔๙ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าฉบับที่พิมพ์อยู่ในปัจจุบันอาจ

ไม่ใช่ของแท้ ขณะที่เอกสาร ๓ ฉบับข้างต้นอาจมีฉบับตัวเขียนชุดใดชุดหนึ่งเป็นของแท้ก็เป็นได้ 

๙.๑.๒ การศึกษาราชาธิราชด้านการเมืองการปกครอง 

  สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (๒๕๓๕)  ศึกษางานวิจัยเรื่อง “ธรรมจรรยาในราชาธิราช : สื่อ

ปกครอง” โดยศึกษาราชาธิราชจากฉบับตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใน

เชิงปริมาณนั้น ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์วรรณกรรมราชาธิราชเพ่ือหาความบิดเบนทของฉบับตัวพิมพ์

เปรียบเทียบกับฉบับตัวเขียน ผู้ศึกษากล่าวว่าการช าระงานราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์สมัยรัชกาลที่ ๕ 

อาจไม่เกี่ยวข้องกับเหตุผลทางการเมือง เพราะในแง่ปริมาณนั้นฉบับตัวพิมพ์ไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาสาระ

หรือมีความบิดเบนไปจากฉบับตัวเขียน ความแตกต่างระหว่างฉบับตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์ คือ 

ภาษา การปรับปรุงถ้อยค า กลวิธีทางวรรณศิลป์ ดังนั้น งานเขียนราชาธิราชในแต่ละยุคสมัยอาจจะไม่

มีความเก่ียวข้องกันในฐานะท่ีเป็นสื่อการเมืองการปกครองของแต่ละสมัย 

 ในเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดธรรมจรรยาหรือแบบแผนอันสอดคล้องกับ

ระบบความเชื่อที่สังคมยึดถือ ใน ๕ สถาบันหลัก ได้แก่ ผู้ปกครอง ขุนนาง พุทธศาสนา สังคมและสตรี 

มาเป็นประเด็นหลักในการศึกษา เช่น ด้านของขุนนาง ผู้ที่จะรับราชการจะต้องท าหน้าที่ทางทหาร จึง

ต้องรู้กลศึก รับอาสาออกศึก ด้านสตรี สตรีที่มีอิทธิพลนั้นมักจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง แต่

โดยรวมแล้วสตรีจะต้องมีคุณสมบัติตามขนบ คือมีความงามเป็นที่หมายปองและไว้ยศถือตัว เป็นต้น 

อโนทัย จิตบุญ (๒๕๔๐) ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “กโลบายในเรื่องราชาธิราช : 

การศึกษาวิเคราะห์” โดยวิเคราะห์จากจุดมุ่งหมาย วิธีการใช้และผลของการใช้กโลบายในวรรณกรรม

เรื่องราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ กโลบาย หมายถึง วิธีการอันแยบยล การใช้กล อุบาย เล่ห์เหลี่ยม  ตัว

ละครจะน ามาใช้ด าเนินการต่างๆเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ (อโนทัย จิตบุญ, ๒๕๔๐: ๒) ผลการศึกษา
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พบว่า ตัวละครจะมุ่งใช้ กโลบายเพ่ือจุดมุ่งหมาย ๕ ประการ ได้แก่ เพ่ือผลทางด้านการบริหาร การ

ปกครอง การสงคราม การด าเนินชีวิต และการแก้ไขปัญหา การจะใช้กโลบายจะต้องประยุกต์ให้

เหมาะกับบุคคล ภูมิประเทศและสถานการณ์ ซึ่งผลของกโลบายนั้นมีทั้งที่ประสบความส าเร็จและ

ล้มเหลว 

กรรณิการ์ สาตรปรุง (๒๕๔๑) ศึกษางานวิจัยเรื่อง “ราชาธิราช สามก๊กและไซ่ฮ่ัน 

โลกทัศน์ชนชั้นน าไทย” โดยศึกษาวรรณกรรมทั้งสามเรื่อง ได้แก่ ราชาธิราชฉบับตัวเขียน สามก๊ก 

และไซ่ฮ่ัน ในแง่ความหมายทางการเมือง ผลการศึกษาท าให้ทราบว่าวรรณกรรมทั้ง ๓ เรื่อง มีเนื้อหา

สะท้อนให้เห็นถึงการขึ้นสู่อ านาจของชนชั้นน าโดยการอ้างถึงสิทธิธรรม และชี้ให้เห็นถึงอุดมคติของ

การเป็นผู้น า คุณสมบัติ บทบาทและภาระหน้าที่ที่กษัตริย์และขุนนางพึงมี ตลอดจนความสัมพันธ์ต่อ

กันด้วย ดังนั้น การประพันธ์เรื่องราชาธิราชในฐานะที่เป็นวรรณกรรมอันมีวัฒนธรรมทางการเมือง

ใกล้เคียงกับไทยมากกว่าสามก๊กและไซ่ฮ่ัน ย่อมมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองดังกล่าวแอบแฝงอยู่ 

วินิตา หอมเสมอ (๒๕๔๘) ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “หลักธรรมของกษัตริย์กับ      

ขุนนางในราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) : การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงปฏิสัมพันธ์” โดยศึกษา

ปฏิสัมพันธ์ของกษัตริย์กับขุนนางโดยวิเคราะห์จากหลักธรรมและพฤติกรรมของตัวละครที่ปรากฏใน

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อกษัตริย์และขุนนางปฏิบัติตามหลักธรรมจะท าให้เกิด

ปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก ขุนนางให้การยอมรับและปฏิบัติตามค าสั่งของกษัตริย์ แต่หากกษัตริย์และ   ขุน

นางไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมจะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในเชิงลบ คือท าให้เกิดความขัดแย้ง ขุนนางไม่ให้

การสนับสนุน ไม่ปฏิบัติตามรับสั่งของกษัตริย์ 

นิดา มีสุข (๒๕๔๙) ศึกษางานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการ

ปกครองจากราชาธิราช” โดยพิจารณาองค์ประกอบส าคัญของวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์ที่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ เพ่ือประเมินขีดความสามารถและช่องทางขององค์กร ๒ ประเด็น 

ได้แก่ ยุทธศาสตร์ทางการเมือง และยุทธศาสตร์ทางการปกครอง ผลการศึกษามีดังนี้ ในด้าน

ยุทธศาสตร์ทางการเมืองมี ๒ ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐและ

ยุทธศาสตร์การท าสงครามระหว่างรัฐ ยุทธศาสตร์การเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐ ผลการศึกษาพบ 

๒ ลักษณะ คือการท าสัมพันธไมตรีในลักษณะที่ต้องการพ่ึงพาและท าสัมพันธไมตรีในลักษณะไม่
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ต้องการการพ่ึงพา ส่วนยุทธศาสตร์การท าสงครามระหว่างรัฐ ผลการศึกษาพบ ๓ ลักษณะ คือการชิง

เป็นฝ่ายได้เปรียบ ท าสงครามโดยฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ตัว การหวังชัยชนะโดยใช้ก าลังและการใช้อุบาย

ของบุคคล 

   ในด้านยุทธศาสตร์ทางการปกครองจ าแนกเป็น ๓ ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ

เข้าสู่อ านาจภายในรัฐ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันภายในรัฐ และการแก้ปัญหาภายในรัฐ 

ผลการศึกษายุทธศาสตร์การเข้าสู่อ านาจภายในรัฐ พบ ๒ ลักษณะ คือการเป็นใหญ่จากการแต่งตั้ง

และต่อต้านอ านาจเก่า และลักษณะสองคือการแย่งชิงเข้าครองอ านาจ  ผลการศึกษาการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันภายในรัฐ พบ ๒ ลักษณะ คือการให้รางวัลและการลงโทษ ผลการศึกษา

การแก้ปัญหาภายในรัฐ พบ ๒ ลักษณะ คือการเจริญสัมพันธไมตรีกับรัฐใหญ่เพ่ือไม่ให้สนับสนุนกบฏ

และการประสานไมตรีโดยให้กบฏยอมอ่อนน้อมเหมือนเดิม 

นิดา มีสุข (๒๕๔๙ : ๖๗-๗๘) ศึกษาบทความเรื่อง “ยุทธศาสตร์มังรายกะยอฉะวา : 

รู้ส่วนได้แต่ไม่รู้ส่วนเสีย” ผู้ศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะนิสัยของมังรายกะยอฉะวาพระโอรสของพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ตั้งแต่สมัยที่เป็นพ่อลาวแก่นท้าวพระราชโอรสพระเจ้า

ราชาธิราชในอดีตชาติว่าเป็นบุคคลที่คิดแต่ส่วนได้ไม่ได้คิดถึงส่วนเสีย เช่น ตอนที่ต้องไหว้เม้ยมะนิก 

พอคิดว่าเป็นผู้หญิงที่ท าให้พระมารดาต้องช้ าใจจึงกัดนิ้วตนเองเสียท าให้พระเจ้าราชาธิราชเข้าใจผิด

และสั่งประหารชีวิต หรือในตอนที่ประสูติเป็นมังรายกะยอฉะวาก็ตาม มักมีความคิดที่จะเอาชัยชนะ

เหนือฝ่ายมอญโดยไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีว่าอาจเป็นอุบายของฝ่ายมอญ หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่พิจารณาถึง

ความสามารถของคู่ต่อสู้ ท าให้มังรายกะยอฉะวาต้องถอนทัพกลับไปแทบทุกครั้งและเสียรู้กลศึกฝ่าย

มอญ สุดท้ายมังรายกะยอฉะวาจึงถูกฝ่ายพระเจ้าราชาธิราชจับตัวไปได้และสิ้นพระชนม์ในที่สุด 

ชัยรัตน์ ดีสวัสดิ์ (๒๕๕๐) ศึกษาสารนิพนธ์เรื่อง “บุคลิกภาพและบทบาทของทหาร

เอกในพงศาวดารมอญเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)” โดยศึกษาตัวละครที่เป็นทหาร

เอก จ านวน ๑๒ นาย จากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ผลการศึกษาพบว่าบุคลิกภาพของตัวละครที่เป็น

ทหารเอกมีการน าเสนอในด้านดีเพียงด้านเดียว ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นแบบอย่างส าหรับการเป็นทหารเอก

ของกองทัพ อาทิ การมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลม ความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์ อากัปกิริยา ลักษณะ

ท่าทางที่ดี นอกจากนี้ ทหารเอกแต่ละคนยังต้องมีลักษณะร่วมทางด้านบุคลิกภาพของทหารเอก คือ 
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นอกจากจะมีความสามารถในการรบแล้ว ยังต้องเป็นทหารที่ดี มีบทบาทในการดูแลกองทัพ และผู้อยู่

ใต้บังคับบัญชาด้วย 

บทบาททหารเอกในเรื่องราชาธิราชที่ปรากฏส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทผู้น าสังคมใน

ฐานะของทหาร เนื่องจากจะต้องคอยน ากองทัพให้มีชัยชนะ รองลงมาคือบทบาทผู้น าสังคมในฐานะ

ขุนนางที่คอยให้ค าปรึกษาแก่พระเจ้าแผ่นดินในการน าทัพให้ได้รับชัยชนะ ซึ่งบทบาทตัวละครที่แสดง

ออกมาอาจจะเป็นบทบาทของผู้บังคับบัญชา หรือบางครั้งอาจจะแสดงบทบาทของผู้ที่อยู่ใต้บังคับ

บัญชาในบางกรณีแล้วแต่เหตุการณ์ 

ปริญญา ปั้นสุวรรณ์ (๒๕๕๔ : ๑๒๓ – ๑๓๙) ศึกษาบทความเรื่อง “พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับบริบททางสังคมจากวรรณกรรมเรื่องราชาธิราช” ประเด็นหลัก

ของบทความ กล่าวถึง วรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ในฐานะที่ส่งเสริมความมั่นคงให้กับราช

บัลลังก์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เนื่องจากเหตุการณ์ในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์

เกี่ยวข้องกับการสร้างความชอบธรรมให้กับการขึ้นครองราชย์ ผู้เขียนจึงเน้นเปรียบเทียบให้เห็นภาพ

ของพระเจ้าธรรมเจดีย์ และเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ที่สอดคล้องกับสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ใน

เรื่องราชาธิราช ภาพของกษัตริย์ ได้แก่ กษัตริย์ผู้มาจากการปราบดาภิเษกคือไม่ได้สืบเชื้อสายมาแต่

ต้น และภาพของกษัตริย์ผู้ท านุบ ารุงพุทธศาสนา เหตุการณ์ที่เหมือนกัน ได้แก่ การสร้างปราสาทราช

มณเฑียร การบูรณะวัดและพระพุทธรูป การค้าขายกับจีน การแข่งเรือหลังออกพรรษา และการขุด

คลองในพระนคร 

๙.๑.๓ การศึกษาราชาธิราชด้านภาษาและวรรณกรรม 

พิมพร พุทธวิโร (๒๕๑๘ : ๓๖ – ๔๗) ศึกษาบทความเรื่อง “ค าอุปมาอุปไมยใน

หนังสือราชาธิราช” บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อความที่ปรากฏค าอุปมาอุปไมยในราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์ ผู้รวบรวมยกข้อความมาทั้งหมด ๗๑ ข้อความ ที่ปรากฏค าว่า “อุปมาดัง” “อุปมาดุจ” 

“ประดุจ” “เหมือนกับ” “เปรียบเหมือน” “ดุจดัง” 

กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (๒๕๔๑) ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้ภาษาในเรื่อง

ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)” โดยวิเคราะห์ภาษาในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ได้แก่ การสรร

ค า การใช้ประโยค และโวหารการเขียน ผลการศึกษาพบว่า เรื่องการสรรค า มีการเลือกสรรค าที่
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ค านึงถึงเสียงสัมผัสและความหมาย ซึ่งเป็นส่วนที่ท าให้เกิดความไพเราะและจินตภาพ มีการเลือกใช้

ค าให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และเหตุการณ์ ท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามและเข้าใจเรื่อง 

นอกจากนี้ยังมีการใช้ค าซ้อน ซ้ าค า หลากค า การเลือกสรรค าใช้อย่างหลากหลายท าให้ผู้อ่านได้รับ

อรรถรสทางภาษา ด้านการใช้ประโยค การใช้ประโยคที่มีลักษณะแตกต่างกันเพ่ือให้เหมาะสมกับ

เหตุการณ์และสิ่งที่ต้องการจะกล่าวถึงในบริบทนั้น และในด้านโวหารการเขียนมักจะมีการใช้อุปมา

โวหารและโวหารภาพพจน์แทรกอยู่ในโวหารทั้ง ๔ ประเภท คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร 

อธิบายโวหาร และอภิปรายโวหาร การศึกษาภาษาจึงช่วยให้เห็นคุณค่าและความงามที่ปรากฏใน

วรรณกรรมเรื่องราชาธิราชได้เป็นอยา่งดี 

สุเพ็ญ อยู่ทิม (๒๕๔๒) ศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “คุณค่าทางสติปัญญาจาก

ราชาธิราช” โดยวิเคราะห์คุณค่าทางสติปัญญาด้านความคิดของบุคคล ด้านความจริงของโลกและชีวิต 

และด้านความดีงามของมนุษย์ในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านความคิดของบุคคล 

เป็นการใช้กลอุบาย จิตวิทยา ใช้ถ้อยค า ประเพณีและพิธีกรรม ความเชื่อ ด้านความจริงของโลกและ

ชีวิต ชี้ให้เห็นถึงความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ ความจริงเกี่ยวกับมนุษย์ ความจริงเกี่ยวกับสัจธรรมทาง

พุทธศาสนา ส่วนความดีงามของมนุษย์ เป็นการแสดงถึงความประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ในด้านความ

ดีความงามต่อกัน อันจะท าให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป 

วันดี เสียมไหม (๒๕๔๓) ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “วิเคราะห์อรรถาลังการใน

ราชาธิราช” โดยศึกษาตามทฤษฎีการประพันธ์ในอลังการศาสตร์ของสันสกฤตในราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์ ผลการศึกษาพบว่า อรรถาลังการในราชาธิราชนั้นตรงกับทฤษฎีการประพันธ์ในอลังการ

ศาสตร์ ๓๒ ประเภท ที่ปรากฏมากที่สุด คืออุปมา รองลงมาคือสังกระ ที่ไม่ปรากฏเลย คือสังศยะ 

อปรัสตดุตประศังสาและเอกาวลี อรรถาลังการที่ปรากฏส่งผลให้ราชาธิราชมีความงามทั้งทางด้าน

เนื้อหาและค าประพันธ์ มีความโดดเด่นในการใช้ส านวนเปรียบเทียบที่งดงาม ไพเราะ สละสลวย แฝง

ไปด้วยความงามทางด้านความหมาย ราชาธิราชจึงมีคุณค่าในการใช้ภาษาและงดงามในด้าน

ความหมายที่ควรค่าแก่การศึกษา 

นิตยา แก้วคัลณา (๒๕๔๔ : ๔๐ – ๕๒) ศึกษาบทความเรื่อง “พินิจภาษาภาพใน

พงศาวดารมอญเรื่องราชาธิราช” โดยศึกษาภาษาในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ผู้ศึกษากล่าวถึงภาษา
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ภาพที่หมายถึง การใช้ภาษาที่ผิดไปจากปกติหรือผิดจากภาษามาตรฐานในด้านความหมายของค าหรือ

การเรียงล าดับค า เพ่ือให้ได้ความหมายหรือผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ โดยเน้นยกตัวอย่าง

เหตุการณ์ท่ีใช้ค าอุปมาและการอ้างถึง เช่น ตอนสมิงมราหูถูกจับตัวได้ มีการใช้อุปมาว่า “อุปมาดังคน

จักษุบอดอยู่ในที่มืด มิได้เห็นดวงประทีปอันส่องแสงสว่าง” หรือตอนพระราชธิดาของพระเจ้าฝรั่งมัง

ฆ้องเสียใจที่ต้องแต่งงานกับสมิงพระราม “อุปมาดังหงส์ตกลงในฝูงกา ราชสีห์เข้าปนกับหมู่เสือ” การ

อ้างถึง เช่น อ้างถึงพระชาติต่าง ๆ ของพระพุทธองค์ก่อนจะเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในตอนที่

สมิงดิศกุมารให้ก าลังพระยาน้อย หรืออ้างถึงนรกในตอนที่พระสังฆราชภังคยะสะกะโรเจรจาให้พระ

เจ้าราชาธิราชถอนทัพ เป็นต้น โดยสรุปแล้วการใช้ภาษาภาพแบบอุปมาช่วยสร้างความงดงามทาง

วรรณศิลป์และการอ้างถึงเป็นการแสดงความรอบรู้ของผู้ประพันธ์ เป็นการคาดว่าผู้อ่านจะมีพ้ืน

ความรู้ร่วมกับตนอันเป็นขนบที่กวีนิยมใช้กันมานาน 

กุสุมา รักษมณี (๒๕๔๗ : ๖๙-๗๙) ศึกษาบทความเรื่อง “นาฎลักษณ์ในราชาธิราช” 

ผู้เขียนได้กล่าวยกย่องวรรณคดีเรื่องราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ว่าเป็นวรรณคดีท่ีไม่ได้เป็นเพียงบันทึกทาง

ประวัติศาสตร์เหมือนพงศาวดารทั่วไป แต่มีนาฏลักษณ์ที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านมาเป็นเวลา

ยาวนานอันเป็นลักษณะเฉพาะของผู้ประพันธ์ เนื้อเรื่องส่วนมากมีเหตุการณ์เป็นเอกภาพและแสดงให้

เห็นบทบาทของตัวละครอันเป็นภาพที่ตราตรึงใจผู้อ่าน แม้ในบางตอนอาจไม่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องและ

ดูเหมือนเป็นเรื่องแทรก แต่ด้วยฝีมือของผู้ประพันธ์ที่ท าให้เหตุการณ์ในตอนนั้น  ๆ เป็นที่จดจ าได้ดี 

เช่น เรื่องของฉางกายที่ช่วยมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องจนถูกระแวงสงสัย ในตอนนี้ได้แสดงให้เห็น

ความขัดแย้งระหว่างความจงรักภักดีกับผลตอบแทนด้วยความตาย 

นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้ยกตัวอย่างบางตอนที่เป็นที่นิยมและตรึงใจผู้อ่าน เช่น ตอน

สมิงพระรามอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องสู้กามะนีนายทหารจีน แสดงให้เห็นว่าสมิงพระรามยังคง

จงรักภักดีต่อพระเจ้าราชาธิราช แม้จะถูกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องจับตัวไปก็ยังคิดการณ์เพ่ือบ้านเมืองและ

กษัตริย์ จึงได้อาสาสู้นายทหารจีนเพ่ือป้องกันไม่ให้ทัพจีนยกล่วงไปถึงเมืองหงสาวดีได้ หรือเรื่องราว

ของพ่อลาวแก่นท้าวที่กลับชาติมาเกิดเป็นมังรายกะยอฉะวาเพ่ือมาแก้แค้นพระเจ้าราชาธิราช        

ตัวละครดังกล่าว จึงมีแต่ความทุกข์และความแค้นในการขับเคลื่อนชีวิตของตน เป็นต้น ดังนั้น การ

สร้างเหตุการณ์ให้สัมพันธ์กันด้วยกลวิธีการประพันธ์ท าให้วรรณคดีเรื่องนี้มีนาฏลักษณ์ที่ดึงดูดใจผู้อ่าน

ผู้ชมละครมาจนทุกวันนี้ 



 ๑๕ 

 

 
 

ศรัณย์ปพร ศรีจันทร์ (๒๕๕๐) ศึกษาสารนิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบ

ของวีรรสที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)” โดยศึกษาวิภาวะ อนุ

ภาวะ และสาตตวิกภาวะของวีรรสในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ วีรรสประกอบไปด้วย รณวีระ ทานวีระ 

และธรรมวีระ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า วิภาวะของรณวีระที่พบมากที่สุด คือความจงรักภักดี วิภาวะ

ของทานวีระ พบการให้รางวัลส าหรับผู้ที่ท าความดีมากที่สุด วิภาวะของธรรมวีระ พบการตั้งมั่นใน

พุทธศาสนามากที่สุด อนุภาวะที่พบมากที่สุดคืออากัปกิริยาในการต่อสู้ของตัวละครที่เป็นคู่อริกัน 

สาตตวิกภาวะที่พบมากที่สุด คือประเภทน้ าตาไหล 

๙.๑.๔ การศึกษาราชาธิราชเรื่องท่ัวไปและประยุกต์กับแนวคิด 

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (๒๕๔๖ : ๗๕ – ๘๑) กล่าวถึงเนื้อเรื่อง 

“ทหารพระเจ้าราชาธิราช” กรมหมื่นพิทยาลงกรณ หรือ น.ม.ส. ผู้ประพันธ์กล่าวไว้ว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้

เกี่ยวกับพระเจ้าราชาธิราช มีลักษณะเป็นร้อยแก้วสมัยใหม่ เนื่องจากมีบทสนทนาแยกให้เห็นชัดเจน 

แต่ไม่ปรากฏในหนังสือราชาธิราช จากนั้นจึงเล่าเรื่องราวที่ปรากฏในเรื่องทหารพระเจ้าราชาธิราช

อย่างละเอียด กล่าวโดยสรุปคือ เป็นเหตุการณ์ตอนที่สมิงมราหูกับพระมหาเทวีคิดอุบายจะท าร้าย

พระยาน้อย พระยาน้อยจึงต้องหนีมาเมืองตะเกิง และเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนางเม้ยมะนิกก่ อนที่จะ

เป็นสนมของพระเจ้าราชาธิราช กล่าวคือ แต่เดิมนางรักอยู่กับมะขังซึ่งต่อมาคนผู้นี้เป็นทหารชั้นผู้น้อย

ของพระเจ้าราชาธิราช แต่มะลองบิดาของนางไม่ยอมยกให้เพราะมีผู้ชายที่หาไว้ให้แล้ว มะขังจึงพา

นางหนีแต่ก็ไม่ส าเร็จ และเมื่อพระยาน้อยให้พ่อมอญไประดมคนเพ่ือจะหนีไปเมืองตะเกิง มะขังก็เป็น

หนึ่งในนั้นด้วย แต่พอไปถึงเมืองตะเกิงพระยาน้อยมีค าสั่งไม่ให้ทหารข่มเหงราษฎร มะขังจึงแย่ง

บุตรสาวของมะลองไปไม่ได้ ต่อมาพระยาน้อยเสด็จไปนมัสการพระบรมธาตุนอกเมืองก็ได้บังเอิญพบ

กับเม้ยมะนิกและเลี้ยงไว้เป็นสนมเอก มะขังจึงยอมตัดใจจากนาง 

สุจิตต์ วงษ์เทศ (๒๕๔๖ : ๖๘) ศึกษาบทความเรื่อง “พระเจ้าราชาธิราชก็คือ ‘พระ

ยาน้อยชมตลาด’ หรือ ‘ลูก’ อัปลักษณ์ที่ ‘พ่อ’ จงเกลียดจงชัง” บทความนี้มีลักษณะเป็นการเล่าเรื่อง 

ผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องราวของพระยาน้อยจนกระทั่งได้เป็นพระเจ้าราชาธิราช เช่น สมัยที่พระยาน้อยขึ้น

ครองราชย์เป็นพระเจ้าราชาธิราชตรงกับปลายรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) ของ

อยุธยา และกล่าวถึงเรื่องราวของพ่อลาวแก่นท้าวเกี่ยวกับค าอธิษฐานก่อนสิ้นพระชนม์ นอกจากนี้ ยัง
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ประชาสัมพันธ์ละครพันทาง ตอน พระยาน้อยชมตลาด ที่จัดแสดงโดยกรมศิลปากรและศูนย์สังคีต

ศิลป์ของธนาคารกรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖  

สุจิตต์ วงษ์เทศ (๒๕๔๗ : ๗๘) ศึกษาบทความเรื่อง “สร้างเมืองหงสาวดี จากต านาน

ถึงยุคประวัติศาสตร์ ที่ ‘มะกะโท’ ต้นวงศ์ราชาธิราช”  กล่าวถึงต านานของหงส์ทองสองตัวและนาง

นาค ซึ่งมีกล่าวไว้ในราชาธิราชตอนมะกะโทหรือพระเจ้าฟ้ารั่วสร้างเมือง รวมถึงแนะน าหนังสือเรื่อง 

นาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ 

นิดา มีสุข (๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ : ๖๗ – ๗๘) ศึกษาบทความเรื่อง “การสร้างตนของมะ

กะโทกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องราวของมะกะโทโดยเชื่อมโยงกับหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ วิถีชีวิตของมะกะโทตั้งแต่เชื่อค านิมิตจนได้เป็นพระเจ้าฟ้ารั่วนั้นสอดคล้อง

กับแนวคิดเรื่องการสร้างตัวจากทุนที่มีอยู่และก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณธรรม ตรงกับลักษณะของ

ความพอเพียง ๓ ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยมี

เงื่อนไขอยู่ ๒ ข้อ คือ ความรู้และคุณธรรม 

๙.๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับราชาธิราชฉบับมอญพม่า 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาราชาธิราชยุทธนาฉบับพญาทะละหรือราชาธิราช

ฉบับพม่า ซึ่งเป็นฉบับแปลจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทย ผู้ศึกษาไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ราชาธิราชฉบับพม่าแปลไทยแพร่หลายในไทยเท่าใดนัก เพราะวรรณกรรมเรื่องดังกล่าว เพิ่งปรากฏว่า

มีการแปลเป็นภาษาไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒ ผู้แปล คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม ซึ่งเป็น

ผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่า ด้วยเหตุนี้จึงยังไม่มีผู้ใดศึกษาเนื้อหาในวรรณกรรมเรื่องนี้มาก่อน ปรากฏแต่

การศึกษาของผู้แปลวรรณกรรมเท่านั้น ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

วิรัช นิยมธรรม (๒๕๕๐) ศึกษาบทความเรื่อง “ราชาธิราชยุทธนาฉบับพม่า ตอนสมิงพระราม

อาสากับตรรกะผนวกรวมมอญในพม่า” ในบทความนี้กล่าวถึงความส าคัญของราชาธิราชยุทธนาที่มี

ต่อประเทศพม่า เนื่องจากเป็นวรรณกรรมเก่าแก่ที่สุด เนื้อหาในวรรณกรรมมีนัยยะถึงภาวะที่พม่าไร้

ผู้น าที่เด็ดเดี่ยวและเป็นบทเรียนที่ท าให้มอญพม่าต้องแตกแยกกัน ในด้านประวัติความเป็นมาของ

เรื่องราชาธิราชยุทธนา พญาทะละขุนนางมอญในราชส านักของพระเจ้าบุเรงนองแปลเรื่องดังกล่าว

จากภาษามอญเป็นภาษาพม่า อีกทั้งยังปรากฏเรื่องราชาธิราชฉบับที่ตีพิมพ์ขึ้นใหม่ในสมัยรัฐบาล
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สังคมนิยมของนายพลเนวิน นายปันหละน าต้นฉบับมาจากวัดมอญที่ปากลัดในประเทศไทย*มาแปล

เป็นภาษาพม่า ราชาธิราชฉบับนายปันหละด าเนินเรื่องจบที่สมัยพระเจ้าราชาธิราชเช่นราชาธิราชฉบับ

เจ้าพระยาพระคลัง(หน) แต่มีลักษณะเป็นวิชาการมากกว่า 

นอกจากนี้  กระทรวงศึกษาธิการของพม่าได้น าบางตอนมาใช้เป็นแบบเรียนส าหรับชั้น

ประถมศึกษา ได้แก่ แบบเรียนส าหรับประถมศึกษาปีที่  ๓ และประถมศึกษาปีที่ ๕  แบบเรียน

ประถมศึกษาปีที่ ๓ จะเน้นกล่าวถึงสมิงพระราม (ตอนอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง) และอุบากอง (ตอน

ที่มังรายกะยอฉะวาขอดูตัวอุบากอง) ส่วนแบบเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕ กล่าวถึงพระนางฉิ่งซอบุ ยอด

กษัตรีที่มีพระราชกรณียกิจเด่นทางการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ขี่งนิงยุซึ่งเป็นนักเขียน

คนหนึ่งของพม่า (วิรัช นิยมธรรม, ๒๕๕๐ : ๔) กล่าวถึงตอนอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องว่าเป็นการสลาย

ส านึกทางเชื้อชาติ ท าให้มอญกับพม่ารวมกันมองจีนเป็นศัตรู ดังนั้น  ราชาธิราชยุทธนาจึง

เปรียบเสมือนภาพสะท้อนในยุคที่พม่าขาดผู้น า และการตัดตอนบทเรียนก็เป็นตรรกะแห่งการผนวก

รวมที่แสดงให้เห็นว่าทั้งมอญและพม่าต่างต้องช่วยกันต้านภัยภายนอกเพ่ือความสงบสุข  

วิรัช นิยมธรรม (๒๕๕๒) ศึกษาบทความเรื่อง “พญาทะละ มหาอ ามาตย์มอญผู้แปล

ราชาธิราชยุทธนากับต้นแบบ “นักรบยอดกวี” ในกระแสชาตินิยมพม่า” บทความเรื่องนี้เป็นบทความ

ที่แนะน าผู้อ่านให้รู้จักราชาธิราชฉบับพม่าและผู้ประพันธ์วรรณกรรมเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น โดยเน้น

เสนอความเป็นมาของผู้ประพันธ์เป็นหลัก เนื่องจากพญาทะละซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ราชาธิราชฉบับพม่า

เป็นขุนนางมอญที่เข้ามารับราชการในพม่าสมัยพระเจ้าบุเรงนอง การแปลราชาธิราชจึงต้อง

ระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนหรือดูถูกฝ่ายพม่าจนเกินงามด้วย นอกจากนี้  วงการวิชาการพม่ายัง

เชื่อว่าการแปลราชาธิราชยุทธนามาเป็นภาษาพม่านั้นเท่ากับเป็น “การท าให้เป็นพม่า” และเป็นเรื่อง

ของ “ชาตินิยม” ที่มีมอญเป็นเสมือนเงาแฝงอยู่ด้วย ดังนั้น การที่พญาทะละผู้ประพันธ์ราชาธิราช

ยุทธนา มีทั้งเชื้อสายมอญและรับใช้พม่า พม่าและมอญคงจะเห็นพ้องต้องกันในการสร้างเอกภาพ

ให้กับชาติด้วยการช่วยกันสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นจนส าเร็จลุล่วงโดยอาศัยวรรณกรรมหรือสติปัญญา

ของผู้แต่งเป็นสื่อกลางในการสร้างชาติ 

                                                           
* ราชาธิราชฉบับปากลัดมีบางส่วนที่แปลจากฉบับของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ดูเพ่ิมเติมในวิทยานิพนธ์ของ        

(บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๑๒๗) 



 ๑๘ 

 

 
 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการ

ปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชในบริบทวัฒนธรรมไทย พบว่ายังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษา

ราชาธิราชยุทธนา และบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชมาก่อน นอกจากนี้  ยังไม่มีการศึกษาเรื่อง

ราชาธิราชเพ่ือท าให้เห็นการสื่อสารระหว่างตัวบทวรรณกรรมในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ

เห็นการธ ารงอยู่ของวรรณกรรมเรื่องดังกล่าว ได้แก่ การปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราชจากฉบับมอญพม่า

สู่ฉบับตัวเขียนของไทย การปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราชจากฉบับตัวเขียนสู่ฉบับตัวพิมพ์ และการ

ปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราชจากฉบับตัวพิมพ์สู่ฉบับบทละครพันทาง การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นทั้งการ

ต่อยอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องราชาธิราชที่มีอยู่เดิม เช่น การศึกษาของบุษบา ตระกูลสัจจาวัตร (๒๕๒๙) 

และยังเป็นการศึกษาเรื่องราชาธิราชจากกลุ่มข้อมูลใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดศึกษา  



 
 

 

๑๙ 

 

บทที่ ๒ 

ภูมิหลังของเรื่องราชาธิราชฉบับต่าง ๆ 

เมื่อกล่าวถึงเรื่องราชาธิราช ในสังคมไทยจะรู้จักเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)

มากที่สุด เนื่องจากมีการจัดพิมพ์ตลอดมา และยังมีการน าราชาธิราชฉบับดังกล่าวไปปรับเปลี่ยนเป็น

เรื่องราชาธิราชรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น แบบเรียน การ์ตูน บทละคร เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เรื่องราชาธิราชไม่ใช่

วรรณกรรมที่คนไทยแต่งขึ้น แต่เป็นวรรณกรรมต่างชาติที่ไทยได้รับอิทธิพลมาจากมอญ ได้แก่

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า (Razadarit Ayedawapon) ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับราชาธิราชฉบับเจ้าพระยา

พระคลัง(หน) ในบทนี้ ผู้ศึกษาจึงจะขอน าเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับราชาธิราชฉบับต่าง  ๆ เพ่ือให้ทราบ

ความเป็นมาของวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชแต่ละเรื่อง โดยจะน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

 ๑.ภูมิหลังของราชาธิราชฉบับมอญพม่าและฉบับตัวเขียนของไทย 

 ๒.ภูมิหลังของราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 ๓.ภูมิหลังของบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

๑.ภูมิหลังของราชาธิราชฉบับมอญพม่าและฉบับตัวเขียนของไทย 

ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) เป็นวรรณกรรมแนวสงครามที่ไทยได้รับอิทธิพลจาก

มอญในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราชาธิราชเป็นเบื้องต้น 

ผู้ศึกษาจะน าเสนอภูมิหลังของราชาธิราชฉบับมอญพม่าและฉบับตัวเขียนของไทย เนื่องจาก

ราชาธิราชทั้งสองฉบับมีความสัมพันธ์กันทั้งด้านประวัติศาสตร์ในวรรณกรรม และด้านความเป็นมา

ของต้นฉบับ ดังนี้ 

๑.๑ ประวัติศาสตร์มอญที่เก่ียวข้องกับวรรณกรรมเรื่องราชาธิราช 

๑.๒ การแปลวรรณกรรมสมัยรัชกาลที่ ๑ และการแปลเรื่องราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

๑.๓ ความเป็นมาของราชาธิราชฉบับมอญพม่าและฉบับตัวเขียน 

 

 

 

 



 ๒๐ 

 

 
 

๑.๑ ประวัติศาสตร์มอญ*ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่องราชาธิราช 

ประวัติศาสตร์ เป็นกระบวนการหนึ่งที่แสดงความต่อเนื่องของอดีต ปัจจุบันและอนาคต 

(นาฏวิภา ชลิตานนท์, ๒๕๒๔: ๙) ประวัติศาสตร์ไม่จ าเป็นจะต้องเฉพาะเจาะจงถึงเหตุการณ์ในอดีตที่

มีมานานแล้วเท่านั้น แต่ประวัติศาสตร์จะต้องอธิบายความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกันเพื่อท า

ความเข้าใจปรากฏการณ์ทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับเหตุผลปัจจัยต่าง ๆ และเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ 

เช่น ตัวบุคคล เวลา ค่านิยม ความเชื่อ (นาฏวิภา ชลิตานนท์, ๒๕๒๔: ๑๕) นอกจากนี้ ประวัติศาสตร์

ยังเป็นบันทึกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ ดังนั้น ประวัติศาสตร์จึง

เป็นบันทึกเหตุการณ์ซึ่งมีคุณค่าแก่การจดจ า 

วรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับมอญพม่าและฉบับตัวเขียนถือเป็นบันทึกเหตุการณ์ส าคัญที่มี

คุณค่าแก่การจดจ าของชนชาติมอญ เนื่องจากราชาธิราชทั้งสองฉบับต่างคัดเลือกเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์มาเรียบเรียงเป็นวรรณกรรม โดยอาจปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการไปจาก

ประวัติศาสตร์บ้าง เพ่ือความเหมาะสมที่จะน าเสนอในรูปแบบของวรรณกรรม เช่น การตัดเหตุการณ์ 

การเพ่ิมเหตุการณ์ การสลับเหตุการณ์ การตัดตัวละคร การเพ่ิมตัวละคร เป็นต้น  

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า และราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย เป็นวรรณกรรมที่คัดเลือก

เหตุการณ์ในเมืองหงสาวดีสมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว (พ.ศ.๑๘๓๐-๑๘๓๙) สมัยพระเจ้าราชาธิราช (พ.ศ.

๑๙๒๘-๑๙๖๖)  และสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ (พ.ศ.๒๐๑๕-๒๐๓๕) มาปรับเปลี่ยนและเรียบเรียงเป็น

วรรณกรรม โดยมุ่งให้ความส าคัญกับเหตุการณ์ศึกระหว่างมอญกับพม่าในสมัยพระเจ้าราชาธิราช 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าจะปรากฏเหตุการณ์เพียง ๒ สมัย ได้แก่ สมัยพระเจ้าฟ้ารั่วและสมัยพระเจ้า

ราชาธิราช แต่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนปรากฏเหตุการณ์ท้ัง ๓ สมัย ได้แก่ สมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว สมัยพระ

เจ้าราชาธิราช และสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์  

                                                           
* เอกสารประวัติศาสตร์มอญพม่าที่จะกล่าวในหัวข้อ ๑.๑ ของบทที่ ๓ ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เป็นเอกสารที่นักวิชาการ

รวบรวมและศึกษาขึ้นภายหลังที่มีการประพันธ์เร่ืองราชาธิราชทั้งฉบับมอญพม่าและฉบับตัวเขียนของไทย แต่การที่ผู้ศึกษาน า
เอกสารเหล่านี้มาพิจารณา เพราะเป็นหลักฐานที่สามารถค้นหาได้ในปัจจุบัน และน ามาเทียบเคียงเพ่ือให้ทราบว่าราชาธิราชน า
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มาเรียบเรียงและปรับเปลี่ยนเป็นวรรณกรรม  



 ๒๑ 

 

 
 

เหตุการณ์ในเมืองหงสาวดีทั้ง ๓ สมัย ได้แก่ สมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว สมัยพระเจ้าราชาธิราช และ

สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ ตามเอกสารประวัติศาสตร์มีทั้งในเอกสารภาษาต่างประเทศ และเอกสาร

ภาษาไทย ดังจะกล่าวต่อไปนี้  

๑.๑.๑ ประวัติศาสตร์มอญพม่าในเอกสารภาษาต่างประเทศ 

  เอกสารภาษาต่างประเทศที่กล่าวถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มอญพม่าสมัยพระเจ้า

ฟ้ารั่ว สมัยพระเจ้าราชาธิราช และสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ มี ๓ ฉบับ ได้แก่  History of Burma           

(ค.ศ.๑๘๘๓) ผู้เขียนคือ Sir Arthur Pharye  History of Burma (ค.ศ.๑๙๖๗) ผู้ เขียนคือ G.E. 

Harvey และ History of Burma (ค.ศ.๑๙๖๗)* ผู้เขียนคือ Maung Htin Aung  

  เอกสารประวัติศาสตร์ทั้ง ๓ ฉบับ ใช้ข้อมูลหลักจาก มานนานมหายาสะวินดอจี  

(Hmannan Yazawindawgyi) หรือพงศาวดารฉบับหอแก้วที่เขียนด้วยภาษาพม่า พงศาวดารฉบับ

ดังกล่าวเป็นพงศาวดารฉบับหลวง ซึ่งถือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ฉบับส าคัญของพม่า (หม่องทิน

อ่อง, ๒๕๕๖: ๓๕๖) พงศาวดารฉบับหอแก้วเขียนขึ้นสมัยพระเจ้ามินดง เมื่อ พ.ศ.๒๓๕๑-๒๔๒๑ และ

เชื่อกันว่าพงศาวดารฉบับดังกล่าวอาจได้ข้อมูลประวัติศาสตร์บางส่วนมาจากราชาธิราชยุทธนา 

(Razadarit Ayedawpon) ของพญาทะละด้วย (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๕๙) อาจกล่าวได้

ว่าทั้งวรรณกรรมและเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างมีอิทธิพลต่อกัน  

  เนื้อความในเอกสารประวัติศาสตร์ทั้ง ๓ ฉบับ จะล าดับเหตุการณ์ตามปีคริสต์ศักราช

ที่เหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้น นับตั้งแต่สมัยอาณาจักรพม่าโบราณไปจนถึงช่วงเวลาที่ประเทศอังกฤษเข้า

มามีอิทธิพลในประเทศพม่า และเล่าอิงกับเหตุการณ์ของกษัตริย์ฝ่ายพม่าเป็นหลัก อีกทั้งยังกล่าวถึง

เหตุการณ์ทางฝ่ายมอญสลับกับฝ่ายพม่าด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ล าดับเหตุการณ์จากเอกสาร

ประวัติศาสตร์เหล่านี้ต่างก็มีเนื้อความท่ีใกล้เคียงกันมาก อาจคลาดเคลื่อนตรงปีคริสต์ศักราช และบาง

เหตุการณ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น อาจมีบางเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับฝ่ายมอญ ซึ่งเอกสารต่างประเทศ

บางฉบับอาจละเลยที่จะกล่าวถึงไป แต่กลับพบเหตุการณ์นั้น ๆ ในเอกสารต่างประเทศฉบับอ่ืนแทน 

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเอกสารประวัติศาสตร์ทั้ง ๓ ฉบับ ต่างเน้นเหตุการณ์ของฝ่ายพม่าเป็นหลัก จึงท า

ให้ละเลยเหตุการณ์ของฝ่ายมอญไปบ้าง  

                                                           
* มีฉบับแปลภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้แปลคือเพ็ชรี สุมิตร 

http://www.opac.lib.su.ac.th/record=b1041227


 ๒๒ 

 

 
 

๑.๑.๒ ประวัติศาสตร์มอญพม่าในเอกสารภาษาไทย 

เอกสารภาษาไทยที่กล่าวถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มอญพม่าสมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว  

สมัยพระเจ้าราชาธิราช และสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ มี ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชพงศาวดารพม่า 

ผู้ประพันธ์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์  และพงศาวดารมอญพม่า 

ผู้อ านวยการแปล คือ กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ*  

  พระราชพงศาวดารพม่า เป็นพงศาวดารที่กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงแปลมา

จากพงศาวดารฉบับหอแก้ว (Hmannan Yazawindawgyi) ของพม่า (จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ , 

๒๕๓๙: ๓) ไม่ปรากฏว่าแปลเมื่อใด แต่น่าจะแปลเสร็จสมัยรัชกาลที่ ๕ ประมาณ พ.ศ.๒๔๕๖ 

เนื่องจากเป็นฉบับเก่าสุดที่ผู้ศึกษาพบ พระราชพงศาวดารพม่าล าดับเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยพม่ายุค

โบราณจนถึงสมัยที่อังกฤษเข้ามามีอิทธิพลในพม่า นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะเหตุการณ์สมัยพระ

เจ้าฟ้ารั่วจนถึงสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์พบว่า พระราชพงศาวดารพม่าเน้นเล่าเหตุการณ์สมัยพระเจ้า

ราชาธิราชเป็นหลัก และเนื้อความส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

ส่วนพงศาวดารมอญพม่า เป็นเอกสารส่วนหนึ่งในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑** ซึ่ง

เล่าถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของฝ่ายมอญเป็นหลัก บานแพนกในพงศาวดารมอญพม่ากล่าวว่า

รัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณจัดหาหนังสือเรื่องพระราชพงศาวดารประเทศต่าง ๆ 

และกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณได้จัดอาลักษณ์จ าลองเรื่องพระราชพงศาวดารทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายหลายภาษา (พงศาวดารมอญพม่า, ๒๕๐๙: ๑-๒) พงศาวดารมอญพม่าล าดับเหตุการณ์ตั้งแต่

สมัยพม่าโบราณไปจนถึงตอนที่ประเทศอังกฤษยึดครองพม่าได้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะ

เหตุการณ์สมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว สมัยพระเจ้าราชาธิราช จนถึงสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ พบว่า พงศาวดาร

มอญพม่าเน้นเล่าเหตุการณ์สมัยพระเจ้าฟ้ารั่วเป็นหลัก ส่วนเหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราช 

พงศาวดารมอญพม่าไม่ค่อยให้รายละเอียดเหตุการณ์มากเท่าพระราชพงศาวดารพม่า 

                                                           
* กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าสิงหรา พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๓ 

กับเจ้าจอมมารดาคล้าย ทรงประสูติเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๙ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อพ.ศ. ๒๔๐๙ ได้ทรงก ากับกรมพระอาลักษณ์ 
และในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงกรมเป็นกรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ และกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ตามล าดับ พระองค์
สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ และทรงเป็นต้นสกุลสิงหรา (นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๔๔: เชิงอรรถ น.๔๖) 

** ประชุมพงศาวดารเป็นหนังสือของไทยที่รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ ทั้งประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ที่แปล

มาจากเอกสารต่างชาติ มีทั้งหมด ๘๒ ภาค 
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อย่างไรก็ตาม แม้เอกสารทั้ง ๒ กลุ่ม จะให้รายละเอียดเหตุการณ์บางอย่างแตกต่างกันไปบ้าง 

แต่เนื้อความส่วนใหญ่จะค่อนข้างใกล้เคียงกัน และยังใกล้เคียงกับวรรณกรรมเรื่องราชาธิราช ผู้ศึกษา

จึงขอสรุปเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มอญพม่าท่ีเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่องราชาธิราช ดังนี้ 

๑.สมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว (พ.ศ.๑๘๓๐-๑๘๓๙)  

สมัยพระเจ้าฟ้ารั่วเป็นช่วงเวลาที่มอญ* ยังไม่รวมตัวกันเป็นเมืองและอาศัยกันกระจัดกระจาย 

จนกระทั่งมะกะโทซึ่งเชื่อกันว่าเป็นลูกของพ่อค้าชาวมอญคนหนึ่งเข้ามารับราชการที่กรุงสุโขทัยได้พา

พระธิดาของพระเจ้ากรุงสุโขทัยหนีกลับไปเมืองมอญ และจึงได้รวบรวมก าลังพลเพ่ือยึดครองเมือง

เมาะตะมะ ซึ่งเป็นเมืองส าคัญของพุกามหรือพม่า มะกะโทสามารถปราบอลิมามาง เจ้าเมืองเมาะตะ

มะได้ และขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เมืองเมาะตะมะ ได้พระนามจากพระเจ้ากรุงสุโขทัยว่า “พระเจ้า

ฟ้ารั่ว”  

ขณะเดียวกันกับที่เมืองเมาะตะมะก าลังเจริญรุ่งเรือง ฝ่ายมอญอีกกลุ่มหนึ่ง คือเมืองพะโค 

เกิดกบฏ ผู้น าในการก่อกบฏ คือ สมิงอขมะมอญ** จากนั้นเมืองพะโคจึงตกเป็นของชาวมอญในสมัย

ของอขมะมอญ และมีผู้ครองเมืองสืบต่อกันมา จนกระทั่งถึงสมัยของพระเจ้าตราพระยา ซึ่งเป็นสมัยที่

พ่ายศึกต่อพระเจ้าฟ้ารั่ว ส่งผลให้พระเจ้าฟ้ารั่วทรงสามารถรวบรวมดินแดนมอญให้เป็นปึกแผ่นได้ 

โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองเมาะตะมะ 

๒.สมัยพระเจ้าราชาธิราช (พ.ศ.๑๙๒๘-๑๙๖๖)  

เหตุการณ์หลังจากพระเจ้าฟ้ารั่วสวรรคต กษัตริย์ในเมืองมอญครองราชย์สืบต่อกันมา จนถึง

สมัยของพระเจ้าอู่ ซึ่งเป็นพระบิดาของพระเจ้าราชาธิราช เมืองมอญย้ายศูนย์กลางการปกครองจาก

เมืองเมาะตะมะมาอยู่ที่เมืองพะโค เนื่องจากในเมืองเมาะตะมะมีกบฏ ต่อมาเมื่อพระเจ้าราชาธิราชได้

ขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงรวบรวมมอญที่กระจัดกระจายให้เข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่งผลให้

เมืองมอญในสมัยพระเจ้าราชาธิราชมีอาณาเขตกว้างขวางและเจริญรุ่งเรืองมากกว่าในอดีต  

นอกจากนี้เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้าราชาธิราช คือ สงครามกับฝ่ายเมือง

อังวะหรือฝ่ายพม่า พระองค์ทรงต้องท าสงครามกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองอังวะอยู่

                                                           
* มอญ หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณพม่าตอนล่าง ส่วนพม่า หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณพม่าตอนบน  
** เหตุการณ์เกี่ยวกับสมิงอขมะมอญปรากฏเฉพาะในพงศาวดารมอญพม่า 
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ตลอดรัชสมัย รวมถึงการท าสงครามกับมังรายกะยอฉะวา พระโอรสของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องด้วย 

เหตุการณ์สงครามระหว่างมอญกับพม่า เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สงครามสี่สิบปี”  (The Forty Years' 

War) หรือ “สงครามพม่ารามัญ” (Mon-Burmese War) (หม่องทินอ่อง, ๒๕๕๖: ๙๐)  

หลังจากที่มังรายกะยอฉะวาสิ้นพระชนม์ในสนามรบ ทั้งพระเจ้าราชาธิราชและพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องล้วนทรงเบื่อหน่ายสงคราม ต่างฝ่ายจึงหันไปบ ารุงพระพุทธศาสนาแทน ซึ่งท าให้สงครามสี่

สิบปีสิ้นสุดลง* 

๓.สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ (พ.ศ.๒๐๑๕-๒๐๓๕) 

เหตุการณ์สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ เป็นช่วงเวลาที่ห่างจากสมัยของพระเจ้าราชาธิราช

ประมาณ ๖๕-๗๐ ปี และเป็นยุคที่มอญไม่ได้ท าสงครามกับพม่า ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้ให้

ความส าคัญกับพระเจ้าธรรมเจดีย์ กษัตริย์มอญที่มาจากสามัญชน แต่เดิมพระองค์เป็นพระภิกษุนาม

ว่า พระมหาปิฎกธร (ประวัติศาสตร์ฉบับหม่องทินอ่องกล่าวว่าเป็นพระภิกษุ ชื่อ พระธรรมเจดีย์) ใน

ประวัติศาสตร์พม่ากล่าวไว้ว่าพระมหาปิฎกธรเป็นพระอาจารย์ (ฉบับ Pharye กล่าวว่าเป็นสหาย) 

ของเชงสอบู (ตะละเจ้าท้าวในเรื่องราชาธิราช) พระมหาปิฎกธรมีความดีความชอบจากการช่วยเหลือ

พระนางเชงสอบูให้หนีออกมาจากเมืองอังวะ และกลับมาครองราชย์ที่เมืองหงสาวดี ต่อมาพระนาง

เชงสอบูจึงทรงยกราชสมบัติให้พระมหาปิฎกธร** เหตุการณ์ในสมัยนี้บ้านเมืองปราศจากสงครามและ

เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดยุคหนึ่ง 

เอกสารทั้ง ๒ กลุ่ม คือ ประวัติศาสตร์พม่าในเอกสารภาษาต่างประเทศ และประวัติศาสตร์

พม่าในเอกสารภาษาไทย แม้จะมีเนื้อหาคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันในส่วนที่เป็นจุดยืนทางความคิด

ของผู้แต่ง กล่าวคือ ในเอกสารประวัติศาสตร์ภาษาต่างประเทศจะเล่าเหตุการณ์โดยอิงกับฝ่ายพม่า

เป็นหลัก และเน้นกล่าวถึงเหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราชมากกว่าสมัยอ่ืน ๆ ขณะที่ประวัติศาสตร์

พม่าในเอกสารภาษาไทย ได้แก่ พระราชพงศาวดารพม่าและพงศาวดารมอญพม่า พระราชพงศาวดาร

                                                           
* พงศาวดารมอญพม่าไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองสงคราม ๔๐ ปี เนื่องจากให้รายละเอียดสมัยพระเจ้าราชาธิราชไว้อย่างกระชับ 
** ฉบับหม่องทินอ่อง (๒๕๕๖: ๑๐๓) และ Harvey (๑๙๖๗: ๑๑๘) กล่าวว่า พระนางเชงสอบูทรงมีพระอาจารย์   ๒ 

ท่าน คือ พระธรรมเจดีย์และพระธรรมปาละ ซึ่งมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน พระนางเชงสอบูจึงต้องเลือกผู้สืบทอดราช
สมบัติ โดยให้พระทั้ง ๒ รูปเลือกบาตรคนละ ๑ ใบ ใบหนึ่งบรรจุอาหารอย่างวิเศษ อีกใบหนึ่งบรรจุเคร่ืองราชอิสริยยศ ปรากฏว่า
พระธรรมเจดีย์เลือกได้ใบที่บรรจุเคร่ืองราชอิสริยยศ ราชสมบัติจึงตกเป็นของพระธรรมเจดีย์ 
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พม่าจะไม่เล่าเหตุการณ์อิงฝ่ายใดเป็นหลัก ส่วนพงศาวดารมอญพม่าจะเล่าเหตุการณ์โดยอิงกับฝ่าย

มอญเป็นหลัก อีกทั้งประวัติศาสตร์พม่าในเอกสารภาษาไทยทั้ง ๒ ฉบับ จะให้รายละเอียดเหตุการณ์

สมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว พระเจ้าราชาธิราช และพระเจ้าธรรมเจดีย์ ละเอียดกว่าเอกสารประวัติศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ 

๑.๒ การแปลวรรณกรรมสมัยรัชกาลที่ ๑ และการแปลเรื่องราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

หลักฐานการแปลวรรณกรรมต่างชาติในไทยปรากฏครั้งแรกในสมัยอยุธยา คือการแปล

วรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องมหาชาติค าหลวง ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดฯให้ราชบัณฑิต

แปลและแต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๐๒๕ (อัจฉรา ไล่ศัตรูไกล, ๒๕๕๕: ๖-๗) ดังนั้นระยะแรกของวรรณกรรม

แปลในไทยจึงเป็นการแปลวรรณกรรมพุทธศาสนา ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลก รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏว่าไทยได้รับอิทธิพลวรรณกรรมต่างชาติประเภทอ่ืน

นอกจากวรรณกรรมพระพุทธศาสนา คือวรรณกรรมประเภทสงครามที่แปลมาจากพงศาวดาร ได้แก่ 

สามก๊ก ไซ่ฮ่ัน สองเล่มนี้แปลและเรียบเรียงมาจากพงศาวดารจีน และอีกเรื่องคือเรื่องราชาธิราชที่

แปลและเรียบเรียงมาจากพงศาวดารมอญ  เป็นที่น่าสังเกตว่าวรรณกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจาก

วรรณกรรมต่างชาติในสมัยรัชกาลที่ ๑ จะเป็นเรื่องสงครามและยุทธวิธีการรบ  

การแปลวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สอดคล้องกับ

บริบทสังคมในสมัยนั้นที่บ้านเมืองยังต้องเผชิญกับภัยสงครามโดยเฉพาะกับเมืองพม่า และศึกสงคราม

ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ไทยรับอิทธิพลวรรณคดีจากต่างชาติ (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, ๒๕๕๐: ๕) ไทย

น่าจะได้รับอิทธิพลวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชทางอ้อม จากสงครามในสมัยพระเจ้าอลองพญาที่พม่ามี

อ านาจเหนือมอญแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในสมัยอยุธยาตอนปลาย และ

ระหว่างที่มอญอยู่ใต้อ านาจพม่าก็มักจะถูกเกณฑ์ให้เข้าร่วมในกองทัพมาท าสงครามกับไทยทุกครั้ง ทั้ง

สมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น (สุภรณ์ โอเจริญ, ๒๕๑๙: ๓๓) มอญบางพวกที่ไม่พอใจจึง

พยายามก่อกบฏ แต่เมื่อสู้พม่าไม่ได้จึงอพยพเข้ามาในประเทศไทย (สุภรณ์ โอเจริญ, ๒๕๑๙: ๒๑๘) 

ชาวมอญที่อพยพเข้ามาในไทยจึงน่าจะน าวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชเข้ามาในไทยตั้งแต่ปลายสมัย

อยุธยาและมีอิทธิพลต่อการแปลในสมัยรัชกาลที่ ๑ 



 ๒๖ 

 

 
 

เรื่องราชาธิราชเป็นวรรณกรรมที่มีรูปแบบและเนื้อหาแปลกใหม่  (กรรณิการ์ สาตรปรุง, 

๒๕๔๑: ๒๙) เพราะโดยทั่วไปแล้ว วรรณกรรมก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ที่เขียนเป็นความเรียงภาษาร้อย

แก้ว มักจะเป็นงานทางศาสนา ซึ่งเขียนด้วยภาษาบาลีและสันสกฤต (นิธิ เอียวศรีวงศ์, ๒๕๔๓: ๖๙) 

แต่เรื่องราชาธิราชเป็นวรรณกรรมอิงพงศาวดารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศึกสงคราม ซึ่งเขียนเป็นความเรียง

ร้อยแก้ว จึงส่งผลให้วรรณกรรมเรื่องดังกล่าวมีความแปลกใหม่ เพราะเป็นครั้งแรกที่ผู้เขี ยนใช้ภาษา

ร้อยแก้วกับงานเขียนประเภทอ่ืนนอกเหนือไปจากงานทางศาสนา 

มูลเหตุที่มีการประพันธ์เรื่องราชาธิราชด้วยภาษาร้อยแก้ว น่าจะมีนัยยะสื่อว่าวรรณกรรม

เรื่องราชาธิราชเป็นวรรณกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับวรรณกรรมทางด้านศาสนา ซึ่งตอบสนอง

ความต้องการของชนชั้นน าสมัยรัชกาลที่ ๑ ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันกษัตริย์ (กรรณิการ์ 

สาตรปรุง, ๒๕๔๑: ๓๒) นอกไปจากการแปลเรื่องราชาธิราชด้วยภาษาร้อยแก้วแล้ว สาเหตุส าคัญที่มี

การแปลเรื่องราชาธิราชนั้น สืบเนื่องมาจากรัชกาลที่ ๑ ทรงเห็นว่าราชาธิราชฉบับกรมพระราชวังบวร

มหาสุรสิงหนาท*นั้นแปลกเปลี่ยนกับที่ทรงฟังสังเกตมาแต่ก่อน ดังความว่า 

...โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตรัสว่าเรื่องราวราชาธิราช ซึ่งฝาหรั่งมังฆ้องแปรรามัญ
ภาษาเปนสยามภาษาถวายสมเดจ์พระอะนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรแปลกเปลี่ยน
กับที่ได้ทรงฟังสังเกษไว้แต่ก่อน จึ่งทรงพระราชด าริเรื่องทรงแปลงข้อความราชาธิราช
ภาษารามัญออกเปนสยามภาษาใหม่... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑ มัด๑) 

ประเด็นที่รัชกาลที่ ๑ ทรงเห็นว่าราชาธิราชฉบับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทแตกต่าง

ไปจากที่ทรงได้ยินได้ฟังมานั้น กรรณิการ์ สาตรปรุง (๒๕๔๑: ๑๑๒-๑๑๓) เสนอว่าเป็นเรื่องความ

ขัดแย้งทางการเมืองภายในราชส านักระหว่างวังหลวงกับวังหน้า รัชกาลที่ ๑ จึงทรงใช้วรรณกรรมเป็น

เครื่องมือเพ่ือแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีอ านาจเหนือกว่าวังหน้า** นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้อีกว่า

การแปลวรรณกรรมพงศาวดารมอญเรื่องราชาธิราช น่าจะเป็นเพราะชนชั้นน าไทยสมัยรัชกาลที่ ๑ 

ต้องการเรียนรู้ยุทธวิธีการรบที่ท าให้มอญชนะพม่าและเป็นเครื่ องมือสร้างก าลังใจให้คนไทยที่

                                                           
* ต้นฉบับตัวอักษรเลือนและมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน ดูเพ่ิมเติมในบุษบา ตระกูลสัจจาวัตร (๒๕๒๙: ๑๒๐-๑๒๓) 
** อ่านเพ่ิมเติมในบทที่ ๔ ของกรรณิการ์ สาตรปรุง (๒๕๔๑) 



 ๒๗ 

 

 
 

ปรารถนาจะเห็นสยามชนะศึกพม่าเช่นเดียวกัน ดังนั้นความยิ่งใหญ่ของมอญที่มีเหนือพม่าในเรื่อง

ราชาธิราชประกอบกับไทยต้องท าศึกกับพม่าอยู่บ่อยครั้ง จึงน่าจะเป็นแรงจูงใจส าคัญอีกประการที่ท า

ให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีรับสั่งให้เจ้าพระยาพระคลัง(หน)เป็นผู้อ านวยการแปล

และเรียบเรียงวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชขึ้น  

อย่างไรก็ตาม เจ้าพระยาพระคลัง(หน)ไม่ได้เป็นผู้แปลและเรียบเรียงวรรณกรรมเพียงผู้เดียว 

เนื่องจากการแปลวรรณกรรมสมัยรัชกาลที่ ๑ ผู้แปลกับผู้เรียบเรียงจะเป็นคนละคนกัน หมายความว่า 

ผู้แปลเรื่องราชาธิราชจะรู้ภาษามอญจากต้นฉบับแตกฉานและแปลออกมาเป็นภาษาไทย จากนั้น

เจ้าพระยาพระคลัง(หน)และคณะ ซึ่งเป็นผู้ที่ช านาญภาษาไทยจะน าข้อความที่แปลนั้นมาเรียบเรียงให้

เป็นภาษาร้อยแก้วที่สละสลวย ดังนั้น การแปลวรรณกรรมสมัยดังกล่าวจะแตกต่างไปจากการแปลใน

ความหมายปัจจุบันที่ผู้แปลจะต้องช านาญทั้งภาษาไทยและภาษาต้นฉบับที่แปล ผู้แปลจึงต้องอาศัย

ความรู้ ทักษะและความช านาญในการใช้ภาษา ทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปลเป็นอย่างดี 

เพ่ือให้ผู้แปลสามารถเข้าใจความคิด อารมณ์หรือสิ่งต่าง ๆ จากภาษาต้นฉบับอย่างลึกซ้ึงและถ่ายทอด

เป็นภาษาไทยได้อย่างแนบเนียน (สุพรรณี ปิ่นมณ,ี ๒๕๕๒: ๗)  

อาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)ฉบับตัวเขียน เป็น

วรรณกรรมแปลเรื่องหนึ่งที่แปลกใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุ่งรัตนโกสินทร์ เพราะเป็นวรรณกรรม

แนวสงครามเรื่องแรกที่เรียบเรียงด้วยภาษาร้อยแก้ว ทั้งที่ตามปกติไทยจะแปลและเรียบเรียงงานเขียน

เป็นภาษาร้อยแก้วเฉพาะในงานแนวพระพุทธศาสนาเท่านั้น นอกจากนี้ การแปลเรื่องราชาธิราชใน

สมัยรัชกาลที่ ๑ ยังมีวิธีการแปลที่แตกต่างจากปัจจุบัน เนื่องจากมีทั้งผู้แปลจากภาษามอญเป็น

ภาษาไทย และมีผู้เรียบเรียงให้เป็นภาษาไทยที่สละสลวย  

๑.๓ ความเป็นมาของราชาธิราชฉบับมอญพม่าและราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย 

ราชาธิราชเป็นวรรณกรรมที่กล่าวถึงเรื่องราวสงครามระหว่างมอญกับพม่าในสมัยพระเจ้า

ราชาธิราชเป็นหลัก และยังเป็นวรรณกรรมเอกของพม่า (วิรัช นิยมธรรม, ๒๕๕๒: ๑๑๗) เริ่มแรก

วรรณกรรมเรื่องนี้เรียบเรียงขึ้นด้วยภาษาพม่า ใช้ชื่อวรรณกรรมว่า ราชาธิราชยุทธนา (Razadarit 

Ayedawapon) ต่อมามีผู้คัดลอกด้วยภาษามอญ จนกระทั่งเรื่องราชาธิราชเข้ามามีอิทธิพลในไทย   ซึ่ง

คนไทยรู้จักกันในชื่อว่า “ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)”  



 ๒๘ 

 

 
 

เนื่องจากราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)ได้รับอิทธิพลมาจากราชาธิราชยุทธนาหรือ

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า (Razadarit Ayedawapon) ดังนั้น เพ่ือท าความเข้าใจความเป็นมาของเรื่อง

ราชาธิราช ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงความเป็นมาของราชาธิราชทั้งสองฉบับต่อเนื่องกัน ดังนี้ 

๑.๓.๑ ราชาธิราชฉบับมอญพม่า (Razadarit Ayedawapon) 

 ๑.๓.๒ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย 

๑.๓.๑ ราชาธิราชฉบับมอญพม่า (Razadarit Ayedawpon)  

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าหรือราชาธิราชยุทธนา ผู้แต่งคือพญาทะละ* ขุนนางในราช

ส านักพระเจ้าบุเรงนอง วรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรมแห่งชาติของประเทศ

พม่า (วิรัช นิยมธรรม, ๒๕๕๒: ๑๑๗) เนื้อเรื่องกล่าวถึงสงครามระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกษัตริย์ฝ่าย

มอญและพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องกษัตริย์ฝ่ายพม่าเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่ต้นวงศ์ของพระเจ้าราชาธิราช คือ   

มะกะโทหรือพระเจ้าฟ้ารั่ว ซึ่งเข้ามารับราชการในไทยสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมาได้ตั้งตัวเป็น

ใหญ่ในเมืองเมาะตะมะ เชื้อสายของพระเจ้าฟ้ารั่วครองราชย์สืบมาจนมาถึงสมัยพระเจ้าอู่พระราช

บิดาของพระยาน้อยหรือพระเจ้าราชาธิราช ในสมัยนี้ เมืองมอญเปลี่ยนศูนย์กลางการปกครองจาก

เมืองเมาะตะมะมาที่เมืองพะโค อย่างไรก็ตามพระเจ้าอู่ทรงไม่ชื่นชอบพระยาน้อย ประกอบกับพระ

เจ้าป้าและสมิงมราหูผู้เป็นชู้รักมุ่งชิงราชสมบัติ ท าให้พระยาน้อยเสด็จหนีออกมาจากเมืองพะโคเพ่ือ

มาจัดเตรียมกองทัพที่เมืองตะเกิง และหลังจากทรงปราบปรามพระมหาเทวีกับสมิงมราหูได้ส าเร็จ 

พระองค์จึงได้กลับไปครองราชย์ที่เมืองพะโค สถาปนาเป็นพระเจ้าราชาธิราช ต่อจากนั้นจะเป็นเรื่อง

ศึกสงครามภายในอาณาจักรคือการปราบเมืองขึ้นต่าง ๆ และสงครามระหว่างมอญกับพม่า เรื่องราว

ทั้งหมดจบลงที่ทั้งพระเจ้าราชาธิราชและพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงสงบศึกต่อกันและหันมาบ ารุง

พระพุทธศาสนาแทน 

โครงเรื่องหลักของราชาธิราชฉบับมอญพม่ามีเพียงโครงเรื่องหลักเดียว คือ มุ่งเน้น

น าเสนอการท าสงครามระหว่างมอญกับพม่า แม้จะจบลงด้วยการประนีประนอมกันของทั้ งสองฝ่าย 

                                                           
* ผู้ศึกษาสะกดตามผู้แปลราชาธิราชฉบับมอญพม่า แต่ในวิทยานิพนธ์ของบุษบา ตระกูลสัจจาวัตร (๒๕๒๙) สะกดว่า

พระยาทะละ ซึ่งเป็นขุนนางมอญในสมัยพระเจ้าบุเรงนองและเป็นบุคคลเดียวกันกับที่แต่งเร่ืองราชาธิราชฉบับมอญพม่า 
(Razadarit Ayedawpon) ส่วนพญาทะละนั้นคือกษัตริย์มอญที่ครองราชย์ช่วง พ.ศ. ๒๒๙๐-๒๓๐๐ อันเป็นช่วงหลังจากสมัยพระ
เจ้าบุเรงนองประมาณ ๑๐๐ กว่าปีและมอญเสียเอกราชให้แก่พม่าด้วย 



 ๒๙ 

 

 
 

แต่บทบาทของพระเจ้าราชาธิราชในราชาธิราชฉบับมอญพม่ายังคงโดดเด่นในฐานะของกษัตริย์นักรบ 

ผู้ทรงไว้ซึ่งพระปรีชาสามารถในการท าสงคราม ผู้ประพันธ์ท าให้เห็นจริงด้วยการน าเสนอในรูปของ

เรื่องเล่าแบบพงศาวดารที่ใช้ภาษากระชับกินความลึกซึ้ง (วิรัช นิยมธรรม, ๒๕๕๒: ๑๑๘) 

แต่เดิมนั้น เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าราชาธิราชและกษัตริย์มอญองค์อ่ืน ๆ มีกล่าวไว้

ในรูปของจดหมายเหตุหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ซึ่งเขียนด้วยภาษามอญ ระหว่าง พ.ศ.๒๐๙๔-

๒๑๑๗ พญาทะละขุนนางเชื้อสายมอญในราชส านักพระเจ้าบุเรงนองเป็นผู้น าเอกสารเหล่านั้นมาเรียบ

เรียงเป็นวรรณกรรมภาษาพม่าเรื่อง “ราชาธิราชยุทธนา” (Razadarit Ayedawpon) (บุษบา ตระกูล

สัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๑๙) อย่างไรก็ตามเอกสารทางประวัติศาสตร์ซึ่งเขียนด้วยภาษามอญที่พญาทะละ

ใช้เป็นต้นแบบเพ่ือแปลและเรียบเรียงเป็นเรื่องราชาธิราชยุทธนานั้นได้สูญหายไปแล้ว (บุษบา ตระกูล

สัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๑๙) ราชาธิราชยุทธนาจึงมีความส าคัญมากในฐานะที่อาจถือได้ว่าเป็นเอกสาร

ประวัติศาสตร์ส าคัญเรื่องหนึ่งที่มีผู้ยกย่องมากที่สุด (Shorto, in hall, ed., ๑๙๖๑ : ๖๓, อ้างถึงใน

บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๑๙) เนื่องจากมีอิทธิพลต่อเอกสารประวัติศาสตร์ฉบับอ่ืน ๆ ด้วย 

เช่น พงศาวดารฉบับหอแก้วหรือพระราชพงศาวดารพม่า เอกสารประวัติศาสตร์พม่าที่เขียนด้วย

ภาษาต่างประเทศ (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๑๙-๒๐) 

ราชาธิราชยุทธนาฉบับที่เขียนด้วยภาษาพม่าเป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายในพม่า ส่งผลให้มีผู้คัดลอกต่อกันเรื่อยมาอีกหลายฉบับ (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร , ๒๕๒๙: 

๒๐) จนกระท่ังเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๒๘๓ มีผู้แปลราชาธิราชยุทธนาออกเป็นภาษามอญ สันนิษฐานว่า

ผู้แปลน่าจะเป็นอาจารย์เฟาะ* กวีภิกษุชาวมอญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งภาษามอญและพม่า เนื่องจาก

อาจารย์เฟาะเป็นผู้ที่มีผลงานแปลพงศาวดารพม่าเป็นภาษามอญ ดังปรากฏหลักฐานการแปล

พงศาวดารดังกล่าวที่หอสมุดแห่งชาติ (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๒๐) ความนิยมวรรณกรรม

เรื่องราชาธิราชฉบับภาษามอญมีมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากมีผู้คัดลอกต้นฉบับราชาธิราชฉบับ

ภาษามอญ ซึ่งต้นฉบับภาษามอญที่คัดลอกต่อกันมานั้นน่าจะเป็นฉบับที่มีอิทธิพลต่อราชาธิราชของ

ไทย เพราะในคราวที่มอญแพ้สงครามพม่า มีชาวมอญกลุ่มหนึ่งที่หนีภัยสงครามได้น าราชาธิราชฉบับ

                                                           
* เป็นสมญานามของกวีมอญท่านหนึ่งซึ่งด ารงสมณเพศ ถือก าเนิดในเมืองหงสาวดี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานของนามจริง 

อาจารย์เฟาะมีชีวิตอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๔ (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๓๒: ๑๒๔) 
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ภาษามอญเข้ามาในไทยสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาด้วย และวรรณกรรมฉบับดังกล่าวก็ยังมีผู้คัดลอกต่อ

กันมาอีก จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๑ เจ้าพระยาพระคลัง(หน)เป็นผู้หนึ่งที่น าต้นฉบับนั้นมาใช้เป็นข้อมูลใน

การเรียบเรียงราชาธิราชฉบับตัวเขียนเมื่อพ.ศ. ๒๓๒๘ โดยสรุปแล้ว อาจกล่าวได้ว่าราชาธิราชยุทธนา 

(Razadarit Ayedawapon) ฉบับที่เขียนด้วยภาษาพม่าเป็นวรรณกรรมต้นแบบให้กับราชาธิราชฉบับ

มอญและราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจะถือว่าราชาธิราชยุทธนาคือ

วรรณกรรมต้นแบบของราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)(ฉบับตัวเขียน)  

เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒ มีผู้แปลวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชยุทธนาฉบับมอญพม่าเป็น

ภาษาไทยแล้ว ผู้แปลคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เชี่ยวชาญวรรณกรรมพม่าและภาษาพม่า โดยแปลมาจากต้นฉบับภาษาพม่า

โดยตรง ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงน าราชาธิราชฉบับดังกล่าวมาใช้ศึกษาการปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราชใน

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

สาเหตุที่มีการแปลราชาธิราชยุทธนา เนื่องจากประการแรก ผู้แปลสนใจวรรณกรรม

พม่า และอีกประการหนึ่ง คือราชาธิราชยุทธนาเป็นวรรณกรรมเอกของพม่า และแม้แต่นักวิชาการ

พม่ายังเห็นว่าราชาธิราชยุทธนามีรสและคุณค่าในทางวรรณกรรม เนื่องจากพญาทะละซึ่งเป็น

ผู้ประพันธ์ช านาญทั้งการศึกและกิจในราชส านัก (วิรัช นิยมธรรม, ๒๕๕๒: ๑๑๖) นอกจากนี้

ผู้ประพันธ์ยังมีความละเอียดอ่อน ใช้ภาษากระชับ เดินเรื่องเร้าใจน่าติดตาม* นักวรรณกรรมพม่าจึงยก

ย่องราชาธิราชยุทธนาว่าเป็นทั้งความเรียงที่ดี นิยายที่น่าอ่าน และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ต้อง

ค านึงถึง อีกท้ังเห็นว่าเรื่องราวในราชาธิราชยุทธนานั้นยังเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังจิตส านึกรักชาติ

บ้านเมืองและเสนอแบบอย่างของผู้น าที่ชื่นชมยอดนักรบ ด้วยเหตุนี้ราชาธิราชยุทธนาจึงถูกยกข้ึนเป็น

วรรณกรรมแห่งชาติ (วิรัช นิยมธรรม, ๒๕๕๒: ๑๑๗) จะเห็นว่าแม้แต่ในราชาธิราชยุทธนาก็มีเนื้อหาที่

นักวิชาการเห็นว่ามีประโยชน์ ในแง่การเมืองเช่นเดียวกันกับฉบับตัวเขียนของไทย และมี

ลักษณะเฉพาะจนได้รับการยกย่องให้เป็น“วรรณกรรมแห่งชาติ”  

                                                           
* พม่าเห็นว่างานของพญาทะละนั้นเป็นงานแปลที่วิเศษ ชนิดที่แทบไม่รู้เลยว่าเป็นงานแปล เพราะภาษาและโวหารที่ใช้

ถ่ายทอดกลมกลืนภาษามอญต้นฉบับจนน่าจะถือว่าเป็นงานประพันธ์ภาษาพม่า 
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นอกจากนี้ เรื่องราชาธิราชยุทธนายังเป็นวรรณกรรมเรื่องส าคัญของพม่า เนื่องจากมี

การน าเนื้อเรื่องบางตอนมาเป็นแบบเรียนส าหรับเยาวชนในประเทศพม่า (วิรัช นิยมธรรม, ๒๕๕๐: ๔)  

ได้แก่ แบบเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และแบบเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   

แบบเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบไปด้วย ๒ ตอน ได้แก่ ตอนอาสาพระ

เจ้าฝรั่งมังฆ้อง และตอนมังรายกะยอฉะวาขอดูตัวอุบากอง ตอนอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ตัวละครเอก

ของตอนดังกล่าว คือ สมิงพระราม ซึ่งเป็นทหารเอกของพระเจ้าราชาธิราช แบบเรียนตอนนี้มี

ความส าคัญมาก เพราะเป็นตอนที่แสดงให้เห็น“การสลายส านึกทางเชื้อชาติ” ท าให้มอญกับพม่า

รวมกันมองจีนเป็นศัตรู ดังนั้นราชาธิราชยุทธนาจึงเปรียบเสมือนภาพสะท้อนในยุคที่พม่าขาดผู้น าและ

การตัดตอนบทเรียนก็เป็นตรรกะแห่งการผนวกรวมที่แสดงให้เห็นว่าทั้งมอญและพม่าต่างต้องช่วยกัน

ต้านภัยภายนอกเพ่ือความสงบสุข ส่วนตอนมังรายกะยอฉะวาขอดูตัวอุบากอง อุบากองเป็นนายทหาร

คนส าคัญของพระเจ้าราชาธิราชเช่นเดียวกันกับสมิงพระราม  

ส่วนแบบเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จะเน้นกล่าวถึงพระนางฉิ่งซอบุ ซึ่งเป็น

กษัตรีย์ที่เปี่ยมด้วยเมตตา และทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์ ชาวพม่า

ถือว่าพระนางฉิ่ งซอบุคือวีรกษัตรีย์และเรื่องราวของพระนางก็มีกล่าวไว้ ในแบบเรียนอ่าน

ประวัติศาสตร์เมียนมาและแบบเรียนอ่านภาษาเมียนมา (วิรัช นิยมธรรม, ๒๕๕๑: ๑๘๙)  

  จากที่กล่าวมานั้น จะเห็นว่าวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชยุทธนาหรือราชาธิราชฉบับ

มอญพม่าเป็นวรรณกรรมที่ส าคัญและได้รับความนิยมในประเทศพม่า เนื่องจากมีผู้คัดลอกวรรณกรรม

ทั้งที่เขียนด้วยภาษาพม่าและภาษามอญ อีกทั้งยังคัดเลือกบางตอนมาน าเสนอเป็นแบบเรียน อาจ

กล่าวได้ว่า วรรณกรรมเรื่องดังกล่าวมีอิทธิพลกับผู้อ่านในประเทศพม่าอย่างกว้างขวาง 

๑.๓.๒ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย 

ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)(ฉบับตัวเขียน) หรือราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

เป็นวรรณกรรมร้อยแก้วอิงพงศาวดาร*ของไทยที่แปลและเรียบเรียงมาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์

มอญหลายฉบับ (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๔) เจ้าพระยาพระคลัง(หน) ขุนนางคนส าคัญใน

                                                           
* พงศาวดาร เป็นบันทึกแบบหนึ่ง มีวิธีการเล่าเหตุการณ์โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของเร่ือง เพราะเชื่อว่า

กษัตริย์เป็นผู้บันดาลทุกสิ่งอย่าง ดังนั้น เหตุการณ์ในเร่ืองจะมองจากมุมมองของกษัตริย์เป็นหลัก (นาฏวิภา ชลิตานนท์, ๒๕๒๔) 
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ราชส านักสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ เป็นผู้อ านวยการแปลและเรียบ

เรียงร่วมกับคณะ ประกอบไปด้วย พระยาอินทรอัคคราช พระภิรมรัศมี และพระศรีภูริปรีชา 

วรรณกรรมเรื่องดังกล่าวเรียบเรียงขึ้นตามรับสั่งฯรัชกาลที่ ๑ ดังข้อความที่ว่า 

ศุภมัศดุ พระพุทธศักราช ๒๓๒๘ ปีมะเสงนพศก สมเดจ์พระพุทธเจ้าอยู่หัว เสดจ์
ออกณะพระธินั่งจักระพัตรพิมานในท่ ากลางเสนาพฤกธามาทราชกระวีมนตรีมุขะทัง
ปวงเฝ้าทูลออกทุลีพระบาท จึ่งมีพระราชโองการมานพระบัลทูล โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมตรัสว่าเรื่องราวราชาธิราช ซึ่งฝาหรั่งมังฆ้องแปรรามัญภาษาเปนสยาม
ภาษาถวายสมเดจ์พระอะนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรแปลกเปลี่ยนกับที่ได้ทรง
ฟังสังเกษไว้แต่ก่อน จึ่งทรงพระราชด าริเรื่องทรงแปลงข้อความราชาธิราชภาษา
รามัญออกเปนสยามภาษาใหม่ ข้าพระพุทธิเจ้าพญาพระคลัง พญาอินอัคราช พระ
พิรมรัศมี พระศรีภูริย ข้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระปริหารเรียบเรียงตามเรื่องแล
... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑ มัด๑) 

เนื้อเรื่องในฉบับตัวเขียนจะเริ่มเล่าตั้งแต่เหตุการณ์สมัยมะกะโทหรือพระเจ้าฟ้ารั่วที่

เป็นต้นวงศ์ของพระเจ้าราชาธิราช เรื่อยมาจนถึงสมัยของพระเจ้าราชาธิราชที่เน้นท าศึกกับฝ่ายพม่า 

คือพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง เมื่อสิ้นพระเจ้าราชาธิราชและพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องแล้ว จึงเป็นเรื่องราวในยุคหลัง

คือเชื้อสายของพระเจ้าราชาธิราช ฉบับตัวเขียนของไทยจะผนวกการเล่าเรื่องเหตุการณ์ในสมัยของ

ตะละแม่ท้าวและพระมหาปิฎกธรหรือพระเจ้าธรรมเจดีย์เข้าไปด้วย ซึ่งแตกต่างกับราชาธิราชฉบับ

มอญพม่าท่ีไม่ปรากฏเหตุการณ์ในสมัยตะละแม่ท้าวและพระเจ้าธรรมเจดีย์  

กล่าวได้ว่า โครงเรื่องหลักของราชาธิราชฉบับตัวเขียน ประกอบด้วย ๒ โครงเรื่อง

หลัก ได้แก่ เหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราชทรงท าศึกกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และเหตุการณ์ในสมัย

พระเจ้าธรรมเจดีย์ โครงเรื่องทั้งสองมีความส าคัญใกล้เคียงกันมากท าให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนมิได้

เป็นวรรณกรรมที่มุ่งสดุดีกษัตริย์นักรบเช่นพระเจ้าราชาธิราชแต่ เพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่ ง

เทิดพระเกียรติกษัตริย์ผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างพระเจ้าธรรมเจดีย์อีกด้วย  

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเป็นวรรณกรรมที่แม้จะแปลและเรียบเรียงจากราชาธิราช

ยุทธนาหรือราชาธิราชฉบับมอญพม่า (Razadarit Ayedawpon) แต่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจาก



 ๓๓ 

 

 
 

ราชาธิราชยุทธนาและเรื่องราชาธิราชหลายฉบับที่เขียนด้วยภาษามอญ (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร , 

๒๕๒๙: ภาคผนวก) กล่าวคือราชาธิราชฉบับตัวเขียนมีเนื้อเรื่องครอบคลุมตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าฟ้า

รั่วจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าธรรมเจดีย์ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีเอกสารเรื่องราชาธิราชฉบับใดของพม่าและ

มอญที่แต่งขึ้นก่อน พ.ศ. ๒๓๒๘ มีเนื้อหาครอบคลุมในลักษณะเช่นดังที่กล่าว ดังนั้น เจ้าพระยาพระ

คลัง(หน) จึงน่าจะแปลและเรียบเรียงเรื่องนี้ขึ้นจากเอกสารภาษามอญหลายฉบับ ไม่เพียงแต่มีที่มา

จากราชาธิราชฉบับอาจารย์เฟาะเท่านั้น สันนิษฐานว่าวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชในสังคมไทยน่าจะมี

การแต่งและน าเข้ามาในไทยก่อน พ.ศ. ๒๓๒๘ และอาจมีที่มาจาก ๔ แหล่ง* ดังนี้  

๑. ราชาธิราชยุทธนา (Razadarit Ayedawapon) ของพระยาทะละ  

๒. นิทานธรรมเจดีย์กถา  

๓. เรื่องราชวงศ์หรือพงศาวดารเมืองพะโค ของอาจารย์เฟาะ  

๔. รามัญญุปปัตติทิปกของ a monk of Zinkyaik  

เอกสารทั้ง ๔ เรื่อง อาจเป็นที่มาของราชาธิราชฉบับตัวเขียน และอย่างน้อยที่สุด

ราชาธิราชของไทยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเอกสาร ๒ ฉบับ คือ ราชาธิราชยุทธนา (Razadarit 

Ayedawapon) ของพระยาทะละ และนิทานธรรมเจดีย์กถา (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๑๗-

๑๘)** 

  เรื่องราชาธิราชที่แปลและเรียบเรียงขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ก่อน พ.ศ.๒๓๕๒ อัน

เป็นปีที่รัชกาลที่ ๑ สวรรคต และถือเป็นเรื่องราชาธิราชในยุคแรกของไทย มีอยู่ ๓ ส านวนด้วยกัน 

ได้แก่ (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๑๑๙-๑๓๑) 

  ๑. ราชาธิราชฉบับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท สันนิษฐานว่าพระยาเจ่งเป็น

ผู้แปลขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ก่อน พ.ศ.๒๓๒๘ 

  ๒. ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) พ.ศ. ๒๓๒๘ เป็นฉบับตัวเขียน  

  ๓. ราชาธิราชส านวนสมเด็จพระวันรัตวัดพระเชตุพนฯ แต่งด้วยภาษาบาลี ปัจจุบัน

เอกสารได้สูญหายไปจากเหตุการณ์เพลิงไหม้หอพระสมุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

                                                           
* ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเอกสารทั้ง ๔ ฉบับนี้ที่บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร (๒๕๒๙: ๑๘-๒๔) 
** ดูเพ่ิมเติมในบทที่ ๓ (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙) 
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ความเป็นมาของราชาธิราชในประเทศไทย 

ในหอสมุดแห่งชาติมีต้นฉบับตัวเขียนเรื่องราชาธิราชอยู่หลายฉบับ (บุษบา ตระกูล

สัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๑๔) และมีเอกสารตัวเขียนอยู่ ๒ ฉบับ ซึ่งเป็นฉบับราชาธิราชฉบับกรมพระราชวัง

บวรมหาสุรสิงหนาท คือพงศาวดารมอญราชาธิราช เล่ม ๑ เลขที่ ๔๙/ฆ และเล่ม ๑๗ เลขท่ี ๔๙/ซ ที่

มีเนื้อเรื่องแตกต่างไปจากเอกสารฉบับอ่ืน (กรรณิการ์ สาตรปรุง, ๒๕๔๑: ๔๔-๔๕) แม้ตัวอักษรของ

เอกสารจะเลือนและอ่านได้ยาก แต่เข้าใจได้ว่าเนื้อเรื่องของเอกสารฉบับนี้เล่าไปถึงสมัยมังมณีนิล ซึ่ง

เป็นพระโอรสของพระเจ้าธรรมเจดีย์ขึ้นครองราชย์ (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๑๒๑-๑๒๒) ท า

ให้อนุมานได้ว่าเนื้อเรื่องในราชาธิราชฉบับกรมพระราชวังบวรฯมีความยาวมากกว่าราชาธิราชฉบับ

เจ้าพระยาพระคลัง(หน)(ฉบับตัวเขียน) 

  ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)ท่ีเป็นเอกสารตัวเขียนมีอยู่หลายฉบับเช่นกัน 

แต่ฉบับที่มีเนื้อเรื่องจบสมบูรณ์มีเพียง ๓ ฉบับเท่านั้น คือ พงศาวดารมอญเลขที่ ๔๙, พงศาวดารมอญ

เลขที ่๔๙/ษ และพงศาวดารมอญเลขที่ ๐๐๑.๕/๓๘ ก (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๑๔) 

  อย่างไรก็ตาม แม้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนในหอสมุดแห่งชาติจะปรากฏหลายฉบับ 

แต่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนที่นักวิชาการ ได้แก่ บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และ

กรรณิการ์ สาตรปรุง น ามาใช้ศึกษา คือ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเลขที่ ๔๙ เนื่องจากเป็นฉบับที่มีเนื้อ

เรื่องสมบูรณ์ ตัวอักษรอ่านง่าย และมีความชัดเจนกว่าฉบับอ่ืน ๆ (กรรณิการ์ สาตรปรุง, ๒๕๔๑: ๕๕; 

ราชาธิราชฉบบัภาษามอญ 

ราชาธิราชฉบบักรมพระราชวัง
บวรมหาสุรสิงหนาท 

ราชาธิราชฉบบัเจ้าพระยา
พระคลัง(หน)(ฉบับตัวเขียน) 

ราชาธิราชฉบบัมอญพม่า 

ราชาธิราชส านวนสมเด็จพระวัน
รัตวัดพระเชตุพนและฉบบัอ่ืนๆที่
คัดลอกจากฉบับเจ้าพระยาพระ

คลัง(หน)(ฉบับตัวเขียน) 
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บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๑๖; สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, ๒๕๓๕: ๑๒) ด้วยเหตุนี้ ในวิทยานิพนธ์

ฉบับนี้ ผู้ศึกษาจะใช้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเลขที่ ๔๙ เช่นเดียวกัน 

ส่วนราชาธิราชส านวนสมเด็จพระวันรัตวัดพระเชตุพนฯหรือมหายุทธการวงศ์ 

(กรรณิการ์ สาตรปรุง, ๒๕๔๑ : ๔๖) เป็นเอกสารอิงพงศาวดารที่แต่งด้วยภาษาบาลี เรื่องมหายุทธการ

วงศ์เป็นพงศาวดารไทยที่คู่กับจุลยุทธการวงศ์ สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงอธิบายถึง

เอกสารมหายุทธการวงศ์และจุลยุทธการวงศ์ไว้ในค าน าของหนังสือจุลยุทธการวงศ์ พ.ศ.๒๔๖๓ (จุล

ยุทธการวงศ์ฉบับความเรียง(ตอนต้น) เรื่องพระร่วงสุโขทัย ; จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ และเทศนาจุล

ยุทธการวงศ.์, ๒๕๕๔: (๔)) ว่า 

เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ.๒๔๖๐...พระยาปริยัติธรรมธาดา(แพ ตาละลักษมณ์)ไป
พบหนังสือมหายุทธการวงศ์กับจุลยุทธการวงศ์รวมกันอยู่ห่อ ๑ แต่หนังสือมหา
ยุทธการวงศ์มีเพียง ๔ ผูก หนังสือจุลยุทธการวงศ์มีผูก ๑ ไม่ครบคัมภีร์บริบูรณ์ทั้ง ๒ 
เร่ือง... 

เมื่อได้หนังสือมาพิจารณา ได้ความว่าหนังสือมหายุทธการวงศ์แลจุล
ยุทธการวงศ์นี้สมเด็จพระวันรัตนวัดพระเชตุพน องค์ที่เป็นอาจารย์ของสมเด็จกรม
พระปรมานุชิตฯ เป็นผู้แต่งทั้ง ๒ คัมภีร์ คัมภีร์มหายุทธการวงศ์ ว่าด้วยพงศาวดาร
มอญเร่ืองราชาธิราช เป็นหนังสือ ๑๐ ผูกจบ... 

ปัจจุบันราชาธิราชส านวนนี้ได้สูญหายไปแล้วจากเหตุการณ์เพลิงไหม้หอพระสมุด

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๑๒๔)  

อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาความเป็นมาของวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

ท าให้ทราบว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) เป็นฉบับที่มีการคัดลอกสืบต่อกัน

มามากกว่าฉบับอ่ืน* ดังนั้น จึงน่าเชื่อว่าราชาธิราชฉบับนี้มีอิทธิพลมากที่สุดในสมัยต้นรัตนโกสินทร์  

 กล่าวโดยสรุปแล้ว การศึกษาภูมิหลังของราชาธิราชฉบับมอญพม่าและราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียน ทั้งด้านประวัติศาสตร์มอญที่ปรากฏในวรรณกรรม ด้านการแปลวรรณกรรมต่างชาติในสมัย

                                                           
* ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ยังมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมมอญด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีผู้แปลราชาธิราชฉบับ

เจ้าพระยาพระคลัง (หน)เป็นภาษามอญ เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๕๓ เ รียกราชาธิราชฉบับนี้ ว่ า  “ราชาธิราชฉบับปากลัด”                     
(บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๑๒๖) 
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รัชกาลที่ ๑ และด้านความเป็นมาของเรื่องราชาธิราช ท าให้ทราบว่าเรื่องราชาธิราชฉบับตัวเขียนเป็น

วรรณกรรมอิงพงศาวดารที่ไทยได้รับอิทธิพลจากราชาธิราชฉบับมอญพม่า โดยน าเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์มอญมาร้อยเรียงเป็นวรรณกรรม ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจึงไม่ได้เป็นเพียงวรรณกรรม

แปลจากต่างชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องที่ปรับการน าเสนอให้เ ข้ากับสังคมไทย โดยยังรักษา

สาระส าคัญของเรื่องราชาธิราชฉบับมอญพม่า ซึ่งเป็นเรื่องสงครามระหว่างมอญกับพม่าในสมัยพระ

เจ้าราชาธิราชไว้เช่นเดิม 

๒.ภูมิหลังของราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

หลังจากที่เจ้าพระยาพระคลัง(หน)แปลและเรียบเรียงเรื่องราชาธิราชฉบับตัวเขียนขึ้นในไทย

เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๘ และมีผู้คัดลอกฉบับตัวเขียนสืบต่อกันมา จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วิทยาการการพิมพ์ในไทยเจริญก้าวหน้ามากขึ้น จึงปรับเปลี่ยนมา

มาเป็นการเผยแพร่ในรูปของสิ่งพิมพ์ ในเบื้องต้นจึงขอท าความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิหลังของวรรณกรรม

เรื่องราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ทั้งด้านประวัติการพิมพ์ และความเป็นมาของวรรณกรรม ดังนี้ 

๒.๑ ประวัติความเป็นมาของการพิมพ์ในประเทศไทย 

๒.๒ ความเป็นมาของราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

๒.๑ ประวัติความเป็นมาของการพิมพ์ในประเทศไทย 

ประวัติศาสตร์การพิมพ์หนังสือในประเทศไทยเท่าที่มีหลักฐานจากการค้นคว้าปรากฏเมื่อ

พ.ศ. ๒๒๐๕ ตรงกับสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ช่วงเวลานั้นมีบาทหลวงจากประเทศ

ฝรั่งเศสชื่อลาโน (Mgr Laneau) เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนา (อ าไพ จันทร์จิระ, ๒๕๑๕: ๔๔) และได้

พิมพ์ค าสอนคริสต์ศาสนาไว้หลายเล่ม อีกท้ังจัดตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในสยาม ท าให้สมเด็จพระนารายณ์ทรง

สนพระทัยถึงกับให้จัดตั้งโรงพิมพ์ที่เมืองลพบุรี (ฟ.ฮีแลร์, ๒๕๑๒: ๓๖) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการพิมพ์

หนังสือในรัชสมัยดังกล่าวจริง แต่ปัจจุบันหลักฐานต่าง ๆ ได้สูญหายไปแล้ว เพราะหนังสือของเหล่ามิ

ชชั่นนารีถูกท าลายมาหลายครั้งแล้ว รวมถึงการเสียกรุงครั้งที่ ๒ ในสมัยอยุธยาพม่าได้เผาท าลาย

เอกสารท าให้ไม่เหลือหลักฐานมาถึงปัจจุบัน (อ าไพ จันทร์จิระ, ๒๕๑๕: ๔๘) 

 ต่อมาสมัยธนบุรีถึงรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการพิมพ์

หนังสือสอนศาสนาอีกครั้งเมื่อบ้านเมืองเป็นปกติ แต่ไม่ได้ใช้อักษรไทยในการพิมพ์ ยังคงใช้อักษรโรมัน
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ในการพิมพ์หนังสืออยู่ เหตุนี้จึงเป็นไปได้ว่าที่มีการคัดลอกวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชต่อกันมา ด้วย

ลายมือลงใบลานหรือสมุดไทยด าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ โดยไม่ได้ตีพิมพ์เป็นเล่มด้วยวิทยาการการ

พิมพ์ คงเป็นเพราะไม่สะดวกเท่ากับการคัดลอกด้วยลายมือ ดังนั้นเมื่อหมอบรัดเลน าอักษรไทยและ

แท่นพิมพ์จากสิงคโปร์*เข้ามาในไทยเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๗๘ และปรับปรุงอักษรไทยที่จะใช้พิมพ์ให้

สละสลวยยิ่งขึ้น รวมถึงการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงสนับสนุนการ

พิมพ์ โดยทรงจ้างโรงพิมพ์หมอบรัดเลให้จัดพิมพ์พระบรมราชโองการประกาศห้ามสูบฝิ่น ๙,๐๐๐ 

ฉบับ เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๒ เนื่องจากทรงเห็นว่าสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนของ

ประชาชนต่อไปในภายหน้า (อ าไพ จันทร์จิระ, ๒๕๑๕: ๖๔) จึงท าให้การพิมพ์ในสยามได้รับความ

นิยมในเวลาต่อมา 

 อย่างไรก็ตาม แม้การจัดพิมพ์จะเริ่มต้นขึ้นในวังหลวง จากการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงให้โรงพิมพ์บรัดเลจัดพิมพ์พระบรมราชโองการประกาศห้ามสูบฝิ่น แต่พระองค์ไม่ได้ทรง

จัดตั้งโรงพิมพ์ขึ้นเป็นของหลวง ผู้ที่ริเริ่มกิจการการพิมพ์ในไทยอย่างแท้จริง คือ พระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ (ถุงเงิน พุทธสรณ์, ๒๕๕๖: ๑๒๓) พระองค์ทรงสนพระทัยกิจการการ

พิมพ์ตั้งแต่สมัยยังทรงผนวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องจากทรงเห็นว่ามิชชันนารีพิมพ์หนังสือเพ่ือ

เผยแพร่คริสต์ศาสนา พระองค์จึงทรงมีพระราชประสงค์จะพิมพ์ค าสอนทางพระพุทธศาสนาบ้าง

เช่นกัน เพ่ือเตรียมพร้อมปรับตัวให้ทันกับวัฒนธรรมของชาวตะวันตกที่จะเข้ามาในสยาม ด้วยเหตุนี้ 

พระองค์ทรงโปรดให้สั่งเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ภาษาไทยแท้ที่หมอบรัดเลหล่อตัวพิมพ์

ภาษาไทยขึ้นส าเร็จเป็นครั้งแรกในสยามเม่ือ พ.ศ.๒๓๘๔ มาตั้งไว้ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ๑ เครื่อง (อ าไพ 

จันทร์จิระ, ๒๕๑๕: ๖๕) ครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์แล้ว พระองค์ยัง

ทรงสนับสนุนกิจการการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีรับสั่งให้จัดตั้งโรงพิมพ์ในวังหลวง ชื่อ “โรงพิมพ์

อักษรพิมพการ” แต่โรงพิมพ์ดังกล่าวถูกยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๓ (อ าไพ จันทร์จิระ, ๒๕๑๕: ๑๓๔) 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพราะประสบกับปัญหาการขาดทุน  

                                                           
* ที่จริงตัวพิมพ์ไทยได้ถือก าเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๒ นางแอน จัดสันเป็นผู้คิดค้นขึ้น ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก

ช่างชาวอเมริกัน แต่ตัวพิมพ์นี้อยู่ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ต่อมาเมื่อเกิดสงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าขึ้น นางจัดสันได้ส่ง
ตัวพิมพ์และแท่นพิมพ์ไปไว้ที่สิงคโปร์ หมอบรัดเลที่เดินทางมาสิงคโปร์เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๘ เพ่ือเผยแพร่คริสตศาสนาก็ได้น าตัวพิมพ์
และแท่นพิมพ์เข้ามาในสยามด้วย 
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กิจการการพิมพ์ในไทยเจริญรุ่งเรืองขีดสุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๕ เนื่องจากพระองค์ทรงให้เสรีภาพในการพิมพ์หนังสือ จึงท าให้เกิดโรงพิมพ์เอกชนหลาย

แห่งทั้งของคนไทย คนจีน คนฝรั่ง และคนญี่ปุ่น (อ าไพ จันทร์จิระ, ๒๕๑๕: ๑๐๖) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือ

วัตถุประสงค์ส าหรับการค้าเป็นส าคัญ นอกจากจะปรากฏโรงพิมพ์หลายแห่งแล้ว ในด้านการพิมพ์

หนังสือปรากฏว่าสมัยนี้มีการพิมพ์หนังสือหลากหลายประเภททั้งต าราเรียน วิทยาศาสตร์ วรรณกรรม 

ประวัติศาสตร์ เป็นต้น โดยเฉพาะการพิมพ์หนังสือประเภทวรรณกรรมพบว่าในสยามน่าจะนิยมอ่าน

หนังสือจากโรงพิมพ์ของหมอบรัดเล เนื่องจากโรงพิมพ์ดังกล่าวจัดตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่

สมัยรัชกาลที่ ๓ และได้รับความเชื่อถือจากผู้อ่าน ดังจะเห็นว่าโรงพิมพ์บรัดเลจัดพิมพ์หนังสือมาอย่าง

สม่ าเสมอ แม้จะเปลี่ยนกิจการจากการพิมพ์หนังสือพิมพ์มาเป็นการพิมพ์หนังสือวิชาการและวรรณคดี 

(อ าไพ จันทร์จิระ, ๒๕๑๕: ๙๙,๑๔๘) เช่น จัดพิมพ์เรื่องสามก๊ก เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๘ โดยมีผู้สั่งจองตั้งแต่ 

พ.ศ.๒๔๐๗ จัดพิมพ์เรื่องเลียดก๊ก เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๓ จัดพิมพ์เรื่องไซ่จิ้น เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๖ จัดพิมพ์เรื่อง

ราชาธิราช เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๓ เป็นต้น  

กล่าวโดยสรุปแล้ว การพิมพ์ในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ระยะเริ่มแรกของการพิมพ์ในสยามจะเป็นการพิมพ์ประกาศต่าง ๆ แต่

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงให้เสรีภาพในการพิมพ์หนังสือ 

นับจากนั้นกิจการการพิมพ์ในสยามก็เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และปรากฏว่ามีการพิมพ์หนังสือ

หลากหลายประเภท อาทิ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รวมถึงการจัดพิมพ์วรรณกรรม

เรื่องราชาธิราชขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๓ อีกด้วย 

๒.๒ ความเป็นมาของราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เป็นวรรณกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากราชาธิราชฉบับตัวเขียน หรืออาจ

กล่าวได้ว่าเป็นราชาธิราชฉบับตัวเขียนที่เผยแพร่ด้วยวิทยาการการพิมพ์ ซึ่งมีการปรับรายละเอียดบาง

ประการก่อนจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๓ แต่ไม่มากนัก กล่าวคือ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะ

ด าเนินเรื่องตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว พระเจ้าราชาธิราช และหลังสมัยพระเจ้าราชาธิราช คือ สมัยพระ

เจ้าธรรมเจดีย์ อีกทั้งยังมีโครงเรื่องหลักเหมือนกับราชาธิราชฉบับตัวเขียน ซึ่งประกอบไปด้วย

เหตุการณ์ส าคัญ ๒ เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์สงครามระหว่างมอญกับพม่าในสมัยพระเจ้าราชาธิราช 

และเหตุการณ์สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์  
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ส่วนที่แตกต่างออกไป ได้แก่ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มีลักษณะเป็นบันเทิงคดีมากกว่าจะเป็น

วรรณกรรมอิงพงศาวดารเช่นราชาธิราชฉบับตัวเขียน (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๙๒) ส่งผลให้

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ได้ใช้โครงเรื่องแบบพงศาวดารเพ่ือเน้นเล่าเฉพาะเรื่องราวของกษัตริย์อีก

ต่อไป แต่มีการปรับโครงเรื่องให้เป็นเรื่องแบบบันเทิงคดี ด้วยการเพ่ิมเติมเหตุการณ์ที่สร้างความระทึก

ใจในสมัยพระเจ้าราชาธิราช และเพ่ิมบทบาทของตัวละครให้มีมิติทางอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น 

รวมถึงการปรับบทจบเรื่องเพ่ือให้ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จบเรื่องแบบมีความสุข  

ในด้านที่มาของฉบับตัวพิมพ์นั้นมีนักวิชาการสันนิษฐานถึงท่ีมาของฉบับช าระก่อนตีพิมพ์นี้อยู่ 

๓ ท่านด้วยกัน ได้แก่ บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร (๒๕๒๙), สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (๒๕๓๕) และนิยะดา 

เหล่าสุนทร (๒๕๔๔) 

บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร (๒๕๒๙) เสนอว่า “การพิมพ์เรื่องราชาธิราชขึ้นนี้ผู้จัดพิมพ์ได้ใช้

ต้นฉบับจากฉบับตัวเขียน โดยที่ไม่ทราบชื่อผู้ช าระ” (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๖๗) จึงมี

ความเป็นไปได้ว่า ประการแรก ต้นฉบับตัวเขียนที่คัดลอกก่อนน ามาช าระ เป็นฉบับที่คัดลอกสมัย

รัชกาลที่ ๔ โดยพิจารณาจากอักขรวิธีและรายชื่ออาลักษณ์ในฉบับคัดลอกเลขที่ ๔๙/ษ (บุษบา 

ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๑๕) ประการที่สองผู้ช าระคงจะเป็นขุนนางคนใดคนหนึ่งซึ่งรับราชการใน

ระหว่างรัชกาลที่ ๓ จนถึงรัชกาลที่ ๕ และคงมิใช่ขุนนางระดับต่ า การช าระนั้นคงกระท าขึ้นใน

ระหว่างรัชกาลที่ ๔ ถึงต้นรัชกาลที่ ๕ ก่อน พ.ศ. ๒๔๒๓ (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๖๘) โดย

สรุปแล้ว บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร (๒๕๒๙) เสนอว่า โรงพิมพ์หมอบรัดเลน าราชาธิราชฉบับที่อาจ

ช าระในสมัยรัชกาลที่ ๔ หรือ ๕ มาจัดพิมพ์เป็นเล่มเม่ือ พ.ศ.๒๔๒๓  

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (๒๕๓๕) เสนอว่า ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปรากฏเรื่องราชาธิราชซึ่งเป็น

ฉบับหลวง เชื่อว่าเป็นราชาธิราชฉบับรัชกาลที่ ๕ ซึ่งพระองค์โปรดเกล้าฯให้กรมพระอาลักษณ์

รวบรวมแต่งใน พ.ศ. ๒๔๑๒ และฉบับช าระดังกล่าวน่าจะเป็นรากฐานให้แก่โรงพิมพ์บรัดเลในการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนั้น ตามความคิดเห็นข้างต้น โรงพิมพ์หมอบรัดเลน าราชาธิราชฉบับที่ช าระในสมัย

รัชกาลที่ ๕ มาจัดพิมพ์เป็นเล่มเม่ือ พ.ศ.๒๔๒๓  



 ๔๐ 

 

 
 

นิยะดา เหล่าสุนทร (๒๕๔๔ : ๔๕-๔๖) เสนอว่า กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ*เป็นผู้ช าระเรื่อง

ราชาธิราชเสร็จสิ้นก่อน พ.ศ.๒๔๑๒ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ก่อนที่โรงพิมพ์หมอบรัดเลจะน าฉบับดังกล่าว

มาจัดพิมพ์เป็นเล่มเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๓ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยอ้างอิงหลักฐานที่ปรากฏในจดหมายเหตุ

รัชกาลที่ ๔ ที่กล่าวถึงกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณว่า “ได้เป็นผู้ก ากับอาลักษณให้เขียนราชพงษาวดาร

เรื่องราชาธิราชทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย” ดังนั้น ตามความคิดเห็นข้างต้น โรงพิมพ์หมอบรัดเลน า

ราชาธิราชฉบับที่กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณช าระในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๒ มาจัดพิมพ์เป็น

เล่มเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๓ 

อย่างไรก็ตาม กรมศิลปากร ระบุอย่างกว้าง ๆ โดยไม่ระบุว่าต้นฉบับที่น ามาใช้ตีพิมพ์เป็น

ฉบับที่คัดลอกในสมัยใด เพียงแต่เสนอว่า หมอบรัดเลน าต้นฉบับจากสมุดไทยจ านวน ๒๐ เล่มมา

เรียงพิมพ์ เรียกชื่อหนังสือว่า “พระเจ้าราชาธิราช” (เจ้าพระยาพระคลัง(หน),๑๒๔๒: ปกใน, อ้างถึงใน 

เจ้าพระยาพระคลัง (หน), ๒๕๔๖: ๓)  

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มีที่มาจากฉบับตัวเขียนโดยตรง แต่อาจจะไม่

ทราบแน่ชัดว่าฉบับที่น ามาใช้ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๓ นั้น เป็นฉบับใด และใครเป็นผู้ตรวจสอบ

ช าระ อย่างไรก็ตาม นับได้ว่าฉบับตีพิมพ์นี้มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชทุกฉบับในสังคมไทย

ที่ตีพิมพ์หลัง พ.ศ.๒๔๒๓ เนื่องจากมีการจัดพิมพ์อยู่อย่างสม่ าเสมอตั้งแต่ฉบับ พ.ศ.๒๔๒๓ จนกระทั่ง

ปัจจุบัน คือ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๖ ดังที่ผู้ศึกษาน าเสนอในตารางต่อไปนี้  

ตารางที่ ๑ จ านวนคร้ังที่จัดพิมพ์เร่ืองราชาธิราชฉบับตวัพิมพ์ 

ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ส านักพิมพ์ คร้ังที่
พิมพ์ 

ปีที่พิมพ ์

๑. ราชาธิราช โรงพิมพ์บรัดเล ๑ ๒๔๒๓ 
๒.ราชาธิราช โรงพิมพ์บางคอแหลม

(หมอสมิท) 
ไม่ระบ ุ ก่อน ๒๔๒๕ 

๓. ราชาธิราช วัดเกาะ ไม่ระบ ุ ๒๔๓๒ 

                                                           
* กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าสิงหรา ทรงเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๓ กับเจ้า

จอมมารดาคล้าย ทรงประสูติเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๙ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อพ.ศ. ๒๔๐๙ ได้ทรงก ากับกรมพระอาลักษณ์ และใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงกรมเป็นกรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ และกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ตามล าดับ พระองค์สิ้นพระชนม์
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ และทรงเป็นต้นสกุลสิงหรา (นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๔๔: เชิงอรรถ น.๔๖) 



 ๔๑ 

 

 
 

ตารางที่ ๑ จ านวนคร้ังที่จัดพิมพ์เร่ืองราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ (ต่อ) 

ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ส านักพิมพ์ คร้ังที่
พิมพ์ 

ปีที่พิมพ ์

๔. ราชาธิราช โรงพิมพ์บ ารุงนุกูลกิจ ๑ ๒๔๔๕ 

๕. ราชาธิราช โรงพิมพ์พานิชศุภผล ไม่ระบ ุ ๒๔๕๘ 

๖. ราชาธิราช ฉบับหอสมุด ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ๒๔๗๒ 
๗. พระราชพงศาวดารรามัญ  เรื่ อ ง 
ราชาธิราช 

บริการบริษัทบริการสรรพ
กิจ 

ไม่ระบ ุ ๒๔๘๙ 

๘.พระราชพงศาวดารรามัญ  เ รื่ อ ง 
ราชาธิราช 

องค์การค้าของคุรุสภา ไม่ระบ ุ ๒๔๙๖ 

๙. ราชาธิราช โรงพิมพ์ไทยหัตถการพิมพ ์ ๑ ๒๔๙๗ 
๑๐. พระราชนิพนธ์เร่ืองราชาธิราช* พระนคร ไม่ระบ ุ ๒๔-- 

๑๑. ราชาธิราช ฉบับหอสมุดแห่งชาติ  ศิลปาบรรณาคาร ไม่ระบ ุ ๒๕๐๒ 

๑๒. ราชาธิราช ฉบับหอสมุดแห่งชาติ  ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ๒๕๐๒ 
๑๓. ราชาธิราช ฉบับหอสมุดแห่งชาติ  ศิลปาบรรณาคาร ไม่ระบ ุ ๒๕๐๔ 

๑๔. ราชาธิราช ฉบับหอสมุดแห่งชาติ  ศิลปาบรรณาคาร ไม่ระบ ุ ๒๕๐๕ 
๑๕. ราชาธิราช ฉบับหอสมุดแห่งชาติ  คลังวิทยา ไม่ระบ ุ ๒๕๐๗ 

๑๖. ราชาธิราช ฉบับหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ๔ ๒๕๐๙ 
๑๗. ราชาธิราช ฉบับหอสมุดแห่งชาติ ศิลปาบรรณาคาร ๔ ๒๕๐๙ 

๑๘. ราชาธิราช ฉบับหอสมุดแห่งชาติ ประจักษ์วิทยา ไม่ระบ ุ ๒๕๐๙ 
๑๙. ราชาธิราช ฉบับหอสมุดแห่งชาติ  ศิลปาบรรณาคาร ๕ ๒๕๑๒ 

๒๐. ราชาธิราช ฉบับหอสมุดแห่งชาติ คลังวิทยา ๑๐ ๒๕๑๓ 

๒๑. ราชาธิราช ฉบับหอสมุดแห่งชาติ บรรณาคาร ๑๑ ๒๕๑๓ 

๒๒. ราชาธิราช ฉบับหอสมุดแห่งชาติ แพร่พิทยา ๑๑ ๒๕๑๕ 
๒๓. ราชาธิราช  บรรณกิจ ๑๑ ๒๕๒๐ 

๒๔. ราชาธิราช ไทยร่วมเกล้า ๑๓ ๒๕๒๙ 
๒๕. ราชาธิราช โรงพิมพ์ข่าวทหารอากาศ

ดอนเมือง 
ไม่ระบ ุ ๒๕๓๔ 

                                                           
* ต้นฉบับไม่ได้ระบุว่าแต่งในปีพ.ศ.ใด และไม่ทราบว่าเป็นรับสั่งของผู้ใดหรือใครเป็นผู้เรียบเรียง ฉบับที่ผู้ศึกษาค้นพบ

นั้นกล่าวไว้ว่าเป็นฉบับจบบริบูรณ์ แต่เนื้อเร่ืองมีเพียงเร่ืองราวของมะกะโทไปจนถึงจับตัวสมิงมราหูได้เท่านั้น  นอกจากนี้ เนื้อหา
และส านวนภาษาคล้ายกับที่ปรากฏฉบับโรงพิมพ์บรัดเล อาจมีแตกต่างในเร่ืองของตัวสะกดบ้างในบางแห่ง 



 ๔๒ 

 

 
 

ตารางที่ ๑ จ านวนคร้ังที่จัดพิมพ์เร่ืองราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ (ต่อ) 

ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ส านักพิมพ์ คร้ังที่
พิมพ์ 

ปีที่พิมพ ์

๒๖. ราชาธิราช  ศิลปาบรรณาคาร ๑๘ ๒๕๔๔ 

๒๗. วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (หมวด
บันเทิงคดี) ราชาธิราช 

กรมศิลปากร ๑๖ ๒๕๔๖ 

๒๘. ราชาธิราช เพชรกะรัต ไม่ระบ ุ ๒๕๕๔ 
๒๙. ราชาธิราช  ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ ๑ ๒๕๕๖ 

๓๐. ราชาธิราช ฉบับหอสมุดแห่งชาติ  ศิลปาบรรณาคาร ๕ ไม่ระบ ุ
 

ตารางข้างต้น จะเห็นว่ามีการจัดพิมพ์เรื่องราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มาหลายครั้ง ซึ่งฉบับ

ตัวพิมพ์ในแต่ละปีล้วนน าฉบับที่โรงพิมพ์บรัดเลตีพิมพ์ครั้งแรกเม่ือ พ.ศ.๒๔๒๓ มาจัดพิมพ์อีกครั้ง โดย

มีการปรับภาษาไปตามยุคสมัย (บุษบา ประภาสพงศ,์ ๒๕๔๔: ๒๒) ด้วยเหตุนี้ จึงปรากฏว่านักวิชาการ

ที่ศึกษาราชาธิราชฉบับตัวเขียนเปรียบเทียบกับฉบับตัวพิมพ์ ได้แก่ บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร (๒๕๒๙) 

และสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (๒๕๓๕) ได้น าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ฉบับที่สามารถค้นหาได้สะดวกมาใช้

เป็นตัวแทนในการศึกษา ดังปรากฏว่า บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร (๒๕๒๙ : ๖๗) ใช้ฉบับตัวพิมพ์ พ.ศ.

๒๕๑๒ ในการศึกษา และสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (๒๕๓๕ : ๒๐) ใช้ฉบับตัวพิมพ์ พ.ศ.๒๕๒๐ ใน

การศึกษา ส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาจะใช้ฉบับตัวพิมพ์ พ.ศ.๒๕๔๖ ในการศึกษา เนื่องจาก

เป็นฉบับที่มีข้อมูลแสดงให้เห็นชัดเจนว่ากรมศิลปากรน าฉบับตัวพิมพ์ พ.ศ.๒๔๒๓ มาจัดพิมพ์  

๓.ภูมิหลังของบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง  

 ละครพันทางเป็นละครที่ถือก าเนิดขึ้นช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๔ และมีการแสดงอย่างจริงจังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

ผู้ให้ก าเนิดคือเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง (เพ็ง เพ็ญกุล) หรือเจ้าคุณมหินทรศักดิ์ ซึ่งมีคณะละคร

ส่วนตัวมาตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่ ๔ (เสาวณิต วิงวอน, ๒๕๕๕: ๑๐๑) คณะละครของเจ้าพระยา     

มหินทรศักดิ์ธ ารงมีหลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) เป็นผู้ประพันธ์บทละครประจ าคณะละคร 

แต่เดิมการแสดงละครก่อนสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ จะเป็น

แบบละครร า ซึ่งประกอบด้วยละครในและละครนอก ละครในคือละครหญิงล้วนที่แสดงเฉพาะใน

พระราชวัง และละครนอกคือละครชาวบ้านและเดิมใช้ผู้ชายแสดงล้วน ต่อมาเมื่อรัชกาลที่ ๔ ทรง



 ๔๓ 

 

 
 

อนุญาตให้เจ้านายและขุนนางเป็นเจ้าของคณะละคร และให้น าการแสดงละครหญิงที่แต่เดิมมีเฉพาะ

ในวังออกมาแสดงนอกวังได้ ส่งผลให้ระยะต่อมา โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็นยุคสมัยที่การแสดงละครได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย (สุรพล วิรุฬหรักษ์

, ๒๕๔๓: ๑๙๘) การละครสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงมีทั้งการรักษาการแสดงตามแบบแผนดั้งเดิม และมี

วิวัฒนาการด้านการแสดง เพราะอิทธิพลจากต่างชาติและการพัฒนาประเทศ รวมถึงกษัตริย์ทรงให้

อิสระกับเจ้านายและขุนนางด้านการจัดแสดงละคร จึงท าให้เกิดละครหลากหลายประเภทมากขึ้น    

(สุรพล วิรุฬหรักษ์, ๒๕๔๓: ๒๐๖) หนึ่งในนั้นคือการแสดงละครพันทาง 

ละครพันทางเป็นละครแนวใหม่ที่มีวิธีการแสดงแตกต่างไปจากการแสดงละครรูปแบบอ่ืน ๆ 

ในยุคสมัยเดียวกัน อีกท้ังเรื่องที่น ามาใช้แสดงละครมักจะน ามาจากวรรณกรรมต่างชาติ ซึ่งวรรณกรรม

เรื่องราชาธิราชเป็นวรรณกรรมต่างชาติเรื่องหนึ่งที่เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงน ามาปรับเปลี่ยนเป็น

บทละครส าหรับใช้แสดง จะเห็นว่าในสังคมไทยไม่เพียงแต่จะปรากฏเรื่องราชาธิราชในรูปแบบ

วรรณกรรมร้อยแก้วเท่านั้น แต่ยังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราชเป็นกลอนบทละคร ซึ่งแตกต่างไป

จากราชาธิราชฉบับตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์ทั้งด้านรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการน าเสนออย่าง

ชัดเจน ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจภูมิหลังของละครพันทางเรื่องราชาธิราช ทั้งด้านผู้ให้

ก าเนิดละครพันทาง และด้านการแสดงละครพันทาง ดังนี้ 

 ๓.๑ ชีวประวัติของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง  

 ๓.๒ ความเป็นมาของละครพันทางเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

๓.๓ ลักษณะส าคัญของละครพันทางเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

๓.๑ ชีวประวัติของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเป็นคนแรกที่คิดประดิษฐ์ละครพันทางขึ้น ชื่อเดิมของท่าน คือ 

เพ็ง เพ็ญกุล เกิดวัน เดือน ปีใดไม่ทราบแน่ชัด เป็นบุตรคนที่ ๕ ของหลวงจินดาพิจิตรและบุตรี

กรมการเมืองเพชรบุรี (สุรพล วิรุฬหรักษ์, ๒๕๔๓: ๒๓๓) บิดาของท่านสืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยา

พระคลัง(ฉิม) เสนาบดีจตุสดมภ์กรมท่าในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยา (สุพิชฌาย์ นพ

วงศ์ ณ อยุธยา, ๒๕๔๖: ๑๖) นอกจากนี้ บิดาของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงยังเคยรับใช้ใกล้ชิด

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ (ต่อมาคือรัชกาลที่ ๔) จึงเป็นเหตุให้เจ้าฟ้ามงกุฎทรงพระเมตตา

และรับเป็นบุตรบุญธรรมเมื่ออายุ ๑๓ ปี (สุรพล วิรุฬหรักษ์, ๒๕๕๔: ๑๖) ต่อมาเมื่อเจ้าฟ้ามงกุฎขึ้น
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ครองราชย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายเพ็ง เป็นเจ้าหมื่นสรรเพชรภักดี ซึ่งขณะที่ด ารงต าแหน่ง

ดังกล่าว เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงได้ใช้เวลาว่างราชการจัดแสดงละคร (สุรพล วิรุฬหรักษ์, ๒๕๔๓: 

๒๓๓) ต่อมาเมื่อรับราชการมา ๗ ปี ได้เลื่อนเป็นพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๑๗ 

สมัยรัชกาลที่ ๕ จึงได้เลื่อนต าแหน่งเป็นเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง บังคับบัญชากรมพระสุรัสวดีและ

ที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๔ 

๓.๒ ความเป็นมาของละครพันทางเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ความเป็นมาของการแสดงละครพันทางเริ่มจากเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ในขณะที่ด ารง

ต าแหน่งเป็นเจ้าหมื่นสรรเพชรภักดีได้เริ่มจัดแสดงละครร าแบบละครนอกขึ้น และค่อย ๆ ปรับเปลี่ยน

มาเป็นแบบพันทาง (นันท์ทยา ล าดวน, ๒๕๓๑: ๒๓) สาเหตุที่เรียกว่าละครพันทางนั้นเนื่องจากเป็น

ละครแบบผสม ทั้งท่าร า ดนตรี เพลงร้อง การแต่งกาย และเรื่องที่ใช้แสดง (เสาวณิต วิงวอน, ๒๕๕๕: 

๑๐๑) แต่เดิมเรียกละครพันทางว่าละครเจ้าคุณมหินทร์ ยังไม่ได้เรียกว่าละครพันทาง ต่อมา

เปลี่ยนเป็นเรียกละครผสมสามัคคี ภายหลังจึงมีผู้เรียกว่าละครพันทาง(พันธุ์ผสม) หรือละครพันทาง 

หมายถึงเล่นได้หลายวิธีไม่จ ากัด (สุรพล วิรุฬหรักษ์, ๒๕๔๓: ๖๓,๒๑๓)   

ระยะแรกของละครพันทาง คือ ก่อน พ.ศ.๒๓๙๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ คณะละครของ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงนิยมแสดงละครนอกเรื่องดาหลัง บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (สุรพล วิรุฬหรักษ์, ๒๕๕๔: ๖๔) โดยแสดงที่โรงละคร ชื่อ ปรินสธิเอเตอ 

(Prince Theatre) ของบ้านท่าน และใช้นักแสดงเป็นผู้ชายแสดงล้วน ซึ่งพัฒนาการแสดงมาจากการ

แสดงละครนอก นอกจากนี้ คณะละครของท่านยังมีการเก็บเงินคนดู ถือได้ว่าท่านเป็นคนแรกที่เริ่ม

เล่นละครประจ าโรงและเก็บเงินค่าดู (ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๓๑: ๙๕) รวมถึงรับจ้างแสดงละครเป็นครั้ง

คราวตามที่มีผู้ว่าจ้างจ้างให้แสดงละครอีกด้วย 

ระยะต่อมา คือ พ.ศ. ๒๓๙๘ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรง

ประกาศให้มีละครผู้หญิงแสดงนอกวังได้ ทั้งท่ีแต่เดิมละครผู้หญิงเป็นละครในที่แสดงเฉพาะในวังหลวง

หรือเป็นละครที่เล่นถวายพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น ท าให้เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงคิดปรับปรุงการ

แสดงของคณะละคร ดังประกาศความว่า 
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๗๐. ประกาศว่าด้วยละครผู้หญิงแลเรื่องหมอเรื่องช่าง 
(ณ วันอังคาร เดือน ๙ แรม ๗ ค่ าปีเถาะ สปัตศก) 

พระยาวรพงศ์พิพัฒน์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ สั่งให้ประกาศแก่พระราชวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยทหารพลเรือนใน
พระบรมมหาราชวัง แลพระบวรราชวังให้รู้จงทั่วกันว่า แต่ก่อนในแผ่นดินพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แลแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีละคร
ผู้หญิงแต่ในหลวงแห่งเดียว ด้วยมีพระราชบัญญัติห้ามมิให้พระราชวงศานุวงศ์ และ
ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยฝึกหัดละครผู้หญิง เพราะฉะนั้นข้างนอกจึงไม่มีใครเล่นละครผู้หญิง
ได้ คร้ันในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่โปรดละคร แต่ทว่าทรงแช่งชัก
ติเตียนจะไม่ให้ผู้อื่นเล่น ถึงกระนั้นก็มีผู้ลักเล่นเงียบ ๆ อยู่ด้วยกันหลายราย มาในแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ พระราชวงศานุวงศ์แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย
ผู้ใดเล่นละครผู้ชายผู้หญิงก็มิได้ทรงรังเกียจเลย ทรงเห็นว่ามีละครด้วยกันหลายรายดี 
บ้านเมืองจะได้ครึกครื้น จะได้เป็นเกียรติยศแผ่นดิน เดี๋ยวนี้ท่านทั้งปวงเห็นว่าละครใน
หลวงมีขึ้นก็หามีใครเล่นละครเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ คอยจะกลัวผิดแลชอบอยู่ การอันนี้
มิได้ทรงรังเกียจเลย ท่านทั้งปวงเคยเล่นอยู่แต่ก่อนอย่างไรก็ให้เล่นไปเถิด ในหลวงมีการ
งานอะไรบ้างก็จะได้โปรดหาเข้ามาเล่นถวายทอดพระเนตรบ้าง... 

(ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔, ๒๕๔๗: ๗๗-๗๘) 

 ประกาศฉบับข้างต้นมีอิทธิพลต่อละครพันทางของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากเมื่อมีประกาศไม่ห้ามให้ผู้หญิงแสดงละคร ท่านจึงได้ปรับปรุงเป็นละครผสมที่มีทั้งนักแสดง

ชายและนักแสดงหญิงแสดงด้วยกันหรือเรียกว่าละครแบบผสม (สุรพล วิรุฬหรักษ์, ๒๕๕๔: ๖๕) 

นอกจากนี้ เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงยังเพ่ิมเติมจากที่น าแต่วรรณกรรมไทยมาใช้แสดงละคร มา

เป็นการน าวรรณกรรมต่างชาติมาใช้แสดงละครด้วย โดยเฉพาะวรรณกรรมอิงพงศาวดาร เช่น สามก๊ก 

ราชาธิราช ห้องสิน เป็นต้น การน าวรรณกรรมอิงพงศาวดารของต่างชาติมาใช้แสดงละครพันทาง 

นับเป็นลักษณะส าคัญของการแสดงละครของคณะละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ซึ่งส่งผลให้การ

แสดงเรื่องที่เกี่ยวกับวรรณกรรมอิงพงศาวดารของต่างชาติกลายมาเป็นลักษณะเด่นของการแสดง

ละครพันทางของคณะละครอ่ืน ๆ ในระยะเวลาต่อมา 

๓.๓ ลักษณะของละครพันทางเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

 ละครพันทางของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเป็นละครพันทางยุคเริ่มแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ การแสดงละครมีลักษณะคล้ายคลึงกับการแสดงละครนอกของเดิมอยู่บ้าง 
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ผสมผสานกับวิธีการแสดงแบบใหม่ ซึ่งเป็นการน าตัวละครต่างชาติ รวมถึงการร่ายร า ดนตรี แบบ

ต่างชาติมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการแสดงของไทย ลักษณะละครพันทางของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ ารงมีดังนี้   

วิธีการแสดง ละครพันทางของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะแสดงต่อเนื่องแบบละครร า คือ

ไม่แบ่งเป็นฉาก ๆ ตัวละครร าตามบทร้องของนักร้อง แต่ต้องเจรจาร้อยแก้วเองโดยไม่มีบท หากเป็น

การเจรจาของตัวละครต่างชาติจะดัดเสียงให้แปร่งตามส าเนียงของชาตินั้น  ๆ (สุรพล วิรุฬหรักษ์, 

๒๕๕๔: ๗๐) การแสดงจะคล้ายคลึงกับการแสดงละครนอก กล่าวคือ เน้นด าเนินเรื่องรวดเร็ว มีความ

ตลกขบขัน บางครั้งมีหยาบโลน การร่ายร าต้องว่องไวกระฉับกระเฉง เน้นความรู้สึกของตัวละครอย่าง

เด่นชัด (นันท์ทยา ล าดวน, ๒๕๓๑: ๕) นอกจากนี้ การแสดงละครจะมีการปรับดนตรี เพลงร้อง ท่าร า 

ให้มีลีลาตามเชื้อชาติ ภาษาท่ามีทั้งท่าร าและท่าทางธรรมดาในชีวิตประจ าวัน (เสาวณิต วิงวอน, 

๒๕๕๕: ๑๐๖) โดยลดกระบวนร าลงให้เกิดความว่องไว กระฉับกระเฉง ทันอกทันใจผู้ชม แต่ ไม่ทิ้ง

หลักการร าไทย (สุวรรณี อุดมผล, ๒๕๒๗: ๑๔๓) ถ้าเป็นตัวละครเชื้อชาติต่าง ๆ ใช้ลีลาเลียนแบบท่า

ของแต่ละชาติ  

ผู้แสดง ก่อนที่รัชกาลที่ ๔ จะทรงมีประกาศอนุญาตให้เจ้านายและขุนนางใช้ผู้หญิงแสดง

ละครได้เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๘ แต่เดิมคณะละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะใช้นักแสดงชายล้วน 

ต่อมาเมื่อมีประกาศดังกล่าวคณะละครจึงใช้ทั้งนักแสดงหญิงและนักแสดงชาย แต่ทั้งนี้จะใช้นักแสดง

หญิงเป็นหลัก และใช้นักแสดงชายเป็นตัวประกอบ (เสาวณิต วิงวอน, ๒๕๕๕: ๑๐๑) 

การแต่งกาย ตัวละครที่เป็นเชื้อชาติไทยแต่งกายแบบเครื่องน้อยไม่ใช่เครื่องใหญ่แบบละคร

ในหรือละครนอก ส่วนตัวละครต่างชาติจะแต่งกายเลียนแบบเชื้อชาติต่าง ๆ ตามทัศนคติของคนไทย     

(สุรพล วิรุฬหรักษ์, ๒๕๕๔: ๒๑๕) 

สถานที่ที่ใช้แสดง ละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะจัดแสดงที่บ้านของท่านเองใน

บริเวณริมแม่น้ าใกล้ตลาดท่าเตียน ถนนมหาราช แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ท่านจึงสร้างโรงละครขึ้นใหม่ 

จากนั้นหลังจากที่เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงได้เป็นอุปทูตไปกรุงลอนดอน และกลับมาประเทศไทย 

ท่านจึงสร้างโรงละครขนาดใหญ่ขึ้น โดยแต่เดิมใช้ชื่อโรงละครว่า “ไซมิสธิเอเตอ” (Siamese 

Theatre) ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ปรินสธิเอเตอ” (Prince Theatre) โรงละครของท่านจะเป็นแบบเก่า 

คือมีเตียงตั้งหน้าม่าน ไม่มีฉากในการแสดง คนดูจึงต้องสร้างจินตนาการขึ้นเองระหว่างชมละคร 
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โอกาสในการแสดง โรงละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์จะจัดแสดง ๒ ลักษณะ ลักษณะ

แรก คือจัดแสดงประจ าที่โรงละครเพื่อให้ประชาชนเข้าขม โดยมีการเก็บเงินคนดู ก่อนการแสดงจะติด

ประกาศหน้าโรงเสมอว่าสัปดาห์นี้จะแสดงเรื่องอะไร แต่เดิมคณะละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ ารงจะจัดแสดงเดือนละสัปดาห์ จึงเรียกละครของท่านว่า “ละครวิก” (week) หมายถึง ละครที่ออก

แสดงเป็นสัปดาห์ ต่อมาเปลี่ยนเป็นแสดงเดือนละสองสัปดาห์ ลักษณะที่สอง คือจัดแสดงเป็นครั้ง

คราวตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง 

ดนตรี ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง คือวงปี่พาทย์ไม้นวม ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภท

เครื่องเป่า ได้แก่ ขลุ่ยเพียงออ(ใช้แทนปี่) เครื่องดนตรีประเภทตี ได้แก่ ระนาดเอก(ใช้ไม้นวมตี) ฆ้องวง 

ตะโพน กลองทัด ฉาบ ฉิ่ง โหม่ง อาจมีการใช้ซออู้ด้วยก็ได้ หรืออาจใช้เครื่องดนตรีจากชนชาติอ่ืนผสม

วงปี่พาทย์ด้วย เพ่ือบรรเลงบอกให้ทราบว่าเป็นเรื่องราวของชาติใด (สุวรรณี อุดมผล, ๒๕๒๗: ๑๔๒) 

เช่น ตัวละครพม่า ใช้ กลองยาว ตัวละครมอญ ใช้ ปี่มอญ ตะโพน ตัวละครจีน ใช้ กลองจีน ล่อโก๊ะ  

เพลงและการบรรเลงเพลงประกอบการแสดง เพลงหลักที่ใช้ในการแสดงละครพันทางของ

คณะละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงมี ๒ ชนิด ได้แก่ เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ เพลงร้องเป็น

เพลงที่บรรเลงประกอบบทร้องให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และตัวละคร ส่วน เพลงหน้าพาทย์เป็นเพลง

บรรเลงประกอบการแสดงกิริยาอาการของตัวละคร นอกจากเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์แล้ว ละคร

ของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงยังใช้เพลงบรรเลงประเภทเพลงเรื่องและเพลงภาษาเพ่ิมเติมด้วย 

เพลงเรื่องเป็นเพลงที่ใช้ดนตรีบรรเลงล้วน โดยปกติมักเป็นเพลงส าหรับวงปี่พาทย์ โดยน าเพลงที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกันมาบรรเลงติดต่อกันเป็นชุดและไม่มีการขับร้อง (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์, ๒๕๓๕: 

๑๘๗) ส่วนเพลงภาษาเป็นเพลงดั้งเดิมของชาตินั้นจริง ๆ หรือเพลงที่ไทยแต่งขึ้นเลียนส าเนียงภาษา

นั้น ๆ ก็ได้ (อุทิศ นาคสวัสดิ์, ๒๕๑๒: ๑๔๑) การบรรเลงเพลงภาษาติดกันหลายภาษาจะเรียกว่า 

“เพลงออกภาษา” มักนิยมขึ้นต้นด้วยเพลง จีน เขมร ตะลุง พม่า แล้วออกภาษาอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

(สงบศึก ธรรมวิหาร, ๒๕๔๕: ๑๓๘) อย่างไรก็ตาม แม้จะปรากฏว่าบทละครพันทางเรื่องราชาธิราช

ไม่ได้ใช้เพลงภาษาบ่อยครั้งเท่าเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ แต่เพลงภาษาถือเป็นลักษณะเฉพาะของ

การแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราชของคณะละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง เนื่องจากมีดนตรี

แบบมอญพม่าบรรเลงประกอบการแสดง ท าให้ละครมีบรรยากาศแปลกใหม่ และท าให้ทราบว่าเรื่องที่

น ามาใช้แสดงน ามาจากวรรณกรรมต่างชาติ อีกทั้งตัวละครที่ดนตรีบรรเลงเพลงประกอบการแสดงก็

เป็นตัวละครมอญพม่าไม่ใช่ตัวละครไทย 
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 นอกจากนี้ ในการแสดงผู้บรรเลงเพลงจะบรรเลงเพลงหน้าพาทย์คั่นกับเพลงร้อง ด าเนิน

สลับกันไปมาแบบนี้ตลอดทั้งเรื่อง กล่าวคือ เมื่อผู้ขับร้องร้องเพลงไปได้ส่วนหนึ่งของค ากลอน จะเว้น

ช่วงให้วงดนตรีบรรเลงเพลงรับ แล้วจึงขับร้องต่อ แต่ทั้งนี้ การบรรเลงเพลงไม่จ าเป็นต้องเป็นเพลง

เดียวกับเพลงที่ร้อง แต่จะต้องค านึงถึงจังหวะเป็นส าคัญ นอกจากนี้ในเวลาแสดงละคร ผู้บรรเลงเพลง

จะต้องสังเกตท่าร่ายร าของนักแสดงประกอบด้วย เพ่ือคอยปรับจังหวะความช้าเร็วให้เหมาะสมกัน 

(อารดา สุมิตร, ๒๕๑๖: ๙๙) 

เรื่องท่ีน ามาใช้แสดง เรื่องที่น ามาใช้แสดงมักจะเป็นเรื่องพงศาวดารของชาติต่าง ๆ ซึ่งมีเนื้อ

เรื่องเกี่ยวกับตัวละครต่างชาติ เช่น ราชาธิราช สามก๊ก นอกจากนี้ยังน าเรื่องของไทยมาแสดงด้วย แต่

จะน าตอนที่เกี่ยวกับต่างชาติมาแสดงละคร (สุวรรณี อุดมผล, ๒๕๒๗: ๑๔๓) เช่น เรื่องพระอภัยมณี 

ผู้ประพันธ์น าตอนท่ีเกี่ยวกับอุศเรน นางละเวง มาใช้แสดงละครพันทาง 

ผู้แต่งบทละคร ผู้แต่งบทละครประจ าคณะละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง คือ 

หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) เรื่องที่แต่งมีหลายเรื่อง เช่น ราชาธิราช ห้องสิน ตั้งฮ่ัน สามก๊ก 

พระอภัยมณี เป็นต้น วิธีการแต่งบทละครในที่นี้จะไม่ได้แต่งแบบละครอย่างใหม่ที่แต่งเฉพาะตอนที่จะ

เล่นเท่านั้น กล่าวคือไม่ระบุรายละเอียดเหมือนบทละครสมัยใหม่ที่สามารถน ามาแสดงละครได้เลย 

เช่น ก าหนดองก์ กิริยาท่าทางของตัวละคร การจัดฉาก ฯลฯ เพียงแต่เป็นการแต่งเป็นแบบกลอนบท

ละครเหมือนอย่างหนังสือส าหรับอ่านทั่วไป (รพีพรรณ เทียมเดช, ๒๕๓๑: ๘๔)  

 กล่าวโดยสรุปแล้ว ละครพันทางของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง เป็นละครร าแนวใหม่

ปรับปรุงมาจากการแสดงละครนอก ความแปลกใหม่ของละครพันทาง คือการผสมผสานของท่าร า 

ดนตรี เพลงร้อง การแต่งกาย ระหว่างแบบไทยและแบบชนชาตินั้น ๆ ตามท้องเรื่องในบทละคร แต่

ทั้งนี้การเลียนแบบชนชาติอ่ืนจะเป็นไปตามทัศนคติของคนไทย ด้วยเหตุนี้ ทั้งท่าร า ดนตรี เพลงร้อง 

การแต่งกาย จึงเป็นแบบง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ผู้ชมคนไทยดูแล้วเข้าใจได้ทันที (สุรพล วิรุฬหรักษ์ , 

๒๕๕๔: ๒๑๕) ส่วนเรื่องที่น ามาใช้แสดง มักจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตัวละครชาติต่าง  ๆ ส่วนมาก

ผู้ประพันธ์น าเนื้อเรื่องจากพงศาวดารต่างชาติมาปรับเป็นบทละครพันทาง เช่น สามก๊ก ราชาธิราช 

เป็นต้น ดังนั้น ละครพันทางของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจึงเป็นละครที่แสดงให้เห็นการผสมผสาน

ความเป็นต่างชาติในวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัว 
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จากการศึกษาภูมิหลังของเรื่องราชาธิราชฉบับต่าง ๆ ได้แก่ ภูมิหลังของราชาธิราชฉบับมอญ

พม่าและฉบับตัวเขียนของไทย ภูมิหลังของราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ และภูมิหลังของบทละครพันทาง

เรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ท าให้ทราบความเป็นมาและความสัมพันธ์ของ

ราชาธิราชแต่ละฉบับ และเข้าใจลักษณะของตัวบทแต่ละประเภทได้อย่างแจ่มชัด ดังจะเห็นว่า แม้

เรื่องราชาธิราชแต่ละฉบับจะน าเสนอเรื่องสงครามระหว่างมอญกับพม่าในสมัยพระเจ้าราชาธิราชเป็น

หลัก แต่เมื่อมีการน าวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชมาใช้ในบริบทที่แตกต่างกันทั้งด้านสังคม และ

กาลเวลา เรื่องราชาธิราชก็สามารถปรับตัวไปตามบริบทในสังคมได้อยู่เสมอ โดยที่ไม่ละทิ้งความเป็ น

เรื่องราชาธิราช ซึ่งน าเสนอเรื่องสงครามระหว่างมอญกับพม่าในสมัยพระเจ้าราชาธิราชไป เริ่มตั้งแต่

การน าเสนอเรื่องราชาธิราชต่างสังคมจากการน าต้นฉบับมอญพม่ามาปรับเป็นฉบับตัวเขียนของไทย 

ฉบับตัวเขียนปรับเรื่องราชาธิราชให้มีลักษณะของความเป็นไทย ซึ่งท าให้เรื่องราชาธิ ราชได้รับความ

นิยมในสังคมไทย ดังจะเห็นว่ามีการคัดลอกฉบับตัวเขียน และน าวรรณกรรมมาปรับเปลี่ยนในรูปแบบ

อ่ืนอีก ได้แก่ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ และราชาธิราชฉบับบทละครพันทาง โดยปรับราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์ให้สอดคล้องกับยุคสมัยแห่งการพิมพ์ และปรับเป็นบทละครพันทางเพ่ือน าเรื่องราชาธิราชไป

ใช้ส าหรับการแสดง  

อาจกล่าวได้ว่าการด ารงอยู่ของเรื่องราชาธิราชในสังคมไทยมีกระบวนการของ การ

ปรับเปลี่ยนตัวบทเข้ามาข้องเกี่ยว การศึกษาภูมิหลังของเรื่องราชาธิราชฉบับต่าง  ๆ จึงท าให้เห็น

ภาพรวมของตัวบทวรรณกรรมแต่ละประเภท ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์การ

ปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชในบทที่ ๓ บทที่ ๔ และบทที่ ๕ ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต่อไป



 
 

 

๕๐ 

 

บทที่ ๓ 

การปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราชจากฉบับมอญพม่าสู่ฉบับตัวเขียนของไทย 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็น

ช่วงเวลาแรกเริ่มที่ไทยน าวรรณกรรมร้อยแก้วของต่างชาติมาแปล และเรื่องราชาธิราชเป็นวรรณกรรม

ต่างชาติเรื่องหนึ่งที่ไทยได้รับอิทธิพลมาจากมอญ มอญใช้ชื่อเรื่องว่า “ราชาธิราชยุทธนา (Razadarit 

Ayedawapon)” (ต่อไปนี้จะเรียกว่าฉบับมอญพม่า) ส่วนราชาธิราชของไทยมีชื่อเรียกว่า “ราชาธิราช

ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)” (ต่อไปนี้จะเรียกว่าฉบับตัวเขียน) ซึ่งตั้งชื่อฉบับตามผู้อ านวยการแปล

เรื่องราชาธิราช คือ เจ้าพระยาพระคลัง(หน) ขุนนางในสมัยรัชกาลที่ ๑  

เรื่องราชาธิราชเน้นน าเสนอสงครามระหว่างมอญกับพม่าในสมัยพระเจ้าราชาธิราช ด้วย

ความแปลกใหม่ของเนื้อเรื่องและความแตกต่างด้านวัฒนธรรมระหว่างมอญพม่ากับไทย ราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนของไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนตัวบทให้เข้ากับการรับรู้ของผู้อ่านคนไทยเป็นส าคัญ เพ่ือช่วย

ให้การเผยแพร่วรรณกรรมต่างชาติในไทยบรรลุวัตถุประสงค์ จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนของไทยปรับเปลี่ยนจากราชาธิราชฉบับมอญพม่า ดังนี้ 

๑.การปรับเปลี่ยนด้านโครงเรื่อง 

๒.การปรับเปลี่ยนด้านเนื้อเรื่อง 

๓.การปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร 

๔.การปรับเปลี่ยนด้านภาษา 

๑.การปรับเปลี่ยนด้านโครงเรื่อง 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า เป็นวรรณกรรมที่เน้นน าเสนอเหตุการณ์สงครามระหว่างพระเจ้า

ราชาธิราชกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และยังปรากฏเหตุการณ์สมัยพระเจ้าฟ้ารั่วเป็นเหตุการณ์ตอนเปิด

เรื่อง ก่อนที่จะเข้าสู่ของสมัยพระเจ้าราชาธิราช ดังนั้น เหตุการณ์ในฉบับมอญพม่าจะประกอบไปด้วย 

๒ เหตุการณ์หลัก คือ เหตุการณ์สมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว และเหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราช  

ส่วนราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย ยังคงเน้นน าเสนอเหตุการณ์สงครามระหว่างพระเจ้า

ราชาธิราชกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง อีกทั้งยังปรากฏเหตุการณ์สมัยพระเจ้าฟ้ารั่วเช่นเดียวกับราชาธิราช

ฉบับมอญพม่า แต่ฉบับตัวเขียนของไทยเพิ่มเติมโครงเรื่องหลักอีกโครงเรื่องหนึ่ง คือ โครงเรื่องพระเจ้า



 ๕๑ 

 

 
 

ธรรมเจดีย์ รวมถึงการเพ่ิมโครงเรื่องย่อย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสมิงพระรามและอขมะมอญ ดัง

จะกล่าวต่อไปนี้ 

๑.๑ การปรับโครงเรื่องหลัก 

๑.๒ การเพ่ิมโครงเรื่องย่อย 

๑.๑ การปรับโครงเรื่องหลัก 

โครงเรื่องหลักในราชาธิราชฉบับมอญพม่า คือสงครามระหว่างมอญกับพม่า ประกอบไปด้วย

ชุดของเหตุการณ์ ๒ ชุด ได้แก่ ชุดเหตุการณ์สมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว และชุดเหตุการณ์สมัยพระเจ้า

ราชาธิราช ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมโครงเรื่องของพระเจ้าธรรมเจดีย์เข้ามา ส่งผลให้

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนมีชุดเหตุการณ์ส าคัญทั้งหมด ๓ ชุด ได้แก่ ชุดเหตุการณ์สมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว ชุด

เหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราช และชุดเหตุการณ์สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ ทั้งนี้ ชุดเหตุการณ์สมัย

พระเจ้าราชาธิราช และชุดเหตุการณ์สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ต่างก็มีความส าคัญมากและโดดเด่นเท่า

เทียมกัน ท าให้การสร้างโครงเรื่องหลักในฉบับตัวเขียนของไทยแตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญ

พม่า การปรับโครงเรื่องหลักของราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยมีวิธีการ ดังนี้   

๑.๑.๑ การปรับเหตุการณต์อนเปิดเรื่อง 

๑.๑.๒ การปรับเหตุการณต์อนปิดเรื่อง 

๑.๑.๓ การสลับเหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราช 

๑.๑.๔ การเพ่ิมชุดเหตุการณ์หลังสมัยพระเจ้าราชาธิราช 

๑.๑.๑ การปรับเหตุการณ์ตอนเปิดเรื่อง 

  ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเปิดเรื่องแตกต่างกับราชาธิราชฉบับมอญพม่าอย่าง

ชัดเจน กล่าวคือ ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเปิดเรื่องด้วยต านานพระเกศธาตุทะคุม ซึ่งเป็นเรื่องราวทาง

พุทธศาสนา ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยจะเปิดเรื่องด้วยพระราชด าริของพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงมีรับสั่งให้แปลเรื่องราชาธิราช ดังความจากตอนเปิด

เรื่องของราชาธิราชทั้งสองฉบับ ดังนี้ 

 

 



 ๕๒ 

 

 
 

ตารางที่ ๒ เหตุการณ์ตอนเปิดเรื่อง 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 
ต านานพระเกศธาตุทะคุม 

คราเมื่อพระโพธิสัตว์ของเหล่าข้าทรงเป็น
สุเมธาดาบสนั้น ได้ทอดวรกายลงเป็นสะพานให้
พระพุ ทธ เ จ้ าที ปั ง ก รทร ง เหยี ยบข้ า ม  ฝ่ า ย
พระพุทธเจ้าทีปังกรครั้นทรงเพ่งด้วยสัพพัญญูต
ญาณ จึงทรงแจ้งพุทธท านาย ว่าดาบสผู้นี้จักได้เป็น
พุทธโคตรมะ นับแต่ภพนั้นจึงทรงบ าเพ็ญทศบารมี
นาเนกสามสิบ ทั้งปัญจมหาบริจาคะ ครั้นลงจาก
สวรรค์ชั้นดุสสิตาทรงปฏิสนธิในพระครรภ์สีริมหา
มายา พระมเหสีแห่งพระเจ้าสุทโธธนะ ณ กรุงกับ
บีลวัต พอถ้วนทศมาสก็ประสูติ ทรงย่างพระบาทสู่
ทิศเหนือเจ็ดก้าวแล้วตรัสว่า “ในมวลมนุษย์ ข้า
ยิ่งยวด ข้ายิ่งใหญ่”  

คร้ันพระชนมายุได้สิบหกพรรษา ทรงพระ
เกษมด้วยยโสธราราชธิดาฝ่ายเหนือจนพระชนม์ได้
ยี่สิบเก้า พอวันประสูติราชโอรสราหุลานั้น ขณะ
กลับจากทรงเล่นในอุทยาน ทรงเห็นมหานิมิตสี่จึง
ได้ธรรมสังเวช ในวันนั้นเองก็เสด็จด้วยม้ากณิฑกะ
พร้อมทาสงะฉันเพื่อออกผนวช ทรงข้ามแม่น้ าอโน
มาถึงป่าอนุปียะ ฆฏิกาพรหมาได้มาถวายจีวร ทรง
ปลงพระเกศาด้วยพระขรรค์แล้วโยนขึ้นฟ้า พระ
อินทร์โอบรับไว้แล้วน าไปบรรจุในเจดีย์บนสวรรค์
ชั้นตาวติงสา เจดีย์นั้นเป็นที่รู้จักในนามจูฬามณิ 

(พระองค์)ทรงเปลื้องพระภูษา ห่มจีวรซึ่ง
พรหมาถวายแล้วผนวชเป็นภิกษุ ทรงบ าเพ็ญทุกร
กิริยาอยู่หกปี ณ โคนต้นไทรอชปาล ทรงน้อมรับ
ข้าวมธุปายาสที่สุชาตาถวายด้วยถาดทอง หลังจาก
ทรงฉันสี่สิบเก้าค าเสร็จ ทรงอธิษฐานลอยถาดทอง 
ลงในล าน้ าเนรัญชรา ถาดทองที่ลอยไปนั้น พลันก็
ทวนน้ าขึ้นเหนือประดุจเป็ด(ว่าย)  

ศุภมัศดุ พระพุทธศักราช ๒๓๒๘ ปีมะเสง
นพศก สมเดจ์พระพุทธเจ้าอยู่หัว เสดจ์ออกณะ
พระธินั่งจักระพัตรพิมานในท่ ากลางเสนาพฤกธา
มาทราชกระวีมนตรีมุขะทังปวงเฝ้าทูลออกทุลีพระ
บาท จึ่งมีพระราชโองการมานพระบัลทูล โปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมตรัสว่าเรื่องราวราชาธิราช ซึ่ง
ฝาหรั่งมังฆ้องแปรรามัญภาษาเปนสยามภาษา 
ถวายสมเดจ์พระอะนุชาธิราช กรมพระราชวังบวร
แปลกเปลี่ยนกับที่ได้ทรงฟังสังเกษไว้แต่ก่อน จึ่ง
ทรงพระราชด าริเรื่องทรงแปลงข้อความราชาธิราช
ภาษารามัญออกเปนสยามภาษาใหม่ ข้าพระพุทธิ
เจ้าพญาพระคลัง พญาอินอัคราช พระพิรมรัศมี 
พระศรีภูริย ข้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระ
ปริหารเรียบเรียงตามเร่ืองแล... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑ มัด๑) 
 

 



 ๕๓ 

 

 
 

ตารางที่ ๒ เหตุการณ์ตอนเปิดเรื่อง (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

จากนั้นเสด็จมา ณ ต้นโพธิ์ ครั้นทรงปู
หญ้าเนชาแปดก า ซึ่งสุทธิยงะสังถวาย โพธิบัลลังก์
ก็ผุดรับ จึงประทับนั่งขัดสมาธิบนแท่นบัลลังก์ 
ในขณะนั้นทัพมารรุกมา จึงทรงร าลึกถึงพระบารมี
ที่ทรงบ าเพ็ญแต่ปางก่อน ทัพมารจึงแตกพ่าย วัน
พุธคืนเพ็ญเดือนกะฉุนทรงได้สมโพธิญาณเป็นสัม
พุทธเจ้า 

คราครบสี่สิบเก้าวัน ณ ต้นราชารัตนะ 
ตผุสสะกับภัลลิกะ พ่อค้าสองพี่น้องถวายขนมผึ้ง
เป็นภัตตาหาร ครั้นเสวยเสร็จก็ประทานพระเกศา
แปดเส้นแก่พ่อค้าสองพี่น้อง(ทั้งสอง)จึงสร้างเจดีย์
แล้วฐาปนา ณ เนินเขาสิงคุตตระ (ภายหลัง)เจดีย์
นั้นเป็นที่รู้จักในนามพระเกศธาตุทะคุม จากนั้น
เสด็จไปบิณฑบาต ณ กรุงราชคฤห์ 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๓-๑๔) 

 

 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเปิดเรื่องด้วยพุทธประวัติโดยย่อ การเปิดเรื่องในลักษณะนี้

ถือเป็น“ขนบการประพันธ์”อย่างหนึ่งของวรรณกรรมมอญพม่า เพราะวรรณกรรมแนวประวัติศาสตร์

จะเปิดเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า เช่น เอกสารทางประวัติศาสตร์เรื่อง

ราชวงศ์และเอกสารปูม* ของอาจารย์อะเฟาะกวีภิกษุชาวมอญ เปิดเรื่องด้วยต านานปรัมปรา มี

ข้อความสรรเสริญพระพุทธเจ้าและบ้างก็กล่าวน าด้วยพุทธประวัติ (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๓๒: 

๑๑๙) ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยปรับเปลี่ยนบทเปิดเรื่องด้วยพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกท่ีทรงให้เรียบเรียงเรื่องราชาธิราชเป็นสยามภาษา เนื่องจาก

ราชาธิราชฉบับของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทนั้น“มีลักษณะแปลกเปลี่ยนกับที่ได้ทรงฟัง

สังเกตไว้แต่ก่อน” การเปิดเรื่องดังรายละเอียดตอนเปิดเรื่องนี้เป็นการปรับเปลี่ยนที่ท าให้ราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนของไทยแตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญพม่าอย่างสิ้นเชิง 

                                                           
* แนวเร่ืองเกี่ยวกับกษัตริย์มอญที่ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์อื่น 



 ๕๔ 

 

 
 

๑.๑.๒ การปรับเหตุการณ์ตอนปิดเรื่องสมัยพระเจ้าราชาธิราช 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าปิดเรื่องด้วยเหตุการณ์ที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงสงบศึกกับ

พระเจ้าราชาธิราช และกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงหันไปท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา จนกระทั่ง

สวรรคต ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยปรับรายละเอียดตอนปิดเรื่องสมัยพระเจ้าราชาธิราช* 

กล่าวคือ แม้ราชาธิราชทั้งสองฉบับจะปิดเรื่องด้วยเหตุการณ์ที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องยอมสงบศึกกับมอญ 

แต่รายละเอียดหรือเหตุผลที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงยอมยุติศึกสงครามที่มีมาเป็นเวลานานนั้น ฉบับ

ตัวเขียนจะกล่าวไว้แตกต่างจากฉบับมอญพม่า ดังตัวอย่างจากตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๓ เหตุการณ์ตอนปิดเร่ืองสมัยพระเจ้าราชาธิราช 
ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

ครั้นพระเจ้ามังของเสด็จกลับ ทรงเรียก
หาเจ้าเมืองกะญังมยอง ตรัสสั่งว่า “เมืองที่เจ้าอยู่
นั้นใกล้กับแคว้นพวกเตลง จงซ่อมแซมก าแพงคู
คลองที่มิดี แล้วรักษาเมืองให้แน่นหนา” แล้วตรัส
อีกว่า “เมื่อได้พญาจักบุตรพญาสัจตสุมไว้ ข้าก็
คลายพระทัยแล้ว ข้าจะไม่ท าศึกกับเจ้าเตลงอีก” 
แล้วก็กลับคืนสู่เมืองอังวะ... 
...ครั้นเสด็จถึงเมืองอังวะ ก็มิเตรียมที่จะท าศึก ทรง
หมั่นบ าเพ็ญพระราชกุศล สร้างสถูปเจดีย์วัดกู่
มากมาย ทั้งทรงทานศีล... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๘๔) 
-พระเจ้าราชาธิราชทรงท านุบ ารุงพุทธศาสนา 
...นับแต่วันนั้นก็มิจัดเตรียมการศึก ทรงเอาแต่สร้าง
เจดีย์สถูปกู่วัดศาลา คัดลอกรวบรวมพระไตรปิฎก 
ดูแลความรุ่งเรืองแห่งพระศาสนาและบ าเพ็ญทาน
ศีลภาวนา... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๘๕) 

...แต่ท าสงครามแก่มอรมา ยังมิได้แตกยับเยีน
เหมือนครั้งนี้เลย ครั้นจะคิดการสงครามไปอีกเล่า 
ก็เหนพะม่าล้มตายเปนอันมาก ก็ย่อธ้อน้ าพระไทย
ลงนัก... 

(เลขที่ ๔๙ เล่ม๑๗ มัด๓) 
กรุงบุรังรัตนอังวะเหงียบสงบศึกอะนาประชา
ราษฎร ทังปวงก็อยู่เอยนเปนศุข  

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๘ มัด๓) 
...แล้วเมื่อเจ้าสมิงพระรามกลับมาได้แต่เมืองอังวะ
ครั้งนั้น จุลศักกะราชได้ ๗๘๗ ปี พระเจ้าฝรัง     
มังฆอง กับพระเจ้าราชาธิราชขาดจากการสงคราม
กันทีเดียว อยู่เยนเปนศุกข... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๘ มัด๓) 

                                                           
* ราชาธิราชฉบับมอญพม่าจบเร่ืองแค่สมัยพระเจ้าราชาธิราช ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมเติมเหตุการณ์

สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์เข้ามาในวรรณกรรมด้วย ดังนั้น เนื้อเร่ืองจะสิ้นสุดที่สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ ในหัวข้อนี้จึงจะกล่าว
เปรียบเทียบเฉพาะสมัยพระเจ้าราชาธิราชเท่านั้น 



 ๕๕ 

 

 
 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า เสนอว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงยินยอมสงบศึกกับพระเจ้า

ราชาธิราช เพราะพระองค์ทรงได้พญาจัก ซึ่งเป็นราชบุตรของพระเจ้าราชาธิราชเป็นตัวประกัน 

จากนั้นพระองค์ทรงหันไปสร้างกุศลบ ารุงพุทธศาสนา ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียน เสนอว่าพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องทรงยอมสงบศึกกับมอญ เนื่องจากพระองค์ทรงรบแพ้พระสันอย่างยับเยิน ท าให้พระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องทรงเบื่อหน่ายสงคราม หลังจากนั้นฝ่ายพม่าก็ไม่ได้ยกทัพมารุกรานมอญอีก จะเห็นว่าฉบับ

มอญพม่าปิดเรื่องด้วยการที่ฝ่ายมอญและพม่าสงบศึกอย่างสันติ ส่วนฉบับตัวเขียนปิดเรื่องด้วยความ

พ่ายแพ้อย่างยับเยินของฝ่ายพม่า การปรับเปลี่ยนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนมุ่ง

เสนอเรื่องราชาธิราช ด้วยการเน้นย้ าให้พม่าต้องเป็นฝ่ายแพ้มอญ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์แตกต่างไปจาก

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าอย่างเห็นได้ชัด 

๑.๑.๓ การสลับเหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราช 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเป็นวรรณกรรมแนวพงศาวดาร (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร , 

๒๕๒๙: ๑๙) ที่เน้นเสนอเหตุการณ์สงครามระหว่างมอญกับพม่าในสมัยพระเจ้าราชาธิราช เนื่องจาก

ฉบับมอญพม่าเป็นวรรณกรรมแนวพงศาวดาร จึงมีวิธีการล าดับเรื่องคล้ายคลึงกับล าดับเหตุการณ์ใน

เอกสารประวัติศาสตร์พม่า กล่าวคือ เรียงล าดับเหตุการณ์ตามวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น แต่

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยสลับเหตุการณ์เพ่ือจัดระเบียบเหตุการณ์ในตัวบทวรรณกรรมใหม่ โดย

ใช้เหตุและผลเป็นเกณฑ์กลาง และเน้นจัดระเบียบเฉพาะเหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราช ท าให้เนื้อ

เรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกันตลอดทั้งเรื่องและไม่ท าให้ผู้อ่านเกิดความสับสน ด้วยเหตุนี้ 

จึงท าให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเป็นเรื่องเล่าประเภทนิยายมากกว่าเป็นบันทึกทาง

ประวัติศาสตร์ เนื่องจากผู้ประพันธ์มีอิสระที่จะเรียบเรียงเนื้อหาให้ต่อเนื่องกันไป โดยค านึงถึงความ

สะดวกและการรับรู้ของผู้อ่านชาวไทยมากกว่าจะค านึงถึงล าดับเหตุการณ์ในพงศาวดารซึ่งมีจารีตการ

เขียนที่เรียงตามล าดับเวลา ดังตารางต่อไปนี้ 



 ๕๖ 

 

 
 

 

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบการจัดระเบียบเหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราชในพระราชพงศาวดารพม่า 
ราชาธิราชฉบับมอญพม่า และราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

พระราชพงศาวดารพม่า*  ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

(๑) พระยาน้อยขึ้นครองราชย์
เป็นพระเจ้าราชาธิราช 

(๑) พระยาน้อยขึ้นครองราชย์
เป็นพระเจ้าราชาธิราช 

(๑) พระยาน้อยขึ้นครองราชย์
เป็นพระเจ้าราชาธิราช 

(๒) พระเจ้าราชาธิราชท าศึกกับ
พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา 

(๒) พระเจ้าราชาธิราชท าศึกกับ
พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา 

(๓) พระเจ้าราชาธิราชปราบ
เมืองขึ้นภายในอาณาจักรมอญ 

(๓) พระเจ้าราชาธิราชปราบ
เมืองขึ้นภายในอาณาจักรมอญ 

(๓) พระเจ้าราชาธิราชปราบ
เมืองขึ้นภายในอาณาจักรมอญ 

(๒) พระเจ้าราชาธิราชท าศึกกับ
พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา 

(๔) สมิงนครอินทล์องพระทัย (๔) สมิงนครอินทล์องพระทัย (๖) พระเจ้าราชาธิราชท าศึกกับ
พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 

(๕) ประหารชีวติพ่อลาวแก่นท้าว (๕) ประหารชีวติพ่อลาวแก่นท้าว (๘) ฉางกายต าหนิพระเจา้    
ฝรั่งมังฆ้อง 

พระเจ้าราชาธิราชท าศึกกับพระ
เจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาคร้ังสุดท้าย 
(ไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนของไทย) 

พระเจ้าราชาธิราชท าศึกกับพระ
เจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาคร้ังสุดท้าย 
(ไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนของไทย) 

(๔) สมิงนครอินทล์องพระทัย 

(๖) พระเจ้าราชาธิราชท าศึกกับ
พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 

(๖) พระเจ้าราชาธิราชท าศึกกับ
พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 

(๗) ปันเขตแดนพมา่กับมอญ 

(๗) ปันเขตแดนพมา่กับมอญ (๗) ปันเขตแดนพมา่กับมอญ (๕) ประหารชีวติพ่อลาวแก่นท้าว 
(๘) ฉางกายต าหนิพระเจา้    

ฝรั่งมังฆ้อง 
(๘) ฉางกายต าหนิพระเจา้    

ฝรั่งมังฆ้อง 
(๙) ก าเนิดมังรายกะยอฉะวา 

(๑๐) ศึกมังรายกะยอฉะวา (๑๐) ศึกมังรายกะยอฉะวา (๑๐) ศึกมังรายกะยอฉะวา 

(๑๑) สมิงนครอินท์ตาย (๑๑) สมิงนครอินท์ตาย (๑๑) สมิงนครอินท์ตาย 

                                                           
* ผู้ศึกษาจะพิจารณาเร่ืองราชาธิราชเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับราชาธิราชจากพระราชพงศาวดารพม่าเป็นหลัก เพราะ

เป็นเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ไทยแปลมาจากพงศาวดารฉบับหอแก้วของพม่า (จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ, ๒๕๓๙: ๓) 
ซึ่งถือเป็นพงศาวดารฉบับแรกและฉบับเดียวของพม่าที่ถือกันว่าถูกช าระขึ้นอย่างเป็นทางการและมีลักษณะของพงศาวดารฉบับ
หลวงที่สมบูรณ์แบบ (เมียนมาร์ยาสะวิน (Myanmar Yazawin) : ข้อมูลอีกปีกหนึ่งของ “พม่ารบไทย”, ๒๕๕๕) จึงเป็นแหล่งข้อมูล
หลักทางประวัติศาสตร์ของมอญและพม่า อีกทั้งยังเป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่ปร ากฏในวรรณกรรมเร่ือง
ราชาธิราช 



 ๕๗ 

 

 
 

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบการจัดระเบียบเหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราชในพระราชพงศาวดารพม่า 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า และราชาธิราชฉบับตัวเขียน (ต่อ) 

พระราชพงศาวดารพม่า ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 
(๑๒) สมิงพระรามถูกฝา่ยพม่า

จับ 
(๑๒) สมิงพระรามถูกฝา่ยพม่า

จับ 
(๑๒) สมิงพระรามถูกฝา่ยพม่า

จับ 
(๑๓) สมิงพระรามอาสาพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องสู้ศึกจีน 
(๑๓) สมิงพระรามอาสาพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องสู้ศึกจีน 
(๑๔) มังรายกะยอฉะวา

สิ้นพระชนม ์
(๑๔) มังรายกะยอฉะวา

สิ้นพระชนม ์
(๑๔) มังรายกะยอฉะวา

สิ้นพระชนม ์
(๑๓) สมิงพระรามอาสาพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องสู้ศึกจีน 
พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องสวรรคตก่อน

พระเจ้าราชาธิราช ๑ ป ี
 พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องสวรรคตก่อน

พระเจ้าราชาธิราช ๑ ป ี
พระเจ้าราชาธิราชสวรรคตก่อน

พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ๑ ป ี
กล่าวถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์

สมัยอ่ืนต่อ 
จบเร่ือง รัชสมัยตะละเจ้าทา้วและพระเจา้

ธรรมเจดีย์ 
 

ตารางข้างต้น สามารถจ าแนกการจัดระเบียบเหตุการณ์ได้ดังนี้ ๑.เหตุการณ์ระหว่าง

ศึกภายในเมืองและศึกภายนอกเมือง ๒.เหตุการณ์ที่เก่ียวกับสมิงพระราม  

๑.เหตุการณ์ระหว่างศึกภายในเมืองและศึกภายนอกเมือง ราชาธิราชฉบับมอญพม่า

จัดล าดับเหตุการณ์ตามพระราชพงศาวดารพม่า ล าดับเหตุการณ์เริ่มจาก (๑)-(๒)-(๓)-(๔)-(๕)-(๖)-(๗)-

(๘)-(๙)-(๑๐)-(๑๑)-(๑๒) ส่วนราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยจัดล าดับเหตุการณ์โดยจ าแนกตาม

ประเภทของเหตุการณ์ว่าเป็นศึกภายในหรือศึกภายนอก ดังนั้นการจัดกลุ่มเหตุการณ์จึงเป็น (๑)-(๓)-

(๒)-(๖)-(๘)-(๔)*-(๗)-(๕)-(๙)-(๑๐)-(๑๑)-(๑๒) กล่าวคือน าเหตุการณ์ที่ (๓) คือศึกภายในเมืองมอญมา

กล่าวไว้ในล าดับที่ (๒) จากนั้นจึงกล่าวถึงศึกภายนอก คือเหตุการณ์ที่ (๒)-(๖)-(๘)-(๔) เมื่อมอญกับ

พม่าสงบศึกกันครั้งแรกจากเหตุการณ์ที่ (๗) ราชาธิราชฉบับตัวเขียนก็กลับมาด าเนินเรื่องภายในเมือง

มอญต่อ ได้แก่ เหตุการณ์ที่ (๕) ซึ่งต่อเนื่องกับเหตุการณ์ที่ (๙)   เหตุการณ์ที่ (๕) และเหตุการณ์ท่ี (๙) 

ส่งผลให้เกิดศึกภายนอกอีกครั้ง ดังนั้นล าดับเหตุการณ์ศึกภายนอกจึงเป็น (๑๐)-(๑๑)-(๑๒) 

กล่าวสรุปได้ว่า ราชาธิราชฉบับมอญพม่าจะเรียงล าดับเหตุการณ์สงครามตามล าดับ

เวลาเป็นศึกภายนอก(พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา)-ศึกภายใน-ศึกภายนอก(พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา)-ปัญหา

                                                           
* เหตุการณ์ที่ (๔) และ (๘) เป็นผลพวงจากศึกภายนอก 



 ๕๘ 

 

 
 

ภายใน(ประหารพ่อลาวแก่นท้าว)-ศึกภายนอก(พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา)-ศึกภายนอก(พระเจ้าฝรั่งมัง

ฆ้อง)-สงบศึก(ปันเขตแดน)-ศึกภายนอก(มังรายกะยอฉะวา) ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย

เรียงเป็น ศึกภายใน-ศึกภายนอก(พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา)-ศึกภายนอก(พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง)-สงบศึก

(ปันเขตแดน)-ปัญหาภายใน(ประหารพ่อลาวแก่นท้าวและก าเนิดมังรายกะยอฉะวา)-ศึกภายนอก(มัง

รายกะยอฉะวา) ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๕ สรุปล าดับเหตุการณร์ะหว่างราชาธิราชฉบบัมอญพม่าและราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

พระเจ้าราชาธิราชขึ้นครองราชย์ 
 

ศึกภายนอก (พระเจ้าฝรั่งมังศรฉีะวา) 
 

ศึกภายใน (เมืองขึ้นในมอญ) 
 

ศึกภายนอก (พระเจ้าฝรั่งมังศรฉีะวา) 
 

ปัญหาภายใน (ประหารพ่อลาวแก่นท้าว) 
 

ศึกภายนอก (พระเจ้าฝรั่งมังศรฉีะวา) 
 

ศึกภายนอก (พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง) 

 
สงบศึก 

 

ศึกภายนอก (มังรายกะยอฉะวา) 

พระเจ้าราชาธิราชขึ้นครองราชย์ 
 

ศึกภายใน (เมืองขึ้นในมอญ)  
 

ศึกภายนอก (พระเจ้าฝรั่งมังศรฉีะวา) 
 

ศึกภายนอก (พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง) 
 

สงบศึก 
 

ปัญหาภายใน (ประหารพ่อลาวแก่นท้าวและ
ก าเนิดมังรายกะยอฉะวา) 

 
ศึกภายนอก (มังรายกะยอฉะวา) 

 
 
 

 

จากการที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยจ าแนกเหตุการณ์ระหว่างศึกภายในและ

ศึกภายนอกท าให้เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเป็นเหตุเป็นผลและด าเนินต่อเนื่องกันไป ดังจะเห็นว่าเมื่อพระเจ้า

ราชาธิราชทรงจัดการศึกภายในเมืองมอญเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงเป็นศึกภายนอกกับพม่าตลอด 

จนกระทั่งสงบศึก และเกิดศึกภายนอกอีกครั้งในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงรบกับมังรายกะยอฉะวา 



 ๕๙ 

 

 
 

ซึ่งราชาธิราชฉบับตัวเขียนล าดับเหตุการณ์เป็นเหตุผลกัน โดยให้เกิดปัญหาภายในก่อน คือ พระเจ้า

ราชาธิราชทรงมีรับสั่งให้ประหารพ่อลาวแก่นท้าวพระโอรสของพระองค์ พ่อลาวแก่นท้าวได้กลับชาติ

มาประสูติเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ทรงพระนามว่า มังรายกะยอฉะวา ปัญหาภายใน

นี้มีส่วนท าให้เกิดศึกภายนอกระหว่างมอญกับพม่าอีกครั้ง เนื่องจากมังรายกะยอฉะวาทรงเกลียดชัง

มอญและเคยอธิษฐานว่าขอให้ได้ท าสงครามกับพระเจ้าราชาธิราช ด้วยเหตุนี้ มังรายกะยอฉะวาจึง

ปรารถนาท าสงครามกับฝ่ายมอญเป็นอย่างยิ่ง 

๒.เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสมิงพระราม ราชาธิราชฉบับมอญพม่าล าดับเหตุการณ์ของ

สมิงพระรามเป็น (๑๒)-(๑๓)-(๑๔) ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเรียงล าดับเป็น (๑๒)-(๑๔)-(๑๓) 

กล่าวคือ ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเรียงล าดับให้สมิงพระรามถูกฝ่ายพม่าจับ จากนั้นเป็นตอนที่สมิง

พระรามอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องสู้ศึกจีน และกลับมากล่าวเหตุการณ์สงครามระหว่างพระเจ้า

ราชาธิราชกับมังรายกะยอฉะวาต่อ จนกระท่ังพระเจ้าราชาธิราชและพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องสวรรคต  

ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจะแยกเหตุการณ์ที่เป็นศึกมอญกับพม่า ออกจากศึก

พม่ากับจีน ซึ่งเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ฉบับตัวเขียนน าเสนอแยกออกจากเหตุการณ์มอญรบพม่าอย่าง

ชัดเจน และสลับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสมิงพระราม เพ่ือให้เหตุการณ์สงครามระหว่างมอญกับพม่า

ด าเนินได้ต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากเหตุการณ์ที่สมิงพระรามถูกฝ่ายพม่าจับตัวไป ส่วนมอญกับพม่ายังคง

รบกันต่อเนื่อง จนท้ายที่สุดมังรายกะยอฉะวาสิ้นพระชนม์ จากนั้นราชาธิราชฉบับตัวเขียนจึงมาเน้น

บทบาทของสมิงพระรามในเหตุการณ์ที่ (๑๓) สมิงพระรามอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องสู้ศึกจีน ต่อจากนั้น

เมื่อสมิงพระรามหลบหนีออกมาจากเมืองอังวะและกลับมาเมืองหงสาวดี จึงเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้า

ราชาธิราชและพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องสวรรคต  

กล่าวโดยสรุปแล้ว ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยจัดระเบียบเหตุการณ์ในสมัยพระ

เจ้าราชาธิราชใหม่ด้วยการสลับเหตุการณ์ โดยจ าแนกเหตุการณ์ระหว่างศึกภายในเมืองมอญ และศึก

ภายนอกระหว่างมอญกับพม่าออกจากกันอย่างชัดเจน อีกทั้งยังจัดระเบียบเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสมิง

พระรามด้วย ซึ่งนอกจากจะท าให้เหตุการณ์ในวรรณกรรมมีระเบียบ เป็นระบบ และไม่ท าให้ผู้อ่านเกิด

ความสับสน ยังท าให้เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามมอญพม่า ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของวรรณกรรมเรื่อง

ราชาธิราชมีความโดดเด่น เนื่องจากฉบับตัวเขียนจะเสนอเหตุการณ์ส าคัญให้จบเป็นเรื่องไป กล่าวคือ 

หากเป็นเหตุการณ์ในเมืองมอญ ก็จะเล่าเรื่องในเมืองมอญให้จบสิ้นเสียก่อน ส่งผลให้เห็นบทบาทของ



 ๖๐ 

 

 
 

พระเจ้าราชาธิราชในการปราบเมืองขึ้นชัดเจน และเมื่อจบเหตุการณ์ความวุ่นวายในเมืองมอญแล้ว 

ฉบับตัวเขียนจึงมาเน้นกล่าวเฉพาะสงครามมอญพม่า ท าให้ผู้อ่านระทึกใจกับผลลัพธ์ของสงคราม

ระหว่างมอญกับพม่าที่ผลัดกันแพ้ชนะอยู่ตลอดทั้งเรื่อง โดยไม่ถูกคั่นด้วยเหตุการณ์อ่ืน หรือเมื่อจะ

กล่าวถึงสมิงพระราม ซึ่งเป็นทหารเอกและเป็นตัวละครส าคัญในเรื่องราชาธิราช ฉบับตัวเขียนก็จะ

กล่าวเหตุการณ์มอญพม่าให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงมากล่าวถึงเหตุการณ์ตอนที่สมิงพระรามเป็น

เชลยศึกอยู่ในเมืองอังวะต่อไป ส่งผลให้บทบาทของสมิงพระรามโดดเด่น อาจกล่าวได้ว่า การสลับ

เหตุการณ์ในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเป็นการจัดระเบียบเหตุการณ์เพ่ือท าให้ผู้อ่านได้รับ

อรรถรสทั้งจากสงครามมอญพม่า และจากบทบาทท่ีโลดโผนของสมิงพระรามอีกด้วย 

๑.๑.๔ การเพิ่มชุดเหตุการณ์หลังสมัยพระเจ้าราชาธิราช 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าจบเรื่องในสมัยพระเจ้าราชาธิราช แต่ราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนของไทยยังคงมีเรื่องราวต่อเนื่องไปอีกนับร้อยปีจนถึงสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ และเหตุการณ์

สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ถือเป็นเหตุการณ์ส าคัญในเรื่องราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย  

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมชุดเหตุการณ์สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ โดยร้อย

เรียงเรื่องราวให้เชื่อมโยงกับสมัยพระเจ้าราชาธิราช ด้วยการสรุปเหตุการณ์อย่างกระชับ ท าให้เห็นว่า

เหตุการณ์ในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันกับสมัยพระเจ้าราชาธิราช ดังความว่า 

 ...พระเจ้าสุโทธรรมราชาเสวยราชะสมบัดิได้ ๑๓ ปีก็สวรรคต จุลศักราช ๘๐๓ ปี 
พระราชบุตรพระเจ้าสุโทธรรมราชาธิราช ทรงพระนามชื่อว่าพญาพะโร ได้เสวยราช
สมบัติ ๒๕ ปีก็สวรรคต จุลศักราช ๘๒๘ ปี แลราชบุตรพญาพะโร ชื่อพญาสการัตฎี 
ได้เสวยราชสมบัดิ ๑๕ ปีก็สวรรคต จุลศักราช ๘๔๓ ปี ราชบุตรพญาสการัตฎี ชื่อ
พญาเกียนได้เสวยราชสมบัดิ ๑๐ ปีก็สวรรคต ศักราช ๘๕๓ ปี ราชบุตรพญาเกียนชื่อ
พญาล้าวได้เสวยราชสมบัดิ ๒๐ปี ก็สวรรคต ศักราชได้ ๘๗๓ ปี ราชบุตรพญาล้าว
ชื่อมังจิโลได้เสวยราชสมบัดิ ๑๙ ปีก็สวรรคต ศักราชได้ ๘๙๒ แลมังจิโล ไม่มีพระราช
บุตรมีแต่พระธิดา ชื่อตะละเจ้าท้าว ครั้นพระราชบิดาสวรรคตแล้ว เสนาบดีจึ่ง
อัญเชิญตะละเจ้าท้าว ให้ครองราชย์สมบัดิในเมืองหงษาวะดี... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๙ มัด๓) 



 ๖๑ 

 

 
 

ตัวอย่างข้างต้น แสดงล าดับกษัตริย์มอญที่ครองราชย์ต่อจากพระเจ้าราชาธิราช ดังนี้ 

พระเจ้าสุโทธรรมราชาธิราช - พระเจ้าพะโร - พระเจ้าการัตตะฎีหรือพระเจ้าสการัฐ - พระเจ้าเกียร - 

พระเจ้าล้าว - พระเจ้ามังจิโล และตะละเจ้าท้าว ตามล าดับ 

การที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยต้องเชื่อมเหตุการณ์หลังสมัยพระเจ้า

ราชาธิราชมาจนถึงสมัยตะละเจ้าท้าว มาจากเหตุผล ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านวิธีการเขียน และด้านแนวคิด 

ในด้านวิธีการเขียนเป็นการเชื่อมเหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราชให้ต่อเนื่องกับสมัยตะละเจ้าท้าว

และสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ ส่วนในด้านแนวคิดเป็นการสร้างสิทธิธรรมในการปกครองอาณาจักรของ

ตะละเจ้าท้าวและพระเจ้าธรรมเจดีย์ เนื่องจากตะละเจ้าท้าวทรงมีเชื้อสายของพระเจ้าราชาธิราช และ

พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงเป็นพระราชบุตรบุญธรรมของตะละเจ้าท้าว 

นอกจากราชาธิราชฉบับตัวเขียนจะร้อยเรียงเรื่องราวระหว่างสมัยพระเจ้าราชาธิราช

กับสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ เพื่อท าให้เนื้อเรื่องมีความต่อเนื่องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว การเพิ่ม

ชุดเหตุการณ์สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ได้ส่งผลให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเป็นวรรณกรรมที่มุ่งสดุดี

กษัตริย์ ๒ ลักษณะ คือ กษัตริย์นักรบ และกษัตริย์ผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา เนื่องจากพระเจ้าธรรม

เจดีย์เป็นกษัตริย์ผู้มีพระราชกรณียกิจด้านท านุบ ารุงพุทธศาสนา ชุดเหตุการณ์พระเจ้าธรรมเจดีย์นี้ท า

ให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนแตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญพม่าที่เน้นความเป็นกษัตริย์นักรบของ

พระเจ้าราชาธิราชแต่เพียงอย่างเดียว 

จากการศึกษาพบว่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมเติมชุดเหตุการณ์ในรัชสมัย

พระเจ้าธรรมเจดีย์ทั้งหมด ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน ได้แก่ เหตุการณ์ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เหตุการณ์

แก้ปริศนาจากกษัตริย์ต่างเมือง และเหตุการณ์แก้คดีความภายในเมืองหงสาวดี ดังนี้ 

๑.เหตุการณ์ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

เหตุการณ์ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาที่เพ่ิมเข้ามาในฉบับตัวเขียน ท าให้เห็นพระราช

กรณียกิจแรกท่ีพระมหาปิฎกธรหรือพระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงท าหลังครองราชย์ คือทรงบ าเพ็ญกุศลและ

บ ารุงพระพุทธศาสนา โดยให้พระสงฆ์ไปเมืองลังกาเพ่ือวาดภาพแบบปราสาทเพ่ือจะได้น ามาสร้างใน

เมืองหงสาวดีบ้าง ดังความว่า 
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จุลศักราชได้ ๗๔๙ ปี พระเจ้าหงษาวะดีกลัวเกรงนบนอบท าสการบูชา 
ปรนณิบัดรักษานางพญา ดุจะดั่งมารดาบังเกีดเกล้า มีพระราชสัทธาบ าเพงการกุศล
เปนอันมาก ให้ปลูกโรงธรรม ในพระราชวังเสดจ์พระราชต าเนีน ออกมาบอกพระไตร
ปิดก แก่พระสงฆ์วัละ ๑๐๐ รูปมิได้ขาด...ขะณะนั้นพระเจ้าหงษาวะดี ให้นิมล
พระราชาขะณะชื่อพระพุทธโฆษา ให้ไปเขียนเอาหย่าง ประสาท/พุทธบาท แลหย่าง
พระวีหารทัง ๑๖ ซึ่งมีอยู่ณะเมืองลังกา... 

(เลขที่ ๔๙ เล่ม๑๙ มัด๓) 

พระราชกรณียกิจด้านการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาของพระเจ้าธรรมเจดีย์ยัง

ปรากฏหลังจากคณะสงฆ์กลับมาจากลังกาทวีป เนื่องจากพระองค์ทรงให้คนสร้างและบูรณะศาสน

สถานในเมืองหงสาวดีเป็นการใหญ่ และนับแต่นั้นมาเมืองหงสาวดีก็มีแต่ความสงบสุข ดังความว่า 

 ...จึ่งสั่งให้ ท าถาปะนาที่พระเจดีย์ถาวะทัง ๑๖ แห่งปีหนึ่งก็ส าเรธ์ แล้วสั่งให้ท า
ประสาทเสรจ์แล้วให้หล่อรูปพระพุทธกุกกุสนโทพระองค์หนึ่งพระพุทธโกนาคมองค์
หนึ่งแลพุทธกัดสบองค์หนึ่ง แลสมะณะโคดมองค์หนึ่ง ทั้ง ๔ พระองค์เสรจ์แล้ว ให้
อังเชีญขึ้นไว้บนปรางคะประสาท แล้วก็ให้ก่อพระมะหาวิหารทั้ง ๑๖ พระวิหาร แล้ว
พระราชทานสร่วยสาอากอรไว้ส าหรับพระวิหาร พระพุทธไสยาต แล้วให้เขียนพุทธ
บทวะลันชอรส้างไว้ ในอารามจึ่งนิมลพระอันทรงไตรปิดกให้ครองอยู่ทุกอาราม แล้ว
ให้ฉลองสมโพธเจตะวันเจตคืน แล้วหลั่งน้ าขีโนทกขทาราด้วยพระราชหฤๅไทย ชื่นชม
ยีนดีในพระสาศนา...พระเจดีย์ซึ่งบันจุพระษาริกธาตุ แต่ก่อรแห่งใด ๆ ซึ่งปรักหักพัง
อยู่แต่ก่อรนั้น ก็ให้บุญณะท าขึ้นเสียให้สิ้น ครั้นเสรจ์แล้วก็ให้มี งานมะโหระสพสมโพธ
ทังกลางวัน/คืน ถ้วนไตรมาต ๓ เดือน ครั้งนั้นเมืองหงษาวะดี อุประมาประดุจหนึ่ง
เมือง เทพยุดาก็ว่าได้ ราษฎรทังปวงสนุกนิ์สบาย หาอันณะรายมิได้ 

 (เลขที่๔๙ เล่ม๑๙ มัด๓) 

ข้อความดังกล่าว จะเห็นว่าผู้ประพันธ์ให้รายละเอียดเฉพาะพระราชกรณียกิจด้าน

ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และปราศจากสงคราม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นบรรยากาศของเมืองมอญที่

ตรงข้ามกับสมัยพระเจ้าราชาธิราชอย่างสิ้นเชิง 

๒.เหตุการณ์แก้ปริศนาจากกษัตริย์ต่างเมือง 

  เหตุการณ์แก้ปริศนาจากกษัตริย์ต่างเมือง เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้าธรรมเจดีย์

ทรงท าสงครามทางปัญญากับกษัตริย์ต่างเมือง จนท าให้กษัตริย์ต่างเมืองยอมรับฐานะกษัตริย์ของ
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พระองค์ได้ สาเหตุที่พระเจ้าธรรมเจดีย์ต้องพิสูจน์ตนเองกับต่างเมือง เพราะพระองค์ไม่ใช่เชื้อสาย

โดยตรงของกษัตริย์องค์ก่อนแต่เป็นสามัญชน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระราชบุตรบุญธรรม ดังนั้น 

เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์ กษัตริย์ต่างเมืองต่างสงสัยฐานะของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ จึงได้ส่งปริศนามา

ทดสอบพระสติปัญญาพระเจ้าธรรมเจดีย์อยู่เสมอ เช่น ปริศนาจากพระเจ้ากรุงจีน ความว่า 

อยู่มาพระเจ้ากรุงจีนทรงพระด าริว่า เราจะลองปันญาพระเจ้าหงษาวะดีดู 
จึ่งให้ท าหีบใบหนึ่งประดับด้วยพลอย ดูเปนอันงามแล้วเอาถะนู ใส่ยาพิศท ากลตั้งลง
ในหีบแล้วปิดไว้ แล้วจาฤกว่าหีบนี้เผยได้แต่พระมะหากระษัตร แล้วเขียนอักษรไว้ที่
ฝาหีบนั้น ๗ ตัวว่า กว้าวบวกรักบต่างเสีมมะ เปนอักษรเจตตัว...ท าเปนรูปหุ่นให้เดีร
ได้ แล้วมีปากอ้าเข้าอ้าออก ประดุจเจรจาได้ให้มาด้วย... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๙-๒๐ มัด๓) 

เหตุการณ์ข้างต้น พระเจ้าธรรมเจดีย์ต้องทรงเปิดหีบโดยไม่ให้ธนูพิษในหีบถูก

ร่างกายได้ ซึ่งพระองค์ก็ทรงสามารถแก้ปริศนาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากเรื่องหีบกลแล้ว พระ

เจ้าธรรมเจดีย์ยังทรงใช้สติปัญญาพิจารณาเรื่องหุ่นเดินได้ที่พระเจ้ากรุงจีนส่งมาเพ่ือทดสอบไหวพริบ

ของพระเจ้าธรรมเจดีย์ ดังความว่า 

พระเจ้าหงษาวะดีสั่งพะญาอีนให้ปลูกโรงให้แขกเมืองอยู่ แล้วให้แต่งถนนหนทางแต่
พระราชวังออกไปถึงโรง แลหน้าโรงนั้นให้เอาเชือกขึงไว้ แล้วน าแขกเมือง ๓๖๐ คลนั้นเข้า
ไปรับพระราชทารเครื่องเลี้ยง...ก็ให้น าแขกเมืองนั้นไป ๆ ถึงเชือกขึงไว้นั้น หุ่นทังนั้นก็ถูก
เชือกก็ล้มลง... 

(เลขท่ี๔๙ เลม่๒๐ มัด๓) 

เหตุการณ์ดังกล่าว ขุนนางทุกคนของมอญไม่ทราบว่าแขกเมืองเหล่านั้น คือรูปหุ่น 

แต่พระเจ้าธรรมเจดีย์เท่านั้นที่ทรงทราบ เหตุการณ์ดังกล่าวจึงท าให้ขุนนางมอญ ขุนนางจีน และพระ

เจ้ากรุงจีนสรรเสริญสติปัญญาของพระเจ้ากรุงหงสาวดีเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ ยังปรากฏเหตุการณ์ที่พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงแก้ปริศนาจากต่างเมืองอีก

หลายครั้ง ได้แก่ ปริศนาจากพม่า ปริศนาจากอยุธยา และปริศนาจากกรุงลังกา การแก้ปริศนาแต่ละ

ครั้งเป็นบททดสอบให้พระเจ้าธรรมเจดีย์ต้องทรงใช้สติปัญญาอยู่เสมอ ดังนั้น การเพ่ิมเหตุการณ์แก้

ปริศนาจากกษัตริย์ต่างเมืองในราชาธิราชฉบับตัวเขียน จึงท าให้เห็นบทบาทของกษัตริย์มอญอีกด้าน

หนึ่ง คือ การรบกับกษัตริย์ต่างเมืองด้วยสติปัญญา ซึ่งบทบาทนี้ไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับมอญพม่า 
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๓.เหตุการณ์แก้คดีความภายในเมืองหงสาวดี 

เหตุการณ์แก้คดีความภายในเมืองหงสาวดีแสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถในการ

บริหารแผ่นดินของกษัตริย์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องปกครองบ้านเมืองด้วยการท าสงคราม แต่ใช้หลักธรรม

และสติปัญญาเพ่ือแก้ปัญหาในการท าให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นและสงบสุขได้ ถือเป็นพระราชกรณียกิจ

หนึ่งของพระเจ้าธรรมเจดีย์ที่ทรงช่วยเหลือชาวเมืองแก้ปัญหาเพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดัง

ตัวอย่างในคดีความท่ีชาวไร่วิวาทกัน ความว่า 

อนี่งเนื้อความผู้หนึ่งว่ามรอดกับมสัง ท าไร่ถั่วตีดกัน แลมรอดตัดหนามมา สระไร่ถั่ว
ของตัวไว้แล้วก็กลับไป มะสังเอาหนามของมรอดกึ่งหนึ่ง ไปปักกันไร่ถั่วของตัวไว้    
มรอดออกมาเหนหนามของตัวไปอยู่ที่ถั่วมสัง มรอดก็ถอนเอาหนามมสังมาสระรั้วไว้
ดังเก่า มสังออกมาพบมรอดก็เข้าชีงเอาหนามนั้นวิวาทแก่กัน มสังตีมรอดหัวแตก คี้ว
ขาดหน้าผากแตก หูวิ่นลิ้นขาด หน่วยตาบอดทัง ๒ ข้าง มือซ้ายขวาหัก ตีนซ้ายขวา
หักเปนแผลถึง ๑๑ แห่ง 

(เลขที่๔๙ เล่ม๒๑ มัด๓) 

เหตุการณ์วิวาทระหว่างมะรอดและมะสัง ซึ่งเป็นชาวไร่ทั้งสองคน  ผลลัพธ์ของ

เหตุการณ์ คือ มะรอดถูกมะสังท าร้ายร่างกายสาหัส เหตุการณ์นี้ฝ่ายมะรอดน าความเข้าไปแจ้งกับตุลา

การในพระราชวัง ตุลาการตัดสินคดีความนี้ตามบทพระอัยการ ท าให้มะรอดไม่ได้รับความเป็นธรรม 

เพราะตุลาการตัดสินโทษเฉพาะแผลที่หนักที่สุด คดีความนี้จึงไปถึงพระกรรณของพระเจ้าธรรมเจดีย์ 

พระองค์จึงต้องทรงน าหลักธรรมเข้ามาปรับใช้ และปรับไหมเป็นมูลค่ามหาศาลให้สมกับที่มะรอดถูก

ท าร้ายร่างกายจนสาหัสไปทั้งร่างกายและจิตใจ ดังความว่า 

...กระลาการทัง ๔ นี้ดุจหนึ่งผู้จารนังสือ อันมิได้รู้บาลี แลจะได้รู้รอบคอบนั้นหามิได้ 
ถ้าแลเขาตีตัวฉนี้ แลผู้ปรับมาว่าแต่ขันธอันเดียว ท่านยังจะยอมรับเอาหฤๅ แลขัน
ธแห่งสัตวทังปวง ๕ ประการ คือ รูปขันธ ๑ สัญาขันธ ๑ เวทนาขันธ ๑ สังขารขันธ ๑ 
วิญาณขันธ ๑ ดั่งนี้รูปขันธ ๑ นามขันธทัง ๕ จึ่งให้เกีดโทโสจึ่งกระท าโภยแก่รูปขันธ
อัน ๑ แลรูปขันฑนั้นมี ๓๒ ประการ แลพระพุทธิเจ้าตรัสเทษนาไว้ให้นับแต่เกษา
จนถึงมักลูงคัง... 

(เลขที๔่๙ เล่ม๒๑ มัด๓) 
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พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงช่วยเหลือมะรอดด้วยการปรับไหมมะสังให้สมกับที่ตนเองถูก

ท าร้ายจนเสียอวัยวะ คดีความนี้จึงจบลงด้วยดี นอกจากนี้ยังมีคดีความอ่ืนอีก ได้แก่ คดีดาบมรดกของ

พ่ีน้องสามคน คดีฟันซากศพ คดีแย่งชิงหญิงงามเมือง คดีชายชู้ คดีเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นพระปรีชา

สามารถของพระเจ้าธรรมเจดีย์ในยุคสมัยที่บ้านเมืองปราศจากสงคราม 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การเพ่ิมเหตุการณ์ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เหตุการณ์แก้

ปริศนาจากกษัตริย์ต่างเมือง และเหตุการณ์แก้คดีความภายในเมืองหงสาวดี ส่งผลให้ราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนของไทยมีเนื้อเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าศึกสงครามแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเนื้อเรื่องใน

ตอนที่บ้านเมืองปราศจากสงคราม และกษัตริย์ทรงปกครองเมืองด้วยหลักพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้ 

บรรยากาศในวรรณกรรมสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ จึงแตกต่างไปจากสมัยพระเจ้าราชาธิราช อีกทั้ง

เหตุการณ์เหล่านี้ยังท าให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยแตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญพม่าที่

เน้นเฉพาะศึกสงครามอย่างเห็นได้ชัด 

กล่าวสรุปได้ว่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยปรับโครงเรื่องหลัก ๔ ประเด็น ได้แก่ การ

ปรับรายละเอียดตอนเปิดเรื่อง การปรับรายละเอียดตอนปิดเรื่องสมัยพระเจ้าราชาธิราช การสลับ

เหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราช และการเพ่ิมชุดเหตุการณ์หลังสมัยพระเจ้าราชาธิราช  การ

ปรับเปลี่ยนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ได้ถ่ายทอดเนื้อหาตามฉบับมอญพม่า

ทุกประการ แต่มีการปรับตัวบทวรรณกรรม ด้วยการปรับ สลับ และเพ่ิมชุดเหตุการณ์ เพ่ือน าเสนอให้

เห็นว่าราชาธิราชเป็นวรรณกรรมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมชุดเหตุการณ์พระเจ้าธรรมเจดีย์ 

ซึ่งไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับมอญพม่า และการสลับเหตุการณ์ในสมัยพระเจ้าราชาธิราช โดย

ค านึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลของเนื้อเรื่องมากกว่าจะบันทึกเหตุการณ์ตามล าดับเวลาเช่นราชาธิราช

ฉบับมอญพม่า 

๑.๒ การเพิ่มโครงเรื่องย่อย  

 โครงเรื่องย่อยเป็นลักษณะเฉพาะที่ท าให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยแตกต่างกับ

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าอย่างชัดเจน เนื่องจากฉบับตัวเขียนแทรกโครงเรื่องย่อยในตัวบทวรรณกรรม

เพ่ือท าให้ตัวละครมีบทบาทโดดเด่นมากขึ้น และเป็นการเน้นย้ าแนวความคิดบางประการ ราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนมโีครงเรื่องย่อย ดังนี้ 
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๑.๒.๑ ชุดเหตุการณ์ที่เก่ียวกับสมิงพระราม 

๑.๒.๒ ชุดเหตุการณ์ที่เก่ียวกับสมิงอขมะมอญ 

๑.๒.๑ ชุดเหตุการณ์เกี่ยวกับสมิงพระราม 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่ากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสมิงพระราม เฉพาะตอนที่

สมิงพระรามอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องสู้กับนายทหารของจีน ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย

เพ่ิมเติมชุดเหตุการณ์อ่ืนนอกจากการอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องสู้นายทหารจีน เพ่ือแสดงบทบาทของ

สมิงพระรามทหารเอกของพระเจ้าราชาธิราชให้เด่นชัดมากขึ้น ชุดเหตุการณ์เกี่ยวกับสมิงพระรามที่

ฉบับตัวเขียนเพ่ิมเข้ามา คือโครงเรื่องตอนสมิงพระรามอยู่ในเมืองอังวะจนกระทั่งสมิงพระรามสิ้นใจ 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ปรากฏเหตุการณ์ตอนสมิงพระรามอยู่ในเมืองอังวะ

จนกระทั่งสิ้นชีวิตในเมืองวานซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในมอญ เพราะหลังจากสมิงพระรามอาสาพระ เจ้า

ฝรั่งมังฆ้องสู้ศึกจีน และต่อสู้ชนะนายทหารฝ่ายจีนได้แล้ว ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเสนอว่าพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องทรงพระราชทานรางวัลและยกพระนัดดาให้สมิงพระราม “พระเจ้ามังของได้ประทาน

รางวัลอันมากแก่ สมินภะราม แล้วทรงให้สมรสกับพระนัดดา”(ราชาธิราชยุทธนา, ๒๕๕๒ : ๑๗๐) 

จากนั้นจึงกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าราชาธิราชทรงรบกับมังรายกะยอฉะวาต่อไป โดยไม่กล่าวถึง

สมิงพระรามอีก ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอว่าหลังจากที่สมิงพระรามรบชนะนายทหารจีน

แล้ว พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงแต่งตั้งให้สมิงพระรามเป็นอุปราช และทรงยกพระราชธิดาของพระองค์ให้

อภิเษกกับสมิงพระราม เพ่ือรั้งไม่ให้สมิงพระรามกลับไปหาพระเจ้าราชาธิราช สมิงพระรามจึงอยู่ใน

เมืองอังวะ ดังความว่า 

อยู่ประมานสามปี พระราชทิดาพระเจ้ามนเทียรทอง ก็ทรงพระครรภถ้วนทศมาตก็
ประสูทพระราชกุมาร พระเจ้ามนเทียรทองเปนที่รักษยิ่งนัก...ครั้นพระราชกุมารมีช
ละมายุศมได้ขวบเศดภอเดีรได้ พระเจ้ามนเทียรทอง เสดจ์ออกตรัสบันชาราชการคร้ัง
ใด ก็อู้มเอากุมารน่งงเหนือพระเพลาทุกคร้ัง มาวันหนึ่งเสดจ์ออก สมิงพระรามเฝ้าอยู่
นั่นด้วย ฝ่ายพระราชกุมารเปนทารก ก าดัดคะนองลุกจากพระเพลา เอามือยื่นยุดพระ
อังษาจึ่งเอ้ือมมือขึ้นไปเล่นบนที่สุงพระเจ้ามนเทียรทอง ๆ จึ่งผันพระภักตรแลดู แล้ว
ตรัสว่าลูกไอ้ฉะเลยนี้กล้าหารนัก สมิงพระรามได้ยินตรัสดั่งนั้น ก็น้อยใจจึ่งคิดว่าคร้ังนี้ 
สิ้นวาศนากันเสียแล้ว เปนผลที่จะได้กลับไปเมืองหงษาวะดีด้วยความสัจ... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๘ มัด๓) 
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สมิงพระรามอยู่ในเมืองอังวะจนมีพระโอรสองค์หนึ่งกับพระราชธิดาของพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้อง แต่เมื่อพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงเรียกลูกสมิงพระรามว่าลูกเชลย ซึ่งผิดกับข้อตกลงของสมิง

พระรามที่กล่าวว่า “จะขออนุยาดสองประการ ประการหนึ่งถ้าผู้ใดเรียกว่าชเลย ข้าพะเจ้าได้ยินแล้ว

จะขอลาไปเมืองหงษาวะดี” (เลขท่ี๔๙ เล่ม๑๘ มัด๓) สมิงพระรามจึงหนีกลับมาเมืองหงสาวดี  

หลังจากเหตุการณ์สมิงพระรามอาสาสู้ศึกจีน ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ได้ให้

ข้อสรุปเกี่ยวกับสมิงพระราม ท าให้ไม่ทราบว่าหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว สมิงพระรามยังอยู่ที่เมือง   

อังวะหรือกลับมาเมืองหงสาวดี ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมเติมเหตุการณ์ตอนสมิง

พระรามสิ้นชีวิต เพ่ือท าให้ชีวิตของสมิงพระรามจบลงโดยสมบูรณ์ ดังความว่า 

 อยู่มาวันหนึ่งเกีดโจรข้ึน ที่บ้านมะอิภายชาวบ้านจับโจรได้ ผ่าอกตัดศีศะเสียบไว้ในวัน
นั้น สมิงพระรามไปเฝ้าแล้วก็กลับมา เมื่อเพลาเอย็น มาถึงเขาเสียบศิศะโจรนั้น ผีนั้น
หลอนร้องเรียกว่าสมิงพระรามเอย กูขี่ม้าด้วยสมิงพระรามขัดใจจึ่งขับม้าเข้าไปดู   
ศภโจรซึ่งเสียบไว้นั้น จึ่งตัดเอาศีศะแล้วผูกข้างม้าขวบมาศีศะผีนั้น แกว่งมากระทบ
น่องเข้า แล้วก็กัดเอาสมิงพระราม ๆ จะท าประการใด ๆ ผีนั้นก็มิได้วาง จึ่งเอาดาบ
ต่อยศีศะแตกตกลงฟันลุดติจน่องอยู่ สมิงพระรามไปถึงเมืองวานแล้วอยู่สามวัน ก็ถึง
แก่อนิจก าม... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๙ มัด๓)                                                                                                             

เหตุการณ์ข้างต้น เป็นเหตุการณ์หลังจากสมิงพระรามหนีออกจากเมืองอังวะและ

กลับมาเมืองหงสาวดี จากนั้นได้เป็นเจ้าเมืองวาน วันหนึ่งสมิงพระรามได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าสุโทธรรม

ราชาธิราช หรือพระยาเกียรพระราชโอรสองค์โตของพระเจ้าราชาธิราชที่ครองราชย์ต่อจากพระเจ้า

ราชาธิราช ระหว่างเดินทางกลับเมืองเจอผีดุร้ายกัดเข้าที่น่อง จึงท าให้สมิงพระรามสิ้นใจในเวลาต่อมา  

การที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมเติมชุดเหตุการณ์เกี่ยวกับสมิงพระราม 

ตั้งแต่ตอนสมิงพระรามอยู่ในเมืองอังวะจนกระทั่งสิ้นชีวิตที่เมืองวาน เพ่ือแสดงให้เห็นชีวิตของสมิง

พระรามในฐานะนายทหารเอกของพระเจ้าราชาธิราช ซึ่งมีทั้งบทบาทด้านการสู้รบ และบทบาทใน

ฐานะมนุษย์ธรรมดาสามัญที่ไม่อาจหลีกหนีความตายได้ ชุดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ท าให้สมิงพระราม

กลายเป็นตัวละครที่ส าคัญและโดดเด่นมากท่ีสุดตัวหนึ่งในฉบับตัวเขียนของไทย   
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๑.๒.๒ ชุดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสมิงอขมะมอญ 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่เสนอชุดเหตุการณ์สมิงอขมะมอญในสมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว 

สมัยดังกล่าวจะปรากฏเฉพาะชุดเหตุการณ์ของพระเจ้าฟ้ารั่วเท่านั้น ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียน

ของไทยเพ่ิมเติมชุดเหตุการณ์สมิงอขมะมอญเข้ามาในสมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์สงครามระหว่างมอญกับพม่า เพราะชุดเหตุการณ์ดังกล่าวช่วยเน้นย้ าคุณสมบัติของกษัตริย์

ที่ไม่ได้มาจากการสืบเชื้อสายโดยตรง 

สมิงอขมะมอญเป็นชาวบ้านคนหนึ่งในเมืองพะโคซึ่งเป็นเมืองมอญอีกเมืองหนึ่งที่อยู่

ใกล้เคียงกันกับเมืองเมาะตะมะของพระเจ้าฟ้ารั่ว อขมะมอญได้รับการสรรเสริญจากชาวบ้านว่าเป็น

บุคคลที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ช่วงเวลาที่สมิงอขมะมอญยังเป็นชาวบ้านอยู่นั้น เมืองพะโคยังเป็น

เมืองขึ้นของพุกาม(เมืองหลวงของพม่า) แต่ต่อมาสมิงอขมะมอญเป็นผู้น าในการก่อกบฏ จนสามารถ

ขับไล่พม่าออกจากเมืองพะโคได้ และสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของเมือง 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ได้กล่าวถึงชุดเหตุการณ์อขมะมอญ แต่กล่าวถึงพระเจ้า

ตราพระยา ซึ่งเป็นกษัตริย์ในเมืองพะโคหลังสมัยสมิงอขมะมอญ โดยเปิดเรื่องเกี่ยวกับเมืองพะโคอย่าง

กระชับว่า เมื่อพระเจ้าฟ้ารั่วขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เมืองเมาะตะมะ ที่เมืองพะโคก็มีพระเจ้าตรา

พระยา(ตะระผยา)เป็นกษัตริย์ ดังความว่า 

ในเพลานั้น พระเจ้าวารูขึ้นเป็นกษัตริย์ ณ เมืองเมาะตะมะ ส่วนที่พะโคนั้น 
ตะระผยา เป็นกษัตริย์ กษัตริย์ทั้งสองต่างส่งทูตมาผูกไมตรี... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๙) 

ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมเติมชุดเหตุการณ์ ตั้งแต่ตอนที่สมิงอขมะ-

มอญยังเป็นชาวบ้าน ต่อมาได้ใช้สติปัญญาเพ่ือวางแผนก่อกบฏ จนกระทั่งอขมะมอญได้ครองเมืองและ

สิ้นพระชนม์ในที่สุด เพื่อเน้นย้ าคุณสมบัติของกษัตริย์ที่มาจากสามัญชนเช่นเดียวกับพระเจ้าฟ้ารั่ว โดย

ผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ได้นั้นจะต้องมีสติปัญญาเป็นเลิศ และมีบุญวาสนาที่จะได้เป็นใหญ่ ดังความว่า 

 ...แลอายอะขะมะมอรคนหนึ่งเปนลูกชาวบ้านมะอิเขด ออกบวดเปนส ามะเนรอยู่วัด 
อยู่มากาละวันหนึ่งไปเบาบนศีนลา ๆ นั้นทะลุไป อาจารย์เหนแล้วท านายว่า            
ส ามะเนรองค์นี้จะมีบุญ อยู่มาในกาละวันหนึ่ง เจ้าส ามะเนรจึ่งลาอาจารย์สึกไปมีเมีย 
จึ่งท าหนังสือสัญาไว้แก่พ่อตาว่า ลูกเขยอยู่บ้านพ่อตาเข้าเดือน พ่อตาเข้าเดือนลูกเขย
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อยู่บ้าน ท าหนังสือแล้วก็ส่งให้พ่อตา...ในหนังสือสัญานั้น จะได้ว่าพ่อตาอยู่บ้านหามิได้ 
ว่าแต่ลูกเขยอยู่บ้าน แต่บันดาชายหยิงซึ่งได้ยินนั้นก็ยิ้มหัวร่อ แล้วสรรเสรีญว่าอะขะ
มะมอรคนนี้มีปัญญาช่างคิดฉลาด ฝ่ายอะขะมะมอรจึ่งคิดแต่ในใจว่า ความคิดแต่
เพียงนี้คนทังปวงสรรเสรีญว่าฉลาดนัก แต่นี้จะไปเข้าเดือนเถีด จึ่งให้เมียแต่งสะเบียง
อาหาร ครั้นเพลากลางคืนจึ่งนิมิตรฝันว่าเท้าหนึ่งเหยียบเมืองพะโค เท้าหนึ่งเหยียบ
เมืองพุกาม แลเท้าซึ่งเหยียบเมืองพุกามนั้นยกมาเหยียบเมืองพะโคทังสองเท้า...บิดา
มารดาก็ท านายว่าเจ้าฝันดีเปนมะหัศจรรใหญ่หลวงนักนานไปจะได้เปนใหญ่ในเมือง
พะโค... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑ มัด๑) 

นิมิตดังกล่าวท าให้สมิงอขมะมอญคิดอุบายเพ่ือยึดเมืองพะโคจากพม่า หลังจาก

สมิงอขมะมอญสามารถยึดเมืองพะโคพร้อมกับเกลี้ยกล่อมชาวเมืองได้เรียบร้อยแล้ว พระเจ้ากรุง

พุกามจึงส่งเจตะสุกรีพระราชบุตรเขยมาจับอขมะมอญ อขมะมอญคิดกลอุบายท าเป็นนอบน้อมต่อ

ฝ่ายพม่า ด้วยการปลูกโรงที่มีหุ่นจ าลองของพระเจ้ากรุงพุกาม แล้วอ้างว่าตนสร้างไว้เพ่ือสักการะทุก

วัน ดังความว่า 

 ...ข้าจะคิดกลอุบายอันหนึ่ง ข้าจะตีพ่อท่านให้หลังแตกแล้วจะปล่อยออกไปให้เข้า
หากองทับเจตะสุกรี ถ้าเจตะสุกรีไถ่ถามบิดาจงกล่าวโทษข้าพเจ้าให้จงหนักแส้ง
ท าเปนภักดีต่อเจตะสุกรี แล้วจึ่งน าทับเข้ามาโดยทางอ้อมให้ช้าอยู่ ถ้าประมานการ
เหนว่าข้าพเจ้าท าค่ายเสรจ์แล้วเมื่อใด จึ่งน าทับเข้ามา... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๒ มัด๑) 

  ฝ่ายสมิงอะขะมะมอรเร่งรัดท าค่ายคูเสรจ์แล้วก็ให้ปลูกโรงโรงหนึ่งไว้บลก าแพงที่
ประตูเมืองฝ่ายทิษตวันออกแล้วให้ท ารูปหุ่นเปนรูปพระองค์หนึ่งและเปนรูปกระสตรี
ถือพัดถือร่ม แลถือเครื่องพะยาแปดคนนั้นยืนอยู่ในโรงนั้นฝ่ายเจตะสุกรีซึ่งเปนแม่ทัพ
นั้น เวียนเลียบเมืองไปรอบเมืองนั้น จึ่งแลเหนรูปหุ่นเจตะสุกรีส าคันว่าสมิงอะขะมะ
มอรยืนอยู่ ก็โกรธจึ่งยิงด้วยเกาทัน สายเกาทันกระทบหัวแม่มือเจตะสุกรีแตก 
สมิงอะขะมะมอรจึ่งมาเจรจา ด้วยเจตะสุกรีฉันข้ากับเจ้า แล้วว่าข้าพเจ้ามิได้
ประทุษร้ายต่อพระองค์หามิได้ ทุกวันนี้คิดกระตัญูต่อพระองค์ กะท ารูปไว้บูชาคุณ
มิได้ขาดข้าพเจ้าปลูกต าหนัก ปั้นรูปพระองค์ไว้ณมัศการทุกวัน และเมืองนี้ก็เปนของ
พระองค์ ถ้าพระองค์แคลงอยู่ให้แต่งคนไป ชันสูดดูรูปพระองค์ซึ่งข้าพระเจ้าท าไว้ ใน
พระต าหนักนั้นเถีด… 

(เลขที๔่๙ เล่ม๒ มัด๑) 
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นอกจากจะใช้กลอุบายแสร้งท าเป็นนอบน้อมต่อฝ่ายพม่าแล้ว สมิงอขมะมอญยัง

วางยาพิษในอาหาร ท าให้เจตะสุกรีและนายทหารฝ่ายพม่าตายกันหมด ท าให้เมืองพะโคตกเป็นของ

สมิงอขมะมอญโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ ดังความว่า 

...อะขะมะมอร ๆ ก็อ าลากลับเข้ามาค่าย จึ่งจัดแจงแต่งเคร่ืองบอริโภกภุณชาหาร เอา
เนื้อฟานสดมาประกอปด้วยยาพิศ ใส่ฉลอมไปถวายเจตะสุกรี เมื่อเจตะสุกรีจะถึงแก่
มอระณภาพ หมิได้พิศจารณาเนื้อมัชมังษาหารหามิได้ ให้ยินดีที่จะบริโภกเป็นก าลัง 
จึ่งสั่งให้พ่อครัวเอาเนื้อฟานไปตบแต่งเคร่ืองเสรจ์แล้ว พ่อครัวจึ่งเอาเข้าไปถวาย แก่เจ
ตะสุกรีเจตะสุกรีก็เสวยเนื้อฟานเข้าไป แม่มือซึ่งถูกสายทนูนั้นก็เปนพิศขึ้นเจตะสุกรีก็
ถึงแก่กาลกิริยาตาย 

(เลขที๔่๙ เล่ม๒ มัด๑) 

การที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมชุดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสมิงอขมะมอญ 

เป็นการเน้นย้ าคุณสมบัติของกษัตริย์ว่าไม่จ าเป็นต้องสืบเชื้อวงศ์กษัตริย์เหมือนกับพระเจ้าฟ้ารั่ว น่าจะ

สะท้อนให้เห็นความชอบธรรมของผู้มีบุญและมีสติปัญญาว่าสามารถเป็นกษัตริย์ได้เช่นเดียวกับรัชกาล

ที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งแม้พระองคไ์ม่ได้สืบเชื้อสายกษัตริย์มาจากสมัยอยุธยาและกรุงธนบุรี แต่

ก็มีความปรีชาสามารถและมีบุญญาธิการเฉกเช่นสมิงอขมะมอญและพระเจ้าฟ้ารั่ว 

กล่าวสรุปได้ว่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเพ่ิมโครงเรื่องย่อย ๒ ชุด ได้แก่ ชุดเหตุการณ์ที่

เกี่ยวกับสมิงพระราม และชุดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสมิงอขมะมอญ การปรับเปลี่ยนโครงเรื่องย่อยเป็น

ลักษณะเฉพาะในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเช่นเดียวกันกับการปรับโครงเรื่องหลัก การเพ่ิมโครง

เรื่องย่อยท าให้สมิงพระรามเป็นตัวละครที่มีบทบาทโดดเด่น และแสดงให้เห็นการเน้นย้ าเรื่อง

คุณสมบัติของกษัตริย์ที่มาจากสามัญชนในชุดเหตุการณ์สมิงอขมะมอญ ซึ่งไม่ปรากฏในราชาธิราช

ฉบับมอญพม่าแต่อย่างใด 

จากการศึกษาการปรับเปลี่ยนด้านโครงเรื่อง พบว่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย

ปรับเปลี่ยนโครงเรื่อง ๒ ประเด็น ได้แก่ การปรับโครงเรื่องหลัก และการเพ่ิมโครงเรื่องย่อย การ

ปรับเปลี่ยนโครงเรื่องดังกล่าว ล้วนแต่ท าให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างไป

จากฉบับมอญพม่าอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีการเพ่ิมชุดเหตุการณ์ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิม

ชุดเหตุการณ์พระเจ้าธรรมเจดีย์ ซึ่งไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับมอญพม่า อีกท้ังยังมีการเพ่ิมโครงเรื่อง
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ย่อยเพ่ือเน้นความส าคัญหรือแสดงแนวความคิดบางประการ ดังเช่น การท าให้สมิงพระรามกลายเป็น

ตัวละครส าคัญ และเน้นย้ าเรื่องคุณสมบัติของกษัตริย์ที่มาจากสามัญชนเช่นที่กล่าวถึงชุดเหตุการณ์

สมิงอขมะมอญ จะเห็นได้ว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยมีวัตถุประสงค์ในการน าเสนอสารอย่าง

เฉพาะเจาะจง โดยไม่ได้ค านึงถึงการน าราชาธิราชฉบับมอญพม่ามาถ่ายทอดสู่สังคมไทยอย่าง

ตรงไปตรงมา  

๒.การปรับเปลี่ยนด้านเนื้อเรื่อง 

เนื้อเรื่องโดยรวมของทั้งราชาธิราชฉบับมอญพม่าและราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย มุ่งเน้น

กล่าวถึงสงครามระหว่างมอญกับพม่าในสมัยพระเจ้าราชาธิราชเป็นหลัก แม้ว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียน

จะยังคงรักษาเรื่องราวส าคัญดังกล่าวจากราชาธิราชฉบับมอญพม่าไว้ แต่เมื่อเรื่องราชาธิราชเป็น

วรรณกรรมที่ไทยรับมาจากต่างชาติ จึงย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวบทให้เหมาะสมกับสังคมไทย 

ดังที่พบว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนปรับเปลี่ยนด้านเนื้อเรื่อง ดังนี้ 

๒.๑ การเพ่ิมเรื่อง 

๒.๒ การตัดเรื่อง 

๒.๓ การปรับเรื่อง 

๒.๑ การเพิ่มเรื่อง 

การเพ่ิมเรื่องเป็นกลวิธีหนึ่งที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนน ามาใช้ โดยเพ่ิมเรื่องในสมัยพระเจ้า

ราชาธิราช แม้ราชาธิราชฉบับมอญพม่าจะเน้นเสนอเรื่องในสมัยดังกล่าวอยู่แล้วก็ตาม นอกจากนี้ ยัง

เพ่ิมเรื่องในสมัยอื่น เพ่ือเน้นย้ าแนวความคิดบางประการ หรือแสดงวัตถุประสงค์ในการประพันธ์อย่าง

เฉพาะเจาะจง การเพ่ิมเรื่องจึงท าให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนแตกต่างไปจากราชิราชฉบับมอญพม่า

อย่างชัดเจน จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนเพ่ิมเรื่อง ดังนี้ 

๒.๑.๑ การเพ่ิมเรื่องที่แสดงความขัดแย้งระหว่างมอญกับพม่า 

๒.๑.๒ การเพ่ิมเรื่องเกี่ยวกับสงคราม 

๒.๑.๓ การเพ่ิมเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความชอบธรรมของกษัตริย์ 

๒.๑.๔ การเพ่ิมเรื่องที่แสดงให้เห็นความผูกพันระหว่างมอญกับไทยในสมัย 

พระเจ้าฟ้ารั่ว 

๒.๑.๕ การเพ่ิมเรื่องพระราชพิธีปลงพระศพพระเจ้าราชาธิราช 
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๒.๑.๑ การเพิ่มเรื่องท่ีแสดงความขัดแย้งระหว่างมอญกับพม่า 

ความขัดแย้งระหว่างมอญกับพม่าเป็นเรื่องส าคัญที่ปรากฏเฉพาะราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนของไทย โดยเสนอให้เห็นชัดเจนว่าพม่าและมอญเป็นศัตรูกัน จนมิอาจปรองดองกันได้ ดังนั้น 

ผลลัพธ์ของสงครามจะต้องมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะ ขณะที่ราชาธิราชฉบับมอญพม่าจะเสนอให้เห็น

ความสัมพันธ์ที่มอญกับพม่ามีต่อกันในอดีตผ่านการท าศึกสงคราม ซึ่งสุดท้ายแล้วต่างฝ่ายต่างสงบศึก

ต่อกัน และฝ่ายพม่าก็ไม่ได้เกลียดชังฝ่ายมอญเหมือนกับที่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย 

จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนเพ่ิมเติมเรื่องที่แสดงความขัดแย้งระหว่างมอญกับพม่าเข้า

มาในวรรณกรรม เพ่ือท าให้มอญกับพม่าผิดใจกันรุนแรงมากข้ึน ดังนี้ 

๒.๑.๑.๑ เรื่องพระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงปรารถนาเสวยดินใจ

กลางเมืองหงสาวดี 

๒.๑.๑.๒ ความขัดแย้งเรื่องบ่อน้ ามันดิน 

๒.๑.๑.๑ เรื่องพระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงปรารถนาเสวยดินใจ

กลางเมืองหงสาวดี 

เรื่องพระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงปรารถนาเสวยดินใจกลางเมือง

หงสาวดีไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับมอญพม่า แต่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย เรื่อง

ดังกล่าว เริ่มต้นจากพระเจ้าราชาธิราชทรงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพ่อลาวแก่นท้าวซึ่งเป็นพระโอรส

ของพระองค์ ก่อนถูกประหารพ่อลาวแก่นท้าวทรงอธิษฐานต่อหน้าพระธาตุมุเตาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ประจ าเมืองหงสาวดี 

พ่อลาวแก่นท้าวในราชาธิราชฉบับมอญพม่าแม้จะเคยทรงอธิษฐาน แต่ค า

อธิษฐานมีเพียง “หากข้าล่วงจากภพนี้แล้ว ขอเกิดเป็นบุตรแห่งกษัตริย์ผู้สร้างเอกภพ ข้าปรารถนาจัก

กระท าศึกกับบิดาข้า” (ราชาธิราชยุทธนา, ๒๕๕๒ : ๙๗) กล่าวคือ พ่อลาวแก่นท้าวทรงขอให้พระองค์

ประสูติเป็นโอรสของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และได้ท าศึกกับพระเจ้าราชาธิราช แต่ในราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนของไทย พ่อลาวแก่นท้าวทรงอธิษฐานขอให้พระองค์ได้ประสูติในพระครรภ์ของมเหสีพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้อง เมื่อพระชันษาได้ยี่สิบสองพรรษาขอให้ได้ทรงรบกับพระเจ้าราชาธิราช  และในขณะที่พระ

มเหสีพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงตั้งพระครรภ์ พระองค์ทรงขอให้พระมารดาปรารถนาเสวยดินใจกลาง

เมืองหงสาวดี ดังความว่า 
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...เดชะผลอานิสงข้าพะเจ้าได้ถวายพระมาลา ข้าพะเจ้าตายแล้วขอให้ไปเกิดในครั้น
พระอัคมะเหษี พระเจ้ามนเทียรทองณะกรุงอังวะ ถ้าอายุศม์ข้าพะเจ้าได้ ๒๒ ปีขอให้
ข้าพะเจ้าท ายุทธ์นาการสงครามด้วยพระบิดาจงได้ แล้วข้าพะเจ้าจะเอาปัติสนธิใน
ครรภพระมารดานั้น ขอให้มารดาข้าพะเจ้ายากดินในกลางใจเมืองมอร ขอให้สม
ความปรารถนาข้าพะเจ้าทุกประการ 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๔ มัด๒) 

ขะณะนั้นพระอัคมะเหษีพระเจ้าฝารั่งมังฆ้องก็ทรงครรภ์ขึ้น ให้ยากดินใจเมือง    
หงษาวะดี จึ่งกราบทูลพระเจ้าฝารั่งมังฆอง ๆ ได้ฟังดั่งนั้น ก็มีพระราชสารน าเครื่อง
ราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าราชาธีราช ๆ ได้แจ้งในหนังสือพระเจ้าฝารั่งมังฆองให้
มาขอดินในกลางใจเมืองหงษาวะดี ก็รู้ว่าพ่อลาวแก่นท้าวไปเกีดในครรภ์พระอัคมะ
เหษีพระเจ้าฝารั่งมังฆอง ต้องค าอะธิฐารซึ่งให้จดหมายไว้นั้น จึ่งสั่งให้เอาดินที่ถาน
บ้านเก่าอบให้หอม ใส่พะอบทองแล้วแต่งเครื่องราชบรรณาการ ส่งให้มังตุเรจองเอา
ไปถวายพระเจ้าฝารั่งมังฆอง ๆ ก็เอาดินนั้นพระราชทารพระอัคมะเหษี พระอัคมะ
เหษีได้เสวยแล้วก็หายยาก... 

(เลขที๔่๙ เล่ม๑๔ มัดที่๒) 

การที่พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงปรารถนาเสวยดินใจกลางเมือง

หงสาวดีตามค าอธิษฐานของพ่อลาวแก่นท้าว มีนัยยะสื่อว่าพ่อลาวแก่นท้าวต้องการแสดงให้พระเจ้า

ราชาธิราชเห็นว่าพระองค์ทรงปรารถนาจะให้พม่าเหนือกว่ามอญให้ได้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงความมี

อ านาจเหนือกว่าเพ่ือข่มบารมีของพระเจ้าราชาธิราช เนื่องจากการขอดินใจกลางเมืองมอญ

เปรียบเสมือนการตั้งความปรารถนาจะมีอ านาจเหนือมอญ ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าราชาธิราชจึงไม่ทรง

ยินยอมและให้น าดินส่วนฐานของบ้านเก่าแห่งหนึ่งไปปรุงให้หอม และน าไปถวายมเหสีของพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องแทน เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ระหว่างมอญกับพม่าไว้  

ดังนั้น การเพ่ิมเรื่องดังกล่าวเข้ามาในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย จึงท า

ให้มอญกับพม่าขัดแย้งกันรุนแรงมากขึ้น เพราะการขอดินใจกลางเมืองหงสาวดีนั้นถือเป็นการท้าทาย

พระราชอ านาจของพระเจ้าราชาธิราช และยิ่งเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าเป็นความปรารถนาของพ่อ

ลาวแก่นท้าวด้วยแล้ว ท าให้พระเจ้าราชาธิราชทรงขัดเคืองพระทัยเป็นอย่างมาก และเป็นสาเหตุ

ประการหนึ่งที่ท าให้มอญกับพม่าไม่สามารถสงบศึกต่อกันได้ จะต้องมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะจากการท า

สงคราม 
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๒.๑.๑.๒ ความขัดแย้งเรื่องบ่อน้ ามันดิน 

ความขัดแย้งเรื่องบ่อน้ ามันดิน เป็นเรื่องที่ชาวบ้านฝ่ายมอญกับฝ่ายพม่า

วิวาทแย่งชิงน้ ามันดินกัน เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากมอญกับพม่าแบ่งปันเขตแดนและสงบศึกกันชั่วคราว 

และในขณะนั้นมังรายกะยอฉะวา พระราชโอรสของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีพระชันษาได้ยี่สิบสอง

พรรษา การแย่งชิงบ่อน้ ามันดินท าให้มังรายกะยอฉะวาทรงโกรธแค้นมอญมากข้ึน เพราะแต่เดิมอาณา

เขตส่วนที่ชาวบ้านมอญรุกล้ าเข้ามาตักน้ ามันดิน เคยเป็นของพม่ามาก่อน เมื่อพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรง

ท าสัญญาสงบศึกและแบ่งปันเขตแดนกับพระเจ้าราชาธิราชแล้ว ท าให้ชาวมอญมีสิทธิ์ในดินแดน

ดังกล่าวร่วมกับฝ่ายพม่าด้วย  

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่ท าให้มังรายกะยอฉะวา

ทรงโกรธแค้นมอญมากขึ้น กล่าวแต่เพียงว่าสาเหตุที่มังรายกะยอฉะวาทรงปรารถนาจะรบกับมอญ 

เนื่องจากทรงเห็นว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงแพ้ศึกมอญมาหลายครั้งแล้ว พระองค์จึงจะทรงรับหน้าที่

รบกับมอญแทนพระราชบิดา ดังความว่า 

พระราชบิดาเจ้าหอค านั้นทรงยกทัพใหญ่หลวงพร้อมพรั่งด้วยไพร่พลช้างม้า แต่ยกไป
คราใดก็แพ้พ่าย ฝ่ายเขาได้ช้างม้าไปเสียต่อมาก แม้แต่พระมารดาข้า พระขนิษฐาข้า 
ฝ่ายเขาก็ได้ไป ในเมื่อพระนายหอค ามิอาจเอาชนะเจ้าเตลงได้ ก็ทรงให้ส าราญอยู่ใน
หอค า ตัวข้าจะประพฤติเยี่ยงโปริสารทที่กินเนื้อมนุษย์ดุจกุมภิลจักคิดการกินเนื้อของ
พวกเตลงให้จงได้... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๓๓) 

ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมเติมเรื่องให้มังรายกะยอฉะวา

ได้รับแจ้งว่าชาวบ้านแย่งบ่อน้ ามันดินกัน ทั้งที่แต่เดิมเขตแดนนั้นเป็นของพม่า แต่พระเจ้าราชาธิราช

และพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงท าข้อตกลงปันเขตแดนกันไว้ท าให้มอญมีสิทธิ์ตั กน้ ามันดินในบริเวณ

ชายแดนมอญพม่าเช่นกัน เรื่องดังกล่าวกระตุ้นอารมณ์โกรธแค้นและอารมณ์เกลียดชังของมังรายกะ

ยอฉะวาที่ทรงมีต่อมอญชัดเจนกว่าราชาธิราชฉบับมอญพม่า ดังความว่า 

 คร้ังนั้นพะม่ากับมอรไปค้าขายเปนปรกตีได้ญี่สิบสองปี แลมังรายกะยอฉะวามีชลมา
ยุศม์ได้ญี่สิบสองขวบ หัวเมืองปลายแดนฝ่ายมอรกับพะม่าต่อกัน วิวาศชิงกันตัก
น้ ามันดิน รู้ไปถึงมังรายกะยอฉะวา ๆ จึ่งถามพี่เลี้ยงว่าบ่อน้ ามันดินนั้น เดีมขึ้นข้าง
ไหนเปนประการใด พี่เลี้ยงจึ่งทูลว่าเดีมน้ ามันดินขึ้นแก่กรุงอังวะก่อน คร้ังสมเดจ์พระ
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ราชบิดาพระองค์กระท าสัจร่วมกันกับด้วยพระเจ้าหงษาวะดี แบ่งเขดแคว้นต่อกัน จึ่ง
แบ่งน้ ามันดินไปด้วยกึ่งหนึ่ง ฝ่ายมอรจึ่งขึ้นมาตักน้ ามัน บ้านเมืองพรมแดนตักน้ ามัน
ดินจึ่งได้วิวาศกันฉะนี้ มังรายกะยอฉะวาแจ้งดั่งนั้นก็โกรธ จึ่งจัดแจ้งพลทะหารมาตี
บ้านเมืองพรมแดนนั้นเสีย ก็ห้ามน้ ามันดินไว้หมีให้มอรตัก 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๔ มัด๒) 

อาจกล่าวได้ว่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมเรื่องที่แสดงความขัดแย้ง

ระหว่างมอญกับพม่า ๒ เรื่อง ได้แก่ การเพ่ิมเรื่องพระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงปรารถนาเสวย

ดินใจกลางเมืองหงสาวดี และการเพิ่มเรื่องความขัดแย้งเรื่องบ่อน้ ามันดิน  

เรื่องทั้งสองล้วนเป็นการปรับเปลี่ยนที่ส าคัญ เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าราชาธิราช

ฉบับมอญพม่าให้ข้อมูลความบาดหมางระหว่างมอญกับพม่า อันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งของ

บรรพบุรุษ แต่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนปรับเปลี่ยนให้มอญกับพม่าเป็นศัตรูกันอย่างชัดเจน ด้วยความ

ขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ท าให้ความขัดแย้งระหว่างมอญกับพม่าพัฒนาไปสู่ขีดสูงสุด อีกทั้งยังสร้างให้

พม่าเป็นตัวละครฝ่ายร้ายที่มุ่งหวังจะเอาชนะมอญให้ได้ 

๒.๑.๒ การเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับสงคราม 

สงครามในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยที่เพ่ิมเติมเข้ามา ล้วนแต่เป็นเรื่องที่

สนับสนุนบทบาทของกษัตริย์มอญให้โดดเด่นมากขึ้น ผู้ศึกษาพบว่าการที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเพ่ิม

เรื่องสงครามในสมัยพระเจ้าราชาธิราช ทั้งที่ฉบับมอญพม่าเน้นสงครามสมัยดังกล่าวอยู่แล้ว และยัง

เพ่ิมสงครามในสมัยพระเจ้าฟ้ารั่วเพ่ือแสดงพระราชกรณียกิจของพระเจ้าฟ้ารั่วหลังขึ้นครองราชย์  ซึ่ง

ฉบับมอญพม่าไม่ได้กล่าวถึง ทั้งนี้เพ่ือให้เรื่องสงครามเพ่ิมพระเกียรติยศของกษัตริย์มอญ ดังที่พบว่า

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมเรื่องเก่ียวกับสงคราม ดังนี้  

๒.๑.๒.๑ เรื่องพระเจ้าฟ้ารั่วทรงท าสงครามกับพระเจ้าก ามะลานี 

๒.๑.๒.๒ เรื่องอ ามาตย์ทินมณีกรอดได้เมืองเตวประสร้วย 

๒.๑.๒.๓ เรื่องพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงยกทัพมาตีมอญครั้งสุดท้าย 

๒.๑.๒.๔ เรื่องพระสันอาสาพระเจ้าราชาธิราชออกรบกับพม่า 
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๒.๑.๒.๑ เรื่องพระเจ้าฟ้ารั่วทรงท าสงครามกับพระเจ้าก ามะลานี 

เรื่องพระเจ้าฟ้ารั่วทรงท าสงครามกับพระเจ้าก ามะลานี เป็นเรื่องราวที่

เกิดขึ้นหลังจากพระเจ้าฟ้ารั่วครองราชย์แล้ว ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ปรากฏ เรื่องดังกล่าว แต่

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมเติมเรื่องดังกล่าวเข้ามา ดังความว่า 

  ฝ่ายข้างอุฎรทิษแห่งเมืองเมาะตะหมะนั้น มีเมือง ๆ หนึ่งชื่อเมืองกามะลานี พระเจ้า
ก ามลานีครอบครองพระนครอันนั้น อยู่มาครั้งหนึ่งพระเจ้าก ามะลานีมิได้เสดจ์อยู่ใน
พระมะหาณะคร พระเจ้าฟ้ารั่วสั่งหมู่จัตุรงค์โยธาเสรจ์แล้วตั้งเปนกระบวนทับ 
พระองค์ก็ยกรีบไปกลางวันกลางคืน ครั้นถึงเมืองก ามะลานี(ตัวอักษรเลือน)ทหารเข้า
โจมตีเอาพระนครได้ แล้วก็เกบริบเอาสะวิญญาณะทรัพย์ อะวิญาณกะทรัพย์กวาด
เอาครัวเปนอันมาก ทังพระราชธิดาพระเจ้ากามะลานีก็ภามาด้วย… 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑ มัด๑) 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเน้นให้ความส าคัญเฉพาะพระเจ้าราชาธิราช 

ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยจะให้ความส าคัญกับเรื่องราวในสมัยพระเจ้าฟ้ารั่วด้วย น่าจะ

เป็นเพราะวัตถุประสงค์ในราชาธิราชฉบับตัวเขียนต้องการเทิดพระเกียรติกษัตริย์นักรบ จึงเน้นย้ า

คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของกษัตริย์ผ่านบทบาทของพระเจ้าฟ้ารั่วในตอนที่ทรงท าสงครามกับพระเจ้า

ก ามะลานี  

๒.๑.๒.๒ เรื่องอ ามาตย์ทินมณีกรอดได้เมืองเตวประสร้วย 

เรื่องอ ามาตย์ทินมณีกรอดได้เมืองเตวประสร้วย(เมืองหนึ่งในมอญ)เป็น

ช่วงเวลาที่พระเจ้าราชาธิราชทรงปราบปรามบรรดาเมืองขึ้นในเมืองมอญ ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่

ปรากฏเรื่องดังกล่าว ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมเรื่องดังกล่าวเข้ามา ดังความว่า 

 ครั้นเจ้าเมืองเตวประส้วย แจ้งว่าอ ามาตทินมะนิกรอดท าอุบาย ตีได้เมืองเตวมุแล่ง
แตก ฆ่าเจ้าอายพญาตายแล้ว เจ้าเมืองเตวประส้วยกลัว ก็ยกครอบครัวแตกหนีเข้าป่า
ไป กองทับอ ามาตทินมะนิกรอด ก็ได้เมืองเตวประส้วยด้วย... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๙ มัด๒)  

เรื่องดังกล่าวเพ่ิมเข้ามาเพ่ือแสดงให้เห็นว่าพม่าเกรงกลัวมอญมาก ดังจะ

เห็นว่ายังไม่ทันที่อ ามาตย์ทินมณีกรอดจะรบกับเจ้าเมืองเตวประสร้วย เจ้าเมืองกลับหลบหนีทิ้งเมือง
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ไปก่อน เพราะกลัวทหารฝ่ายมอญ ทั้งนี้เพราะราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยต้องการเน้นเสนอความ

อ่อนแอของฝ่ายพม่า ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของฝ่ายมอญ เพราะแม้แต่ขุนนางที่

ไม่ได้ช านาญเรื่องสู้รบเช่นอ ามาตย์ทินมณีกรอดก็มีความสามารถในการท าสงครามเหมือนนายทหาร

เอกหลายคนของพระเจ้าราชาธิราช  

๒.๑.๒.๓ เรื่องพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงยกทัพมาตีมอญครั้งสุดท้าย 

เรื่องพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงยกทัพมาตีมอญครั้งสุดท้าย เกิดขึ้นหลังจาก

ทีม่ังรายกะยอฉะวาสิ้นพระชนม์แล้ว และพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงยกทัพมาเพ่ือแก้แค้นมอญ ราชาธิราช

ฉบับมอญพม่าไม่ปรากฏเรื่องนี้ เพราะหลังจากสิ้นมังรายกะยอฉะวาแล้ว ราชาธิราชฉบับมอญพม่า

ใกล้จะจบเรื่อง และพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องไม่ได้ทรงยกทัพมาแก้แค้นมอญแต่อย่างใด ราชาธิราชฉบับ

มอญพม่าให้รายละเอียดว่า  

ฝ่ายพระเจ้ามังของนั้นก็เร่งล่องวันล่องคืนมา พอถึงเมืองทะละ ก็เห็นสภาพเมืองทะ
ละมั่นคงลงตัวเสียแล้ว จึงมิเข้าปะทะ ทรงถามถึงที่ปลงพระศพมังแรกยอจาว (เมื่อ
พบ) จึงกางเศวตฉัตรคลุมพระอัฐิราชบุตรให้เหล่าอ ามาตย์ได้บูชา เสร็จแล้วก็ใส่พระ
อัฐิในหม้อทอง เชิญไปหย่อนลง ณ ปากน้ าแปมรัจตี แล้วพระเจ้ามังของก็คืนสู่เมือง  
อังวะ 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๘๒) 

ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมเติมเรื่องพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรง

ยกทัพมาตีมอญครั้งสุดท้ายเข้ามา เพื่อแสดงให้เห็นว่าพม่าสมควรเป็นฝ่ายพ่ายแพ้มอญ เพราะพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องทรงออกรบในสงครามครั้งสุดท้ายนี้ด้วยอารมณ์โกรธ และไม่ได้วางแผนรบให้รอบคอบ จน

เป็นสาเหตุให้ฝ่ายพม่าแพ้ศึกฝ่ายมอญ ดังความว่า 

...เสดจ์ยกกองทับมาครั้งนั้น ด้วยสามาททรงพระโกรธ สั่งให้กวาดไพร่พลหัวเมืองทัง
ปวง แต่บันดาสะกันมาสิ้น เว้นแต่สัตรีพระองค์มิได้เอามา ให้นายทับนายกองทังปวง 
ผู้แก้ตัวเปนแม่ทับหน้าให้เร่งรีบยกมาตามทางมังรายกะยอฉะวามานั้น... 

(เลขที๔่๙ เล่ม๑๗ มัด๓) 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ได้เน้นเรื่องความพ่ายแพ้ของฝ่ายพม่า แต่เน้น

กล่าวถึงสงครามและการวางอุบายจากทั้งฝ่ายมอญและฝ่ายพม่าที่ผลัดกันรุกผลัดกันรับ หรืออีกนัย
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หนึ่งคือ ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเป็นวรรณกรรมที่เน้นกล่าวถึงเรื่องอุบายและการสู้รบเป็นหลัก โดย

ไม่ได้เจาะจงแสดงด้านลบของฝ่ายใด ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยจะแสดงให้เห็นด้านลบ

ของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และแสดงให้เห็นว่าฝ่ายพม่ามักจะพ่ายแพ้ฝ่ายมอญ สาเหตุประการหนึ่งที่ท า

ให้พม่าแพ้มอญ มักจะมาจากการที่ผู้น ารบมีอารมณ์ฉุนเฉียวจนขาดความรอบคอบในการวางแผนรบ 

และการท าสงครามไป 

๒.๑.๒.๔ เรื่องพระสันอาสาพระเจ้าราชาธิราชออกรบกับพม่า 

เรื่องพระสันอาสาพระเจ้าราชาธิราชรบพม่าเป็นตอนต่อเนื่องกับเรื่องพระ

เจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงยกทัพมาตีมอญครั้งสุดท้าย ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ปรากฏเรื่องพระสันอาสา

พระเจ้าราชาธิราชรบพม่า แต่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมเติมเรื่องดังกล่าวเข้ามาเพ่ือแสดงให้

เห็นว่าพม่าแพ้มอญอย่างยับเยิน และพระเจ้าราชาธิราชทรงไม่เคยขาดแคลนนายทหารฝีมือดี ดัง

ความว่า 

...ฝ่ายกองทับมอรไล่ฆ่าฟันพะม่าตายเปนอันมาก มะสันผู้เดียวถือดาบสองมือ โจนลง
เรือไล่ฟันพะม่าที่เรือตาย จะนับจะประมานมิได้ ฝ่ายพะม่าซึ่งแตกหนีไปข้างหน้านั้น 
แลเรือพวกกันข้างหลังแตกร่นขึ้นมา ส าคันว่าเรือกองทับมอร ก็เบียดเสียดกันไป เรือ
ล่มพะม่าจมน้ าตายเปนอันมาก บ้างก็หนีโจนขึ้นบกได้บ้าง มะสันผู้เดียวตามฟันพะม่า
ไปถึงเจดวัน แลผีพะม่าตายลอยไปถึงทะเลจะนับประมานมิได้ แลมะสันจับพะม่าเปน
มาได้ ๕๗๐ คนเรือเจดล า...พระเจ้ามนเทียรทองหนีขึ้นบก ได้ช้างตัวหนึ่งกับพะม่า
ร้อยเสศ ก็เร่งรีบหนีไปทังกลางวันกลางคืน จนถึงเมืองอังวะแล้ว คิดแต่ในพระไทยว่า
แต่ท าสงครามแก่มอรมา ยังมิได้แตกยับเยีนเหมือนครั้งนี้เลย ครั้นจะคิดการสงคราม
ไปอีกเล่า ก็เหนพะม่าล้มตายเปนอันมาก ก็ย่อธ้อน้ าพระไทยลงนัก... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๗ มัด๓) 

สงครามตอนพระสันน าทัพออกรบครั้งนี้ ท าให้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงย่อ

ท้อและเบื่อหน่ายสงคราม ส่วนพระสันก็มีบทบาทในฐานะทหารเอกคนหนึ่งของพระเจ้าราชาธิราชที่

ได้แสดงฝีมือทางการรบ และเป็นบุคคลที่ท าให้กองทัพฝ่ายพม่าแตกพ่ายยับเยิน จนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

ทรงท้อพระทัย และทหารฝ่ายพม่าต่างตื่นกลัว เรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียน

เน้นเสนอว่ามอญเหนือกว่าพม่า และพม่าคือฝ่ายปราชัย ขณะที่ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ได้เน้น
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เรื่องแพ้ชนะ แต่สงครามอันยาวนานระหว่างมอญกับพม่าในสมัยพระเจ้าราชาธิราชเป็นเรื่องที่แสดงให้

เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมอญกับพม่าผ่านการท าสงครามในอดีต (วิรัช นิยมธรรม, ๒๕๕๐ : ๔) 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับสงครามทั้งหมด ๔ เรื่อง 

ได้แก่ เรื่องพระเจ้าฟ้ารั่วทรงท าสงครามกับพระเจ้าก ามะลานี เรื่องอ ามาตย์ทินมณีกรอดได้เมือง   

เตวประสร้วย เรื่องพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงยกทัพมาตีมอญครั้งสุดท้าย และเรื่องพระสันอาสาพระเจ้า

ราชาธิราชออกรบกับพม่า เรื่องอ ามาตย์ทินมณีกรอดได้เมืองเตวประสร้วย เรื่องพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

ทรงยกทัพมาตีมอญครั้งสุดท้าย และเรื่องพระสันอาสาพระเจ้าราชาธิราชออกรบกับพม่าเป็นการ

ปรับเปลี่ยนที่ส าคัญมาก เนื่องจากฉบับตัวเขียนจะเน้นย้ าให้เห็นว่ามอญเหนือกว่าพม่าและพม่าเป็น

ฝ่ายพ่ายแพ้อยู่ เสมอ ขณะที่ฉบับมอญพม่าไม่ได้มุ่งเสนอเรื่องแพ้ชนะจากสงคราม แต่เสนอ

ความสัมพันธ์ระหว่างมอญกับพม่าในอดีตจากการสงครามเท่านั้น ส่วน เรื่องพระเจ้าฟ้ารั่วทรงท า

สงครามกับพระเจ้าก ามะลานี เป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ือสดุดีพระเจ้าฟ้ารั่วในฐานะกษัตริย์นักรบองค์

หนึ่ง แม้พระองค์จะไม่โดดเด่นเท่าพระเจ้าราชาธิราช แต่พระองค์ทรงเป็นบุคคลส าคัญที่วางรากฐาน

ความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรมอญ 

๒.๑.๓ การเพิ่มเรื่องการสร้างความชอบธรรมของกษัตริย์ 

เรื่องการสร้างความชอบธรรมของกษัตริย์มีอยู่ ๒ ตอน ได้แก่ เรื่องราวตอนทีพ่ระเจ้า

ตราพระยาทรงปราบจลาจลในเมืองพะโค และตอนเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองพะโค ซึ่งเป็นช่วงเวลา

เดียวกันกับที่พระเจ้าฟ้ารั่วทรงปกครองเมืองเมาะตะมะ เรื่องดังกล่าวไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับ

มอญพม่า แต่ปรากฏเฉพาะในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย เนื่องจากราชาธิราชฉบับมอญพม่า

เสนออย่างรวบรัดว่าเมื่อพระเจ้าฟ้ารั่วทรงเป็นกษัตริย์เมืองเมาะตะมะ ฝ่ายเมืองพะโคมีพระเจ้าตรา

พระยาเป็นกษัตริย์ และท้ังสองเมืองต่างผูกไมตรีกัน ดังความว่า  

ในเพลานั้น พระเจ้าวารูขึ้นเป็นกษัตริย์ ณ เมืองเมาะตะมะ ส่วนที่พะโคนั้น 
ตะระผยาเป็นกษัตริย์ กษัตริย์ทั้งสองต่างส่งทูตมาผูกไมตรี ฝ่ายตะระผยานั้นได้มอบ
พระธิดา ทะละฉังจอหละต่อเจ้าวารู ฝ่ายเจ้าวารูก็มอบพระธิดาแม่นางสีตา กษัตริย์
ทั้งสองเป็นมิตรรัก กระท าสัจจะว่าหากมีศึกศัตรูก็จักช่วยเหลือกัน 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๙) 
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ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเสนอเรื่องในเมืองพะโค ตั้งแต่ที่สมิงอขมะ

มอญก่อกบฏยึดเมืองพะโคมาจากพม่า ท าให้ชาวมอญในเมืองพะโคไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของพม่า จาก

นั้นอขมะมอญก็ตั้งตนเองเป็นกษัตริย์ จนกระทั่งเกิดการแย่งชิงบัลลังก์ในเมืองพะโค ผลจากความ

วุ่นวายครั้งนั้น คือ สมิงอขมะมอญถูกปลงพระชนม์ อเขตะมะมอญหรือพระเจ้าตราพระยาซึ่งเป็นพระ

ญาติเข้ามาปราบจลาจล และสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ปกครองเมืองพะโค ดังความว่า 

แลอเขตมะมอรคนหนึ่งเปนบุตร์เขยมะตะหยอก สร้างเมืองแห่งหนึ่งขึ้นใหม่ หนทาง
ไกลเมืองพะโค ๗ วัน อะเขตมะมอรรู้ว่าลักขะยาพยูฆ่าอะขะมะมอรตายได้กินเมือง 
เหนคนระส่ าระสายอยู่ อะเขตมะมอรก็ยกกองทับมา...อะเขตมะมอรก็ยกกองทับเข้า
ไปในเมืองไล่จับลักขะยาพยูฆ่าเสีย ขะณะนั้นอะเขตมะมอรได้เปนกระษัตร์อยู่ในเมือง
พะโค ตั้งนามอะเขตมะมอรเรียกว่า พระเจ้าตราพญา ครองราชย์สมบัติ์อยู่ในเมือง 
พะโค... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๒ มัด๑) 

ตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าอเขตะมะมอญทรงยกทัพเข้ามาในเมืองพะโค เนื่องจาก

เห็นว่าบ้านเมืองวุ่นวาย พระองค์จึงทรงน าทัพสังหารลักขะยาพยูซึ่งเป็นน้องชายภรรยาของสมิงอขมะ

มอญ และตั้งพระองค์เป็นกษัตริย์ปกครองพะโคนับแต่นั้นมา การเพิ่มเรื่องดังกล่าวเข้ามาในราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนของไทยน่าจะแสดงให้เห็นความชอบธรรมของการเป็นกษัตริย์ที่มาจากการปราบจลาจล 

ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่  ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะพระองค์ทรง

ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ หลังจากท่ีทรงปราบจลาจลในเมืองธนบุรีได้ส าเร็จแล้ว  

๒.๑ .๔ การ เพิ่ม เรื่ องที่ แสดงความผูกพันระหว่างมอญกับไทยในสมัย 

พระเจ้าฟ้ารั่ว 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเป็นวรรณกรรมที่เน้นเรื่องราวสงครามระหว่างมอญกับพม่า

เป็นหลัก แม้จะปรากฏบทบาทของพระเจ้ากรุงสุโขทัยซึ่งเป็นกษัตริย์ไทยอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ปรากฏ

รายละเอียดใดระบุให้เห็นชัดเจนว่ามอญกับไทยในสมัยพระเจ้าฟ้ารั่วผูกพันกัน ขณะที่ราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนของไทยจะให้ความส าคัญกับฝ่ายไทย ด้วยการเพ่ิมเรื่องที่แสดงให้เห็นว่ามะกะโทหรือพระเจ้า

ฟ้ารั่วทรงกตัญญูรู้คุณพระเจ้าสุโขทัย ดังในตอนที่มะกะโททิ้งฉลากถึงพระเจ้ากรุงสุโขทัยในคราวที่พา

พระราชธิดาหนีไปเมืองมอญ ความว่า 
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...แล้วมะกะโทคิดถึงคุณสมเดจ์พระร่วงเจ้า จึ่งบ่ายหน้ามาต่อเมืองโสกโขไทยกราบ
ถวายบังคมสมเดจ์พระร่วงเจ้าลงกับแผ่นดิน แล้วเขียนฉลากบอกเหตุซึ่งมีอัศจรรแต่
หลังไว้ทุกประการ... บัดนี้ข้าพะเจ้าได้ท าการทุจริดลอบลักภาพระราชธิดาของ
พระองค์เจ้ามาให้เคืองใต้ฝ่าพระบาทนั้น โทษข้าพะเจ้าผิดหนักหนา ข้าพะเจ้าขอ
พระราชทานโทษ พระองคเจ้าจงให้อไภยะโทษแก่ข้าพะเจ้าครั้งเดียวเถีด... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑ มัด๑) 

เรื่องดังกล่าว ราชาธิราชฉบับมอญพม่ากล่าวว่า มะกะโทพาพระราชธิดาหนี  เพราะ

เกรงอาญา เมื่อหนีมามอญได้แล้วก็ไม่ได้กล่าวถึงพระเจ้ากรุงสุโขทัยอีก และมากล่าวถึงอีกครั้งในตอน

ที่มะกะโทได้ขึ้นครองราชย์แล้ว ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเพ่ิมเรื่องก่อนที่มะกะโทกับพระราชธิดา

จะหนีไปถึงเมืองมอญ โดยให้มะกะโทเขียนฉลากและก้มกราบลงกับพ้ืนดินเพ่ือแสดงความเคารพ 

ความผูกพันและความกตัญญูที่มะกะโทมีต่อกษัตริย์กรุงสุโขทัย การเพิ่มเรื่องดังกล่าว อาจเป็นไปได้ว่า

ฉบับตัวเขียนของไทยปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการรับรู้เรื่องมอญในของคนไทย เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 

๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มอญกับไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจึงอาจ

ถ่ายทอดให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมอญกับไทยผ่านวรรณกรรมด้วยเช่นกัน 

๒.๑.๕ การเพิ่มเรื่องพระราชพิธีปลงพระศพพระเจ้าราชาธิราช 

เรื่องปลงพระศพพระเจ้าราชาธิราช เป็นตอนที่พระยาเกียรซึ่งเป็นราชบุตรองค์โต

ของพระเจ้าราชาธิราชทรงทราบข่าวว่าพระราชบิดาสวรรคต จึงเร่งรีบเดินทางมาจากเมืองมองมะละ

เพ่ือมารับราชสมบัติให้ถูกต้องตามราชประเพณี เมื่อพระองค์ได้ครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาแล้ว 

ทรงพระนามว่าพระเจ้าสุโทธรรมราชาธิราช จากนั้นได้ทรงจัดพระราชพิธีปลงพระศพให้แก่พระเจ้า

ราชาธิราช เรื่องดังกล่าวไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับมอญพม่า แต่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวเขียน

ของไทย เนื่องจากราชาธิราชฉบับตัวเขียนยังด าเนินเรื่องหลังสมัยพระเจ้าราชาธิราชต่อไป ดังความว่า 

 ...พะญาสุโทธรรมราชาธิราชเสวยราชสมบัดิแล้ว ก็สั่งให้แต่งการซึ่งจะถวายพระเพลีง 
สมเดจ์พระราชบิดา บนพระราชมนเทียรเปนโอฬารยิ่งนัก ครั้นแต่งการเสรจแล้ว ก็ให้
มีการมโหระสภ สมโพทธิ์เจดวันเจดคืนแล้ว ก็ถวายไชยทานแก่พระภิกษุสงฆ เปนอัน
มาก ครั้นถึงค ารบเจดวันแล้ว พระเจ้าสุโทธรรมราชาธิราช ก็พร้อมด้วยญาติวงษา แล
เสนาทังปวงเสดจ์ไปถวายพระเพลีง พระราชบิดาเสรจ์แล้วก็ให้เอาพระหัฐิ ใส่ในพระ
โกฐทองประดับพลอย ล้วนแต่เนาวรัตนให้ก่อพระเจดี บันจุไว้ริมพระมุเตาสูงสิบวา 
ให้เอาพระมะหามงกุฎ มาท าเปนเสวตรฉัตรกั้นยอดพระเจดี ฉลองพระบาทประดับ
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พลอยนั้น เอาไปบูชาไว้ณะพระธาตุปรางค แลฉลองพระองคประดับพลอย แลภานพ
ระศรีประดับพลอยนั้น ให้เอาไปบูชาไว้หน้าพระมุเตาเมืองตะเกีง พระภูษานั้น เอาไป
บูชาไว้พระขะมิ พระสุพรรณษรีนั้น ไปบูชาพระชรอยกะบาง พระเขนยนั้นไปบูชา
พระปะตาน ครั้นจัดแจงการเสรจ์แล้ว ก็ให้สมโพธิพระเจดีย ซึ่งบันจุพระหัธินั้นอีกเจด
คืนเจดวัน เมืองหงษาวะดีครั้งนั้น เปนศุขขาดศึกหาอรรณะรายมิได้ 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๘-๑๙ มัด๓) 

พระราชพิธีปลงพระศพพระเจ้าราชาธิราชเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าสมัยพระเจ้า

ราชาธิราชในฉบับตัวเขียนได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ การมีพระราชพิธีดังกล่าว ยังแสดงให้

เห็นว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เพราะแม้ว่าพระองค์จะสวรรคตไปแล้ว แต่พระราช

บุตรและเหล่าขุนนางก็แสดงความจงรักภักดี ด้วยการจัดพระราชพิธีให้อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของ

พระองค์  

กล่าวโดยสรุปแล้ว ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมเรื่องทั้งหมด ๕ เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่

แสดงความขัดแย้งระหว่างมอญกับพม่า เรื่องเกี่ยวกับสงคราม เรื่องเกี่ยวกับการสร้างความชอบธรรม

ของกษัตริย์ เรื่องที่แสดงให้เห็นความผูกพันระหว่างมอญกับไทยในสมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว และเรื่องพระ

ราชพิธีปลงพระศพพระเจ้าราชาธิราช การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ล้วนแต่เป็นการสร้างลักษณะเฉพาะ

ให้กับราชาธิราชฉบับตัวเขียน เนื่องจากฉบับตัวเขียนต้องการเน้นย้ าแนวความคิดบางประการ จึง

เสนอเรื่องให้สอดคล้องกับสังคมไทย ด้วยการก าหนดให้พม่าแพ้มอญอย่างชัดเจน และเพ่ิมเติมเรื่อง

การปราบจลาจลเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการเป็นกษัตริย์ การเสนอความผูกพันระหว่างมอญกับ

ไทย และเสนอความจงรักภักดีของข้าราชบริพารที่มีต่อกษัตริย์  

๒.๒ การตัดเรื่อง 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยให้ความส าคัญแก่ตัวละครเอก คือพระเจ้าราชาธิราชที่มี

ลักษณะของความเป็นกษัตริย์นักรบ และสร้างภาพความเป็นอ่ืนที่ไม่อาจประนีประนอมรอมชอมกันได้

ระหว่างมอญกับพม่า ด้วยเหตุนี้ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจึงตัดเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ดังกล่าวออกไป ดังนี้ 

  ๒.๒.๑ การตัดเรื่องที่ไม่เก่ียวข้องกับเรื่องหลัก 

  ๒.๒.๒ การตัดเรื่องที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้อ่านคนไทย 
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  ๒.๒.๓ การตัดรายละเอียดที่ไม่จ าเป็นต่อการด าเนินเรื่อง 

๒.๒.๑ การตัดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลัก 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่ามักเสนอเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสงครามระหว่าง

มอญกับพม่าซึ่งเป็นเรื่องหลัก สืบเนื่องมาจากจารีตในงานเขียนที่ใช้เวลามาเป็นเกณฑ์ ส่งผลให้เนื้อ

เรื่องบางตอนขาดความต่อเนื่องไป ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยจะตัดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องหลักที่ก าลังด าเนินอยู่ออกไป เพ่ือท าให้เรื่องหลักมีความชัดเจนมากที่สุด ดังที่พบว่าราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนตัดเรื่องที่ไม่เก่ียวข้องกับเรื่องหลักออกไป ๔ เรื่อง ดังนี้ 

๒.๒.๑.๑ เรื่องความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าราชาธิราชและพระราชโอรส 

๒.๒.๑.๒ เรื่องพระเจ้าราชาธิราชทรงปล่อยพระธิดาที่ประชวรไว้ระหว่าง

ทางท่ีทรงยกทัพไปเมืองอังวะ 

๒.๒.๑.๓ เรื่องประวัติความเป็นมาของมเหสีชาวเชียงใหม่ 

๒.๒.๑.๔ เรื่องศึกครั้งที่ ๒ และ ๓ ระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับพระเจ้า

ฝรั่งมังศรีฉะวา 

๒.๒.๑.๕ รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวของพระตะบะและสมิงเลิกพร้า 

๒.๒.๑.๑ เรื่องความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าราชาธิราชและพระราชโอรส 

ความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าราชาธิราชและพระราชโอรสปรากฏเฉพาะใน

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า เริ่มตั้งแต่หลังจากมังรายกะยอฉะวาทรงแพ้สงครามพระเจ้าราชาธิราช และ

กองทัพฝ่ายพม่าแตกพ่าย พญาทะละซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าราชาธิราชทรงร่วมรบ

ด้วย เมื่อทหารของพญาทะละบังเอิญพบมเหสีของมังรายกะยอฉะวาที่ก าลังทรงหนีภัยสงคราม จึงจับ

ตัวมเหสีของมังรายกะยอฉะวาไปถวายพญาทะละ พญาทะละกลับไม่ทรงกราบทูลให้พระเจ้า

ราชาธิราชทรงทราบ ท าให้พระเจ้าราชาธิราชทรงไม่พอพระทัยเป็นอย่างมาก หลังจากเรื่องดังกล่าว

พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงยกทัพมาตีมอญอีกครั้ง ดังนั้น เรื่องที่พญาทะละทรงน ามเหสีของมังรายกะยอ

ฉะวาไปซ่อน จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่คั่นสงครามระหว่างมอญกับพม่า ดังนี้ 

 ...พระธิดาฉังมังหละถูกน าไปพบพญาทะละ ทั้งทิ้งช้างดีม้าดีไปสิ้น พญาทะละซ่อน
พระธิดาฉังมังหละไว้มิได้ถวายต่อพระองค์... 
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   ฉังมังหละมเหสีมังแรกยอจาวนั้น พญาทะละราชบุตรพระองค์ได้น าไปซุก
ซ่อนไว้มิให้พระองค์ได้รู้ ต่อเมื่อผู้อ่ืนทูลในภายหลังจึงได้ทราบ ทรงเรียกทวงจาก  
พญาทะละ...ครั้นเสด็จกลับจากเมืองเมาะตะมะ ก็ทรงคืนราชธิดาจอมังหละแก่   
พญาทะละ... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๘๑-๑๘๒) 

เรื่องข้างต้นไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย เนื่องจากเมื่อเรื่อง

ด าเนินมาถึงตอนที่มังรายกะยอฉะวาทรงแพ้สงครามมอญและสิ้นพระชนม์ในสนามรบ ฉบับตัวเขียน

ยังคงด าเนินเรื่องราวสงครามระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องต่อไป โดยไม่มี เรื่องใด

มาคั่นสงครามระหว่างมอญกับพม่า ท าให้สงครามหลักท่ีก าลังด าเนินยังคงความต่อเนื่อง ดังนั้น การที่

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนตัดเรื่องที่พญาทะละทรงพาพระมเหสีของมังรายกะยอฉะวาไปซ่อน โดยไม่ทูล

ให้พระเจ้าราชาธิราชทรงทราบออกไป จึงเป็นการตัดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสงครามระหว่าง

มอญกับพม่าซึ่งเป็นเรื่องหลักส าคัญออกไป ส่งผลให้เรื่องหลักด าเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน 

๒.๒.๑.๒ เรื่องพระเจ้าราชาธิราชทรงปล่อยพระธิดาที่ประชวรไว้ระหว่าง

ทางท่ีทรงยกทัพไปเมืองอังวะ 

เรื่องพระเจ้าราชาธิราชทรงปล่อยพระธิดาที่ประชวรไว้ระหว่างทางที่ทรงยก

ทัพไปเมืองอังวะ เป็นเรื่องที่ปรากฏเฉพาะในราชาธิราชฉบับมอญพม่า เนื้อเรื่องในตอนดังกล่าว 

เริ่มต้นจากพระเจ้าราชาธิราชทรงทราบข่าวว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเพ่ิงขึ้นครองราชย์ และสถานการณ์

ในเมืองอังวะยังไม่สงบ พระองค์จึงทรงเร่งยกทัพจะไปตีเมืองอังวะให้ได้  แต่ระหว่างทางเดินทัพ 

พระธิดาพระนามว่า ตะละแม่กยอ ซึ่งพระองค์ทรงพามาด้วยทรงประชวร พระเจ้าราชาธิราชจึงทรง

ปล่อยพระนางไว้ที่เมืองของลองกยะ และให้จอมะหารัตซึ่งเป็นราชบุตรเขยชาวเชียงใหม่ พร้อมก าลัง

พลบางส่วนอยู่เฝ้าเมืองดังกล่าว โดยที่ไม่ได้ตีเมืองนั้นให้แตกพ่าย สุดท้ายจึงถูกเจ้าเมืองแปรที่อยู่

บริเวณใกล้เคียงโจมตี และเจ้าเมืองแปรน าพระธิดาไปถวายให้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ขณะที่ราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนของไทยไม่ปรากฏเรื่องดังกล่าว แต่จะเสนอเฉพาะตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงเดินทัพ

ไปถึงเมืองอังวะแล้วเท่านั้น ดังตัวอย่างจากตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 
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ตารางที่ ๖ การเปรียบเทียบเร่ืองในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงยกทัพไปเมืองอังวะ 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

. . .พอถึงของลองกยะ พระธิดาตะละแม่กยอ
ประชวร จึงด าริให้ตั้งค่าย แล้วทิ้งไว้กับจอมะหารัต
ราชบุตรเขย...ฝ่ายพวกพม่าได้ตัวตะละแม่กยอ
น าไปถวายพระเจ้าอังวะมังของ พระเจ้ามังของยก
ให้เป็นเมียราชบุตรสีหสู ฝ่ายพระเจ้าราชาธิราชนั้น 
มิรู้ว่าเขาได้ตัวราชธิดาไปแล้ว พอถึงอังวะก็ให้กาง
เศวตฉัตร... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๐๐-๑๐๑) 

...แลบัดนี้สุเหนียดผู้เปนพระราชโอรส ได้ครอบ
ครองราชสมบัดิในกรุงบุรังรัตะนะอังวะ ไพร่บ้าน
พลเมืองทังปวง ก็ยังมิราบคาบเปนปรกติ จ าเราจะ
ยกกองทับขึ้นไปกระท าการยุทแก่บุรังรัตะนะอังวะ
บ้าง...ครั้นยกล่วงเข้าไปใกล้แดนเมืองอังวะ ตีได้หัว
เมืองตะละชี และเมืองปรวน...กองทับพระเจ้า
ราชาธิราช ยกตีเข้าไปได้เมืองภุกาม เมืองจะเดีง
เมืองอะลอย... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๐ มัด๒) 
 

พระธิดาตะละแม่กยอทรงเป็นพระธิดาของพระเจ้าราชาธิราช ตัวละคร

ดังกล่าวปรากฏเฉพาะในราชาธิราชฉบับมอญพม่า พระเจ้าราชาธิราชทรงยกตะละแม่กยอให้อภิเษก

กับจอมะหารัต ซึ่งเป็นญาติของมเหสีของพระเจ้าราชาธิราช ซึ่งมีเชื้อสายเชียงใหม่ ดังนั้น พระธิดา

ตะละแม่กยอจึงเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับทางเชียงใหม่  

การที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยตัดเรื่องตอนพระเจ้าราชาธิราชทรง

ปล่อยนางตะละแม่กยอไว้ที่เมืองลองกยะออกไป เนื่องจากตอนดังกล่าวเสนอเกี่ยวกับตัวละคร

เชียงใหม่ ซึ่งฉบับตัวเขียนของไทยไม่เสนอให้เห็นว่าฝ่ายมอญมีความสัมพันธ์กับชาวเชียงใหม่ จึงไม่

ปรากฏบทบาทของตัวละครดังกล่าว และไม่ปรากฏเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางเชียงใหม่ ดังนั้น การที่

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนตัดเรื่องตะละแม่กยอออกไป นอกจากจะเป็นการตัดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ

เดินทัพไปเมืองอังวะโดยตรงแล้ว ยังท าให้เนื้อเรื่องในวรรณกรรมกระชับมากขึ้น และท าให้สงคราม

ระหว่างมอญกับพม่าด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

๒.๒.๑.๓ เรื่องประวัติความเป็นมาของมเหสีชาวเชียงใหม่ 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเสนอประวัติความเป็นมาของโมอุนนอง ซึ่งเป็น

สตรีชาวเชียงใหม่ที่พระเจ้าราชาธิราชทรงอภิเษกสมรสด้วยหลังจากที่เม้ยมะนิก มเหสีองค์ก่อน

สิ้นพระชนม์ ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยไม่ปรากฏว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงอภิเษกสมรส

กับสตรีชาวเชียงใหม่ ดังความในราชาธิราชฉบับมอญพม่าว่า 
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 ในปีนั้นพระมเหสีเอกปิยราชาเทวีล่วงลับ เกิดแผ่นดินไหว น้ าท่วม...ในเดือนกะฉุน
ของปีนั้น (พระองค์)อภิเษกสมรสกับโมอุนนอง ประทานนามว่าราชาเทวี แล้วทรงยก
เป็นมเหสีด้วยเหตุที่พระมเหสีเอกล่วงลับ เหล่าราษฎรจึงโกนหัวกันหมด โมอุนนอง
เป็นธิดาของจัจแรปิน จัจแรปินเป็นบุตรของพญาสัน เหตุด้วยพญาสันนั้นน้อยใจต่อ 
มหารัตเจ้าเชียงใหม่ จึงจากเชียงใหม่มาเป็นข้าทาส คราที่จากเมืองเชียงใหม่มานั้น ได้
พาบุตรชายหนึ่งคนกับธิดาหนึ่งคนนามนังแสมาด้วย ครั้นเมียพญาสันซึ่งพามาจาก
เชียงใหม่ล่วงลับ พระเจ้าช้างเผือกจึงทรงชุบเลี้ยงให้สมรสกับพระธิดานามแม่ตะละ
จอลวน ส่วนน้องหญิงนังแขะโอให้สมรสกับขุมเมิงซึ่งมาจากเมืองฉาน พญาสันกับแม่
ตะละจอลวนให้ก าเนิดบุตรชายนามจัจแรปินและธิดาหนึ่งนามโมอะขังเล ส่วนจัจ
แรปินนั้นให้ก าเนิดธิดาสามคน คือ โมอุนนองหนึ่ง โมออกหนึ่ง และแม่อูจัญหนึ่ง ธิดา
ทั้งสามนั้น พระองค์ทรงยกข้ึนเป็นมเหสี... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๙๙) 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ

มเหสีชาวเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่พญาสันหนีมาจากเมืองเชียงใหม่ เพราะน้อยใจพระเจ้าเชียงใหม่จนต้อง

มาขอพ่ึงฝ่ายมอญ ต่อมาเมื่อภรรยาของพญาสันล่วงลับ กษัตริย์มอญจึงยกพระธิดาตะละจอลวนให้ 

พญาสันมีบุตรชายคนหนึ่งกับพระธิดาองค์ดังกล่าว ชื่อ จัจแรปิน ซึ่งจัจแรปินนี้เป็นบิดาของมเหสี

โมอุนนอง โมออก และแม่อูจัญ จะเห็นว่าราชาธิราชฉบับมอญพม่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับมเหสีองค์ใหม่ของ

พระเจ้าราชาธิราชอย่างละเอียด ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ปรากฏรายละเอียดดังกล่าว น่าจะ

เป็นเพราะว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยให้ความส าคัญเฉพาะสงครามระหว่างมอญกับพม่า ซึ่ง

เป็นเรื่องหลักในวรรณกรรม ดังนั้น รายละเอียดหรือเรื่องใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลัก ดังเช่น

รายละเอียดเกี่ยวกับมเหสีชาวเชียงใหม่ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจะตัดออกไป เพ่ือเน้นเฉพาะสงคราม

ระหว่างมอญกับพม่าเท่านั้น 

๒.๒.๑.๔ เรื่องศึกครั้งที่ ๒ และ ๓ ระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับพระเจ้า

ฝรั่งมังศรีฉะวา 

ศึกระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาซึ่งเป็นกษัตริย์พม่า 

ในราชาธิราชฉบับมอญพม่าปรากฏทั้งหมด ๓ ครั้งด้วยกัน ครั้งแรก คือ ตอนที่พระเจ้าราชาธิราชเพ่ิง

ขึ้นครองราชย์ สมิงเลิกพร้าผู้เป็นพระญาติของพระเจ้าราชาธิราชหวังจะครองเมืองมอญ จึงได้ขอความ

ช่วยเหลือจากพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาให้ทรงยกทัพมารบกับพระเจ้าราชาธิราช ครั้งที่สอง คือ ตอนที่
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สมิงเลิกพร้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาให้ทรงยกทัพมารบกับพระเจ้าราชาธิราชอีก

ครั้ง แต่ครั้งนี้พระเจ้าราชาธิราชทรงสามารถขับไล่กองทัพพม่าไปได้ ก่อนที่กองทัพของสมิงเลิกพร้า

และกองทัพของพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาจะรวมทัพกัน และครั้งสุดท้าย คือ ตอนที่พระเจ้าราชาธิราช

ทรงก าลังปราบปรามเมืองขึ้นในมอญ แต่กองทัพขุนนางของพระเจ้าราชาธิราชยกทัพไปใกล้กับ

ดินแดนของพม่า ส่งผลให้พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาทรงจัดกองทัพออกมาสู้รบ แต่ก็พ่ายแพ้ให้กับกองทัพ

ฝ่ายมอญไป 

ในขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเสนอสงครามระหว่างพระเจ้า

ราชาธิราชและพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาเพียงครั้งเดียว จากนั้นจึงเข้าสู่รัชสมัยของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

ทันที เนื่องจากศึกระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องถือเป็นเรื่องหลักส าคัญของเรื่อง 

ฉบับตัวเขียนจึงเน้นศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องมากกว่า และตัดศึกระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับพระเจ้า

ฝรั่งมังศรีฉะวาออกไป 

๒.๒.๑.๕ รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวของพระตะบะและสมิงเลิกพร้า 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าปรากฏรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

ด าเนินเรื่อง กล่าวคือ ฉบับมอญพม่าแจกแจงรายชื่อบุตรธิดาของสมิงพระตะบะ และสมิงเลิกพร้าไว้

อย่างละเอียด ทั้งสมิงพระตะบะและสมิงเลิกพร้านั้นเป็นพระญาติของพระเจ้าอู่ ภายหลังทั้งสอง

ร่วมกันก่อกบฏขึ้น และยึดเมืองเมาะตะมะไว้เป็นของตน ท าให้พระเจ้าอู่ต้องทรงย้ายศูนย์กลางการ

ปกครองมาที่เมืองพะโคแทน ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยไม่ปรากฏรายชื่อบุตรและธิดา

ของสมิงพระตะบะและสมิงเลิกพร้า ดังนี้ 

 ...บุตรชายกับบุตรหญิงของพรัตตะพะมีนามว่ามะเรวมะกอ ราชสู สมิมกะรีมะยา มะ
ตอมะยา ญีผะสีมะยา นั่นนามบุตรชายหญิง ส่วนลอกผยาเจ้าเมืองมรองมระนั้นมีเมีย
มาก เมียที่ให้ก าเนิดบุตรธิดามีถึงสิบหกคน บุตรที่เกิดกับโมชอ ได้แก่ มะญะ มะคัม 
มะจะนี รวมสามคน บุตรที่เกิดกับสัมกรัยกะตอ ได้แก่ งะกรี ทะละฉังจออัก ทะละจอ
โมย ทะละฉังจอออ ทะละแม่นางจอนิม รวมห้าคน บุตรที่เกิดกับแม่ทะละแพร ได้แก่ 
ทะละแม่แกว มะถวนจัม รวมสองคน บุตรที่เกิดกับทะละแม่แหตวง ได้แก่ ปอปาสัม 
ทะละลัมชัง ปอสะรี แม่นาง รวมสี่คน บุตรที่เกิดกับแม่นางพะมาตวง ได้แก่ มังกยอ
จาว มะละควน มะทวต มะตัน รวมสี่คน บุตรที่เกิดกับมยากรี  ได้แก่ มะแอลัก
ยาปยัมขยี มังหละมรัง มังแรกยอจาว ปัจแนว มะงัต มังโรเส รวมเป็นชายห้าคน บุตร
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ที่เกิดกับทะละโมปัน ได้แก่ จัจมัต วะติจา รวมเป็นสอง บุตรแม่นางปะสา ได้แก่ 
สัมลัม นีพาเกริก พะรัมเส สีริพรัตตะมัน ยัมเทวะ มังจัญสู รวมเป็นหก บุตรที่เกิดกับ
เมวลวต ได้แก่ นางกะญานารี จอจัจ รวมเป็นสอง บุตรที่เกิดกับสัมกาละเทวี ได้แก่ 
มังอูโน แอพระปุม มะคา รวมเป็นสาม บุตรที่เกิดกับแม่ชิตวง ได้แก่ พอฑัม พระ
ปุมคัม พอเมริง พอคัมเมิงทอง ทะละแม่แร แม่แก โมลวต โมเจว รวมเป็นเก้า บุตรที่
เกิดกับโมแอตวง ได้แก่ มังเฉวแข พังลอ พอชัง แม่โป รวมสี่คน บุตรที่เกิดกับแม่นางสี
ริ ได้แก่ พอทอ พออิบ พอเติก พอปิน รวมเป็นสี่คน และบุตรที่เกิดกับแม่แนว ได้แก่ 
พอชัง พอลัม พอลา พอแล รวมสี่คน รวมบุตรธิดาซึ่งเกิดกับเมียสิบหกคนจ านวนห้า
สิบเจ็ดคน 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๒๙) 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่ารักษารายชื่อตัวละครที่ไม่ส าคัญไว้ในวรรณกรรม 

น่าจะเป็นเพราะราชาธิราชฉบับมอญพม่าเป็นวรรณกรรมอิงพงศาวดาร ซึ่งเปรียบเสมือนบันทึกทาง

ประวัติศาสตร์ จึงเก็บข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของ

ไทยตัดรายละเอียดข้างต้นออกไป เพราะไม่มีความส าคัญต่อการด าเนินเรื่อง เมื่อตัดรายชื่อตัวละคร

ดังกล่าวไปแล้ว จึงส่งผลให้เนื้อเรื่องในราชาธิราชฉบับตัวเขียนกระชับและไม่ซับซ้อน 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยตัดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

เรื่องหลักออกไป ๕ เรื่อง ได้แก่ เรื่องความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าราชาธิราชและพระราชโอรส เรื่อง

พระเจ้าราชาธิราชทรงปล่อยพระธิดาที่ประชวรไว้ระหว่างทางที่ทรงยกทัพไปเมืองอังวะ เรื่องประวัติ

ความเป็นมาของมเหสีชาวเชียงใหม่ เรื่องศึกครั้งที่ ๒ และ ๓ ระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับพระเจ้า

ฝรั่งมังศรีฉะวา และรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวของพระตะบะและสมิงเลิกพร้า การตัดทั้ง ๕ เรื่อง

ดังกล่าว ล้วนแต่ท าให้เรื่องหลัก คือสงครามระหว่างมอญกับพม่ามีความส าคัญมากที่สุด และยังท าให้

เรื่องหลักด าเนินไปอย่างมีสัมพันธภาพอีกด้วย 

๒.๒.๒ การตัดเรื่องที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้อ่านคนไทย 

  สมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นช่วงเวลาที่ไทยยังคงรบกับพม่า คนไทยที่

มีจิตส านึกรักชาติบ้านเมืองย่อมต้องรู้สึกไม่พึงพอใจพม่า และความรู้สึกเหล่านั้นน่าจะส่งผ่านมายัง

เรื่องราชาธิราชด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยจึงตัดเรื่องที่ อ่อนไหวต่อ

ความรู้สึกของคนไทยออกไป ดังนี้ 
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๒.๒.๒.๑ เรื่องพระเจ้าราชาธิราชทรงฝ่าวงล้อมกองทัพพม่า 

๒.๒.๒.๒ เรื่องมอญขอความช่วยเหลือจากพม่า 

๒.๒.๒.๑ เรื่องพระเจ้าราชาธิราชทรงฝ่าวงล้อมกองทัพพม่า 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเป็นวรรณกรรมที่เน้นเสนอเรื่องสงครามระหว่าง

มอญกับพม่า การผลัดกันรบชนะผลัดกันแพ้ถือเป็นเรื่องปกติในการท าสงคราม ดังนั้น ในขณะที่รบจึง

เป็นไปได้เสมอว่าฝ่ายพระเจ้าราชาธิราชอาจต้องตกอยู่ ในสถานการณ์ที่ถูกทหารฝ่ายพม่าล้อม ดัง

ความว่า 

 ส่วนที่เมืองทะละ แม้พระเจ้าราชาธิราชทรงล้อมมังแรกยอจาวจนล่วงแล้ว แต่เหล่า
แม่ทัพพม่ายังคงรวมทัพเรือทัพบกตรึงอยู่ พระเจ้าราชาธิราชเข้าตีแล้วก็ยังมิได้  
อ ามาตย์ตินมณิรวตจึงทูลว่า...ตอนนี้มิมีราชบุตรแล้ว เหล่าขุนพลแม่ทัพจึงต้องเป็นผู้
คิดอ่าน แม้จะทรงเข้าตีก็ใช่ว่าจะได้ แต่หากทรงให้ข้าพระเจ้าได้เจรจากับเจ้าเมืองจะ
ลังชาวเมืองมรองมระจึงจักเหมาะ... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๘๐) 

ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย แม้จะเน้นเรื่องสงครามระหว่าง

มอญกับพม่าเช่นกัน แต่ฉบับตัวเขียนจะไม่เสนอให้เห็นว่าพระเจ้าราชาธิราชต้องทรงตกอยู่ใน

สถานการณ์ที่ถูกฝ่ายพม่าล้อม เนื่องจากฉบับตัวเขียนให้ความส าคัญกับชัยชนะของมอญเหนือพม่า 

อีกทั้งยังเน้นเทิดพระเกียรติพระเจ้าราชาธิราชในฐานะกษัตริย์นักรบ การเสนอเรื่องดังกล่าวจึงอาจท า

ให้คนไทยอ่อนไหวได้ ด้วยเหตุนี้ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจึงตัดเรื่องดังกล่าวออกไปจากวรรณกรรม 

๒.๒.๒.๒ เรื่องมอญขอความช่วยเหลือจากพม่า 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าปรากฏเรื่องที่มอญขอความช่วยเหลือจากพม่า ใน

ตอนที่สมิงเลิกพร้าพระญาติของพระเจ้าราชาธิราช ขอให้พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาทรงยกกองทัพมารบ

กับพระเจ้าราชาธิราช เพราะตนเองปรารถนาจะครองเมืองหงสาวดีแทน ดังความว่า 

ฝ่ายลอกผยาเจ้าเมืองมรองมระ คร้ันได้ยินว่าพญาน้อยเป็นกษัตริย์ จึงหารือ
กับบรรดาบุตรและเขย เห็นกันว่าให้ส่งบรรณาการเครื่องก านัลอันมากควรไปยังมังกรี
จาวจอแกพระเจ้าอังวะ...สาส์นกราบทูลมีว่า 
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 “พระนายหอค าแห่งอังวะ ข้าพระเจ้า ลอกผยา เจ้าเมืองมรองมระ ขอ
บังอาจกราบทูลถึงพระกรรณพระเจ้าข้า บัดนี้ ณ เมืองพะโคนั้นเกิดตั้งกษัตริย์ ก่อน
จักมั่นคง ขอพระนายหอค าโปรดทรงยกทัพลงมา ข้าพระเจ้าจะยกไปทางเรือ หากมี
ชัย โปรดทรงรับเอาแก่นเถิด และขอประทานจ าเพาะเปลือก” 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๘๑) 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ไม่เสนอว่ามอญกับพม่าเป็นศัตรูกันอย่างถาวร 

แต่สงครามระหว่างมอญกับพม่านั้นแสดงให้เห็นบทเรียนจากสงครามระหว่างมอญกับพม่าในอดีต 

หรือเป็นความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งที่มอญและพม่ามีต่อกันผ่านการท าสงคราม (วิรัช นิยมธรรม, 

๒๕๕๒: ๑๒๒) ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยตัดเรื่องที่มอญขอความช่วยเหลือจากพม่า 

น่าจะเป็นเพราะว่าไทยมองพม่าเป็นศัตรู และไม่ปรารถนาให้ไทยแตกแยกกันเองเหมือนกับมอญใน

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ดังนั้น ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจึงไม่เสนอเรื่องที่มอญแตกแยกกันเอง และไม่

ปรากฏเรื่องที่มอญขอความช่วยเหลือจากพม่า 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยตัดเรื่องที่อ่อนไหวต่อความรู้สึก

ของผู้อ่านคนไทย ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่องพระเจ้าราชาธิราชทรงฝ่าวงล้องกองทัพพม่า และเรื่องที่มอญขอ

ความช่วยเหลือจากพม่า การตัดเรื่องดังกล่าวเป็นการเสนอเรื่องราวให้สอดคล้องกับการรับรู้ของคนใน

สังคมไทยซึ่งไม่ต้องการเห็นมอญแพ้พม่า และสะท้อนให้เห็นค่านิยมและแนวความคิดที่ไทยไม่

ปรารถนาให้มอญแตกแยกกันเอง เนื่องจากมอญในเรื่องราชาธิราช คือตัวแทนของคนไทย 

๒.๓ การปรับเรื่อง 

เนื่องจากราชาธิราชฉบับมอญพม่าเป็นวรรณกรรมของมอญพม่า จึงอาจมีบางเรื่องที่เสนอ

สอดคล้องกับบริบทสังคมของตนเอง แต่เมื่อไทยน าวรรณกรรมมาถ่ายทอดเป็นภาษาไทย อาจมี

รายละเอียดบางประการไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย จึงปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางเรื่อง ดังนี้ 

  ๒.๓.๑ การปรับรายละเอียดเพื่อแสดงค่านิยมเรื่องขุนนางต้องจงรักภักดีต่อกษัตริย์ 

  ๒.๓.๒ การปรับรายละเอียดเพื่อแสดงเหตุผลการท าศึกระหว่างพม่ากับจีน 

  ๒.๓.๓ การปรับสาเหตุการลงโทษพ่อลาวแก่นท้าว 
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๒.๓.๑ การปรับรายละเอียดเพื่อแสดงค่านิยมเรื่องขุนนางต้องจงรักภักดีต่อ

กษัตริย ์

  ค่านิยมที่ขุนนางต้องจงรักภักดีต่อกษัตริย์ ปรากฏในตอนหลังจากสมิงพระตะบะ

และสมิงเลิกพร้าซึ่งเป็นทั้งพระญาติและขุนนางก่อกบฏ ยึดเมืองเมาะตะมะจากพระเจ้าอู่ อีกทั้งยังบีบ

คั้นให้พระเจ้าอู่ต้องทรงส่งตะละแม่ศรีซึ่งเป็นพระราชธิดาให้กับพระเจ้าเชียงใหม่ แต่พระเจ้าเชียงใหม่

ไม่โปรดนาง พระเจ้าอู่จึงทรงส่งสาส์นไปถึงพระตะบะและสมิงเลิกพร้า เพ่ือขอให้ทั้งสองไปทูลขอพระ

ราชธิดาคืนจากพระเจ้าเชียงใหม่แทนพระองค์ ทั้งสมิงพระตะบะและสมิงเลิกพร้าจึงตอบรับค าขอของ

พระเจ้าอู่ผ่านสาส์น อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในสาส์นที่สมิงพระตะบะและสมิงเลิกพร้าแต่งถึงพระ

เจ้าอู่ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยปรับรายละเอียดให้แตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญพม่า 

ดังนี้ 

ตารางที่ ๗ สาสน์ทีส่มิงพระตะบะและสมิงเลิกพร้าเขียนถึงพระเจ้าอู่ 
ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

“ข้าพระเจ้า พรัตตะพะ ลอกผยาขอบังอาจกราบ

ทูล จริงอยู่ที่เคยเป็นข้าเดิมแห่งพระองค์ ส่วนที่ได้

ดิบได้ดีนั้นก็เป็นไปตามความสามารถ ข้าเจ้าจึงมิมี

สิ่งส าคัญ(จะกล่าว) แม้นพระองค์พิโรธด้วยสดับ 

แล้วเชื่อตามค ายุแหย่ของผู้อ่ืน ก็หวั่นนักจักเป็นภัย

แก่ชีวิต จริงแล้วหาได้ประสงค์จะช่วงชิงความสุข

ส าราญในวังแลบ้านเมือง แต่เพราะเกรงจักเกิดศึก

ซ้ า ข้าเจ้าจึงมิกล้าเข้าเฝ้าใต้พระบาท ข้าเจ้าผู้เป็น

ทาสคือข้าในพุทธองค์ หากพระองค์ทรงมีพระ

เมตตา ต่อให้เป็นพระบัญชาอันยุ่งยาก ก็จักรับใช้

ตอบแทนด้วยชีวิต ส่วนพระราชธิดาซึ่งอยู่กับพระ 

เจ้าเชียงใหม่นั้น จะรับคืนมาถวายถึงฝ่าพระบาทให้

จงได้” 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๓๕-๓๖) 

...ข้าพระพุทธิเจ้า สมิงเลีกพร้าแลพระตะบะขอ
ถวายบังคมมาในพระบาทยุคนสมเดจ์พระพุทธิ
เจ้าอยู่หัว ด้วยข้าพระพุทธิเจ้าทังสองเป็นข้าพระ
เจ้าอยู่หัว ๆ ทรงพระกรรุนาชุบเลี้ยงข้าพะเจ้ามา
จนถึงได้เปนดี มีอิศิริยศสมบัติ์ด้วยพระเดชเดชานุ
ภาพพระเจ้าอยู่หัว ทุกวันนี้ข้าพระพุทธิเจ้าทังสองมี
ความกะตัญูต่อใต้ฝ่าพระบาทคิดจะฉลองพระเดช
พระคุณอยู่เนือง ๆ แลบัดนี้มีผู้เอาความมิดีมายุยง
ปลงโทษข้าพะเจ้า พระเปนเจ้าก็มิได้เอาคดีประ
พาษแก่ข้าพะเจ้าให้เหนคุณแลโทษประการใด ข้า
พะเจ้าทังสองกลัวจึงคิดกันแขงเมืองไว้ฉะนี้เพื่อจะ
รักษาชีวิตรข้าพะเจ้า ๆ มิได้คิดที่จะชิงเอาราช
สมบัติในพระองคหามิได้ ...ข้าพะเจ้าทังสองจะ
ขอกีนน้ าพระพิพัดสัตะยาคงเปนข้าฝ่าพระบาท ดุ
จะหนึ่งแต่ก่อนและพระราชบุตรีซึ่งอยู่ในเมือง
เชียงใหม่นั้นตกนักงานข้าพะเจ้า ทังสองจะขอเอา
ถวายจงได้… 

(เลขที่๔๙ เล่ม๔ มัด๑) 



 ๙๒ 

 

 
 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเสนอข้อความในสาส์น โดยแสดงให้เห็นว่าการก่อกบฏของ

สมิงพระตะบะและสมิงเลิกพร้านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิด เนื่องจากทั้งสองถือว่าได้เมืองมาเพราะความสามารถ

ของตนเอง ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยปรับข้อความในสาส์นเพ่ือแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าสมิง

พระตะบะและสมิงเลิกพร้าจะก่อกบฏ แต่ยังคงจงรักภักดีต่อพระเจ้าอู่อยู่เสมอ ดังนั้น การที่ราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนปรับข้อความในสาส์นดังกล่าว นอกจากจะปรับเปลี่ยนเพ่ือไม่ให้ผู้อ่านเห็นว่าการก่อกบฏ

เป็นเรื่องที่ควรท าแล้ว ยังเป็นการแฝงแนวคิดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์จงรักภักดีของข้าราชบริพารไว้

อย่างแนบเนียน 

๒.๓.๒ การปรับรายละเอียดเพื่อแสดงเหตุผลการท าศึกระหว่างพม่ากับจีน 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่ากล่าวถึงตอนที่พระเจ้ากรุงจีนทรงยกกองทัพมาเมืองอังวะ

และท้าฝ่ายพม่ารบ โดยเสนอว่าฝ่ายจีนเข้ามาเมืองอังวะในลักษณะของการล้อมเมือง และพร้อมจะท า

สงครามหากฝ่ายพม่าไม่ส่งนายทหารออกมาสู้กับนายทหารของฝ่ายจีน ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียน

ของไทยปรับรายละเอียดว่าฝ่ายจีนเดินทางมาเมืองอังวะ เนื่องจากพระเจ้ากรุงจีนทรงปรารถนาจะ

เห็นนายทหารฝีมือดีท่ีมีความสามารถเหนือกว่ากามะนี ซึ่งเป็นนายทหารเอกของพระองค์ ดังนี้ 

ตารางที่ ๘ การปรับสาเหตุที่พระเจ้ากรุงจีนทรงยกทัพมาเมืองอังวะ 
ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

เพลานั้นพระเจ้ามังของเข้าตีมอตุมมอกาย 
เจ้าเมืองมอตุมมอกายจึงหนีเข้าสวามิภักดิ์ต่ออุตีภวา
ฝ่ายจีน เหตุนั้น อุตีภวาจึงยกทัพมาเมืองอังวะพร้อม
ช้างศึกสองร้อย ม้าหนึ่งหมื่น ไพร่พลสามแสน ฝ่ายมัง
ของวางแผนเผชิญศึกใหญ่ด้านนอก...จึงมิออกรบ
เพราะฝ่ายเขามีก าลังมากนัก เลยอยู่รับศึกกันเพียงใน
เมือง ส่วนพวกจีนก็ล้อมเมืองไว้ พวกจีนส่งคนมาเจรจา
ว่า “จักสู้กับฝ่ายเราก็มิออกมา จักเจรจาให้เสร็จก็มิว่า
มา ถ้าอยู่เช่นนี้ จักต่อตีได้จนถึงสามปี หากมิออกมา
เจรจาก็ให้ส่งยอดฝีมือช านาญม้าคนหนึ่งออกมาเถิด จะ
ได้สู้กันตัวต่อตัวกับยอดฝีมือช านาญม้าฝ่ายเรา หาก
ยอดฝีมือฝ่ายเราชนะ ก็จะยึดแคว้นอังวะเสีย หากฝ่าย
เราแพ้ เราก็จักกลับไป” 

(ราชาธิราชยุทธนา, ๒๕๕๒ : ๑๖๘-๑๖๙) 

ฝ่ายพระเจ้ากรุงจีนมีทะหารดีขี่ม้า แทงทวนคน
หนึ่งช่ือกามมะนี มีฝีมือหาผู้ใดจะเสมอมิได้ จีนทังปวงก็
สรรเสีรญว่ามิใช่มะนุษดุจดั่งเทพยุดาก็ว่าได้...ท าไฉนจะ
ได้เหนทะหารขี่ม้าสู้กันกับกามนีตัวต่อตัว ดูเล่นให้เป
นขวันตา แลกระษัตรกรุงใดยังจะมีทะหาร อาษามาถที่
จะสู้กามนีได้ แต่ภอชมเล่นเปนขวันตาได้บ้าง เสนาบดี
ทังปวง จึ่งกราบทูลพระเจ้ากรุงจีนว่า...มีอยู่แต่กรุงบุรัง
รัตนอังวะ แลกรุงหงษาวะดี...พระเจ้ากรุงจีนได้ฟังดั่ง
นั้น ก็มีความยินดีนัก จึ่งสั่งให้จัดพลพะยุหเสนาทังปวง
เปนอันมากจะนับประมานมิได้ แล้วก็เสดจทรงพระธิน่
งง ยกทับบกมากรุงบุรังรัตนอังวะ...   

        (เลขท่ี๔๙ เลม่๑๗-๑๘ มัด๓) 
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จะเห็นว่าราชาธิราชฉบับมอญพม่าเสนอสาเหตุที่ฝ่ายจีนยกทัพมายังกรุงอังวะ ซึ่ง

เป็นเหตุผลทางการสงคราม เนื่องจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงตีเมืองมอตุมมอกาย และเจ้าเมืองมอตุม

มอกายขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ากรุงจีน ด้วยเหตุนี้ พระเจ้ากรุงจีนจึงทรงยกทัพมาเมืองอังวะ ซึ่ง

เปิดโอกาสให้สมิงพระรามได้ออกมาช่วยเหลือพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ด้วยการอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

ออกต่อสู้กับกามะนีเพ่ือให้ฝ่ายจีนถอยทัพกลับไป การเสนอเรื่องดังกล่าว มุ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองจีน

เป็นศัตรูของพม่ารวมถึงมอญด้วย ดังนั้น พม่ากับมอญจึงมีหน้าที่ต้องร่วมแรงใจกันต่อต้านจีนซึ่งเป็น

การสลายส านึกทางเชื้อชาติ ดังที่วิรัช นิยมธรรม (๒๕๕๐: ๔) กล่าวถึงแบบเรียนตอนอาสาพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องว่าเป็นการสลายส านึกทางเชื้อชาติ ท าให้มอญกับพม่ารวมกันมองจีนเป็นศัตรู ดังนั้น 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าจึงเปรียบเสมือนภาพสะท้อนในยุคที่พม่าขาดผู้น า และการตัดตอนบทเรียน

ดังกล่าวก็เป็นตรรกะแห่งการผนวกรวมที่แสดงให้เห็นว่าทั้ งมอญและพม่าต่างต้องช่วยกันต้านภัย

ภายนอกเพ่ือความสงบสุข  

ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเสนอสาเหตุที่พระเจ้ากรุงจีนทรงยกทัพมา

เมืองอังวะแตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญพม่า ด้วยการปรับสาเหตุให้พระเจ้ากรุงจีนทรงยกทัพ

มาเมืองอังวะ เนื่องจากทรงปรารถนาจะชมการต่อสู้แบบตัวต่อตัวและเพ่ือค้นหานายทหารฝีมือดีที่

พอจะสู้กับกามะนีได้ จะเห็นว่าฉบับตัวเขียนเสนอสาเหตุที่พระเจ้ากรุงจีนทรงยกทัพมาเมืองอังวะด้วย

เหตุผลส่วนพระองค์ ไม่ใช่เหตุผลเรื่องสงคราม เพราะฉบับตัวเขียนไม่ได้มุ่งเสนอให้เห็นการร่วมแร ง

ร่วมใจของมอญกับพม่าเพ่ือต่อต้านกองทัพจีนดังเช่นราชาธิราชฉบับมอญพม่า แต่เป็นการเสนอสาเหตุ

และผลลัพธ์ของเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามเพ่ือให้สมิงพระรามได้แสดงบทบาทส าคัญ ดังจะเห็นว่า

สมิงพระรามอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องออกสู้ตัวต่อตัวกับกามะนี ดังนั้น การปรับเรื่องดังกล่าว จึงน่าจะ

เป็นการปรับเพ่ือเน้นเสนอบทบาทของสมิงพระราม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้สมิงพระรามทหารเอกของ

พระเจ้าราชาธิราชจะถูกจับเป็นเชลยอยู่ที่เมืองอังวะ แต่ก็เป็นนายทหารที่มีฝีมือโดดเด่นมากคนหนึ่ง  

อีกท้ังยังแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าราชาธิราชและเมืองมอญไม่เคยขาดแคลนนายทหารฝีมือดี 

๒.๓.๓ การปรับสาเหตุการลงโทษพ่อลาวแก่นท้าว 

พ่อลาวแก่นท้าวทั้งในราชาธิราชฉบับมอญพม่าและฉบับตัวเขียนของไทยพบจุดจบ

ของชีวิตเช่นเดียวกัน กล่าวคือ พระเจ้าราชาธิราชทรงมีรับสั่งให้ประหารชีวิต แต่ตอนที่พ่อลาวแก่น

ท้าวถูกประหารชีวิต ราชาธิราชฉบับมอญพม่ากล่าวถึงโทษประหารของพ่อลาวแก่นท้าวว่าเกิดจาก
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ความระแวงของพระเจ้าราชาธิราชที่ทอดพระเนตรขณะพ่อลาวแก่นท้าวทรงฝึกขี่ช้างขี่ม้า พระองค์จึง

ทรงเกรงว่าพ่อลาวแก่นท้าวจะก่อกบฏ ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยปรับรายละเอียดว่า 

พระเจ้าราชาธิราชทรงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพ่อลาวแก่นท้าว เนื่องจากพ่อลาวแก่นท้าวทรงกัดนิ้ว

พระหัตถ์ของพระองค์เองขาด ซึ่งพระเจ้าราชาธิราชทรงเข้าพระทัยผิดว่าพ่อลาวแก่นท้าวทรงไม่เคารพ

พระองค์ แต่ที่จริงแล้วพ่อลาวแก่นท้าวทรงกัดนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์เพราะจะได้ไม่ต้องยกมือท า

ความเคารพเม้ยมะนิก ซึ่งเป็นบุคคลที่ท าให้ตะละแม่ท้าวพระมารดาของพ่อลาวแก่นท้าวต้องเสีย

พระทัย ดังตัวอย่างจากตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๙ ตอนพ่อลาวแก่นท้าวถูกประหาร 
ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

...ทรงแจ้งว่าพอลอกยานทอลับงาช้างมาขี่และ
ฝึกฝนจนเจนในการขี่ช้างขี่ม้า พระองค์ตรัสว่า “แต่
ก่อนคราที่ข้าแปรพักตร์อยู่ทะคุม มีเพียงชีวิตข้า
และตัวข้ามิใช่หรือ ตัวข้ามีช้างม้าทรัพย์สินความ
ส าราญข้าทาสพร้อมพรั่งกระนั้นหรือ ครั้นแปร
พักตร์ก่อการ มิมีต้นสายปลายเหตุหรือไร จงเรียก
แอคองปินมา แล้วฝากความท าการให้เสร็จสิ้น” 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๙๖)  

...พ่อลาวแก่นท้าวขึ้นไปเฝ้าพระบิดา เลือบไปเหน
เม้ยมะณิกก็ขัดพระไทย จึ่งคิดว่าพระบิดารักษกายิ่ง
กว่าหงษ ตั้งให้เปนใหญ่หาควรที่เราจะถวายบังคม
ไม่ เหตุด้วยมีนิ้วมืออยู่จึ่งต้องไหว้ก็กัดนิ้วมือเสีย 
พระบิดาเพ่งพระเนตร์ดูก็กัดเสี้ยอีกนิ้วหนึ่ง พระเจ้า
ราชาธิราชเหนดั่งนั้นก็ตกตะลึงไป จึ่งทรงพระด ารี
ว่าบุตรเรามากัดนิ้วมือเสียดั่งนี้ ฉะรอยคิดว่าจะหมิ
ไหว้กูจึ่งท าองอาจได้ดั่งนี้ เมื่อมันเปนลูกจะหมิไหว้
พ่อฉะนี้จะเลี้ยงไว้ได้หฤๅ จึ่งให้หาสมิงอายกองปิน
เข้ามาสั่งให้เอาพ่อลาวแก่นท้าวไปฆ่าเสีย... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๔ มัด๒) 
 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเสนอเหตุผลที่พระเจ้าราชาธิราชทรงมีรับสั่งให้ประหาร

ชีวิตพ่อลาวแก่นท้าวไว้ว่า พระองค์ทอดพระเนตรพ่อลาวแก่นท้าวทรงม้าและช้างจนช านาญ ท าให้เข้า

พระทัยผิดว่าพ่อลาวแก่นท้าวจะก่อกบฏ ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยปรับรายละเอียดเพ่ือ

หลีกเลี่ยงเสนอเรื่องที่เชื้อพระวงศ์ก่อกบฏ ซึ่งเป็นเรื่องที่อ่อนไหวต่อความมั่นคงของชนชั้นน าไทย มา

เป็นการเสนออารมณ์น้อยพระทัยของพ่อลาวแก่นท้าวแทน ฉบับตัวเขียนเสนอว่าพ่อลาวแก่นท้าวทรง

น้อยพระทัยพระเจ้าราชาธิราชแทนตะละแม่ท้าวซึ่งเป็นพระราชมารดาของพระองค์ เนื่องจากพระเจ้า

ราชาธิราชทรงรักและยกย่องเม้ยมะนิกเป็นอย่างมาก  
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กล่าวโดยสรุปแล้ว ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยปรับเรื่องทั้งหมด ๓ เรื่อง ได้แก่ การปรับ

รายละเอียดเพ่ือแสดงค่านิยมที่ขุนนางต้องจงรักภักดีต่อกษัตริย์ การปรับรายละเอียดเพ่ือแสดงเหตุผล

การท าศึกระหว่างพม่ากับจีน และการปรับสาเหตุการลงโทษพ่อลาวแก่นท้าว การปรับเปลี่ยนดังกล่าว

ล้วนเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย เนื่องจากมีการสอดแทรกค่านิยม

ตามที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในสังคม ดังเช่นการแทรกค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์จงรักภักดี นอกจากนี้ 

ยังปรับเรื่องให้สอดคล้องกับการรับรู้ของคนไทย และหลีกเลี่ยงกล่าวถึงเรื่องที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ

กับความมั่นคงของชนชั้นน าอีกด้วย 

จากการศึกษาการปรับเปลี่ยนด้านเนื้อเรื่อง พบว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย

ปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่อง ๓ ประเด็น ได้แก่ การเพ่ิมเรื่อง การตัดเรื่อง และการปรับเรื่อง การปรับเปลี่ยน

ดังกล่าว ล้วนท าให้เนื้อเรื่องในฉบับตัวเขียนมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญพม่า 

เนื่องจากปรับเปลี่ยนเพ่ือเน้นย้ าแนวความคิดบางประการ และเพ่ือเน้นเสนอเฉพาะเรื่องหลัก คือ

สงครามระหว่างมอญกับพม่า ดังเช่น การเพ่ิมเรื่องเพ่ือเน้นย้ าว่ามอญเหนือกว่าพม่า การตัดเรื่องที่ไม่

เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักเช่นประวัติความเป็นมาของมเหสีชาวเชียงใหม่ การตัดเรื่องที่อ่อนไหวต่อ

ความรู้สึกของคนไทยเช่นเรื่องมอญขอความช่วยเหลือจากพม่า หรือการปรับไม่ให้ปรากฏเรื่อง

เกี่ยวกับการก่อกบฏ เป็นต้น 

๓.การปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร 

นอกจากราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยจะผนวกเหตุการณ์สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ และ

ตีความหมายเรื่องสงครามระหว่างมอญกับพม่าแตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญพม่าอย่างชัดเจน 

ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนด้านเนื้อเรื่อง ในด้านตัวละครยังมีการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับเนื้อเรื่องที่

เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร ดังนี้ 

 ๓.๑ การเพ่ิมตัวละคร 

 ๓.๒ การตัดตัวละคร 

 ๓..๓ การเพ่ิมบทบาทตัวละคร 

 ๓.๔ การสลับบทบาทตัวละคร 
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๓.๑ การเพิ่มตัวละคร 

การปรับเรื่องในสมัยพระเจ้าราชาธิราช และการผนวกเหตุการณ์สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ใน

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย ย่อมส่งผลให้มีตัวละครเพิ่มเติมจากราชาธิราชฉบับมอญพม่า ดังนี้  

๓.๑.๑ ตัวละครหลัก 

๓.๑.๒ ตัวละครประกอบ 

๓.๑.๑ ตัวละครหลัก 

ตัวละครหลักในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย เป็นตัวละครที่ปรากฏบทบาทใน

โครงเรื่องหลักที่ฉบับตัวเขียนเพ่ิมเติมเข้ามาในวรรณกรรม คือโครงเรื่องหลักสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ 

ดังนั้น ตัวละครหลักในฉบับตัวเขียน ได้แก่ ตะละเจ้าท้าวและพระเจ้าธรรมเจดีย์ 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ปรากฏตัวละครกษัตริย์ที่เป็นสตรี ขณะที่ราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนของไทยเพ่ิมตัวละคร “ตะละเจ้าท้าว” ซึ่งเป็นกษัตรีย์ของมอญหลังสมัยพระเจ้าราชาธิราชเข้า

มาในวรรณกรรมด้วย 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย กล่าวว่า ตะละเจ้าท้าวทรงเป็นพระราชธิดาของ

พระเจ้ามังจิโล ซึ่งเป็นเชื้อสายที่ครองราชย์สืบต่อจากพระเจ้าราชาธิราชมา ๖ รัชสมัย อย่างไรก็ตาม 

พระเจ้ามังจิโลไม่มีพระราชบุตร ตะละเจ้าท้าวจึงได้ครองราชย์สืบต่อมา นอกจากนี้ ตะละเจ้าท้าวยัง

เป็นพระราชมารดาบุญธรรมของพระมหาปิฎกธรหรือพระเจ้าธรรมเจดีย์  การเพ่ิมตัวละครตะละเจ้า

ท้าว จึงส่งผลให้พระเจ้าธรรมเจดีย์มีบทบาทก่อนขึ้นครองราชย์ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ได้เพ่ิมตัวละครตะละเจ้าท้าวเพ่ือแสดง

บทบาทของตัวละครชายเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าตะละเจ้าท้าวทรงเป็นกษัตรีย์ที่มีไหวพริบและ

เฉลียวฉลาด ซึ่งท าให้พระนางเหมาะสมจะเป็นกษัตริย์เมืองหงสาวดี ดังความในตอนที่พระนางทรง

แสดงไหวพริบเพ่ือให้ขุนนางยอมรับพระมหาปิฎกธร โดยให้คนไปตัดไม้ที่ เสาสะพานมาสร้าง

พระพุทธรูปและกล่าวกับเหล่าขุนนางว่า 

 ...ท่านรู้หฤๅไม่ว่าท าด้วยไม้สิ่งใด เสนาบดีจึ่งทูลว่ารู้อยู่ว่าพระองค์ ให้ท าด้วยไม้เสา
ตะพานคนข้ามไปมาทุกวันมิได้ขาด ท่านรู้อยู่แล้วเปนไฉนจึ่งณะมัศการเล่า เสนาบดี
ทูลว่าถึงจะเอาไม้ ที่ต่ าช้าเปนประการใดก็ดี ได้เอามาท าเปนรูปพระพุทธิเจ้าแล้ว 
ก็ณะมัศการได้สิ้น นางพญาจึ่งตรัสถามว่ามะหาปิดกกะธร บุตรเราประดุจดั่ง ไม้เสา
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ตะพานก็เหมือนกัน ประกอบไปด้วยเครื่องเบญจะกุกกุพัน แลเสวตรฉัตรเมื่อเปนเพ
ตกระษัตรแล้ว  ดังฤๅจะไหว้มีได้เล่า อันจะเปนพระมหากระษัตร แม้นมีได้มีบุญา
สมภารอันแก่กล้า ส้างมาแต่ก่อรก็หาเปนกระษัตรได้ไม่ ย่อมจะมีอันณะรายแก่ชีวิตร
ต่าง ๆ เสียแต่ในท่ ากลางยังมีได้ราชสมบัดินั้น ถ้ามีบุญสมภารได้ส้างมาแล้วถึงจะฆ่า
เสียก็มีตาย จ าจะได้ราชสมบัดิเปนมั่นคง... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๙ มัด๓) 

ตะละเจ้าท้าวทรงแก้ปัญหาเรื่องสืบราชสมบัติ ด้วยวิธีการเปรียบพระมหาปิฎกธรกับ

เสาไม้สะพานที่น ามาสร้างพระพุทธรูป เพ่ือจะแสดงให้เหล่าขุนนางเห็นว่าแม้จะเป็นพระพุทธรูปที่มา

จากเสาสะพานแต่ทุกคนก็ยังเคารพ แล้วเหตุใดจะเคารพพระมหาปิฎกธรในฐานะกษัตริย์ไม่ได้ ดังนั้น 

หากไม่มีตัวละครตะละเจ้าท้าว คงไม่มีผู้ใดเหมาะสมที่จะเกลี้ยกล่อมเหล่าขุนนางให้ยอมรับพระมหา

ปิฎกธรในฐานะกษัตริย์มอญได้  

ส่วนการเพ่ิมตัวละคร“พระเจ้าธรรมเจดีย์”หรือพระมหาปิฎกธร แสดงให้เห็น

บทบาทของกษัตริย์มอญด้านการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคุณลักษณะของกษัตริย์ที่ไม่

ปรากฏในสมัยพระเจ้าราชาธิราช แต่เดิมพระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงเป็นพระภิกษุ นามว่า พระมหาปิฎกธร 

ตะละเจ้าท้าวทรงโปรดปรานให้พระมหาปิฎกธรเข้าไปเทศนาธรรมในพระราชวังอยู่เสมอ ต่อมาเมื่อ

ตะละเจ้าท้าวถูกทหารพม่าจับตัวไป พระมหาปิฎกธรจึงตามไปช่วยเหลือ ภายหลังพระนางจึงตั้งให้

เป็นพระราชบุตรบุญธรรมและยกราชสมบัติให้ เมื่อพระมหาปิฎกธรครองราชย์แล้วจึงทรงเปลี่ยนใช้

พระนามว่าพระเจ้าธรรมเจดีย์ ตามที่กษัตริย์กรุงลังกาถวายพระนาม ซึ่งมีความหมายในท านองว่า 

ทรงสร้างพระบารมีในทางพระโพธิญาณและทรงเป็นผู้รอบรู้ในทางธรรม 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ปรากฏตัวละครพระเจ้าธรรมเจดีย์ เพราะจบเรื่องตอน

พระเจ้าราชาธิราชสวรรคต ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยด าเนินเรื่องต่อจากนั้นไปจนถึงสมัย

ของพระเจ้าธรรมเจดีย์ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ห่างจากสมัยพระเจ้าราชาธิราชประมาณ ๖๕ ปี จึงเพ่ิมเติม

ตัวละครพระเจ้าธรรมเจดีย์เพ่ือแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจของกษัตริย์มอญด้านพระพุทธศาสนา 

ซึ่งแตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญพม่าท่ีปรากฏเฉพาะบทบาทของกษัตริย์นักรบเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราชาธิราชฉบับมอญพม่าจะจบเรื่องในสมัยพระเจ้าราชาธิราช 

แต่ก็แสดงให้เห็นเล็กน้อยว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงเป็นกษัตริย์ที่ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเช่นกัน ดัง

ความว่า 
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...นับแต่วันนั้นก็มิจัดเตรียมการศึก ทรงเอาแต่สร้างเจดีย์สถูปกู่วัดศาลา คัดลอก
รวบรวมพระไตรปิฎก ดูแลความรุ่งเรืองแห่งพระศาสนาและบ าเพ็ญทานศีลภาวนา... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๘๕) 

จะเห็นว่าฉบับตัวเขียนให้รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา

ของกษัตริย์มอญไว้ชัดเจนและละเอียดกว่าราชาธิราชฉบับมอญพม่า ด้วยการให้พระเจ้าธรรมเจดีย์มี

บทบาทเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา เช่น ตอนที่พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงมีรับสั่งให้คนบูรณะศาสนสถาน 

ความว่า 

 ...จึ่งสั่งให้ ท าถาปะนาที่พระเจดีย์ถาวะทัง ๑๖ แห่งปีหนึ่งก็ส าเรธ์ แล้วสั่งให้ท า
ประสาทเสรจ์แล้วให้หล่อรูปพระพุทธกุกกุสนโทพระองค์หนึ่งพระพุทธโกนาคมองค์
หนึ่งแลพุทธกัดสบองค์หนึ่ง แลสมะณะโคดมองค์หนึ่ง ทั้ง ๔ พระองค์เสรจ์แล้ว ให้
อังเชีญขึ้นไว้บนปรางคะประสาท แล้วก็ให้ก่อพระมะหาวิหารทั้ง ๑๖ พระวิหาร แล้ว
พระราชทานสร่วยสาอากอรไว้ส าหรับพระวิหาร พระพุทธไสยาต แล้วให้เขียนพุทธ
บทวะลันชอรส้างไว้ ในอารามจึ่งนิมลพระอันทรงไตรปิดกให้ครองอยู่ทุกอาราม แล้ว
ให้ฉลองสมโพธเจตะวันเจตคืน แล้วหลั่งน้ าขีโนทกขทาราด้วยพระราชหฤๅไทย ชื่นชม
ยีนดีในพระสาศนา...พระเจดีย์ซึ่งบันจุพระษาริกธาตุ แต่ก่อรแห่งใด ๆ ซึ่งปรักหักพัง
อยู่แต่ก่อรนั้น ก็ให้บุญณะท าขึ้นเสียให้สิ้น ครั้นเสรจ์แล้วก็ให้มี งานมะโหระสพสมโพธ
ทังกลางวัน/คืน ถ้วนไตรมาต ๓ เดือน ครั้งนั้นเมืองหงษาวะดี อุประมาประดุจหนึ่ง
เมือง เทพยุดาก็ว่าได้ ราษฎรทังปวงสนุกนิ์สบาย หาอันณะรายมิได้ 

 (เลขที่๔๙ เล่ม๑๙ มัด๓) 

ไม่เพียงแต่พระเจ้าธรรมเจดีย์จะมีบทบาทด้านการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาอย่าง

เป็นรูปธรรมด้วยการบูรณะศาสนสถานแล้ว ในเวลาที่พระองค์ต้องทรงแสดงพระสติปัญญาแก้ปัญหา 

พระองค์จะทรงประยุกต์ปัญหาให้เข้ากับหลักธรรมด้วย เช่น ตอนแก้ปริศนาพระเจ้ากรุงอังวะ ความว่า 

จึ่งพระเจ้าหงษาวะดี วิสัชนาแก้ว่าปลาสิ่งใดมีรศกว่าปลาทงงปวงนั้น คือปลาบ้า ๆ ก็
รู้อยู่ว่ากีนตายแล้ว หมีคิดแก่ชีวิตรแลบังอาจ เอาปลาบ้ามากีนได้ กีนแล้วก็ถึงแก่
ความตายเอง เอาชีวิตรมาแลกรศปลาบ้านั้น แลจึ่งว่าปลาบ้านี้กีนมีรศ กว่าปลาทงง
ปวงแล อนึ่งสัตรีภาพผู้ใด อันงามกว่าสัตรีภาพทังปวงงนั้น คือสัตรีภาพอันมีผัวอยู่แล้ว 
แลมีชายอื่นยินดีล่วงประเวนียท่านนั้น หมีฟงงค าพระพุทธิเจ้าสั่งษรไว้ในสีกขาบท ก็
จะตกณรกมกไหม้ ทนทุกขเวทนาอยู่ล าบากนัก แลชายผู้นั้นหมีฟงงบังอาจล่วง



 ๙๙ 

 

 
 

ประเวนียท่านให้ได้ทุกขแลสัตรีภาพผู้นั้นงามยิ่งกว่าสัตรีภาพทังปวงแล อนึ่งอันว่าน้ า
สี่งใดมีรศกว่าน้ าทังปวงนั้น คือน้ าสูราแลผู้จะกีน หมีได้ฟงงค าสั่งษรพระพุทธิเจ้า ว่า
ให้เว้นเสียอย่ากีนน้ าสูรา ครั้นผู้ได้กีนจะไปตกนรกทนทุกขเวทนายิ่งนัก ครั้นพ้นขึ้น
มาแล้ว จะเปนยักษห้าร้อยชาติ จะเปนสูนักขห้าร้อยชาติ แลจะเปนคลบ้าจะนับชาติ
หมีได้ ผู้นั้นก็หมีฟงงบังอาจกีนน้ าสูรา ให้ได้ทุกขจึ่งว่าน้ าสูรานั้น มีรศกว่าน้ าทังปวง... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๒๐ มัด๓) 

ความข้างต้นเป็นค าตอบที่พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงแก้ปริศนาที่พระเจ้ากรุงอังวะส่งมา 

ค าตอบของพระเจ้าธรรมเจดีย์มักจะเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาเสมอ แม้แต่ตอนที่พระองค์ทรง

ตัดสินคดีความก็น าหลักธรรมมาเข้าช่วย เพราะบางครั้งตุลาการตัดสินคดีไปตามตัวบท โดยไม่ได้

พิจารณาถึงจิตใจของฝ่ายผู้เสียหาย ท าให้ผู้เสียหายไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าที่ควร   

ผู้ศึกษามีความเห็นเพิ่มเติมว่า การที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเพ่ิมเติมตัวละครพระเจ้า

ธรรมเจดีย์ น่าจะเป็นวัตถุประสงค์ทางการเมืองเพ่ือสร้างภาพของกษัตริย์ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจ

ด้านการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจส าคัญเช่นเดียวกันกับการท าสงครามเพ่ือ

ปกป้องบ้านเมืองเช่นพระเจ้าราชาธิราช  

กล่าวโดยสรุปแล้ว การที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมเติมตัวละครหลัก ได้แก่ 

ตะละเจ้าท้าวและพระเจ้าธรรมเจดีย์ นอกจากจะเพ่ิมเพราะสืบเนื่องมาจากการผนวกโครงเรื่องหลัก

พระเจ้าธรรมเจดีย์แล้ว ยังแสดงให้เห็นภาพอีกด้านของกษัตริย์ คือกษัตริย์ผู้ทรงมีพระราชกรณียกิจ

ด้านการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นภาพที่แตกต่างไปจากพระเจ้าราชาธิราชอย่างเห็นได้ชัด 

๓.๑.๒ ตัวละครประกอบ 

ตัวละครประกอบเป็นตัวละครที่ฉบับตัวเขียนของไทยไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวความ

เป็นมาของตัวละครนั้น แต่ตัวละครดังกล่าวจะปรากฏบทบาทเฉพาะตอนที่ส าคัญ ดังที่ฉบับตัวเขียน

เพ่ิมตัวละครพระสันหรือมะสัน เพ่ือเป็นตัวช่วยในการคลี่คลายปัญหาศึกพม่า และเพ่ิมตัวละครพระ

สนมของพระเจ้าราชาธิราช เพ่ือช่วยสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้กับงานประพันธ์ 

“พระสัน”หรือ“มะสัน”เป็นทหารเอกอีกคนหนึ่งของพระเจ้าราชาธิราช แต่เดิมเป็น

พระภิกษุที่วัดแห่งหนึ่ง ไม่ชอบศึกษาพระธรรมแต่ชื่นชอบเรื่องการสู้รบ ภายหลังสึกออกมาเพ่ืออาสา

พระเจ้าราชาธิราชรบกับพม่า เพราะพระสันทราบข่าวว่าหลังสมิงนครอินท์สิ้นชีวิต ทหารพม่าก็ไม่เกรง



 ๑๐๐ 

 

 
 

กลัวทหารมอญอีก ประกอบกับพระเจ้าราชาธิราชทรงต้องการทหารมีฝีมือเพ่ือน าทัพออกรบกับพม่า 

พระสันจึงอาสา ดังความที่กล่าวถึงพระสันว่า 

 ขะณะนั้นสมณชื่อพระสันองค์หนึ่งบวดอยู่วัดพระซอได้สามพระวะษา จึ่งเจรจากับ
พระสงฆทังปวง ว่าเจ้าสมิงณะคอรอินตายแล้ว ศึกยกมาครั้งนี้เราจะศึกออก อาษาตี
ทับพะม่าให้แตกไปจงได้ แลสมณะสันเจรจาดั่งนั้น แล้วก็ขึ้นไปลาพระสังฆราชา
คะณะว่าจะศึกออกอาษาพระเจ้าราชาธิราช พระสังฆราชาคะณะได้ฟังดั่งนั้นก็ดีใจนัก 
จึ่งว่าสมณะสันนี้เข้มแขงกล้าหารนัก...มะสันจึ่งกราบทูลว่าแต่ข้าพะเจ้า บวดอยู่รู้ว่า
เจ้าสมิงณะคอรอิน ตายแล้วไม่สบายใจเลย ข้าพะเจ้าจึ่งศึกออกมาจะขออาษา
พระองค์ให้จงได้... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๗ มัด๓) 

พระเจ้าราชาธิราชทรงยกย่องพระสันเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงกล่าวว่าพระสัน

เปรียบเสมือนตัวแทนของสมิงนครอินท์ พระสันปรากฏบทบาทส าคัญเฉพาะสงครามระหว่างมอญกับ

พม่าครั้งสุดท้าย เนื่องจากท าให้พม่าพ่ายแพ้มอญอย่างยับเยิน จนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องไม่คิดจะท าศึกกับ

มอญอีกต่อไป ดังความว่า 

 ...พะม่ายังสะดุ้งตกใจกลัวมะสันอยู่อีก ตื่นกระจัดกระจายไม่เปนกระบวรได้ พระเจ้า
มนเทียรทองหนีขึ้นบก ได้ช้างตัวหนึ่งกับพะม่าร้อยเสศ ก็เร่งรีบหนีไปทังกลางวัน
กลางคืน จนถึงเมืองอังวะแล้ว คิดแต่ในพระไทยว่าแต่ท าสงครามแก่มอรมา ยังมิได้
แตกยับเยีนเหมือนครั้งนี้เลย ครั้นจะคิดการสงครามไปอีกเล่า ก็เหนพะม่าล้มตายเปน
อันมาก ก็ย่อธ้อน้ าพระไทยลงนัก... 

(เลขที่ ๔๙ เล่ม๑๗ มัด๓) 

การเพ่ิมตัวละครพระสันในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย เป็นการเน้นย้ าว่าพม่า

แพ้สงครามมอญอย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นว่าแม้ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองคับขัน พระเจ้าราชาธิราช

ทรงไมเ่คยขาดแคลนนายทหารฝีมือดี  

นอกจากการเพ่ิมตัวละครมะสันแล้ว ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยยังเพ่ิมตัวละคร

“พระสนมของพระเจ้าราชาธิราช” ซึ่งเป็นตัวละครที่ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ให้ความส าคัญ แต่

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยให้ความส าคัญ   



 ๑๐๑ 

 

 
 

พระเจ้าราชาธิราชทรงเป็นกษัตริย์ที่มีมเหสีและนางสนมจ านวนมาก แต่ตัวละคร

สตรีที่มีบทบาทในราชาธิราชฉบับมอญพม่าจะเป็นตัวละครมเหสี ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของ

ไทยให้ความส าคัญกับตัวละครพระสนมด้วย จึงเพ่ิมเติมตัวละครสตรีที่เป็นนางสนม เพ่ือให้ตัวละคร

เหล่านี้มีบทบาทในการสร้างอารมณ์สะเทือนใจ  

บทบาทของพระสนมปรากฏตอนที่สมิงชีพราย ซึ่งเป็นบิดาของเม้ยซุนเครือและเม้ย

สะดุ้งมอด พระสนมของพระเจ้าราชาธิราช ถูกฝ่ายพม่าจับตัวไป ราชาธิราชฉบับมอญพม่าปรากฏ

บทบาทเฉพาะมเหสีตะละสุตะมายาที่ทรงอ้อนวอนให้พระเจ้าราชาธิราชช่วยเหลือสมิงชีพราย ขณะที่

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนปรากฏตัวละคร ๒ ตัว คือ เม้ยซุนเครือและเม้ยสะดุ้งมอด ที่ช่วยกันอ้อนวอน

ให้พระเจ้าราชาธิราชยอมสงบศึกกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง เพ่ือจะได้ช่วยชีวิตบิดาของตน จะเห็นว่าผู้ที่

อ้อนวอนพระเจ้าราชาธิราชในราชาธิราชฉบับมอญพม่ามีเพียงพระมเหสีตะละสุตะมายาองค์เดียว แต่

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนกล่าวว่ามีท้ังเม้ยซุนเครือและเม้ยสะดุ้งมอด ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๐ การเพิ่มตัวละครพระสนมเพื่อเน้นอารมณ์สะเทือนใจ 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

...ฝ่ายพระมเหสีตะละสุตะมายา ครั้นได้แจ้งว่าบิดา
ยังมิตาย หากว่าอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าอังวะมังของ
จึงกอดพระบาทพระองค์แล้วร่ าไห้ ทูลว่าสั่งปล่อย
บิดาข้าเจ้าให้ส าเร็จด้วยการเจรจาเถิด... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๑๑) 
  

ขะณะนั้นนางซุนเครือนางสะดุกมอด อันเปนบุตรี
สมิงชีพราย ซึ่งเปนพระสะนมเอกนั้น ก็เข้ากอด
พระบาทซ้ายขวาร้องไห้ กราบทูลอ้อนวอนว่า
พระองค์จงเปนไมตรีด้วยพระเจ้ามนเทียรทองเถีด 
จึ่งจะได้สมิงชีพรายคืนมาไพร่ฟ้าประชากรจะได้อยู่
เยนเปนศุกข์ เพราะหาการสงครามหมีได้... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๔ มัด๒) 
 

การปรับเปลี่ยนตัวละครจากพระมเหสีตะละสุตะมายาในราชาธิราชฉบับมอญพม่า 

มาเป็นตัวละครพระสนมในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย คือ นางเม้ยซุนเครือและเม้ยสะดุ้งมอด 

ท าให้บทคร่ าครวญที่ทั้งสองนางทรงอ้อนวอนขอให้พระเจ้าราชาธิราชทรงช่วยเหลือบิดาของตนมี

อารมณ์สะเทือนใจมากขึ้น เพราะผู้ร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้มีเพียงแค่พระองค์เดียว แต่มีถึงสอง

พระองค์ที่ช่วยกันขอความเมตตาจากพระเจ้าราชาธิราช นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนเสนอค าทูลอ้อนวอนของพระสนมด้วยการให้เหตุผลสนับสนุน ท าให้เห็นว่าพระสนมทรงเป็น

ทุกข์อย่างมาก ขณะที่ราชาธิราชฉบับมอญพม่าปรากฏเพียงว่าพระมเหสีทูลขอให้พระเจ้ าราชาธิราช
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ช่วยบิดา แต่พระมเหสีทรงไม่ได้ให้เหตุผลประกอบ จึงท าให้การทูลขอร้องในราชาธิราชฉบับมอญพม่า

ไม่สะเทือนอารมณ์เช่นราชาธิราชฉบับตัวเขียน   

กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการศึกษาการเพ่ิมตัวละคร พบว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย

เพ่ิมเติมตัวละคร ๒ ประเภท ได้แก่ การเพ่ิมตัวละครหลักและตัวละครประกอบ การเพ่ิมตัวละคร

ดังกล่าวเป็นลักษณะเฉพาะที่ปรากฏในฉบับตัวเขียนของไทย เนื่องจากเพ่ิมเพ่ือเน้นย้ าแนวความคิด

บางประการ ดังเช่น การเพ่ิมตัวละครหลักเพ่ือสดุดีกษัตริย์ผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเช่นพระเจ้าธรรม

เจดีย์และตะละเจ้าท้าว และเพ่ิมตัวละครประกอบเพ่ือเน้นย้ าให้เห็นความพ่ายแพ้ของพม่า และยังเพ่ือ

สร้างอารมณ์สะเทือนใจให้กับผู้อ่าน ซึ่งล้วนแต่เป็นลักษณะที่ไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับมอญพม่า 

๓.๒ การตัดตัวละคร 

ในราชาธิราชฉบับมอญพม่า พระเจ้าราชาธิราชทรงมีพระราชบุตรและพระราชบุตรเขยรวม

ทั้งสิ้น ๖ พระองค์ แต่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยตัดตัวละครดังกล่าวออกไป เพ่ือเน้นเฉพาะ

บทบาทของพระยาเกียร ซึ่งเป็นพระราชบุตรองค์โตของพระเจ้าราชาธิราชให้ชัดเจนขึ้น  

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า กล่าวถึงพระราชบุตรของพระเจ้าราชาธิราช ๓ พระองค์ตามล าดับ 

ได้แก่ พญากยานราชบุตร พญาธัมมราชาราชบุตร และพญาพะสิม ทั้ง ๓ องค์นี้ราชาธิราชฉบับมอญ

พม่าระบุชัดเจนว่าเป็นราชบุตร พระเจ้าราชาธิราชยังมีราชบุตรอีก ๒ พระองค์ คือ พญาทะละราช

บุตรและพญาจัก แต่ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ได้ระบุชัดเจน ผู้ศึกษาเพียงแต่อนุมานจากตัวบท

วรรณกรรมว่าทั้งสององค์น่าจะเป็นพระโอรสของพระเจ้าราชาธิราชเช่นกัน นอกจากนี้ราชาธิราชฉบับ

มอญพม่ายังกล่าวถึงราชบุตรเขยอีกองค์ ได้แก่ พญารันราชบุตร  

ส่วนราชาธิราชฉบับตัวเขียนตัดตัวละครที่เป็นราชบุตรในราชาธิราชฉบับมอญพม่าออกไป 

และระบุว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงมีพระโอรสเพียง ๒ องค์เท่านั้น(ไม่นับพ่อลาวแก่นท้าว)ตามล าดับ 

ได้แก่ พระยาเกียรและพระยาราม  

การที่ราชาธิราชฉบับมอญพม่าปรากฏตัวละครพระราชบุตรอยู่หลายองค์ ส่งผลให้ตัวละคร

เหล่านั้นมีบทบาทไม่โดดเด่น และท าให้ไม่ทราบว่าในบรรดาราชบุตรทั้งหมดนั้น ผู้ใดมีความสามารถ

หรือมีบทบาทเป็นที่จดจ ามากที่สุด ในขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระยา

เกียรมีบทบาทมากที่สุด ในฐานะพระโอรสองค์โตและเป็นผู้ที่จะได้ครองราชย์สืบต่อจากพระเจ้า

ราชาธิราช พระยาเกียรแสดงบทบาทส าคัญในการเป็นก าลังหลักที่ช่วยให้พระเจ้าราชาธิราชทรงรบ
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ชนะมังรายกะยอฉะวา ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจึงตัดบทบาทตัวละครราชบุตรและราชบุตรเขยออกไป

ให้เหลือเพียงพระยาเกียรและพระยาราม เพ่ือเน้นเฉพาะบทบาทของพระยาเกียรในฐานะพระโอรส

ของพระเจ้าราชาธิราชให้เด่นชัดมากขึ้น 

๓.๓ การเพิ่มบทบาทตัวละคร 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมเติมบทบาทของสมิงพระราม เพ่ือแสดงให้เห็นชีวิตของสมิง

พระราม ตั้งแต่ตกเป็นเชลยอยู่ที่เมืองอังวะ ได้เป็นอุปราชอังวะ จนกระทั่งสิ้นชีวิตที่เมืองหงสาวดี  

เรื่องราวเหล่านี้ฉบับมอญพม่าไม่ได้ให้ความส าคัญ อีกทั้งยังไม่มีตอนจบของสมิงพระราม ท าให้ผู้อ่าน

ไม่ทราบว่าหลังจากสมิงพระรามรบชนะกามะนีซึ่งเป็นนายทหารฝ่ายจีน จนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องพอ

พระทัยและพระราชทานรางวัลแล้ว ชีวิตของสมิงพระรามต่อจากนั้นเป็นอย่างไร  

สมิงพระรามเป็นนายทหารเอกคนสนิทของพระเจ้าราชาธิราช ในราชาธิราชฉบับมอญพม่า 

กล่าวถึงบทบาทของสมิงพระรามเฉพาะตอนที่สมิงพระรามถูกมังรายกะยอฉะวาจับเป็นเชลยอยู่เมือง

อังวะ จากนั้นเมื่อกษัตริย์จีนส่งกองทัพมาล้อมพม่า และได้ท้าให้พม่าส่งทหารฝีมือดีออกมาต่อสู้กัน 

สมิงพระรามจึงอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องออกสู้รบกับกามะนีนายทหารฝ่ายจีนและได้รับชัยชนะ 

หลังจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องพระราชทานรางวัลให้สมิงพระราม ฉบับมอญพม่ากลับไปกล่าวถึงสงคราม

ระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับมังรายกะยอฉะวาต่อ และไม่ได้กล่าวถึงสมิงพระรามอีกจนจบเรื่อง  

ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยกล่าวถึงบทบาทของสมิงพระรามไว้ว่า ในสงครามครั้งหนึ่ง

ระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับมังรายกะยอฉะวา สมิงพระรามถูกมังรายกะยอฉะวาจับตัวไปเป็นเชลย

อยู่ที่เมืองอังวะ จากนั้นเมื่อพระเจ้ากรุงจีนทรงปรารถนาจะทอดพระเนตรนายทหารของพม่าที่มีฝีมือ

เหนือกว่ากามะนีนายทหารจีน พม่าจึงจ าต้องส่งนายทหารเพ่ือออกไปต่อสู้กับกามะนี สมิงพระราม

อาสาออกต่อสู้และได้รับชัยชนะ พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องจึงพระราชทานรางวัล รวมถึงแต่งตั้งสมิงพระราม

เป็นอุปราชของเมืองอังวะ อีกทั้งยังให้อภิเษกกับพระราชธิดา การเพ่ิมบทบาทของสมิงพระรามใน

ฉบับตัวเขียนส่งผลให้สมิงพระรามเป็นตัวละครที่มีมิติมากกว่าในฉบับมอญพม่า เพราะไม่ได้โดดเด่น

เฉพาะด้านสู้รบเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทด้านอ่ืนด้วย  

จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมบทบาทของสมิงพระราม ๓ บทบาท 

ได้แก่ บทบาทของทหารเอกที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าราชาธิราชและบ้านเมือง บทบาทในฐานะอุปราช

ของเมืองอังวะ และในฐานะมนุษย์สามัญธรรมดา  
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ประการแรก คือ บทบาทของทหารเอกที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าราชาธิราชและบ้านเมือง  ดัง

ในตอนที่สมิงพระรามอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องรบกับนายทหารของจีน ราชาธิราชฉบับมอญพม่าให้

เหตุผลตอนสมิงพระรามอาสาออกรบว่าเป็นเพราะตนเองถูกจองจ ามานานและรู้สึกอิดโรย จึง

ปรารถนาจะอาสาออกสู้ศึกจีน ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจะแสดงความคิดของสมิงพระรามว่าที่

อาสาออกสู้ศึก เพราะเกรงว่าหากพม่าแพ้จีน จีนจะยกกองทัพไปถึงเมืองหงสาวดีได้ ดังตัวอย่างจาก

ตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๑๑ สาเหตุที่สมิงพระรามอาสาพระเจ้าฝรั่งมงัฆ้องสู้กับนายทหารจนี 
ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

“ข้าทาสเจ้านั้น ทรงตรึงตรวนไว้ มีแต่อึดอัดเหนื่อย
ล้าอิดโรย กระนั้นการประลองยอดฝีมือ หากได้
ดาบหนึ่งเล่ม เขนหนึ่งอัน ขี่ช้างขี่ม้า สู้กันตัวต่อตัว 
จักทานข้าเจ้าไหวหรือ”  

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๖๙) 

สมิงพระรามได้ฟังดั่งนั้น ก็คิดแต่ในใจว่า
เมืองอังวะเปนต้นทาง อุประมาประดั่งหน้าด่าน
เมืองหงษาวะดี พระเจ้ากรุงจีนยกทับมาบัดนี้ ก็มี
ความปราถนาจะใคร่ดูทะแกล้วทะหาร อันมีฝีมือขี่
ม้าแทงทวนสู้กันตัวต่อตัว ถ้าหาผู้ใดจะสู้หมีได้ก็ดี 
ถึงได้เมืองอังวะแล้วก็ดี ก็มิได้สมความปรารถนา   
เหนศึกจีน จะยกล่วงลงไปเมืองหงษาวะดีเปนมั่นคง  
ตัวเราเล่าก็ต้องพันทะนาการจ าจองตรากตร าอยู่ถ้า
เสียเมืองอังวะแล้วจะหมายว่าตัวเราจะรอดคืนไป
เมืองหงษาวะดีได้ก็ใช่ที จ าเราจะรับอาษาตัดศึกเสีย
จึ่งจะชอบ อย่าให้ศึกจีนยกไปถึงเมืองหงษาวะดีได้
... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๘ มัด๓)  
 

การที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดของสมิงพระรามที่มี

ต่อศึกจีน เพ่ือจะย้ าให้เห็นบทบาทของนายทหารที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระเจ้าราชาธิราช ต่าง

กับราชาธิราชฉบับมอญพม่าท่ีเน้นแสดงบทบาทเฉพาะเรื่องฝีมือการสู้รบของสมิงพระรามเท่านั้น 

ประการที่สอง คือ บทบาทในฐานะอุปราชของเมืองอังวะ  บทบาทนี้ปรากฏหลังจากที่สมิง

พระรามอาสาสู้ศึกจีน และสามารถเอาชนะนายทหารจีนได้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องจึงแต่งตั้งให้เป็นอุปราช

ของเมืองอังวะ  
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ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่กล่าวถึงบทบาทที่สมิงพระรามได้เป็นอุปราช แต่ราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนของไทยเพ่ิมเติมบทบาทให้สมิงพระรามเป็นอุปราชและได้อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของ

พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และมีโอรสด้วยกันพระองค์หนึ่ง แต่ต่อมาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องตรัสเรียกลูกของสมิง

พระรามว่าลูกเชลย พระด ารัสดังกล่าวผิดค าสัญญาข้อหนึ่งที่ให้ไว้แก่สมิงพระรามว่า ห้ามคนทั้งปวง

เรียกตนว่าเชลย มิเช่นนั้นตนจะกลับเมืองหงสาวดีทันที เมื่อเกิดเรื่องราวเช่นนั้น สมิงพระรามจึงกลับ

เมืองหงสาวดี พระเจ้าราชาธิราชก็ทรงต้อนรับเป็นอย่างดีและให้ครองเมืองวาน การเพ่ิมบทบาท

ดังกล่าว ท าให้สมิงพระรามในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเป็นตัวละครที่มีบทบาทเด่นมากกว่า

สมิงพระรามในราชาธิราชฉบับมอญพม่า ทั้งด้านการสู้รบและด้านที่ไม่เก่ียวข้องกับการสู้รบอีกด้วย 

ประการสุดท้าย บทบาทในฐานะมนุษย์สามัญธรรมดา บทบาทนี้ปรากฏในรัชสมัยของพระ

เจ้าสุโทธรรมราชาธิราชหรือพระราชบุตรองค์โตของพระเจ้าราชาธิราช ในตอนที่สมิงพระรามถูกผีดุกัด

ที่น่องและสิ้นชีวิตในเวลาต่อมา ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ได้กล่าวถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตสมิง

พระราม แต่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนตัวของไทยเพ่ิมให้เห็นบทบาทก่อนสมิงพระรามสิ้นใจ ดังความว่า 

 ...เมื่อเพลาเอย็น มาถึงเขาเสียบศิศะโจรนั้น ผีนั้นหลอนร้องเรียกว่าสมิงพระรามเอย 
กูข่ีม้าด้วยสมิงพระรามขัดใจจึ่งขับม้าเข้าไปดูศภโจรซึ่งเสียบไว้นั้น จึ่งตัดเอาศีศะแล้ว
ผูกข้างม้าขวบมาศีศะผีนั้น แกว่งมากระทบน่องเข้า แล้วก็กัดเอาสมิงพระราม ๆ จะ
ท าประการใด ๆ ผีนั้นก็มิได้วาง จึ่งเอาดาบต่อยศีศะแตกตกลงฟันลุดติจน่องอยู่ สมิง
พระรามไปถึงเมืองวานแล้วอยู่สามวัน ก็ถึงแก่อนิจก าม... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๙ มัด๓) 

การที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเพ่ิมบทบาทในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตสมิงพระราม เพ่ือสร้าง

ตัวละครในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรุ่งโรจน์ และความแตกดับ ขณะที่ราชาธิราชฉบับมอญพม่า

ไม่ได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับชีวิตของสมิงพระราม กล่าวคือ เมื่อจบตอนที่สมิงพระรามอาสารบนายทหาร

จีน ฉบับมอญพม่าก็ไม่ได้กล่าวถึงสมิงพระรามอีกเลย  

๓.๔ การสลับบทบาทตัวละคร 

แม้ในภาพรวมจะพบว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเสนอบทบาทของตัวละครเหมือนกับ

ที่ปรากฏในราชาธิราชฉบับมอญพม่า กล่าวคือ ตัวละครตัวใดแสดงบทบาทใด ฉบับตัวเขียนจะคงไว้ให้

แสดงบทบาทตามฉบับมอญพม่าทุกประการ แต่จากการศึกษาพบว่ามีบางทีฉบับตัวเขียนจะสลับ
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บทบาทตัวละคร ดังปรากฏในตอนที่ฝ่ายพม่าขอดูตัวนายทหารฝ่ายมอญ ราชาธิราชฉบับมอญพม่า

เสนอให้มังรายกะยอฉะวาขอดูตัวสมิงอุบากอง แต่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเสนอให้พระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องขอดูตัวสมิงพระราม ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๒ การสลับบทบาทตวัละคร 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 
...มังแรกยอจาวส่งคนน าเมี่ยงสิบค าข้ามมาหาพญา
พะสิม สั่งวาจาว่า 
“มังแรกยอจาว ราชบุตรเจ้าหอค าด ารัสสั่ง พระ
เชษฐาพญาพะสิม อุบากองราชบุตรเขยในพระเจ้า
ลุงนั้น ทาสข้าทูลมาว่า ขี่ช้าง ขี่ม้าองอาจนัก ข้าใคร่
เห็นตัวอุบากอง ขอโปรดพระเชษฐาทรงอนุญาตให้
ออกมาด้วย (ข้า)อนุชา บุตรแห่งเจ้าเอกราชาเป็น
ยอดฝีมือ จึงใคร่เห็นอุบากองยอดฝีมือยิ่งนัก” 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๓๙) 
อุบากองทูลต่อพระกรรณว่า “ราชบุตร

แห่งเจ้าหอค า ตรัสว่าใคร่ทอดพระเนตรข้าเจ้า อัน
ว่าเป็นยอดฝีมือหรือมิยอดแท้นั้น ต่อเมื่อได้ส าแดง
ฝีมือตัวต่อตัวในการขี่ช้าง ขี่ม้า เดินดิน จึงจักทราบ
ได้ว่าเป็นยอดหรือมิยอด” 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๔๐) 

ฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังฆอง แต่งให้พะม่าจ าทูล
พระราชสาร แลเครื่องราชบรรณาการย์ มาถวาย
พระเจ้าราชาธิราช ในพระราชสารนั้นว่า สมิง
พระรามองอาจเข้มแขงนัก ทังขี่ช้างแลม้าสันทัดมี
ฝีมือนัก ตัวผู้เดียวอาสามาท จะสู้คนได้ละร้อยละ
พัน แลมีลักษณอันงามจะขอดูตัวสักครั้งหนึ่ง... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๕ มัด๓) 
ครั้นพระเจ้ ามนเทียรทอง แจ้งว่ าสมิ ง

พ ร ะ ร า ม ม า แ ล้ ว  ก็ ดี พ ร ะ ไ ท ย เ ส ด จ์ อ อ ก
ทอดพระเนตร แล้วสรรเสีญว่าเจ้าสมิงพระรามนี้ 
ได้ยินแต่ชื่อก็งามอยู่แล้ว แลบัดนี้มาได้เหนตัวเล่า ก็
มีลักขณะสมบูรรณ เปนอันงามยิ่งนัก สมิงพระราม
ได้ฟังดั่งนั้น ก็ทูลพระเจ้ามนเทียรทอง ว่าพระองค์
ชมข้าพเจ้าว่างามนั้น ข้าพเจ้ายังว่าหางามไม่ อันตัว
ข้าพเจ้าบัดเดียวนี้ อุปะมาดุจหนึ่งแม่วานรนั่งอยู่
เหนือตอไม้ อันไฟไหม้เมื่อวะสันตระระดูนั้น แลจะ
มีงามฉันใด แม้นพระองค์จะใคร่เหนงามข้าพเจ้า จง
แต่งทหานออกสู้กันตัวต่อตัว ขี่ช้างต่อช้างม้าต่อม้า 
ให้ข้าพเจ้ากุมอาวุทธ์แขนซ้ายย้ายแขนขวา แล้วจึ่ง
ทอดพระเนตรเปนการซึ่งงามของข้าพเจ้า 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๕ มัด๓) 
 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่ามีตัวละครนายทหารที่มีฝีมือด้านการสู้รบหลายคน ท าให้ไม่ทราบ

แน่ชัดว่านายทหารคนใดมีฝีมือมากที่สุด ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยจะให้ความส าคัญกับ

สมิงนครอินท์และสมิงพระรามมากกว่าตัวละครนายทหารคนอ่ืน เพราะมีฝีมือในการรบ การที่
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ราชาธิราชฉบับตัวเขียนให้มังรายกะยอฉะวาขอดูตัวสมิงพระรามไม่ใช่สมิงอุบากองเพ่ือสนับสนุนให้

สมิงพระรามเป็นยอดนักรบผู้มีความสามารถ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยปรับเปลี่ยนด้านตัวละครทั้งหมด           

๔ ประการ ได้แก่ การเพ่ิมตัวละคร การตัดตัวละคร การเพิ่มบทบาทตัวละคร และการสลับบทบาทตัว

ละคร การเสนอตัวละครด้วยกลวิธีดังกล่าว ล้วนสร้างลักษณะเฉพาะให้กับราชาธิราชฉบับตัวเขียน ทั้ง

ด้านการด าเนินเรื่อง และด้านการสร้างตัวละคร ด้านการด าเนินเรื่อง เช่น การเพ่ิมตัวละครที่ไม่

ปรากฏในราชาธิราชฉบับมอญพม่าเช่นตะละเจ้าท้าวและพระเจ้าธรรมเจดีย์เพ่ือแสดงบทบาทของ

กษัตริย์ด้านการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ด้านการสร้างตัวละคร เช่น การเพ่ิมตัวละครประกอบเพ่ือ

สร้างอารมณ์สะเทือนใจ หรือสลับบทบาทตัวละครเพ่ือสร้างตัวละครเอกให้มีบทบาทชัดเจนมากข้ึน 

๔.การปรับเปลี่ยนด้านภาษา 

 ภาษาเป็นองค์ประกอบส าคัญในวรรณกรรม เนื่องจากการใช้ภาษาให้เข้าใจง่าย แต่สละสลวย 

จะช่วยดึงดูดใจผู้อ่านได้ เช่นเดียวกันกับในเรื่องราชาธิราชทั้งฉบับมอญพม่าและฉบับตัวเขียนของไทย 

ต่างก็ใช้ส านวนภาษาที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองเพ่ือโน้มน้าวใจผู้อ่านในสังคมของตน ดังนั้น 

ด้วยความที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเป็นวรรณกรรมไทยแปลจากมอญพม่า และเพ่ือให้วรรณกรรมแปล

สามารถเข้าถึงผู้อ่านคนไทยย่อมต้องปรับเปลี่ยนภาษาให้เข้ากับบริบทสังคมไทย ดังนี้ 

 ๔.๑ การใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

 ๔.๒ การปรับชื่อเฉพาะ 

 ๔.๓ การใช้ภาพพจน์อุปมา 

 ๔.๔ การใช้โวหารพรรณนา 

๔.๑ การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยใช้วิธีการทางภาษาเพ่ือท าให้เข้าใจง่าย จากการศึกษาพบว่า

ขณะที่ราชาธิราชฉบับมอญพม่ามักจะละค านามเอาไว้ แต่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยมักจะใช้วิธี

“ซ้ าค านาม”เพ่ือแสดงให้ผู้อ่านเข้าใจได้ทันทวี่าในบริบทนั้น ๆ ตัวละครตัวใดก าลังแสดงบทบาทใดอยู่ 

การที่ราชาธิราชฉบับมอญพม่าละค านาม ท าให้ไม่ทราบว่าบริบทที่ตัวละครก าลังสนทนานั้น

เป็นค าพูดของตัวละครตัวใด ผู้อ่านจะต้องพิจารณาความแวดล้อมบทสนทนานั้นประกอบ จึงจะทราบ
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ว่าตัวละครตัวใดก าลังสนทนากัน อย่างไรก็ตาม ผู้แปลต้นฉบับราชาธิราชฉบับมอญพม่าได้พยายาม

แก้ปัญหาโดยใส่ค าที่ต้นฉบับภาษาพม่าละไว้ เข้ามาในตัวบทวรรณกรรมที่แปลแล้ว (พญาทะละ, 

๒๕๕๒: ค าน า) ท าให้ผู้อ่านฉบับแปลสามารถท าความเข้าใจบริบทในวรรณกรรมได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการ

ละค าจึงเป็นลักษณะเฉพาะที่ปรากฏในวรรณกรรมของพม่า (พญาทะละ, ๒๕๕๒: ii) ขณะที่ราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนของไทยจะซ้ าค านาม ทั้งการซ้ าค านามที่เป็นชื่อตัวละครทุกครั้ง หรือซ้ าค านามด้วย

เครื่องหมายยมก “ๆ” โดยไม่นิยมใช้ค าสรรพนามแทนค านาม ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๓ การซ้ าค านามในฉบับตัวเขียน 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 
(ราชบุตรพญาน้อย)ตรัสถามว่า ข้าจะขึ้น

บัลลังก์ในวันใดจึงจะควร จึงทูลว่า ทรงขึ้น(บัลลังก์)
พร้อมพระมเหสี...ครั้นทรงทราบจึงประทานนามแก่
เมวมะนิตว่าปิยราชเทวี แก่เมวมะสังว่าตะละสุตะ
มายา แก่พระอนุชาพอขุมเมิงว่าพญาเพิก...        

 (ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๗๙) 
...ส่วนตะละแม่ทอ (พระองค์)ยังพิโรธเคือง จึงให้ยึด
เอาทรัพย์สิน...เหลือเพียงธ ามรงค์สิบสองวงซึ่งพระ
เจ้าช้างเผือกประทาน นางเก็บธ ามรงค์นั้นในพุ่ม
พระเกศา...มีรับสั่งให้มอบต่อปียราชาเทวี ฝ่าย
ตะละแม่ทอนั้นหทัยพลันแตกสลาย... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๙๕)  

...ครั้นเสรจ์แล้วจึ่งถวายพระฤกษ ซึ่งท ามงคลการ
ก าหนด...คอยตะละแม่ท้าวอยู่ ขะณะนั้นฝ่ายตะละ
แม่ท้าว... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๘ มัด๑) 

ฝ่ายเสนาบดีก็ออกมาเรียกเอาแก่มะหาเทวี ๆ ซ่อน
ไว้ในมวยผมแล้วก็แก้ออกให้เสนาบดีก็เอาเข้าไป
ถวายพระเจ้าราชาธิราช ๆ ก็พระราชทานแก่เม้ย
มะณิก... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๘ มัด๑) 

 

ตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าราชาธิราชฉบับมอญพม่ามักจะละค านามไว้หลายแห่ง ท าให้ผู้อ่าน

ไม่ทราบว่าในบริบทนั้น ๆ ประธานของประโยคคือใครหากไม่ย้อนกลับไปอ่านรายละเอียดก่อนหน้า

นั้น ดังเช่นการละประธาน และปรากฏเฉพาะกิริยา “จึงทูลว่า” หากไม่ย้อนอ่านข้อความที่ปรากฏ

ก่อนหน้า ผู้อ่านจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ทูล เมื่อย้อนกลับไปอ่านจะท าให้ทราบว่าผู้ที่ทูล คือ มังกันจี  

ส่วนในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยนั้นจะปรับภาษาให้อ่านเข้าใจง่ายกว่าฉบับมอญพม่า 

เพราะมีการซ้ าประธานและผู้กระท า เช่น จากตัวอย่างข้อความแรกเรียกชื่อตะละแม่ท้าว ข้อความ

ต่อมาก็ยังใช้ค านามตะละแม่ท้าวเหมือนเดิม ท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่าบริบทนั้นหมายถึงตะละแม่ท้าว 

ไม่ใช่หมายถึงตัวละครตัวอ่ืน หรือการใช้เครื่องหมายยมกเพ่ือซ้ าค านาม ก็ท าให้ทราบว่าในบริบทนั้น ๆ  



 ๑๐๙ 

 

 
 

หมายถึงอะไร และใครเป็นผู้กระท า ดังนั้น การซ้ าค านามจึงช่วยท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อเรื่อง

ผ่านการกระท าของตัวละครได้ง่ายขึ้น  

๔.๒ การปรับชื่อเฉพาะ 

ชื่อเฉพาะในเรื่องราชาธิราชทั้งฉบับมอญพม่าและฉบับตัวเขียนของไทย คือ ชื่อเรียกตัวละคร

และสถานที่ ราชาธิราชทั้งสองฉบับจะใช้ชื่อเฉพาะให้เข้ากับธรรมชาติของภาษาตน จึงปรากฏว่า

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเรียกชื่อตัวละครและสถานที่ ด้วยส าเนียงมอญ ในขณะที่ราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนของไทยปรับเปลี่ยนชื่อเฉพาะให้เข้ากับการออกเสียงของคนไทยเป็นส าคัญ จากการศึกษา

พบว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยปรับชื่อเฉพาะ ๒ ระดับ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อโดย

คงเค้าเดิมจากฉบับมอญพม่า และการปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อโดยไมค่งเค้าเดิมจากฉบับมอญพม่า  

การปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อโดยคงเค้าเดิมจากฉบับมอญพม่า เป็นการปรับเปลี่ยนการ

เรียกชื่อในวรรณกรรมในระดับที่ยังเห็นเค้าเดิมจากฉบับมอญพม่าอยู่ ส่วนการปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อ

โดยไม่คงเค้าเดิมจากฉบับมอญพม่า เป็นการปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อในฉบับตัวเขียนให้แตกต่างจาก

ฉบับมอญพม่าอย่างสิ้นเชิง โดยไม่เหลือเค้าเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๑๔ ชื่อตัวละครที่คงเค้าเดิมจากราชาธิราชฉบบัมอญพม่า 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 
ตะระผยา พระเจ้าตราพญา 

มังของ พระเจ้าฝารั่งมงัฆอง,ฝาหรั่งมังฆอ้ง  
พระเจ้าวารู/สวุาร ู พระเจ้าฟ้ารั่ว 

พญาอู พะญาอู่ 
ละควนอิม สมิงณคอรอิน 

สมินภะราม สมิงพระราม 
พะกะมัต พลายประกายมาท 

 

ตารางที่ ๑๕ ชื่อสถานที่ที่คงเค้าเดิมจากราชาธิราชฉบับมอญพมา่ 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 
เมาะตะมะ เมาะตะหมะ 

มรองมระ มองมะละ 
ตะรัญ แตร 



 ๑๑๐ 

 

 
 

ตารางที่ ๑๕ ชื่อสถานที่ที่คงเค้าเดิมจากราชาธิราชฉบับมอญพมา่ (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 
เติกกุลา ตึกคล้า 

เทปะสรวย เตวประสร้วย 
 

ตารางที่ ๑๖ ชื่อตัวละครทีไ่ม่คงเค้าเดิมจากราชาธิราชฉบับมอญพม่า 
ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

เจ้างอทอต่างแคว้น พระเจ้าเชียงใหม่ 
มังกรีจาวจอแก/มังกรีจาว พระเจ้าฝรังมังษรชีะวา 

พระนายหอค า พระเจ้าฝารั่งมงัฆอง,ฝาหรั่งมังฆอ้ง  
/พระเจ้ามนเทียรทอง 

เมวกะนองมวต เม้ยสะดุกมอด/เม้ยสดุ้งมอด 
ขุนพลพรัตชะ สมิงพ่อเพชร์ 

จอปรัญขยามสา ตะละเจ้าเปฟ้า 
งะขยัจเขิง ช้างอาเขตร ์

 

ตารางที่ ๑๗ ชื่อสถานที่ที่ไม่คงเค้าเดิมจากราชาธิราชฉบับมอญพม่า 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 
สัมแตว ทรางทวย 

ทะคุม ตะเกิง 
ละควนปรัญ นครเพน 

ยะไข่/ยะขา่ย ตะแคง 
 

ตารางข้างต้น ราชาธิราชฉบับมอญพม่ามักจะเรียกชื่อตัวละครด้วยเสียงสามัญ เพราะภาษา

มอญ-พม่าไม่มีเสียงสูงต่ าจึงไม่ปรากฏวรรณยุกต์ (ก าธร สถิรกุล, ๒๕๒๘: ๕๙) นอกจากนี้ จะสังเกตได้

ว่าชื่อเรียกตัวละครในราชาธิราชฉบับมอญพม่าส่วนใหญ่ ไม่ได้อ่านออกเสียงยากแต่อย่างใด แต่

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยปรับเปลี่ยนชื่อตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ชื่อคงเค้าเดิมจาก

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าหรือเป็นตัวละครที่ชื่อไม่คงเค้าเดิมจากราชาธิราชฉบับมอญพม่า ด้วยการ

ปรับอักขระ ตัวสะกด และยังเพ่ิมเสียงวรรณยุกต์ให้แตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญพม่าอย่าง



 ๑๑๑ 

 

 
 

ชัดเจน ซึ่งน่าจะเป็นการปรับเพ่ือให้ชื่อตัวละครในเรื่องเป็นที่จดจ าในฐานะที่ราชาธิราชเป็น

วรรณกรรมของไทย 

ส่วนชื่อเรียกสถานที่ในราชาธิราชฉบับมอญพม่าตรงกันกับที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์

พม่า และไม่ได้มีปัญหาด้านการออกเสียง แต่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยกลับปรับชื่อสถานที่

ดังกล่าวทั้งคงเค้าเดิมและไม่คงเค้าเดิม น่าจะเป็นเพราะมุ่งให้เข้ากับการออกเสียงของผู้อ่านคน ไทย 

กล่าวโดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนพยายามปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อแม้จะเพียง

เล็กน้อย เพ่ือให้ชื่อตัวละครและสถานที่ที่ปรากฏในเรื่องเป็นที่จดจ าในฐานะที่ราชาธิราชเป็น

วรรณกรรมของไทย  

๔.๓ การใช้ภาพพจน์อุปมา 

ภาพพจน์ หมายถึง กลวิธีอันเป็นศิลปะของการใช้ภาษา ส านวนในการพูดหรือการแต่ง

หนังสือ โดยกล่าวถึงสิ่งหนึ่ง แต่ให้มีความหมายไปถึงอีกสิ่งหนึ่ง มีความมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมอรรถรสให้แก่

ข้อความนั้น ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๒: ๓๕๗) ภาพพจน์จึงเป็นการใช้ภาษาเพ่ือท าให้เกิดจินต

ภาพ เพราะไม่ได้สื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมา แต่อาจมีความหมายหนักเบา หรือเข้มข้นแตกต่าง

กันไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือขยายความให้ชัดเจน ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิด  (วิภา กง

กะนันท์, ๒๕๒๒: ๓๕) จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนใช้ภาพพจน์แบบอุปมาโดดเด่น

ที่สุด ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ฉบับตัวเขียนแตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญพม่าอย่างเห็นได้ชัด 

อุปมาเป็นภาพพจน์รูปแบบหนึ่ง ใช้การเปรียบเทียบระหว่างของสองอย่าง ซึ่งอาจไม่ใช่ของ

ชนิดเดียวกันหรือเรื่องเรื่องเดียวกัน ในการเปรียบเทียบมีค าที่แสดงว่าเหมือนเป็นเครื่องเชื่อม เช่นค า

ว่า กล ดัง (ประ)ดุจ ประหนึ่ง แม้น เหมือน (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๒: ๕๖๖) 

การใช้ภาพพจน์แบบอุปมาในราชาธิราชฉบับตัวเขียน เป็นกลวิธีส าคัญที่ท าให้ราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากฉบับมอญพม่า เพราะนอกจากภาพพจน์อุปมาจะท าหน้าที่

เพ่ิมความงดงามทางภาษาแล้ว ยังเน้นภาพของตัวละครหรือฉากในวรรณกรรมให้ชัดเจนมากขึ้น ผู้

ศึกษาพบการใช้อุปมาเป็นจ านวนมากในราชาธิราชฉบับตัวเขียนและพบเป็นจ านวนน้อยหรือแทบไม่

ปรากฏการใช้อุปมาในราชาธิราชฉบับมอญพม่า* ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

                                                           
* ฉบับมอญพม่าไม่โดดเด่นเร่ืองการใช้ภาพพจน์อุปมาและมีการใช้อยู่เพียงเล็กน้อย ผู้ประพันธ์ฉบับมอญพม่าจะใช้

อุปมาเพียงบางตอนที่ตัวละครเจรจาศึกซึ่งปรากฏไม่สม่ าเสมอ ส่วนฉบับตัวเขียนปรับเปลี่ยนโดยการเพ่ิมเติมภาพพจน์อุปมาเข้ามา



 ๑๑๒ 

 

 
 

๔.๓.๑ การใช้อุปมาเพ่ือเปรียบเทียบยุทธวิธีการรบ 

๔.๓.๒ การใช้อุปมาเพ่ือเปรียบเทียบสถานการณ์ 

๔.๓.๓ การใช้อุปมาเพ่ือเปรียบเทียบการกระท าของตัวละคร 

๔.๓.๔ การใช้อุปมาเพ่ือเปรียบเทียบอารมณ์ของตัวละคร 

๔.๓.๕ การใช้อุปมาเพ่ือแสดงสภาวะของตัวละคร 

๔.๓.๑ การใช้อุปมาเพื่อเปรียบเทียบยุทธวิธีการรบ 

  ราชาธิราชทั้งฉบับมอญพม่าและฉบับตัวเขียนของไทยต่างเป็นวรรณกรรมที่มุ่งเสนอ

เรื่องศึกสงคราม ด้วยเหตุนี้ จึงปรากฏว่าทั้งฝ่ายมอญและฝ่ายพม่าต่างใช้ยุทธวิธีการรบในแบบต่าง ๆ

เพ่ือสู้รบกัน อย่างไรก็ตาม ฉบับตัวเขียนมักจะเสนอยุทธวิธีการรบด้วยการใช้โวหารอุปมา เพ่ือ

เปรียบเทียบให้ผู้อ่านเห็นภาพของวิธีการรบนั้น ขณะที่ฉบับมอญพม่าแทบจะไม่ปรากฏว่าใช้อุปมาเพ่ือ

เปรียบเทียบยุทธวิธีการรบ แต่เน้นใช้โวหารบรรยายเพื่อบรรยายความที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๘ การใช้อุปมาเพื่อเปรียบเทียบยทุธวิธีการรบของพระเจ้าฟ้ารั่ว 
ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

 
 

(ไม่ปรากฏ) 

...พระเจ้าฟ้ารั่วแจ้งเหตุว่าพระเจ้ากามะลานียกกอง
ทับมาล้อมพระณะครไว้เป็นสามาถ พระเจ้าฟ้ารั่ว
จึ่งทรงพระราชด าหริ ว่าเราจะยกพลออกหักหาร
รบพุ่งด้วยกองทับพระเจ้ากามะลานีบัดนี้ เล่า 
ประดุจดั่งสาดน้ ารดกัน ก็จะเสียรี้พลทังสองฝ่าย
ล้มตายเปนอันมาก... 

 (เลขที่๔๙ เล่ม๑ มัด๑) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าฟ้ารั่วทรงวางอุบายเพ่ือเตรียมรบกับพระเจ้า    

ก ามะลานี เรื่องราวดังกล่าวไม่ปรากฏในฉบับมอญพม่า แต่ปรากฏในฉบับตัวเขียนของไทย จะเห็นว่า

ฉบับมอญพม่าไม่ใช้ภาพพจน์อุปมา แต่ฉบับตัวเขียนของไทยใช้ ฉบับตัวเขียนเสนอว่าพระเจ้าฟ้ารั่วจะ

ทรงส่งกองทัพไปรบกับพระเจ้าก ามะลานีกษัตริย์เมืองก ามะลานี ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กันกับเมือง  

                                                           

ในวรรณกรรมเป็นจ านวนมากและใช้ภาพพจน์ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในตอนที่ตัวละครเจรจาศึก วางอุบาย หรือในตอนที่
กล่าวถึงความงามของตัวละครส าคัญ 



 ๑๑๓ 

 

 
 

เมาะตะมะ แต่ทรงฉุกคิดได้เสียก่อนว่าไม่ควรจะส่งไป เพราะมีแต่ผลเสีย ฉบับตัวเขียนได้ใช้ภาพพจน์

อุปมาในยุทธวิธีการรบของพระเจ้าฟ้ารั่ว อันได้แก่ “เราจะยกพลออกหักหารรบพุ่งด้วยกองทับพระ

เจ้ากามะลานีบัดนี้เล่า ประดุจดั่งสาดน้ ารดกัน ก็จะเสียรี้พลทังสองฝ่ายล้มตายเปนอันมาก” เพ่ือ

เปรียบเทียบให้เห็นว่าการยกก าลังพลออกรบต่อสู้กันนั้นเหมือนกับการ “สาดน้ ารดกัน” ซึ่งมีแต่จะท า

ให้ทั้งสองฝ่ายเสียไพร่พลเป็นจ านวนมาก 

ตารางที่ ๑๙ การใช้อุปมาเพื่อเปรียบเทียบยทุธวิธีการรบของพระเจ้าราชาธิราช 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

 
 

(ไม่ปรากฏ) 

เราคิดว่าจะยกออกไปชนช้างด้วยพระเจ้ามนเทียร
ทอง...ฝ่ายน้าท่านก็เปนใหญ่ในกรุงอังวะ เราก็เปน
ใหญ่ในเมืองหงษาวะดี ครั้นจรบกันด้วยฝีมือทะ
แกล้วทะหารนั้นดุจหนึ่งศึกโจรหาเปนพระเกรียดิ
ยศไม่ อันซึ่งกระษัตรชนช้างกันโดยธรรม์ยุทนั้น 
ยากที่ผู้ใดจะได้ภพได้เหน เพลารุ่งพรุ่งนี้เราทังสอง
จะชนช้างกัน... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๐ มัด๒) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงส่งพระราชสาส์นถึงพระเจ้าฝรั่งมัง

ศรีฉะวาเพ่ือจะขอกระท ายุทธหัตถี ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเสนอว่าพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาทรงส่ง

กองทัพมารบกับทหารมอญ แต่ไม่ได้เสนอข้อมูลตอนพระเจ้าราชาธิราชท้าพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาให้

ออกมาชนช้างดังเช่นฉบับตัวเขียนของไทย อีกทั้งยังไม่ปรากฏการใช้ภาพพจน์อุปมา ขณะที่ฉบับ

ตัวเขียนจะใช้ภาพพจน์อุปมา อันได้แก่ “ครั้นจรบกันด้วยฝีมือทะแกล้วทะหารนั้นดุจหนึ่งศึกโจร

หาเปนพระเกรียดิยศไม่” เพ่ือเปรียบเทียบยุทธวิธีการรบว่าวิธีการส่งทหารออกมาสู้รบกันนั้น

เหมือนกับ “ศึกโจร” กล่าวคือ เหมือนกับโจรสู้กัน ไม่มีเกียรติยศอันใด พระเจ้าราชาธิราชจึงไม่ใช้

วิธีการรบดังกล่าวกับพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา แต่พระองค์ใช้วิธีการชนช้าง เพราะนอกจากจะเป็นศึก

ระหว่างกษัตริย์กับกษัตริย์แล้ว ยังถือเป็นเกียรติยศกับกษัตริย์และบ้านเมืองอีกด้วย  



 ๑๑๔ 

 

 
 

๔.๓.๒ การใช้อุปมาเพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ 

  สถานการณ์ต่าง  ๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงคราม หรือ

สถานการณ์อ่ืนใด ฉบับตัวเขียนมักจะใช้ภาพพจน์อุปมาเพ่ือเปรียบเทียบสถานการณ์ดังกล่าวเพ่ือให้

เห็นภาพชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อุปมาสถานการณ์สงคราม ขณะที่ฉบับมอญพม่าจะไม่ใช้

อุปมาเพ่ือเปรียบเทียบสถานการณ์ แต่จะใช้วิธีบรรยายความ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒๐ การใช้อุปมาเพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ของเมืองตะแคง 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 

…มหาดเลกคนหนึ่งเชิญพระแสงอยู่ จึ่งกราบทูลว่า
เมืองตะแคงพระองค์ตีได้ แต่งให้มังก ามุนีพระราช
บุตรเขย กับตะละแมเจ้าเปฟ้าพระราชธิดาอยู่นั้น 
หาควรไม่ ด้วยเมืองตะแคงนั้นอุปมาดั่งช้างเถื่อน
ผูกจ าลองไว้ให้คนขี่เมื่อช้างยังมิเชื่อง ถ้าอาละวาด
ตื่นไปจะมีทิ้งคนเสียหฤๅ แลเมืองตะแคงยังมิราบ
คาบพระองค์ให้พระราชบุตรทังสองอยู่มิควรนัก... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๑ มัด๒) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนหลังจากที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงสามารถตีเมืองตะแคงได้ 

แต่ทรงปล่อยมังก ามุนีราชบุตรเขยและตะละเจ้าเปฟ้าพระธิดาดูแลเมืองตะแคงแทน โดยไม่ได้

ตระเตรียมก าลังพลไว้ในเมือง มหาดเล็กเห็นว่าอันตรายจึงทูลเตือนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องไม่ให้เบาใจ 

เรื่องดังกล่าวไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับมอญพม่า แต่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนใช้ภาพพจน์อุปมาเพ่ือเปรียบเทียบสถานการณ์ในเมืองตะแคง ได้แก่ “เมือง

ตะแคงนั้นอุปมาดั่งช้างเถื่อนผูกจ าลองไว้ให้คนขี่เมื่อช้างยังมิเชื่อง ถ้าอาละวาดตื่นไปจะมีทิ้งคน

เสียหฤๅ” เพ่ือเปรียบเมืองตะแคงว่าเป็นเหมือนช้างป่าที่ยังไม่ได้ถูกท าให้เชื่อง หมายความว่า เมือง

ตะแคงเป็นเมืองที่ยังคิดต่อสู้ไม่มาสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง เนื่องจากในสถานการณ์ที่

มหาดเล็กกล่าวถึงนั้น พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องยังไม่ได้ทรงยึดเมืองตะแคง แต่กลับปล่อยราชบุตรเขยและ

พระธิดาไว้ ค าพูดของมหาดเล็กจึงเป็นการเตือนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องไม่ให้ ทรงประมาทในการท า

สงคราม 

 



 ๑๑๕ 

 

 
 

ตารางที่ ๒๑ การใช้อุปมาเพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์กองทัพของพระเจ้ากรุงจีน 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 
...พวกจีนก็ล้อมเมืองไว้ พวกจีนส่งคนมาเจรจาว่า... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๖๘) 
พระเจ้ากรุงจีนยกทับมาครั้งนั้น อุประมา

ประดุจดั่งห่าฝนอันใหญ่ น้ านองท่วมบ่าไหลเชี่ยว
มา เมื่อวะสันตระดูนั้น หาสิ่งใดจะต้านทานมิได้ ก็
มาจนถึงกรุงบุรังรัตณอังวะ... 

พระเจ้ากรุงจีน ยกพลทะแกล้วทะหาร มา
เหยียบแดนกรุงปุรังรัตณะอังวะครั้งนี้ ประดุจด่งง
แผ่นดินจะถล่มลง หาผู้ใดจะอาษามาทจะต้านทาน
รบสู้ไม่... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๘ มัด๓) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้ากรุงจีนทรงยกกองทัพมาเมืองอังวะ ราชาธิราช

ฉบับมอญพม่าให้ข้อมูลเพียงว่าฝ่ายจีนยกกองทัพมาและล้อมเมืองไว้ ขณะที่ ราชาธิราชฉบับตัวเขียน

ของไทยเสนอให้เห็นภาพกองทัพของพระเจ้ากรุงจีน ด้วยการใช้ภาพพจน์อุปมา ดังความว่า “พระเจ้า

กรุงจีนยกทับมาครั้งนั้น อุประมาประดุจดั่งห่าฝนอันใหญ่ น้ านองท่วมบ่าไหลเชี่ยวมา” จะเห็นว่าฉบับ

ตัวเขียนใช้ค าเปรียบว่า “อุปมาประดุจดั่ง” เพ่ือเปรียบเทียบกองทัพของพระเจ้ากรุงจีนว่าเหมือนกับ 

“ห่าฝนอันใหญ่ น้ านองท่วมบ่าไหลเชี่ยวมาเมื่อฤดูฝนนั้น” แสดงให้เห็นภาพขนาดกองทัพของพระเจ้า

กรุงจีน ซึ่งเป็นกองทัพขนาดมหึมา และใช้ภาพพจน์อุปมาในข้อความที่กล่าวว่า “พระเจ้ากรุงจีน ยก

พลทะแกล้วทะหาร มาเหยียบแดนกรุงปุรังรัตณะอังวะครั้งนี้ ประดุจด่งงแผ่นดินจะถล่มลง” จะเห็น

ว่ามีการใช้ค าเปรียบ “ประดุจด่งง” เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่าพระเจ้ากรุงจีนทรงน าทหารมาเมืองอัง

วะเป็นจ านวนมากเหมือนกับจะท าให้ “แผ่นดินจะถล่มลง” ทั้งนี้ การใช้ภาพพจน์อุปมากับกองทัพ

ของพระเจ้ากรุงจีนทั้งสองครั้งดังกล่าว ฉบับตัวเขียนต้องการจะแสดงให้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของ

กองทัพพระเจ้ากรุงจีน เพ่ือเน้นย้ าให้เห็นว่าพระเจ้ากรุงอังวะจะทรงต้านทานศึกครั้งนี้ไดย้าก 

๔.๓.๓ การใช้อุปมาเพื่อเปรียบเทียบการกระท าของตัวละคร 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่ามักจะไม่เน้นบทบาทและการกระท าของตัวละครมาก

เท่ากับการบรรยายเรื่องราวสงคราม แต่ฉบับตัวเขียนของไทยจะเสนอภาพการกระท าของตัวละคร 



 ๑๑๖ 

 

 
 

ด้วยการใช้ภาพพจน์อุปมา เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นความงดงามของตัวละครผ่านการกระท าอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ซึ่งมักเป็นการกระท าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรบ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒๒ การใช้อุปมาเปรียบเทียบการรบของสมิงอังวะมังศรี 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 
...ฝ่ายพระองค์นั้นได้ทรงเรียกสมินอวนัมเนิงมาสั่ง
ว่า จงน าช้างยี่สิบ พลฝีมือดีสามพันไปซุ่มในไพรดัก
พวกพม่าที่ไปหาข้าว หากพบพวกพม่าขนข้าว
กลับมา ก็ให้เข้าตีและฆ่าเสีย สมินอวนัมเนิงจึงยก
ทัพไปหลบอยู่ในป่าตามที่พระองค์ทรงบัญชา...น า
พวกเชลยมาถวายพระองค์... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๒๐) 

...ฝ่ายสมิงอังวะมังศรีก็เข้ารบพม่า ฝ่ายทหารพม่า
ได้ทีแทงด้วยทวนถูกไหล่สมิงอังวะมังศรี...คร้ันพม่า
เข้ามาใกล้ได้ที สมิงอังวะมังศรีก็ลุกขึ้นเอาดาบฟัน
เท้าหน้าม้าขาดออกทังสองเท้าม้าก็สุดลง สมิงอัง
วะมังศรีก็เข้าตัดศิศะพม่านายทับซึ่งขี่ม้านั้นได้ ภอ
พระเจ้าราชาธิราชทรงช้างยืนอยู่ แลเหนสมิงอัง
วะมังศรีเอาศิศะพม่ามาถวาย...แล้วตรัสสรรเสริญ
ว่า ขะณะเมื่อท่านตัดเอาศีศะข้าศึกนั้น เราเหนงาม
ดั่งเทพยุดาอันถือซึ่งเทพอาวุทธ ลงมาบั่นเอาศีศะ
พม่า... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๓ มัด๒) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่สมิงอังวะมังศรีออกรบกับฝ่ายพม่าตามรับสั่งของพระเจ้า

ราชาธิราช ในคราวที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องพยายามส่งทหารมาตีเมืองหลักของมอญ เรื่องดังกล่าว ฉบับ

มอญพม่าให้รายละเอียดว่าสมิงอังวะมังศรียกทัพไปรบกับฝ่ายพม่า แต่พระเจ้าราชาธิราชทรงไม่ได้

ตรัสชมแต่อย่างใด ท าให้ไม่เห็นภาพท่วงทีที่สง่างามของสมิงอังวะมังศรีในตอนสู้รบ ขณะที่ราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนใช้ภาพพจน์อุปมา ได้แก่ “ขะณะเมื่อท่านตัดเอาศีศะข้าศึกนั้น เราเหนงามดั่งเทพยุดาอัน

ถือซึ่งเทพอาวุทธ ลงมาบั่นเอาศีศะพม่า...” จะเห็นว่าฉบับตัวเขียนใช้ค าเปรียบด้วยค าว่า “ดั่ง” ใน

ค าพูดของพระเจ้าราชาธิราช เพ่ือเปรียบอากัปกิริยาการสู้รบของสมิงอังวะมังศรีว่า “งาม” เหมือนกับ 

“เทพยดา” ที่ถืออาวุธลงมาตัดศีรษะฝ่ายพม่า 

 

 



 ๑๑๗ 

 

 
 

ตารางที่ ๒๓ การใช้อุปมาเปรียบเทียบการกระท าของทหารพม่า 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 
...อ ามาตย์ตินตรงไปยังค่ายมังแรกยอจาว...มาหยุด
ในที่มิใกล้มิไกลจากค่ายมังแรกยอจาว สั่งขึงเชือก
วัดแล้วปักเสา... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๗๗) 

...ไอ้พะม่าขี้ขลาดนัก ดุจหนึ่งสัตรีก็เหมือนกัน หมี
ใช่ชายอันองอาจแกล้วกล้า นี่หฤๅจะมาท าสงคราม
ด้วยพระเจ้าอยู่หัวอันแกล้วกล้าในสงคราม... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๗ มัด๓) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงพยายามใช้อุบายเพ่ือหลอกล่อ

ให้มังรายกะยอฉะวาออกมาสู้รบด้วย ก่อนที่มังรายกะยอฉะวาจะหลงกลอุบายออกมาสู้รบและพ่าย

แพ้ฝ่ายพระเจ้าราชาธิราชไป ฉบับมอญพม่าเสนอว่าอ ามาตย์ทินมณีกรอดช่วยพระเจ้าราชาธิราช

วางแผน ด้วยการให้ยกก าลังพลมาใกล้ค่ายของพม่า แต่ฉบับตัวเขียนเสนอว่าอ ามาตย์ทินมณีกรอดใช้

อุบายให้ทหารออกไปพูดจายั่วยุการกระท าของทหารพม่า ดังจะเห็นว่าฉบับตัวเขียนใช้ภาพพจน์อุปมา 

“พะม่าขี้ขลาดนัก ดุจหนึ่งสัตรี” ด้วยการใช้ค าว่า “ดุจหนึ่ง” เพ่ือเปรียบเทียบการกระท าท่ี “ขี้ขลาด” 

ของทหารพม่าว่าเหมือนกับ “สตรี” หมายความว่า ทหารพม่าไม่กล้าหาญองอาจเหมือนผู้ชาย จึงไม่

ยอมออกมารบกับทหารมอญ 

๔.๓.๔ การใช้อุปมาเพื่อเปรียบเทียบอารมณ์ของตัวละคร 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่ามักจะใช้การบรรยายความเพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกของ

ตัวละคร โดยไม่ได้เปรียบเทียบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ จึงอาจท าให้ผู้อ่านเข้าไม่ถึงอารมณ์

ความรู้สึกของตัวละครได้มากเท่าที่ควร ขณะที่ฉบับตัวเขียนของไทยจะใช้ภาพพจน์อุปมาในการ

เปรียบเทียบ เพ่ือให้เห็นภาพอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครชัดเจนมากข้ึน ดังนี้ 

ตารางที่ ๒๔ การใช้อุปมาเพื่อเปรียบเทียบอารมณ์ดพีระทัยของพระเจ้าราชาธิราช 
ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

...เหตุที่ เจ้าพม่าบุตรผู้ประสูติขณะข้ายังมิเสวย
ราชย์ยกทัพมานั้น ทั่วหทัยข้าก็ขุ่นมัว แต่ครั้น
อ ามาตย์ตินทูลเท่านั้น หทัยข้าก็แจ่มใส... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๒๐) 

...แลอ ามาตทินมะณีกรอดคนนี้ษามาทครั้งนี้ เรามี
ความยินดีนักเสมือนหนึ่งเราได้พระณะครอันหนึ่ง 
ซึ่งการสงครามขุ่นหมองอยู่นั้น บัดนี้ใจเราไสสว่าง
ประดุจได้ไชยช าณะแล้ว... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๒ มัด๒) 
 



 ๑๑๘ 

 

 
 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นเรื่องที่ปรากฏทั้งในฉบับมอญพม่าและฉบับตัวเขียน ทั้งสองฉบับ

ให้ข้อมูลว่าขณะพระเจ้าราชาธิราชทรงออกรบกับพม่า และตั้งกองทัพที่ต าบลแม่น้ าปันเกลาะ ระหว่าง

นั้นอ ามาตย์ทินมณีกรอดที่อยู่ เมืองพะสิมได้เดินทางมาเข้าเฝ้าพระเจ้าราชาธิราช พระองค์จึงทรง

ทดสอบอ ามาตย์ทินมณีกรอด โดยให้อ ามาตย์บอกจ านวนนายทหารในกองทัพโดยไม่ดูบัญชีทหาร ซึ่ง

อ ามาตย์ทินมณีกรอดก็สามารถบอกได้ตรงตามบัญชี พระเจ้าราชาธิราชจึงทรงสรรเสริญสติปัญญาของ

อ ามาตย์ และดีพระทัยเป็นอย่างมาก ฉบับมอญพม่าบรรยายอารมณ์ความรู้สึกของพระเจ้าราชาธิราช

ว่าพระองค์ทรงรู้สึกแจ่มใส ขณะที่ฉบับตัวเขียนใช้ภาพพจน์อุปมาเปรียบเทียบอารมณ์ของตัวละคร ดัง

ความว่า “เรามีความยินดีนักเสมือนหนึ่งเราได้พระณะคร” ด้วยการใช้ค าเปรียบว่า “เสมือนหนึ่ง” 

เพ่ือเปรียบเทียบอารมณ์ “ยินดี” ของพระเจ้าราชาธิราชที่ทรงมีต่ออ ามาตย์ทินมณีกรอดว่าเหมือนกับ

ได้ “พระนคร” หมายความว่า พระเจ้าราชาธิราชทรงรู้สึกว่าการที่อ ามาตย์ทินมณีกรอดมีสติปัญญา

เฉียบแหลม เหมือนกับพระองค์ได้ครอบครองเมืองพม่าแล้ว นอกจากนี้ ผู้ประพันธ์ยังใช้ ภาพพจน์

อุปมาว่า “ใจเราไสสว่างประดุจได้ไชยช าณะ” จะเห็นว่าฉบับตัวเขียนใช้ค าว่า “ประดุจ” เพ่ือ

เปรียบเทียบอารมณ์ “ยินดี” ของพระเจ้าราชาธิราชอีกครั้งว่าเหมือนกับ “ได้รับชัยชนะ” จากสงคราม 

เพราะอ ามาตย์ทินมณีกรอดท าให้พระองค์ทรงหายขุ่นหมอง เหมือนกับทรงรบชนะพม่าได้แล้ว 

ตารางที่ ๒๕ การใช้อุปมาเพื่อเปรียบเทียบอารมณ์ดพีระทัยของพระยาเกียร 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 
 

(ไม่ปรากฏ)  
...สมิงอายมนยาจึ่งกราบทูลแจ้งโดยกลอุบายทุก
ประการ...พะญาเกียรได้แจ้งดั่งนั้นก็มีความยินดีนัก
ดุจ์ดั่งได้ไชยช าณะแล้วก็เหมือนกัน... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๖ มัด๓) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่สมิงอายมนทะยา ซึ่งเป็นทหารนายหนึ่งของพระเจ้า

ราชาธิราช ใช้อุบายกับมังรายกะยอฉะวาเพ่ือลอบเข้าไปแจ้งข่าวเรื่องการเคลื่อนทัพของพระเจ้า

ราชาธิราชกับพระยาเกียรราชบุตร แม้ฉบับมอญพม่าจะปรากฏเรื่องดังกล่าว แต่ไม่ได้กล่าวถึงอารมณ์

ดีพระทัยของพระราชบุตร ขณะที่ฉบับตัวเขียนของไทยใช้ภาพพจน์อุปมา “มีความยินดีนักดุจ์ดั่งได้

ไชยช าณะ” โดยใช้ค าเปรียบ “ดุจดั่ง” เพ่ือเปรียบเทียบอารมณ์ “ยินดี” ของพระยาเกียรที่ได้รับข่าว

การเคลื่อนทัพของพระเจ้าราชาธิราชว่าเหมือนกับพระองค์ทรง “ได้ชัยชนะ” แล้ว 



 ๑๑๙ 

 

 
 

๔.๓.๕ การใช้อุปมาเพื่อแสดงสภาวะของตัวละคร 

  ราชาธิราชฉบับมอญพม่ามักไม่ให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ของตัวละคร จึงไม่

บรรยายให้เห็นว่าตัวละครตัวนั้นมีท่าทีเป็นอย่างไร ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยให้

ความส าคัญกับรูปลักษณ์ของตัวละคร จึงใช้ภาพพจน์อุปมาแสดงสภาวะของตัวละคร เพ่ือท าให้ผู้อ่าน

เห็นภาพความงามของตัวละคร ดังนี้ 

ตารางที่ ๒๖ การใช้อุปมาเพื่อแสดงสภาวะของพระเจ้าราชาธิราช 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

มังแรกยอจาว...ทูลต่อพระกรรณว่าข้าเจ้าจัก
ขึ้นไปยังเมืองพะโค พอทูลเสร็จมังแรกยอจาวก็
เลือกม้าดี... 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๔๗) 

...มังรายกะยอฉะวาจึ่งทูลพระราชบิดาว่าคร้ังนี้พระ
เจ้าราชาธิราช เปรียบเหมือนอะษรพิศหาเข้ียวแก้ว
มีได้ ด้วยสมิงพ่อเพชแลสมิงณคอรอิน ก็ถึงแก่ความ
ตายเสียแล้ว... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๖ มัด๓) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนหลังจากสมิงพ่อเพชรและสมิงนครอินท์สิ้นชีวิตแล้ว มังราย

กะยอฉะวาจึงทรงปรารถนาจะท าสงครามกับพระเจ้าราชาธิราชมากยิ่งขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าว 

ฉบับมอญพม่าให้ข้อมูลหลังจากมังรายกะยอฉะวาทูลพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเรื่องพระเจ้าราชาธิราชแล้ว 

พระองค์ก็ทรงจัดก าลังพลเพ่ือเตรียมรบกับพระเจ้าราชาธิราชทันที ขณะที่ฉบับตัวเขียนกล่าวว่า

ก่อนมังรายกะยอฉะวาจะทรงจัดทัพ มังรายกะยอฉะวาทูลพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเรื่องพระเจ้าราชาธิราช 

โดยใช้ภาพพจน์อุปมาว่า “พระเจ้าราชาธิราช เปรียบเหมือนอะษรพิศหาเขี้ยวแก้วมีได้” จะเห็นว่ามี

การใช้ค าว่า “เปรียบเหมือน” เพ่ือเปรียบเทียบพระเจ้าราชาธิราชว่าเหมือนกับ “อสรพิษไร้เขี้ยว” 

หมายความว่า เมื่อพระเจ้าราชาธิราชทรงขาดนายทหาร ซึ่งเปรียบเสมือนมือซ้ายขวาเช่นสมิงพ่อเพชร

และสมิงนครอินท์ไปแล้ว พระองค์ก็ทรงเหมือนกับสัตว์ร้ายที่ไร้เขี้ยวพิษที่จะใช้ต่อสู้หรือป้องกันตนเอง 

ตารางที่ ๒๗ การใช้อุปมาเพื่อแสดงสภาวะของพระเจ้าธรรมเจดีย์ 
ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

 
(ไม่ปรากฏ) 

...พะญากรุงจีนท ากลอุบายมาประดุจเทพยุดาอยู่
ต้นไม้ รู้ว่างูเห่าหากบังไว้นั้น พระเจ้าหงษาวะดีมี
พระปัญาเปนอันยิ่ง ดังพระโพธิสัตวเจ้านั้น... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๒๐ มัด๓) 



 ๑๒๐ 

 

 
 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงแก้ปริศนาพระเจ้ากรุงจีน เรื่อง

ดังกล่าวไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับมอญพม่า เพราะฉบับมอญพม่าจบเรื่องในสมัยพระเจ้าราชาธิราช 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนใช้ภาพพจน์อุปมาเพ่ือสรรเสริญสติปัญญาของพระเจ้าธรรมเจดีย์ กล่าวคือ ใช้

ภาพพจน์อุปมา “พระเจ้าหงษาวะดีมีพระปัญาเปนอันยิ่ง ดังพระโพธิสัตวเจ้า” โดยใช้ค าเปรียบ “ดัง” 

เพ่ือเปรียบเทียบการใช้สติปัญญาของพระเจ้าธรรมเจดีย์ว่าเหมือนกับ “พระโพธิสัตว์” ซึ่งสร้างภาพให้

เห็นว่าพระองค์ทรงมีสติปัญญาเหนือพระเจ้ากรุงจีน และเหนือกว่าคนทั่วไป 

ตารางที่ ๒๘ การใช้อุปมาเพื่อสร้างสภาวะของสมิงพระราม 
ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

...มังแรกยอจาวส่งคนน าเมี่ยงสิบค าข้ามมาหาพญา
พะสิม สั่งวาจาว่า 
“มังแรกยอจาว ราชบุตรเจ้าหอค าด ารัสสั่ง พระ
เชษฐาพญาพะสิม อุบากองราชบุตรเขยในพระเจ้า
ลุงนั้น ทาสข้าทูลมาว่า ขี่ช้าง ขี่ม้าองอาจนัก ข้าใคร่
เห็นตัวอุบากอง ขอโปรดพระเชษฐาทรงอนุญาตให้
ออกมาด้วย (ข้า)อนุชา บุตรแห่งเจ้าเอกราชาเป็น
ยอดฝีมือ จึงใคร่เห็นอุบากองยอดฝีมือยิ่งนัก” 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๓๙) 
อุบากองทูลต่อพระกรรณว่า “ราชบุตรแห่ง

เจ้าหอค า ตรัสว่าใคร่ทอดพระเนตรข้าเจ้า อันว่า
เป็นยอดฝีมือหรือมิยอดแท้นั้น ต่อเมื่อได้ส าแดง
ฝีมือตัวต่อตัวในการขี่ช้าง ขี่ม้า เดินดิน จึงจักทราบ
ได้ว่าเป็นยอดหรือมิยอด” 

(ราชาธิราชยทุธนา, ๒๕๕๒ : ๑๔๐) 

...ครั้นพระเจ้ามนเทียรทอง แจ้งแจ้งว่าสมิงพระราม
มาแล้ว ก็ดีพระไทยเสดจ์ออกทอดพระเนตร แล้ว
สรรเสีญว่าเจ้าสมิงพระรามนี้ ได้ยินแต่ชื่อก็งามอยู่
แล้ว แลบัดนี้มาได้เหนตัวเล่า ก็มีลักขณะสมบูรรณ 
เปนอันงามยิ่งนัก สมิงพระรามได้ฟังดั่งนั้น ก็ทูล
พระเจ้ามนเทียรทอง ว่าพระองค์ชมข้าพเจ้าว่างาม
นั้น ข้าพเจ้ายังว่าหางามไม่ อันตัวข้าพเจ้าบัดเดียว
นี้ อุปะมาดุจหนึ่งแม่วานรนั่งอยู่เหนือตอไม้ อันไฟ
ไหม้เม่ือวะสันตระดูนั้น แลจะมีงามฉันใด... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๕ มัด๓) 
 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงขอดูตัวสมิงพระราม แตร่าชาธิราช

ฉบับมอญพม่าเป็นมังรายกะยอฉะวาทรงขอดูตัวสมิงอุบากองและไม่มีการใช้ภาพพจน์อุปมา แต่จะสื่อ

ความด้วยบทพูดของสมิงอุบากองเท่านั้น ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยจะเป็นพระเจ้าฝรั่งมัง

ฆ้องทรงขอดูตัวสมิงพระราม และใช้ภาพพจน์อุปมาว่า “ข้าพเจ้ายังว่าหางามไม่ อันตัวข้าพเจ้าบัด

เดียวนี้ อุปะมาดุจหนึ่งแม่วานรนั่งอยู่เหนือตอไม้ อันไฟไหม้เมื่อวะสันตระดูนั้น แลจะมีงามฉันใด...” 



 ๑๒๑ 

 

 
 

จะเห็นว่ามีการใช้ค าเปรียบ “อุปมาดุจหนึ่ง” เพ่ือเปรียบความงามของสมิงพระรามในขณะที่ยังไม่ได้สู้

รบว่าเหมือนกับ “แม่ลิงที่นั่งอยู่บนต้นไม้ซึ่งไฟไหม้ในฤดูฝน” ภาพพจน์อุปมาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า

สมิงพระรามถ่อมตน ยังคงเห็นว่าตนเองไม่งามเช่นค าพูดของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง เนื่องจากยังไม่ได้

แสดงความสามารถให้อีกฝ่ายทอดพระเนตร  

กล่าวโดยสรุปแล้ว ราชาธิราชฉบับตัวเขียนใช้ภาพพจน์แบบอุปมา ๕ เงื่อนไข ได้แก่ การใช้

อุปมาเพ่ือเปรียบเทียบยุทธวิธีการรบ การใช้อุปมาเพ่ือเปรียบเทียบสถานการณ์ การใช้อุปมาเพ่ือ

เปรียบเทียบการกระท าของตัวละคร การใช้อุปมาเพ่ือเปรียบเทียบอารมณ์ของตัวละคร และการใช้

อุปมาเพ่ือแสดงสภาวะของตัวละคร การใช้ภาพพจน์อุปมาท้ัง ๕ เงื่อนไข ล้วนเป็นกลวิธีทางภาษาเพ่ือ

แนะให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพตามไปด้วย ลักษณะนี้ท าให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยมีลักษณะเป็น

วรรณกรรมอิงพงศาวดาร เนื่องจากไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะฉากสงคราม ในลักษณะของการบันทึก

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหมือนราชาธิราชฉบับมอญพม่า แต่ยังปรับภาษาในตัวบทวรรณกรรมให้

สละสลวย ซึ่งส่งผลให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพเกี่ยวกับเรื่องและตัวละครชัดเจนมากขึ้น 

๔.๔ การใช้โวหารพรรณนา 

โวหารเป็นศิลปะของการใช้ภาษาอย่างหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือจะขยายความให้ชัดเจน

หรือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ลึกซึ้งมากขึ้นหรือน้อยลงตามภูมิปัญญาของผู้อ่านหรือผู้ฟัง (วิภา กง

กะนันท์, ๒๕๒๒: ๒๒) แม้ราชาธิราชทั้งสองฉบับจะใช้โวหารบรรยายเป็นหลัก  แต่ราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนเติมแต่งเนื้อความด้วยการใช้โวหารพรรณนา เพ่ือสร้างภาพที่ชัดเจน ทั้งนี้เพราะ “การ

พรรณนา” เป็นกลวิธีที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียด มุ่งให้ผู้อ่านหรือผู้ฟัง

สังเกตและเห็นภาพ พร้อมกับเกิดความรู้สึกประทับใจคล้อยตามไปด้วย (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๒: 

๖๙) การพรรณนาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยแตกต่างไปจาก

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าอย่างชัดเจน เพราะขณะที่ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเน้นบรรยายความที่

เกิดข้ึน แต่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนสร้างจินตภาพ ด้วยการใช้โวหารแบบพรรณนา 

การใช้โวหารแบบพรรณนาในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย จึงเป็นกลวิธีส าคัญอีกวิธีหนึ่ง

เช่นเดียวกันกับการใช้ภาพพจน์อุปมา เพราะท าให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเป็นวรรณกรรมที่งดงาม

ด้วยภาษา อีกทั้งยังเน้นภาพของตัวละครหรือฉากในวรรณกรรมให้ชัดเจนมากขึ้น จากการศึกษาไม่



 ๑๒๒ 

 

 
 

พบการพรรณนาในราชาธิราชฉบับมอญพม่า แต่พบในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย โดยฉบับ

ตัวเขียนจะใช้โวหารพรรณนา ๒ เรื่อง ได้แก่ การพรรณนากองทัพ และการพรรณนาเครื่องแต่งกาย  

๔.๔.๑ การพรรณนากองทัพ 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ปรากฏบทพรรณนากองทัพ ขณะที่ราชาธิราชตัวฉบับ

ตัวเขียนของไทยใช้โวหารแบบพรรณนา เพ่ือสร้างจินตภาพของกองทัพ จากการศึกษาพบว่า

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนพรรณนากองทัพด้วยข้อความขนาดสั้น แต่ก็ท าให้เห็นภาพของกองทัพชัดเจน 

ดังนี้ 

ตารางที่ ๒๙ บทพรรณนากองทัพของพระเจ้าราชาธิราชตอนยกท าศึกกับพระเจ้าฝรั่งมงัฆ้อง 
ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

 
(ไม่ปรากฏ) 

ศักระราช ๗๕๙ ปี ได้ฤกษ พระเจ้าราชาธิราชออก
ขนานพระธินั่ง ยกกองทับเรือและบกไปครั้งนั้น ดู
ธงเทียวและภู่จามรีนั้นไสวงามนัก 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๐ มัด๒) 
 

ตารางที่ ๓๐ บทพรรณนากองทัพของพระเจ้าราชาธิราชตอนท าศึกกับมังรายกะยอฉะวา 
ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 
 

ฝ่ายพระเจ้าราชาธิราช ครั้นถึงวันนัดเข้าแล้วก็ให้
ผูกช้างพลายสิงณะรายพระคะชาธารประกอบไป
ด้วย ช้างโดดแล่นโจ่มทับช้างดั้ง ล้อมวังพังคาค้ า
ค่าย ใหญ่เพรียวทังปวง แล้วทรงพระภูษาฉลอง
พระองค์ พระมาลาส าหรับศึกตามพระพิไชย
สงคราม แลพระคะชาธารอาภรธงเทียว พลทวน
ดาบดั้งโล่เขน... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๗ มัด๓) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงจัดทัพเพ่ือท าศึกกับฝ่ายพม่า คือ 

พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องและมังรายกะยอฉะวา ตามล าดับ ในตอนทีพ่ระเจ้าราชาธิราชทรงจัดทัพเพื่อท าศึก

กับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจะใช้บทพรรณนา เพ่ือแสดงให้เห็นภาพของกองทัพ

ฝ่ายพระเจ้าราชาธิราชว่ามีธงและพู่จามรีประดับสละสลวย ส่วนตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงจัดทัพ
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เพ่ือท าศึกกับมังรายกะยอฉะวา ราชาธิราชฉบับตัวเขียนใช้บทพรรณนาเพ่ือแสดงภาพกองทัพของพระ

เจ้าราชาธิราชว่ามีช้างหลากหลายประเภท มีธงประดับสวยงาม อีกทั้งยังมีพลทวน พลดาบ พลดั้ง พล

โล่ พลเขน อยู่กันพร้อมหน้า 

๔.๔.๒ การพรรณนาเครื่องแต่งกาย 

  ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ปรากฏบทพรรณนาเครื่องแต่งกายของตัวละคร ขณะที่

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยใช้โวหารแบบพรรณนา เพ่ือสร้างจินตภาพให้กับผู้อ่านว่าตัวละครใน

วรรณกรรมแต่งกายอย่างไร และยังแสดงให้เห็นความประณีตของผู้ประพันธ์ในการใช้กลวิธีทางภาษา

เพ่ือพรรณนาเครื่องแต่งกาย ซึ่งแม้จะเป็นรายละเอียดเพียงเล็กน้อย แต่ก็ท าให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงความ

งามของตัวละครจากเครื่องแต่งกายประจ าตัว ดังนี้  

ตารางที่ ๓๑ บทพรรณนาเครื่องแต่งกายของสมิงพระราม 
ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

 
(ไม่ปรากฏ) 

สมิงพระราม...แต่งตัวใส่เสื้อชมภู สอดแหวนเพชร์
เก้ายอดทังซ้ายขวา โภกผ้าชมภูขลิบทอง แล้วก็ไป
เฝ้าพระเจ้ามนเทียรทอง... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๕ มัด๓) 

 

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่มีบทพรรณนาเครื่องแต่งกายของตัวละคร เพราะ

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเน้นเสนอเรื่องราวสงคราม ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย นอกจาก

จะเล่าเรื่องสงครามแล้วยังแทรกโวหารพรรณนาเพื่อให้ภาพเครื่องแต่งกายของสมิงพระรามว่าสวมเสื้อ

สีชมพู สวมแหวนและมีผ้าโพกหัว  

อาจกล่าวได้ว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนใช้โวหารแบบพรรณนาเพ่ือพรรณนากองทัพ 

และพรรณนาเครื่องแต่งกาย การใช้โวหารพรรณนาดังกล่าวส่งผลให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนใช้ภาษาที่

งดงาม และท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับมอญพม่า  

 กล่าวโดยสรุปแล้ว ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยปรับเปลี่ยนด้ายภาษา ๔ ลักษณะ ได้แก่ 

การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย การปรับชื่อเฉพาะ การใช้ภาพพจน์อุปมา และการใช้โวหารพรรณนา กลวิธี

เหล่านี้มีความส าคัญในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย เนื่องจากมีการปรับภาษาให้เข้ากับการรับรู้
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ของคนไทย และเน้นกลวิธีทางภาษาเพ่ือให้ภาพฉากและตัวละคร ขณะที่ราชาธิราชฉบับมอญพม่าจะ

ใช้ภาษามอญพม่า และไม่ใช้กลวิธีดังกล่าวในวรรณกรรม แต่ใช้โวหารบรรยายในการบันทึกเรื่องราวที่

เกิดข้ึน 

จากการศึกษาการปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราชจากฉบับมอญพม่าสู่ฉบับตัวเขียนของไทย พบ

การปรับเปลี่ยน ๔ ด้าน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนด้านโครงเรื่อง การปรับเปลี่ยนด้านเนื้อเรื่อง การ

ปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร และการปรับเปลี่ยนด้านภาษา 

การปรับเปลี่ยนส าคัญที่สร้างความแตกต่างระหว่างราชาธิราชฉบับมอญพม่ากับราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนของไทย คือการที่ฉบับตัวเขียนของไทยเพ่ิมโครงเรื่องหลักพระเจ้าธรรมเจดีย์ การเน้นย้ า

คุณสมบัติของกษัตริย์ที่มาจากสามัญชนและไม่ได้รับการยอมรับ การสอดแทรกแนวคิดเรื่องพม่าแพ้

มอญไว้ในฉากสงครามอย่างชัดเจน และการใช้โวหารอุปมาและโวหารพรรณนา  

โครงเรื่องพระเจ้าธรรมเจดีย์ เป็นโครงเรื่องที่ไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับมอญพม่า แต่

ปรากฏเฉพาะในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย ท าให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอสาระส าคัญ

แตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญพม่าอย่างชัดเจน   การเน้นย้ าคุณสมบัติของกษัตริย์ที่มาจาก

สามัญชนและไม่ได้รับการยอมรับ ด้วยการให้ความส าคัญเรื่องความรู้ความสามารถกับบุญวาสนา 

ดังเช่นที่ปรากฏในบทบาทของพระเจ้าฟ้ารั่ว สมิงอขมะมอญ พระเจ้าราชาธิราช และพระเจ้าธรรม

เจดีย์ เป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับมอญพม่า เนื่องจากฉบับมอญพม่าให้ความส าคัญกับ

สงครามระหว่างมอญกับพม่าในสมัยพระเจ้าราชาธิราช   การสอดแทรกแนวคิดเรื่องพม่าแพ้มอญ เป็น

แนวคิดที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยเน้นย้ าเป็นอย่างมากในสงครามระหว่างพระเจ้าราชาธิราช

กับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ขณะที่สงครามระหว่างมอญกับพม่าในราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่ได้แสดงให้

เห็นความพ่ายแพ้หรือชัยชนะของฝ่ายใด แต่สงครามเป็นเพียงเรื่องราวหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมอญ

พม่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามอญกับพม่าเคยมีความสัมพันธ์กันมาแต่อดีตกาล   ส่วนการปรับเปลี่ยนด้าน

ภาษาถือเป็นลักษณะอันโดดเด่นที่ท าให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนแตกต่างไปจากฉบับมอญพม่า 

เนื่องจากฉบับตัวเขียนเน้นใช้โวหารอุปมาและโวหารพรรณนาเพ่ือให้ภาพฉากและตัวละครอย่างแจ่ม

ชัด แต่ฉบับมอญพม่าใช้โวหารบรรยายเพ่ือบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้น อาจกล่าวได้ว่าราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนปรับเปลี่ยนด้วยการเพ่ิมเติมในสิ่งที่ต้องการเน้นย้ า ตัดในสิ่งที่ไม่จ าเป็นต่อการด าเนินเรื่อง 

สลับเพื่อจัดระเบียบฉากและตัวละคร และปรับให้เข้ากับการรับรู้ของคนไทย 
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กล่าวสรุปได้ว่า การปรับเปลี่ยนทั้ง ๔ ด้าน ล้วนท าให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ได้มีสถานะ

เป็นเพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์เช่นราชาธิราชฉบับมอญพม่า แต่เป็นวรรณกรรมอิงพงศาวดารที่

เสนอเรื่องสงครามระหว่างมอญกับพม่าอย่างมีระบบต่อเนื่องกัน คือการน าเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุ 

และผลลัพธ์มาล าดับไว้ใกล้กัน ตลอดจนใช้ส านวนภาษาอย่างประณีต 

๕.ความส าคัญของเรื่องราชาธิราชฉบับตัวเขียนในบริบทวัฒนธรรมไทย 

 การศึกษาการปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชจากฉบับมอญพม่ามาสู่ฉบับตัวเขียนของ

ไทย ท าให้เข้าใจหน้าที่ของวรรณกรรมที่มีต่อสังคมหนึ่ง ๆ ดังนั้น มุมมองและการสร้างความหมายของ

เรื่องราชาธิราชของแต่ละสังคม จึงแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ 

 ราชาธิราชฉบับมอญพม่า มีลักษณะเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเน้นน าเสนอพระราช

กรณียกิจด้านการสงครามของพระเจ้าราชาธิราชเป็นหลัก และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมอญ

กับพม่าผ่านการท าสงครามในอดีต อีกทั้งยังเป็นบทเรียนหนึ่งที่ท าให้ทั้งพม่าและมอญต่างตระหนักถึง

ความผิดพลาด อันเนื่องมาจากความแตกแยกระหว่างชนชาติ (วิรัช นิยมธรรม , ๒๕๕๐: ๓) แต่

ความส าคัญดังกล่าวกลับไม่ปรากฏเมื่อเรื่องราชาธิราชเข้ามาสู่วัฒนธรรมไทย บทบาทและหน้าที่ของ

ราชาธิราชได้เปลี่ยนแปลงไป จากการเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์มาเป็นวรรณกรรมอิงพงศาวดาร 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยได้เสนอและสอดแทรกแนวความคิดให้สอดรับกับชนชั้นน าของไทย

และสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ ๑ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่แตกต่างไปจากฉบับมอญพม่าอย่างชัดเจน ดัง

จะน าเสนอถึงความส าคัญของราชาธิราชฉบับตัวเขียนในบริบทวัฒนธรรมไทย ดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ การเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑ 

 ๕.๒ การลดทอนความน่าเกรงขามของพม่า 

 ๕.๓ การเป็นวรรณกรรมค าสอนส าหรับขุนนางและนายทหาร   

๕.๑ การเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑ 

 เมื่อครั้งที่ไทยมีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินจากสมัยกรุงธนบุรีมายังสมัยรัตนโกสินทร์ ผู้น าคน

ส าคัญในการสถาปนาราชวงศ์จักรี คือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พระองค์ทรงปราบดาภิเษก

เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เนื่องจาก

การขึ้นครองราชย์มิได้เป็นการสืบราชสันตติวงศ์ตามราชประเพณี จึงต้องทรงระวังภัยสงครามจาก

ภายใน อีกท้ังยังต้องทรงเผชิญกับสงครามภายนอกโดยเฉพาะกับพม่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
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ของราชบัลลังก์และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงท าให้พระองค์ต้องทรงเร่งรีบแก้ปัญหา

ดังกล่าวเพ่ือความเป็นปึกแผ่นของกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุนี้ พระราชกรณียกิจส าคัญเมื่อแรก

สถาปนาราชวงศ์จักรีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก คือ การแสดงให้เห็นสิทธิธรรมใน

การครองราชย์และแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์ เพ่ือโน้มน้าวจิตใจของข้า

ราชบริพารและประชาชนให้ยอมรับฐานะใหม่ของพระองค์  

 การแสดงสิทธิธรรมในราชสมบัติกรุงรัตนโกสินทร์ และความเหมาะสมในการด ารงฐานะ

กษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์ทรงกระท าผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การ

ช าระพงศาวดาร การสร้างวัด การสร้างพระราชวัง การท าสงครามกับพม่า ช าระกฎหมาย เป็นต้น    

อีกวิธีการหนึ่ง คือการใช้วรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับตัวเขียน รัชกาลที่ ๑ ทรงใช้วรรณกรรมเป็น

ตัวแทนความคิดและความปรารถนาของพระองค์อย่างชัดเจน โดยมีเจ้าพระยาพระคลัง(หน)ในฐานะ

ผู้อ านวยการแปลเรื่องราชาธิราชได้ช่วยให้รัชกาลที่ ๑ ทรงบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กล่าวคือ การ

ท าให้เรื่องราชาธิราชกลายเป็นฉบับหลวงแทนที่ฉบับของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท และการ

เน้นย้ าเรื่องคุณสมบัติของกษัตริย์ ตลอดจนการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑ ผ่านพระเจ้าธรรมเจดีย์ 

เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีความชอบธรรมและเหมาะสมที่จะ

เป็นกษัตริย์ เนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่าง

แท้จริง และน ามาซึ่งความสงบสุขของบ้านเมือง การเทิดพระเกียรติดังกล่าวน าเสนอผ่านการเน้นย้ า

คุณสมบัติของกษัตริย์ ดังต่อไปนี้ 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอให้เห็นว่าผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ ไม่จ าเป็นต้องมาจากการสืบทอด

ทางสายเลือด แต่อาจเป็นสามัญชนเช่นพระเจ้าฟ้ารั่ว และพระเจ้าธรรมเจดีย์ หรือเป็นบุคคลที่กษัตริย์

พระองค์ก่อนไม่ยอมรับเช่นพระเจ้าราชาธิราช แต่ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีทั้งปัญญาบารมี และ

บุญบารมี ถึงจะเหมาะสมเป็นกษัตริย์ ปัญญาบารมีเห็นได้จากการที่กษัตริย์ทั้ง ๓ พระองค์ ทรงใช้

สติปัญญาในการแก้ปัญหา ส่วนบุญบารมีเห็นได้จากศุภนิมิตซึ่งบุคคลที่จะได้เป็นใหญ่ต้องได้รับนิมิต

เพ่ือสื่อให้เห็นว่าเป็นผู้มีบุญ กล่าวสรุปได้ว่า แม้กษัตริย์ทั้ง ๓ พระองค์ในเรื่องราชาธิราช จะเป็นเพียง

สามัญชน หรือไม่ได้รับการยอมรับ แต่ความรู้ความสามารถและบุญวาสนา ได้ส่งผลให้ทั้ง ๓ พระองค์

เหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์อย่างชอบธรรม (กรรณิการ์ สาตรปรุง, ๒๕๔๑: ๘๙-๑๒๒)  
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คุณสมบัติดังกล่าวของกษัตริย์ไม่ได้ถูกเน้นย้ าเฉพาะพระเจ้าฟ้ารั่ว พระเจ้าราชาธิราช และ

พระเจ้าธรรมเจดีย์ ซึ่งเป็นตัวละครเอกเท่านั้น แต่ยังปรากฏว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนเพ่ิมเติมตัว

ละครใหม่ที่ไม่มีในราชาธิราชฉบับมอญพม่า คือ “สมิงอขมะมอญ” และเพ่ิมบทบาทให้กับ “พระเจ้า

ตราพระยา” กษัตริย์มอญในเมืองพะโค ร่วมสมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว เพ่ือเน้นย้ าคุณสมบัติของกษัตริย์ที่มา

จากสามัญชนอีกครั้ง ควบคู่ไปกับการแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจของพระเจ้าฟ้ารั่วที่ทรงสามารถ

รวมเมืองพะโคให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเมาะตะมะ อันเป็นการวางรากฐานให้พระเจ้าราชาธิราช

ทรงรวบรวมมอญให้เป็นหนึ่งเดียวกันต่อไป  

การเพ่ิมตัวละคร “สมิงอขมะมอญ” น่าจะเป็นความตั้งใจของผู้ประพันธ์ราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนของไทย เพ่ือเน้นย้ าคุณสมบัติของกษัตริย์เช่นเดียวกับกรณีของพระเจ้าฟ้ารั่ว เพราะการ

ปรากฏบทบาทของสมิงอขมะมอญนั้นไม่เกี่ยวข้องโดยตรง อีกทั้งยังไม่ต่อเนื่องกับเหตุการณ์ในสมัย

พระเจ้าฟ้ารั่ว ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอให้เห็นว่าสมิงอขมะมอญเคยเป็นชาวบ้านธรรมดามาก่อน 

แต่เพราะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และมีบุญวาสนาจะได้เป็นใหญ่ ดังนั้น เมื่อสมิงอขมะมอญใช้

สติปัญญาจนสามารถยึดเมืองพะโคจากพระเจ้ากรุงพุกาม ช่วยให้ชาวมอญในพะโคไม่ตกเป็นเมืองขึ้น

ของพม่าได้ และสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ของเมืองพะโค จึงไม่ปรากฏว่ามีการต่อต้าน ชาวเมืองใน

พะโคล้วนยอมรับฐานะกษัตริย์ของสมิงอขมะมอญโดยปราศจากข้อกังขาใด ๆ  

ส่วนการเพ่ิมบทบาทของ “พระเจ้าตราพระยา” เป็นการเสนอความชอบธรรมของการเป็น

กษัตริย์ด้วยวิธีปราบดาภิเษก สอดคล้องกับเหตุการณ์การปราบดาภิเษกของรัชกาลที่ ๑ ราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนแสดงให้เห็นว่าการปราบดาภิเษกเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับได้ กล่าวคือ ขณะที่

ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเสนอบทบาทของ “พระเจ้าตราพระยา” ในฐานะที่ช่วยส่งเสริมบทบาทของ

พระเจ้าฟ้ารั่ว เนื่องจากพระเจ้าตราพระยามุ่งปองร้ายพระเจ้าฟ้ารั่วก่อน ท าให้พระเจ้าฟ้ารั่วทรงมี

ความชอบธรรมที่จะประหารพระเจ้าตราพระยา และแสดงพระราชอ านาจควบรวมเมืองพะโคให้เป็น

ส่วนหนึ่งของเมืองเมาะตะมะ แต่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยไม่เพียงแต่จะเสนอเหตุการณ์

ดังกล่าว ยังได้เพ่ิมเติมให้เห็นว่าการที่อเขตะมะมอญหรือพระเจ้าตราพระยาเข้ามาปราบจลาจลใน

เมืองพะโค และปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ เป็นเหตุการณ์ปกติทั่วไป เพราะไม่มีการต่อต้านจาก

ชาวเมือง นอกจากนี้ พระเจ้าตราพระยายังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะกษัตริย์เมืองพะโค

ตามปกติ ด้วยการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าฟ้ารั่ว จะเห็นว่าภารกิจของอเขตะมะมอญ เหมือนกับ
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ภารกิจของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ในตอนที่ทรงเข้ามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และ

ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

การสร้างความชอบธรรมในการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ด้วย

การเสนอปัญญาบารมีและบุญบารมีของกษัตริย์อาจไม่เพียงพอที่จะช่วยค้ าจุนสถานะกษัตริย์ของ

พระองค์ เนื่องจากหากผู้ใดมีคุณสมบัติดังกล่าว แม้จะไม่ใช่วงศ์กษัตริย์ ก็ล้วนสามารถอ้างเรื่องปัญญา

และบุญวาสนาเพ่ือขึ้นครองราชย์ได้ทั้งสิ้น โดยเฉพาะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท วังหน้าใน

รัชกาลที่ ๑ พระองค์มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับรัชกาลที่ ๑ และทรงมีพระราชอ านาจมาก เห็นได้จาก

เมื่อครั้งรับราชการในสมัยกรุงธนบุรี กรมพระราชวังบวรฯได้เลื่อนต าแหน่งเร็วกว่ารัชกาลที่ ๑ ดังที่

พบว่า พ.ศ.๒๓๑๓ กรมพระราชวังบวรฯได้เป็นเจ้าพระยาสุรสีห์พิษณุวาธิราช ผู้ส าเร็จราชการเมือง

พิษณุโลก ส่วนรัชกาลที่ ๑ เป็นที่พระยายมราชว่าราชการที่ต าแหน่งสมุหนายก (เกษม ประสมพงศ์, 

๒๕๒๗: ๓๗) อีกท้ังยังทรงพระปรีชาสามารถในการท าสงคราม จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชนชั้นน า

ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และเป็นที่น่าเกรงขามแก่ข้าศึกศัตรู  (กรรณิการ์ สาตรปรุง, ๒๕๔๑: ๑๑๒) ด้วย

เหตุนี้ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจึงได้ผนวกโครงเรื่องหลักส าคัญอีกโครงเรื่องหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏในฉบับ

มอญพม่า คือ “โครงเรื่องพระเจ้าธรรมเจดีย์” เพ่ือเสนอคุณลักษณะของกษัตริย์อีกประการ คือ

กษัตริย์ผู้มีพระราชภารกิจด้านการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา การตระหนักถึงพระราชภารกิจดังกล่าว 

น่าจะช่วยอธิบายฐานะกษัตริย์ของรัชกาลที่ ๑ ได้ดียิ่งกว่าการเปรียบพระองค์ในฐานะกษัตริย์นักรบ

เช่นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เนื่องจากเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกษัตริย์ และช่วย

สนับสนุนให้เห็นความเหมาะสมในการครองราชย์ของรัชกาลที่ ๑ ที่มีเหนือกว่ากรมพระราชวังบวรฯ 

เพราะท าให้พระองค์ไม่เพียงแต่จะเป็นผู้น าทางโลก แต่ยังทรงเป็นผู้น าทางธรรมด้วย ดังจะเห็นว่า 

รัชกาลที่ ๑ ทรงให้ความส าคัญกับพระราชภารกิจด้านพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันกับพระเจ้าธรรม

เจดีย์ในเรื่องราชาธิราช พระราชภารกิจที่รัชกาลที่ ๑ ทรงเร่งรีบปฏิบัติในต้นรัชกาลมักจะเกี่ยวข้องกับ

ทางพุทธศาสนา เช่น การออกพระราชก าหนด ๘ ข้อ โดยเป็นเรื่องทางศาสนาจ านวน ๔ ข้อ ในปี พ.ศ.

๒๓๒๕ อันเป็นปีแรกที่รัชกาลที่ ๑ ทรงครองราชย์, การตรากฎพระสงฆ์, การโปรดฯให้พระยาธรรม

ปรีชา(แก้ว) แต่งไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา, ทรงมีพระราชปุจฉาแก่พระราชาคณะ, การสังคายนา

พระไตรปิฎก เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าพระเจ้าธรรมเจดีย์ คือรัชกาลที่ ๑ แนวความคิดนี้

สอดคล้องกับการศึกษาของปริญญา ปั้นสุวรรณ์ (๒๕๕๔: ๑๒๗-๑๓๘) ซึ่งมีความเห็นว่า ภาพของพระ



 ๑๒๙ 

 

 
 

เจ้าธรรมเจดีย์มีความคล้ายคลึงกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทั้งเรื่องชาติก าเนิด การ

อ้างสิทธิธรรมในการครองราชย์โดยใช้เหตุผลทางพระพุทธศาสนา (ปริญญา ปั้นสุวรรณ์, ๒๕๕๔: 

๑๓๙) ตลอดจนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ ล้วนคล้ายคลึงกับเหตุการณ์สมัยรัชกาล

ที่ ๑ เช่น การบูรณะศาสนสถาน, การจัดกิจกรรมแข่งเรือ, การขุดคลองในพระนคร เป็นต้น 

การเพ่ิมเติมโครงเรื่องพระเจ้าธรรมเจดีย์ จึงช่วยให้เข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าการที่ฉบับตัวเขียน

ของไทยผนวกโครงเรื่องหลัก ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างมอญกับพม่า และมีแนวเรื่องที่

แตกต่างไปจากสมัยพระเจ้าราชาธิราชอย่างเห็นได้ชัด น่าจะเป็นความตั้งใจของผู้ประพันธ์ที่จะสนอง

พระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๑ ในการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑ ผ่านบทบาทและพระราชกรณีย-

กิจของพระเจ้าธรรมเจดีย์ อันได้แก่ การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา การทายปริศนาของกษัตริย์ต่าง

เมือง และการตัดสินคดีความภายในเมือง  

การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเป็นพระราชกรณียกิจประการแรกของพระเจ้าธรรมเจดีย์เมื่อ

ขึ้นครองราชย์ ได้แก่ การส่งคณะสงฆ์ไปคัดลอกแบบวิหารปราสาทตามแบบอย่างกรุงลังกา เพ่ือน ามา

สร้างวิหารในกรุงหงสาวดี, การสร้างพระมหาปราสาทให้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป, การ

บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปและศาสนสถาน เช่นเดียวกันกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๑ มี

หลักฐานว่าพระองค์โปรดฯให้สร้างกุฎีเสนาสนะสงฆ์ให้กับวัดแจ้งและวัดท้ายตลาด สร้างพระมหา

ปราสาท พระอารามในพระราชวัง ส าหรับประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรแก้วมรกต (เจ้าพระยาทิพา

กรวงศ,์ ๒๕๐๓: ๓๐,๗๖)   

การทายปริศนาของกษัตริย์ต่างเมือง พระราชกรณียกิจของพระเจ้าธรรมเจดีย์ในข้อนี้ แสดง

ให้เห็นพระสติปัญญาและไหวพริบในการตอบค าถาม พระองค์ทรงแก้ปัญหาด้วยการประยุกต์กับ

หลักธรรม เช่น การตอบข้อสงสัยเรื่องวงศ์ โดยทรงอ้างถึงพุทธวงศ์และการบ าเพ็ญพระบารมีของ

พระพุทธเจ้าเพ่ือถอยห่างจากมหาสมมติวงศ์ พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงเห็นว่ากษัตริย์ทั้งหลายควรให้ค่า

แก่พุทธวงศ์มากกว่าสมมติวงศ์ หรือในการแก้ปริศนาของพระเจ้ากรุงลังกา พระเจ้าธรรมเจดีย์ได้

อ้างอิงหลักธรรมหลายข้อ ซึ่งล้วนเป็นภาษาทางธรรมทั้งสิ้น เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงรอบรู้ใน

หลักธรรมเป็นอย่างดี เป็นต้น พระราชกรณียกิจดังกล่าว น่าจะเทียบเคียงได้กับประเพณีมีพระราช

ปุจฉา คือการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงถกเรื่องศาสนาหรือมีข้อสงสัยทางธรรม จึงมีรับสั่งถามให้พระราชา

คณะบางรูปหรือประชุมกันเพ่ือถวายวิสัชนา และพบว่ามีพระราชปุจฉาในรัชกาลที่ ๑ มากกว่ารัชกาล



 ๑๓๐ 

 

 
 

อ่ืน ๆ ในกรุงรัตนโกสินทร์ และมากกว่ากษัตริย์สมัยอยุธยา (ประชุมพระราชปุจฉา ภาคปกิรณกะ , 

๒๕๐๘: (๒))  

ส่วนการตัดสินคดีความภายในเมืองหงสาวดี เป็นพระราชกรณียกิจด้านราชอาณาจักร  

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนได้เสนอให้เห็นการตัดสินคดีความของพระเจ้าธรรมเจดีย์หลายคดีความ เช่น 

คดีแย่งชิงหญิงงามเมือง คดีชาวไร่วิวาทกัน เป็นต้น รัชกาลที่ ๑ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าว

เช่นพระเจ้าธรรมเจดีย์ มีหลักฐานในกฎหมายตราสามดวงว่าพระองค์ทรงเคยท าหน้าที่พิพากษาตัดสิน

คดีความ เช่น คดีชิงมรดกของหลวงสุนธรพิมาน คดีอ าแดงป้อมฟ้องหย่านายบุญศรี  

สิ่งที่น่าสังเกตจากการแสดงพระราชกรณียกิจของพระเจ้าธรรมเจดีย์อย่างละเอียดลออ จน

ท าให้โครงเรื่องพระเจ้าธรรมเจดีย์มีความส าคัญเช่นเดียวกับโครงเรื่องพระเจ้าราชาธิราช นอกจากจะ

เป็นการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑ แล้ว ยังเป็นการเสนอพันธกิจของกษัตริย์ในการเป็น “พระ

โพธิสัตว์” เพ่ือน าพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากห้วงสังสารวัฏ พระเจ้าธรรมเจดีย์ไม่ได้เพียงแต่จะแสดงให้

เห็นว่าทรงรู้พระธรรมเป็นอย่างดีเท่านั้น แต่พระองค์ยังต้องเป็น “ผู้น า” ในการพาราษฎรข้าม

โอฆสงสาร (กรรณิการ์ สาตรปรุง, ๒๕๔๑: ๑๔๒) เช่นเดียวกับพระราชภารกิจของรัชกาลที่ ๑ พันธกิจ

ดังกล่าวของพระเจ้าธรรมเจดีย์จึงแตกต่างไปจากพระเจ้าราชาธิราช ซึ่งเป็นกษัตริย์นักรบอย่างชัดเจน 

จะเห็นได้ว่าเรื่องราชาธิราชทั้งฉบับมอญพม่าและฉบับตัวเขียนของไทย ล้วนแสดงให้เห็นความ

ธรรมดาสามัญของชีวิตมนุษย์ที่แม้แต่พระเจ้าราชาธิราชก็ยังไม่ทรงสามารถหลีกหนีได้ แต่ขณะที่พระ

เจ้าธรรมเจดีย์ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่งและได้น าพาความสงบสุขมาสู่ราษฎรและบ้านเมือง ดังที่พบว่าใน

สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ จะปิดเรื่องว่าบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ผู้ศึกษามีความเห็นว่า พระราชกรณียกิจ

และพันธกิจของพระเจ้าธรรมเจดีย์เมื่อผนวกกับพระราชกรณียกิจด้านการสงครามแบบพระเจ้า

ราชาธิราช น่าจะแสดงให้เห็นว่ารัชกาลที่ ๑ ทรงด ารงสถานะเหนือกว่าผู้มีบารมีของแผ่นดินในสมัยนั้น

ทุกพระองค์ โดยเฉพาะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ซึ่งเป็นการตอบค าถามเรื่องความชอบ

ธรรมในการครองราชย์ของพระองค์ได้เป็นอย่างดี   

กล่าวโดยสรุปแล้ว การเน้นย้ าคุณสมบัติของกษัตริย์ผ่านบทบาทของพระเจ้าฟ้ารั่ว พระเจ้า

ราชาธิราช พระเจ้าธรรมเจดีย์ สมิงอขมะมอญ และพระเจ้าตราพระยา รวมถึงการผนวกโครงเรื่อง

พระเจ้าธรรมเจดีย์ ล้วนมีความสัมพันธ์กับรัชกาลที่ ๑ ทั้งสิ้น อาจเป็นเพราะพระองค์ทรงใช้

วรรณกรรมเป็นสื่อในการอธิบายถึงสิทธิธรรมในการครองราชย์ ด้วยการให้ความส าคัญกับปัญญา



 ๑๓๑ 

 

 
 

บารมีและบุญบารมีของกษัตริย์ แทนที่การสืบสันตติวงศ์ ตลอดจนเสนอบทบาทของกษัตริย์ผ่านการ

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งด้านพุทธจักรและราชอาณาจักร เพ่ือเชื่อมโยงกับรัชกาลที่ ๑ ในฐานะผู้น า

ทั้งทางโลกและทางธรรม เพ่ือประกาศว่าพระองค์คือผู้ที่เหมาะสมจะเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์อย่างแท้จริง  

๕.๒ การลดทอนความน่าเกรงขามของพม่า 

 การผลัดเปลี่ยนแผ่นดินจากสมัยกรุงธนบุรีมาสู่รัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เป็นโอกาส

ส าคัญที่ท าให้พระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่า ยกกองทัพมาท าสงครามกับไทยในปี พ.ศ.๒๓๒๘ ซึ่งเป็นปีที่ ๓ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สงครามดังกล่าวเรียกว่า “สงครามเก้าทัพ” ถือได้

ว่าเป็นสงครามครั้งใหญ่ระหว่างไทยกับพม่า ผลลัพธ์ของสงครามเก้าทัพ คือฝ่ายไทยได้รับชัยชนะ 

(เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, ๒๕๐๓: ๑๐๖-๑๔๐) จากการศึกษาพบว่า สงครามระหว่างพระเจ้าราชาธิราช

กับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทั้งในราชาธิราชฉบับมอญพม่าและฉบับตัวเขียนคล้ายคลึงกับสงครามเก้าทัพใน

สมัยรัชกาลที่ ๑ เป็นอย่างมาก เช่น เหตุการณ์ตอนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องยกทัพจ านวนมากมาหงสาวดี 

สมิงพ่อเพชร์ นายทหารคนสนิทของพระเจ้าราชาธิราช ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยคิดกลอุบายลวง

ทหารพม่าให้จมน้ าตาย อีกทั้งพระเจ้าราชาธิราชทรงใช้กลอุบายลวงให้พม่ากลัวคิดว่าฝ่ายมอญมีวิชา

อาคม สามารถบันดาลให้น้ าขึ้นลงได้ นอกจากนี้ พระเจ้าราชาธิราชยังทรงรับสั่งให้ทหารตัดกองก าลัง

ส่งเสบียงของฝ่ายพม่า ท าให้ทหารฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องต้องถอยทัพไป เหตุการณ์ดังกล่าวคล้ายคลึง

กับสงครามในตอนที่กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทต้านกองทัพพม่าที่กาญจนบุรี และมีรับสั่งให้ตี

กองล าเลียงเสบียงทัพฝ่ายพระเจ้าปดุง ทั้งยังใช้กลศึกลวงให้พม่าคิดว่าไทยมีก าลังพลมากกว่า ท าให้

ฝ่ายพม่าไม่กล้าโจมตี จนขัดสนเสบียงอาหารและทัพแตกพ่ายไปในที่สุด (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ , 

๒๕๐๓: ๑๑๗,๑๒๐) นอกจากนี้ สงครามระหว่างไทยกับพม่าครั้งอ่ืน ๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทั้งการที่

พม่าท าสงครามกับเมืองขึ้นของไทย หรือการขอเป็นไมตรีแต่ยังคงท าสงครามกับไทยอีก ล้วนใกล้เคียง

กับสงครามในเรื่องราชาธิราชทั้งสิ้น 

ความคล้ายคลึงอย่างบังเอิญของสงครามในเรื่องราชาธิราชกับสงครามในสมัยรัชกาลที่ ๑ จึง

น่าจะมีส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้ประพันธ์น าเหตุการณ์เหล่านี้มาเชื่อมโยงกับความรู้สึกนึกคิดของคนใน

สังคมไทย และใช้วรรณกรรมสร้างขวัญก าลังใจให้คนไทย ด้วยการเน้นย้ าให้เห็นในราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนว่า “มอญเหนือกว่าพม่า” หรืออาจกล่าวได้ว่าชัยชนะของมอญในสมัยพระเจ้าราชาธิราช 
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คือ ชัยชนะของฝ่ายไทยด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย จึงไม่เสนอให้เห็นว่า

ฝ่ายมอญขอความช่วยเหลือสิ่งใดจากพม่า อีกทั้งยังเสนอบทสรุปของสงครามระหว่างพระเจ้า

ราชาธิราชกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องไว้อย่างชัดเจนว่า ฝ่ายพม่านั้นแพ้มอญอย่างยับเยิน จนท าให้พระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องทรงย่อท้อพระทัยและเบื่อหน่ายในการท าสงครามกับมอญ จึงตัดสินพระทัยไม่มารุกราน

มอญอีก แนวความคิดดังกล่าวนี้ ไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับมอญพม่า เนื่องจากฉบับมอญพม่ามี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้คนในสังคมพม่าได้เห็นว่า มอญกับพม่าเคยมีอดีตร่วมกันผ่านการท าสงคราม และ

ควรน าสงครามระหว่างมอญกับพม่าในสมัยพระเจ้าราชาธิราชมาใช้เป็นบทเรียนเพ่ือไม่ให้ต้อง

แตกแยกกันอีก ด้วยเหตุนี้ ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเสนอว่ามอญอาจขอความช่วยเหลือพม่าใน

บางครั้ง เช่น ตอนที่สมิงเลิกพร้าขอให้พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวายกทัพมาตีมอญ เพ่ือตนเองจะได้ขึ้นเป็น

ใหญ่แทนพระเจ้าราชาธิราช อีกทั้งไม่ได้เสนอให้เห็นว่าพม่าพ่ายแพ้มอญอย่างยับเยินดังเช่นที่ปรากฏ

ในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย  

ดังนั้น อาจจะสรุปได้ว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงในการ

ปรับเปลี่ยนสาระส าคัญของสงครามในสมัยพระเจ้าราชาธิราชจากฉบับมอญพม่า เพ่ือลดทอนความน่า

เกรงขามของพม่า ส่งผลให้คนไทยรู้สึกภูมิใจได้ว่าการที่มอญเหนือกว่าพม่า ย่อมหมายถึงไทย

เหนือกว่าพม่าด้วย เนื่องจากในยามที่มอญอ่อนแอก็มักจะพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์ไทย อีก

ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับคนไทยสมัยรัชกาลที่ ๑ ในยามที่บ้านเมืองยังคงเผชิญกับภัย

สงครามจากพม่าอยู่ (กรรณิการ์ สาตรปรุง, ๒๕๔๑: ๘๕) และร่วมแรงใจกันเพ่ือต่อต้านภัยสงคราม

จากพม่าเช่นฝ่ายมอญในเรื่องราชาธิราช  

๕.๓ การเป็นวรรณกรรมค าสอนส าหรับขุนนางและนายทหาร 

นอกจากการสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในระดับสังคม ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย

ยังสอดแทรกภาระหน้าที่ของคนกลุ่มหนึ่ง คือขุนนางและนายทหาร เพ่ือให้คนเหล่านี้ตระหนักถึง

หน้าที่อันควรของตนเองในการรับใช้กษัตริย์และบ้านเมือง ด้วยการเสนอว่าขุนนางและนายทหารที่ดี

นั้นจะต้องซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเจ้านาย การที่กษัตริย์มีขุนนางและนายทหารที่มีคุณลักษณะ

ดังกล่าวไว้ น่าจะแสดงถึงพระเกียรติของกษัตริย์ด้วย เนื่องจากสอดรับกับแนวความคิดเรื่องปัญญา

บารมีและบุญบารมีของพระเจ้าแผ่นดิน การมีขุนนางและนายทหารที่ดี ช่วยแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์คือ

ผู้มีบุญและมีพระราชอ านาจอย่างแท้จริง ราชาธิราชฉบับมอญพม่าอาจเสนอให้เห็นว่าขุนนางและ
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นายทหารของพระเจ้าราชาธิราช ล้วนรับใช้พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดี แต่มีบางกรณีที่

ข้าราชบริพารแสดงความไม่เห็นด้วยและต าหนิกษัตริย์ เช่น ในคราวศึกเมืองแปร สมิงพ่อเพชร์และ

อ ามาตย์ทินมณีกรอด เห็นว่าควรจะถอยทัพจากเมืองแปร เนื่องจากพม่ายกทัพมาเป็นจ านวนมาก แต่

ขุนนางคนอ่ืนและแม่ทัพที่ล้อมเมืองแปร ล้วนเห็นว่าควรจะตั้งรับและโจมตีพม่าให้ได้ จะได้ทั้งเมือง

แปรและชนะพม่า แต่ผลสรุปคือมอญแพ้พม่า เหล่าขุนนางที่เห็นด้วยกับสมิงพ่อเพชร์และอ ามาตย์ทิน

มณีกรอด จึงต าหนิพระเจ้าราชาธิราชที่ทรงฟังค าของพวกแม่ทัพ จนท าให้แพ้พม่า ขณะที่ราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนของไทยจะไม่เสนอให้เห็นความขัดแย้งระหว่างข้าราชบริพารกับกษัตริย์ แต่เป็นหน้าที่

ส าคัญของขุนนางนายทหารที่จะต้องรับใช้กษัตริย์ด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดี เพ่ือท าให้บ้านเมือง 

ปลอดภัยจากสงคราม เช่น ในตอนที่สมิงพระรามถูกพม่าจับตัวเป็นเชลยและพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรง

ขอให้สมิงพระรามอภิเษกกับพระราชธิดาและอาศัยที่เมืองอังวะต่อไป แต่ด้วยความที่สมิงพระราม

ยังคงระลึกและซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระเจ้าราชาธิราช จึงได้เสนอเงื่อนไขว่า หากเป็นสงครามกับเมือง

มอญ ตนจะไม่ช่วยพระเจ้ากรุงอังวะท าสงคราม หรือในตอนที่มังรายกะยอฉะวาเสนอให้สมิงนครอินท์

มาเป็นนายทหารรับใช้ตนเพ่ือแลกกับชีวิต แต่สมิงนครอินท์ยินดีสละชีพ และทูลมังรายกะยอฉะวาว่า

จะไม่รับใช้เจ้านายคนอื่นนอกจากพระเจ้าราชาธิราช เป็นต้น   

หน้าที่ของขุนนางและนายทหารในเรื่องราชาธิราชไม่ได้ปรากฏเฉพาะการเน้นย้ าเรื่องความ

ซื่อสัตย์และจงรักภักดีผ่านบทบาทของตัวละครเท่านั้น แต่ยังปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมเสมือนเป็น 

“ต าราค าสอน” กรรณิการ์ สาตรปรุง (๒๕๔๑: ๑๓๖-๑๔๐) เสนอว่า คุณสมบัติของขุนนางและ

นายทหารมีปรากฏเป็นต าราค าสอนแทรกลงในเรื่องราชาธิราช แต่โดยทั่วไปแล้วต าราค าสอนก่อน

สมัยรัตนโกสินทร์ จะมีลักษณะเป็นต าราโดยตรง ไม่ใช่การแทรกลงในวรรณกรรม จึงอาจมีความ

เป็นไปได้ว่าเรื่องราชาธิราชจะมีความมุ่งหมายพิเศษทางการเมืองประกอบควบคู่ไปด้วย เช่น ค าสอนที่

พระอาจารย์สอนมังกันจีเรื่องหลักธรรม ทั้งหลักธรรมส าหรับกษัตริย์และหลักธรรมส าหรับขุนนาง 

เพ่ือให้มังกันจีรู้หน้าที่ของตน ตลอดจนคอยช่วยเหลือราชกิจของพระเจ้าราชาธิราชไม่ให้บกพร่อง  

หลักธรรมดังกล่าวปรากฏในราชาธิราชฉบับมอญพม่า อันเป็นต้นฉบับของเรื่องราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนเช่นกัน แต่ปรากฏเฉพาะหลักธรรมของขุนนางเท่านั้น ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่าผู้ประพันธ์

อาจเห็นว่าเป็นช่องทางอันเหมาะสมที่จะใช้หลักธรรมสอดแทรกในวรรณกรรมโน้มน้าวให้ขุนนางและ

นายทหารปฏิบัติตาม จึงได้เพ่ิมเติมหลักธรรมเกี่ยวกับกษัตริย์ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าขุนนางไม่ได้มีหน้าที่

เฉพาะกับตนเองเท่านั้น แต่ยังมีภาระหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับกษัตริย์ด้วย คือต้องคอยชี้แนะหรือตักเตือน
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กษัตริย์ให้ปฏิบัติพระองค์และพระราชกรณียกิจตามหลักธรรมอันดีงาม อาจเป็นนัยบ่งบอกว่าหาก

กษัตริย์ไม่ได้ทรงปฏิบัติตามหลักธรรม จะถือว่าขุนนางบกพร่องต่อหน้าที่ด้วยเช่นกัน 

ขุนนางและนายทหารในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย จึงไม่อาจด ารงตนอย่างมีอิสระได้ 

แต่มีเงื่อนไขผูกมัดว่าจะต้องรับใช้พระเจ้าแผ่นดินอย่างสุดความสามารถ อีกทั้งยังต้องซื่อสัตย์และ

จงรักภักดี ด้วยเหตุนี้ อาจเป็นไปได้ว่าความซื่อสัตย์และจงรักภักดีของขุนนางและนายทหาร น่าจะ

แสดงให้เห็นพระราชอ านาจของรัชกาลที่ ๑ ในการควบคุมความประพฤติของขุนนางนายทหาร

ทางอ้อม โดยเสนอให้เรื่องความซื่อสัตย์และจงรักภักดีนั้นเป็นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ แทนการบังคับให้คน

เหล่านั้นปฏิบัติตาม เนื่องจากสถานการณ์ในต้นสมัยรัชกาลที่ ๑ บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย และ

ยังคงมีกลุ่มอ านาจเดิมจากสมัยกรุงธนบุรีอยู่ อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดความแตกแยกหรือมีการก่อกบฏ 

รัชกาลที่ ๑ จึงอาจใช้เรื่องราชาธิราชเพ่ือควบคุมความประพฤติและชี้แจงหน้าที่อันพึงปฏิบัติ ตลอดจน

สร้างบรรทัดฐานให้กับการท าหน้าที่ของขุนนางและนายทหารเพื่อรับใช้กษัตริย์และแผ่นดิน  

 อาจกล่าวได้ว่า ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยไม่ได้เสนอเฉพาะเรื่องสงครามระหว่างมอญ

กับพม่า หรือเป็นเครื่องมือแสดงความชอบธรรมในการครองราชย์ของรัชกาลที่ ๑ เท่านั้น แต่ยัง

สอดแทรกหลักธรรมเรื่องหน้าที่ของขุนนางและนายทหาร โดยเชื่อมโยงกับภาระหน้าที่ในการรับใช้

พระเจ้าแผ่นดิน ท าให้เรื่องราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยมีหน้าที่อีกประการ คือเปรียบเสมือน

วรรณกรรมค าสอนส าหรับขุนนางและนายทหาร ให้รู้หน้าที่อันพึงปฏิบัติทั้งต่อตนเอง บ้านเมือง และ

กษัตริย์ การสอดแทรกหลักธรรมในวรรณกรรม จึงอาจมีความมุ่งหมายทางการเมืองเพ่ือควบคุมความ

ประพฤติของขุนนางและนายทหาร อีกทั้งยังเป็นการแสดงพระราชอ านาจของรัชกาลที่ ๑ ในฐานะ

ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนมีความส าคัญในบริบทวัฒนธรรม

ไทย ๓ ประการ ได้แก่ การเป็นวรรณกรรมเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑ การลดทอนความน่าเกรงขาม

ของพม่า และการเป็นวรรณกรรมค าสอนส าหรับขุนนางและนายทหาร ความส าคัญดังกล่าว ล้วนท า

ให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนกลายเป็นวรรณกรรมของไทย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากันกับ

เงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของชนชั้นน าในสมัยรัชกาลที่ ๑ เรื่องราชาธิราชจึงท าหน้าที่เสนอพระราช

ประสงค์บางประการของรัชกาลที่ ๑ แตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญพม่า ซึ่งเน้นเสนอบทเรียน

ความขัดแย้งจากการท าสงครามระหว่างมอญกับพม่า หรือแสดงให้เห็นว่ามอญกับพม่าเคยมี



 ๑๓๕ 

 

 
 

ประวัติศาสตร์ร่วมกันเปรียบเสมือนพี่น้อง วรรณกรรมเรื่องราชาธิราช จึงมีบทบาทและหน้าที่แตกต่าง

กันไปในแต่ละสังคม แม้จะยังรักษาสาระส าคัญของเรื่อง คือสงครามระหว่างมอญกับพม่าไว้อยู่ก็ตาม



 
 

 

๑๓๖ 

 

บทที่ ๔ 

การปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราชจากฉบับตัวเขียนสู่ฉบับตัวพิมพ์ 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเป็นวรรณกรรมอิงพงศาวดารที่เจ้าพระยาพระคลัง(หน)แปลและเรียบ

เรียง ต่อมามีผู้คัดลอกราชาธิราชฉบับตัวเขียนกันต่อมาอีกหลายฉบับ อย่างไรก็ตาม เมื่อวิทยาการ

ทางการพิมพ์จากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย การเผยแพร่วรรณกรรมด้วยการคัดลอกลงสมุดไทย 

ย่อมไม่สอดคล้องกับวิทยาการการพิมพ์ที่เจริญก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้ จึงมีการน าราชาธิราชฉบับตัวเขียน

มาพิมพ์เผยแพร่ และเป็นราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มีข้อ

แตกต่างกับราชาธิราชฉบับตัวเขียน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้ 

๑.การปรับเปลี่ยนด้านโครงเรื่อง 

๒.การปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร 

๓.การปรับเปลี่ยนด้านแนวคิด 

๔.การปรับเปลี่ยนด้านภาษา 

๑.การปรับเปลี่ยนด้านโครงเรื่อง 

แม้ว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอเนื้อเรื่องไม่แตกต่างจากฉบับตัวเขียน กล่าวคือ เสนอ

เหตุการณ์สมัยพระเจ้าฟ้ารั่ว เน้นเหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราช คือ ศึกระหว่างพระเจ้าราชาธิราช

และพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และเน้นเหตุการณ์สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ แต่จากการศึกษาพบว่า ฉบั บ

ตัวพิมพ์เน้นปรับเปลี่ยนโครงเรื่องในสมัยพระเจ้าราชาธิราช ท าให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า

ราชาธิราชได้รับการเน้นย้ ามากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เหตุการณ์สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ถูก

ลดทอนความส าคัญลงไปจากฉบับตัวเขียน ทั้งที่แต่เดิมเหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราชและสมัยพระ

เจ้าธรรมเจดีย์ในฉบับตัวเขียนมีความส าคัญใกล้เคียงกัน ฉบับตัวพิมพ์ปรับเปลี่ยนด้านโครงเรื่อง ดังนี้ 

๑.๑ การปรับโครงเรื่องหลัก 

๑.๒ การปรับโครงเรื่องย่อย 

๑.๑ การปรับโครงเรื่องหลัก 

การปรับโครงเรื่องหลักในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ เป็นการปรับเปลี่ยนที่แสดงให้เห็นชัดเจน

ว่าฉบับตัวพิมพ์มุ่งเสนอวรรณกรรมให้เป็นเรื่องอ่านแบบบันเทิงคดี เนื่องจากมีการผสมผสาน

เหตุการณ์สงคราม ซึ่งเป็นใจความหลักส าคัญของวรรณกรรมเรื่องราชาธิราช ให้เข้ากับโครงเรื่องหลัก



 ๑๓๗ 

 

 
 

แบบบันเทิงคดีที่ฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมเข้ามาในวรรณกรรม โดยไม่ได้ท าให้เรื่องสงครามระหว่างมอญ

กับพม่าถูกลดทอนความส าคัญลงไปแต่อย่างใด  

ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาราชาธิราชฉบับตัวเขียนและราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ผู้ศึกษาพบ

งานศึกษาของบุษบา ตระกูลสัจจาวัตร (๒๕๒๙) และงานศึกษาของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (๒๕๓๕) 

งานวิชาการทั้งสองเรื่องดังกล่าว ล้วนให้ข้อมูลว่าเนื้อหาในฉบับตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์แตกต่างกัน

บางประการ นอกจากนี้ งานศึกษาของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (๒๕๓๕) ท าให้ทราบเบื้องต้นว่า

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมเหตุการณ์ตอนใดเข้ามามากเป็นพิเศษ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, ๒๕๓๕ 

: ๓๗-๔๔) ได้แก่ 

 เหตุการณ์สมัยพระเจ้าราชาธิราช 

  ๑.ตอนพระยาน้อยทรงปลอบโยนตะละแม่ท้าวให้คลายความหึงหวง 

  ๒.ตอนพระยาน้อยรบกับสมิงมราหู และก าจัดสมิงมราหู 

  เหตุการณ์สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ 

  ๓.ตอนพระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงตอบปริศนาพระเจ้ากรุงจีน 

  ๔.ตอนตะละเจ้าท้าวสวรรคตและพระราชพิธีแย่งพระศพ  

จะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เพ่ิมเติมเข้ามาอยู่ในสมัยพระเจ้าราชาธิราช และสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ 

ท าให้โครงเรื่องหลักในฉบับตัวพิมพ์แตกต่างไปจากฉบับตัวเขียน นอกจากนี้ ผู้ศึกษา ได้ศึกษา

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเลขที่ ๔๙ ซึ่งเป็นฉบับที่ยอมรับกันว่ามีเนื้อหาครบสมบูรณ์ และฉบับตัวพิมพ์ที่

กรมศิลปากรช าระเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ ก็พบว่าทั้ง ๔ เหตุการณ์ข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์เพ่ิมเติมเข้ามาในวรรณกรรมอย่างเด่นชัด ดังที่สุรพงษ์ โสธนะเสถียร(๒๕๓๕)ได้เสนอไว้ แต่

งานศึกษาของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร เสนอเฉพาะตัวเลขเชิงปริมาณว่าเหตุการณ์ท่ีฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเข้า

มาในแต่ละตอนนั้น เพ่ิมเข้ามาจากราชาธิราชฉบับตัวเขียนกี่เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงจะเสนอ

ให้เห็นจริง ดังต่อไปนี้ 

๑.๑.๑ การเพ่ิมรายละเอียดตอนเปิดเรื่อง 

๑.๑.๒ การเพ่ิมและปรับเหตุการณ์ตอนปิดเรื่อง 



 ๑๓๘ 

 

 
 

๑.๑.๑ การเพิ่มรายละเอียดตอนเปิดเรื่อง 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนกับราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เปิดเรื่องคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ 

เปิดเรื่องด้วยวัตถุประสงค์ในการประพันธ์เรื่องราชาธิราชว่า เป็นพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ ที่ทรงให้เจ้าพระยาพระคลัง(หน)และคณะ แปลและเรียบเรียง

เรื่องราชาธิราชเป็นสยามภาษา เพราะฉบับของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทแปลกเปลี่ยนกับที่

ได้ทรงฟังสังเกตไว้แต่ก่อน อย่างไรก็ตาม ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ได้เพ่ิมรายละเอียดบางประการให้

แตกต่างไปจากฉบับตัวเขียน ดังความว่า 

ตารางที่ ๓๒ บทเปิดเร่ืองของราชาธิราชฉบบัตัวเขียนและฉบับตวัพิมพ์  
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

ศุภมัศดุ พระพุทธศักราช ๒๓๒๘ ปีมะเสง
นพศก สมเดจ์พระพุทธเจ้าอยู่หัว เสดจ์ออกณะ
พระธินั่งจักระพัตรพิมานในท่ ากลางเสนาพฤกธา
มาทราชกระวีมนตรีมุขะทังปวงเฝ้าทูลอองทุลีพระ
บาท จึ่งมีพระราชโองการมานพระบัลทูล โปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมตรัสว่าเรื่องราวราชาธิราช ซึ่ง
ฝาหรั่งมังฆ้องแปรรามัญภาษาเปนสยามภาษา
ถวายสมเดจ์พระอะนุชาธิราช กรมพระราชวังบวร
แปลกเปลี่ยนกับที่ได้ทรงฟังสังเกษไว้แต่ก่อน จึ่ง
ทรงพระราชด าริเรื่องทรงแปลงข้อความราชาธิราช
ภาษารามัญออกเปนสยามภาษาใหม่ ข้าพระพุทธิ
เจ้า พญาพระคลัง พญาอินอัคราช พระพิรมรัศมี 
พระศรีภูริย์ ข้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระปริหาร
เรียบเรียงตามเรื่องแลเรื่องราวพระเจ้าราชาธิราช
นั้นว่า... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑ มัด๑) 

ศุภมัศดุพระพุทธศักราช ๒๓๒๘ ปีมะเส็ง
นักษัตรสัปตศก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกยพระพุทธเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่
นั่ งจักรพรรดิพิมานในท่ามกลางเสนาพฤฒา
มาตย์ราชกระวีมนตรีมุขทั้งปวง เฝ้าฝ่าพระบาท
บงกชมาศยุคลพร้อมกัน ประดุจดวงดาราล้อม
พระจันทร์เทวบุตรบนนภากาศ จึ่งมีพระบรมราช
โองการมานพระบัณฑูรสุรสีหนาทด ารัสเหนือเกล้า
เหนือกระหม่อมสั่งว่าเรื่องราวราชาธิราชซึ่งท าศึก
กับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเป็นมหายุทธสงครามมีใน
พระราชพงศาวดารรามัญนั้น ที่แปลออกจากรามัญ
ภาษาเป็นสยามภาษาถวายสมเด็จพระอนุชาธิราช 
กรมพระราชวังบวรฯแปลกเปลี่ยนกับที่ได้ทรงฟัง
สังเกตไว้แต่ก่อน จึ่งทรงพระราชด าริดัดแปลง
ข้อความในเรื่องราชาธิราชที่ยังขาดเหลือค้างเกิน
อยู่นั้นให้เรียบเรียงขึ้นเสียใหม่ไว้เป็นสยามภาษา 
ด้ ว ย พ ร ะ ร า ช ห ฤ ทั ย ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ใ ห้ เ ป็ น
หิตานุหิตประโยชน์แก่พระบรมราชวงศานุวงศ์ ข้า
ทูลละอองธุลีพระบาทผู้น้อยผู้ใหญ่ฝ่ายทหารฝ่าย
พลเรือนจะได้สดับจ าไว้เป็นคติบ ารุงสติปัญญาไป
ภายหน้า ข้าพระพุทธเจ้า พระยาพระคลังหนึ่ง  



 ๑๓๙ 

 

 
 

ตารางที่ ๓๒ บทเปิดเร่ืองของราชาธิราชฉบับตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์ (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 พระยาอินทรอัคคะราชหนึ่ง พระภิรมรัศมีหนึ่ ง 
พระศรีภูริปรีชาหนึ่ง ข้าทูลละอองธุลีพระบาท
พร้อมกันทั้งสี่นาย ขอรับพระราชทานพระบรมราช
วโรกาสเรียบเรียงข้อความในเรื่องราชาธิราชโดย
กระแสพระราชบริหาร 

จั กด า เนิ นคว าม ใน เ รื่ อ ง ร า วพระ เจ้ า
ราชาธิราชนั้น กล่าวโดยลักษณะบุรพเหตุความ
เบื้องต้นเป็นสังเขปใจความว่า... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๓-๑๔) 

 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวของการแปล

วรรณกรรมให้เป็นสยามภาษา คือ รัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระด าริว่า “เรื่องราวราชาธิราช ซึ่งฝาหรั่งมัง

ฆ้องแปรรามัญภาษาเปนสยามภาษาถวายสมเดจ์พระอะนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรแปลกเปลี่ยน

กับที่ได้ทรงฟังสังเกษไว้แต่ก่อน” ส่วนราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในการแปลและ

เรียบเรียงเรื่องราชาธิราชอีกประการ คือ “ประสงค์จะให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พระบรมราชวงศา

นุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้น้อยผู้ใหญ่ฝ่ายทหารฝ่าย พลเรือนจะได้สดับจ าไว้เป็นคติบ ารุง

สติปัญญาไปภายหน้า” ผู้ศึกษามีความเห็นว่าค าว่า “จ าไว้เป็นคติบ ารุงสติปัญญา” น่าจะเป็นการปรับ

เพ่ือให้เรื่องราชาธิราชไม่ใช่เพียงเอกสารทางประวัติศาสตร์เช่นฉบับตัวเขียน แต่มุ่งให้วรรณกรรมเป็น

เรื่องบ ารุงสติปัญญาและให้ผู้อ่านได้ข้อคิดเตือนใจ  

๑.๑.๒ การเพิ่มและปรับเหตุการณ์ตอนปิดเรื่อง 

การปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนที่ส าคัญมากและเห็นได้ชัดเจน

ที่สุดในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ เพราะราชาธิราชฉบับตัวเขียนจบเรื่องด้วยล าดับของกษัตริย์และการ

สิ้นวงศ์ ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมเหตุการณ์ใหม่เข้ามา เพื่อปรับให้ราชาธิราชจบเรื่องด้วย

ความสุข กล่าวคือ เพ่ิมเติมเหตุการณ์ตอนที่ตะละเจ้าท้าวสิ้นพระชนม์และพิธีแย่งพระศพเพ่ือเป็นสิริ

มงคลแก่บ้านเมือง ดังความว่า 



 ๑๔๐ 

 

 
 

ตารางที่ ๓๓ การปิดเร่ืองในฉบบัตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์ 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
...แต่นั้นไปพระเจ้าธรรมเจดีย ก็ปกครองเมืองเปน
ยุติธรรม พระพุทธสาศนาก็รุ่งเรืองยิ่งนัก เสนาพ
ฤทธามาตย ราชปโรหิตไพร่ฟ้าประชากรทังปวง ก็
อยู่เย็นเปนศุขสืบมา แลขณะเมื่อพระเจ้าธรรมเจดีย
ได้เสวยราชสมบัดิ พระชันษาได้ ๔๕ ปีอยู่ในราช
สมบัตี ๓๐ ปี ก็สวรรคต เข้ากันเปนพระชนม ๗๕ ปี 
ลุศักราช ๙๗๙ ปี พระราชบุตรได้เสวยราชสมบัติ
ต่อ ๆ กันมา ๙ พระองคสิ้นพระวงษแล 

(เลขที่๔๙ เล่ม๒๑ มัด๓) 

. . .แต่นั้นไปพระเจ้าศรีศากยวงศ์ธรรมเจดีย์ก็
ครอบครองไพร่ฟ้าประชาราษฎรโดยยุติธรรม 
พระพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองยิ่งนัก อยู่มานางปทุมมาลี*

พระอัครมเหสีมีพระราชบุตรองค์หนึ่งที่พระชิวหา
นั้นเป็นปานด าทั้งสิ้น พระราชบิดามารดาแลพระ
ญาติวงศ์ทั้งปวงมีความโสมนัสยิ่งนัก พระเจ้าหง
สาวดีจึ่งให้นามพระราชบุตรว่ามังมณีนิล ลุศักราช 
๘๘๓ ปี 

ฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่ได้แจ้งก็มีพระทัยชื่น
ชม...สมเด็จตะละนางพระยาท้าวพระเจ้าย่าเอาไป
เลี้ยงไว้เป็นที่สนิทเสน่หานักจนพระราชกุมารเจริญ
พระพรรษาได้สิบสามปี 

อยู่มาตะละนางพระยาท้าวเสด็จทิวงคต 
พระชนมายุได้เจ็ดสิบเอ็ดปี อยู่ในราชสมบัติได้ห้า
สิบเอ็ดปี ลุศักราช ๘๙๖ ปี พระเจ้าหงสาวดีจึ่งสั่ง 
เสนาบดีให้ท าพระเมรุมาศโดยขนาดสูงใหญ่ใน
ท่ามกลางเมือง... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๔๓๗-๔๓๘) 

...พระเจ้าหงสาวดีจึ่งเสด็จด าเนินด้วยพระบาททรง
จับเชือกแล้วตั้งพระสัตยาธิษฐานว่าข้าพเจ้ามีความ
กตัญญูรู้พระคุณสมเด็จพระราชมารดาเลี้ยงจึ่งคิด
ท าการให้ลือปรากฏไปทุกพระนคร ขอคุณพระ
รัตนตรัยจงเป็นที่พึ่ง ถ้าบุญข้าพเจ้าจะวัฒนาสืบไป
แล้วขอให้ชิงพระศพสมเด็จพระราชมารดาจงได้มา
ดังใจคิดเถิด ครั้นตั้งพระสัตยาธิษฐานแล้วจึ่งตรัสสั่ง
ให้จับเชือกชักพร้อมกัน... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๔๓๙) 

                                                           
* ผู้ศึกษาสะกดตามต้นฉบับ แต่บางแห่งก็เรียกว่า “นางประทุมมาลี” 



 ๑๔๑ 

 

 
 

ตารางที่ ๓๓ การปิดเร่ืองในฉบับตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์ (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 คร้ันท าการพระศพเสร็จแล้วพระเจ้าหงสาว
ดีก็ทรงพระราชศรัทธาบริจาคทาน รักษาศีล บ ารุง
ราษฎรสมณชีพราหมณ์ทั่วขอบขัณฑเสมาให้อยู่เย็น
เป็นสุขหาภัยอันตรายมิได้  

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๔๔๐(จบเร่ือง)) 

 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนปิดเรื่องว่าหลังรัชสมัยของพระเจ้าธรรมเจดีย์  เมืองหงสาวดี

ยังมีกษัตริย์ปกครองมาอีก ๙ รัชสมัยจนสิ้นพระวงศ์ ซึ่งเป็นการเสนอตอนจบด้วยเรื่องที่ไม่เป็นสิริ

มงคล ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จึงปรับเหตุการณ์ตอนจบ ด้วยการเพ่ิมเติมเหตุการณ์อันเป็นสิริมงคล

เช่นพระราชพิธีแย่งพระศพตะละเจ้าท้าว ก่อนจะจบเรื่องว่าบ้านเมืองสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ร่มเย็น

เป็นสุข เหตุที่พระราชพิธีแย่งพระศพเป็นพระราชพิธีสิริมงคล เนื่องจากในวัฒนธรรมมอญถือว่าการ

เข้าร่วมงานศพเป็นสิริมงคลยิ่งกว่าการทอดกฐิน เพราะมีความเชื่อในเรื่องอานิสงส์แห่งการเผาศพ 

ส่งผลให้ผู้ที่เข้าร่วมงานเผาศพสมบูรณ์ไปด้วยมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ ได้ไปเกิดในพรหมโลก ไม่

ต้องตกอยู่ในอบายภูมิทั้ง ๔ คือ นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน นอกจากนี้ ในงานศพจะมี

พิธีกรรมที่ส าคัญมากอย่างหนึ่ง คือ “พิธีแย่งศพ” พิธีแย่งศพเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือแสดงความ

อาลัยรักและให้เกียรติแก่ผู้ตาย ชาวมอญในเมืองไทยไม่นิยมประกอบพิธีกรรมดังกล่าว แต่ชาวมอญใน

พม่าและชาวมอญที่อาศัยตามชายแดนถือว่าการแย่งศพเป็นสิริมงคล จึงจัดพิธีกรรมดังกล่าวให้กับผู้

ล่วงลับที่ประกอบคุณความดีและเป็นที่เคารพรักใคร่ของชาวมอญ (สุดารา สุจฉายา , ๒๕๕๑: 

๑๑๔,๑๑๖)  

สาเหตุที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ปรับเปลี่ยนรายละเอียดตอนจบเรื่อง นอกจากจะ

ปรับเพ่ือความเป็นสิริมงคลแล้ว น่าจะเป็นการปรับเพ่ือท าให้เป็นเรื่องอ่านบ ารุงปัญญา กล่าวคือ 

ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจะมีวิธีการเสนอแบบพงศาวดาร คือ บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดกับกษัตริย์

ในแต่ละสมัยตามล าดับเวลา โดยไม่ได้ค านึงว่าเรื่องจะต้องจบอย่างมีความสุข ดังนั้น ฉบับตัวเขียนจึง

เสนอตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หลังสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ ซึ่งมีกษัตริย์ครองราชย์สืบ

ต่อมาอีก ๙ พระองค์ และหลังจากนั้นคือสิ้นวงศ์ แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็น

เรื่องอ่านบ ารุงปัญญาที่มุ่งสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ผู้อ่าน จึงปรับเปลี่ยนเนื้อหา



 ๑๔๒ 

 

 
 

ตอนจบด้วยเรื่องที่เป็นสิริมงคลเพ่ือให้เรื่องราชาธิราชจบอย่างมีความสุข ซึ่งตอนจบในฉบับตัวพิมพ์ มี

อิทธิพลต่อราชาธิราชฉบับที่จัดพิมพ์ทุกฉบับตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๒๓ จนถึงฉบับปัจจุบัน คือ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑.๒ การเพิ่มโครงเรื่องย่อย 

การปรับเปลี่ยนโครงเรื่องย่อยในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มีความส าคัญมากเช่นเดียวกับการ

ปรับเปลี่ยนโครงเรื่องหลัก เพราะโครงเรื่องย่อยที่ฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมเข้ามานั้นท าให้เหตุการณ์สมัย

พระเจ้าราชาธิราชส าคัญมากกว่าเหตุการณ์สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ และยังท าให้เรื่องราชาธิราชเป็นที่

จดจ าของผู้อ่านในสังคมไทยอีกด้วย โครงเรื่องย่อยที่ฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติม ได้แก่  

  ๑.๒.๑ โครงเรื่องความขัดแย้งระหว่างพระยาน้อยกับสมิงมราหู 

  ๑.๒.๒ โครงเรื่องความขัดแย้งระหว่างชายหญิง 

๑.๒.๑ โครงเรื่องความขัดแย้งระหว่างพระยาน้อยกับสมิงมราหู 

ความขัดแย้งระหว่างพระยาน้อยกับสมิงมราหู เป็นเหตุการณ์สืบเนื่องมาจากพระ

มหาเทวีและสมิงมราหูร่วมมือกันก่อกบฏเพ่ือหวังราชสมบัติ คนทั้งสองจึงมุ่งท าร้ายพระยาน้อยอยู่

บ่อยครั้ง จนพระองค์เสด็จหนีออกมาจากเมืองพะโคไปเตรียมทัพที่เมืองตะเกิง ด้วยหวังจะกลับมา

เมืองพะโคอีกครั้งพร้อมกับปราบปรามกบฏ  

ศึกระหว่างพระยาน้อยกับสมิงมราหู นับเป็นเหตุการณ์ส าคัญก่อนพระยาน้อยจะขึ้น

ครองราชย์ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่เสนอเหตุการณ์ตอนพระยาน้อยรบกับสมิงมราหู แต่ราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์ให้ความส าคัญแก่ตอนดังกล่าว ด้วยการเสนอเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนที่พระยาน้อยประทับ

อยู่ในเมืองตะเกิง จนกระทั่งพระองค์ทรงยกกองทัพกลับมาเมืองพะโคเพ่ือรบกับสมิงมราหู เหตุการณ์

ความขัดแย้งระหว่างพระยาน้อยกับสมิงมราหูประกอบด้วยหลายเหตุการณ์ ผู้ศึกษาจะขอเสนอให้เห็น

เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจ าแนกเหตุการณ์ตามสาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

ความขัดแย้ง  
๑.สมิงมราหูกบฏ และหวังก าจัดพระยาน้อย  

ผลลัพธ์จากความขัดแย้ง 
๒.พระยาน้อยจ าต้องเสด็จออกจากเมืองพะโค 
๓.พระยาน้อยจ าต้องท าสงครามกับสมิงมราหู 



 ๑๔๓ 

 

 
 

๔.พระยาน้อยทรงไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าอู่ (ก่อนพระเจ้าอู่สวรรคต) 
๕.พระเจ้าอู่ทรงชิงชังพระยาน้อยมากยิ่งขึ้น เพราะทรงคิดว่าการที่พระยาน้อยเสด็จออกจากเมือง

พะโคไปเตรียมกองทัพที่เมืองตะเกิง คือการก่อกบฏ 
๖.พระยาน้อยทรงพระโกรธสมิงมราหูเป็นอย่างมาก และลงโทษประหารชีวิต 

ความขัดแย้งและผลลัพธ์ของความขัดแย้งข้างต้น ทั้งราชาธิราชฉบับตัวเขียนและ

ฉบับตัวพิมพ์ต่างเสนอเหตุการณ์หลักส าคัญเหมือนกัน คือสมิงมราหูก่อกบฏ และเหตุการณ์สงคราม

ระหว่างพระยาน้อยกับสมิงมราหู แต่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ปรากฏเหตุการณ์ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของ

ความขัดแย้งในข้อที่ ๕ และ ข้อที่ ๖ ตามท่ีผู้ศึกษาแสดงไว้ข้างต้น ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอ

เหตุการณ์ข้อที่ ๕ และ ๖ เพ่ิมเติม เพื่อแสดงอารมณ์ชิงชังที่พระเจ้าอู่ทรงมีต่อพระยาน้อยในเหตุการณ์

ตอนพระเจ้าอู่ทรงสั่งเสียก่อนสวรรคต ก่อนที่เรื่องจะด าเนินถึงเหตุการณ์หลัก คือ สงครามระหว่าง

พระยาน้อยกับสมิงมราหู และเพ่ิมเติมเหตุการณ์ตอนพระยาน้อยทรงจับตัวสมิงมราหูได้ เพ่ือแสดง

อารมณ์โกรธที่พระยาน้อยทรงมีต่อสมิงมราหู ดังตัวอย่างจากตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๓๔ เหตุการณ์ตอนพระเจ้าอู่ทรงสั่งเสียก่อนสวรรคต 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
 

 
 
 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 

...สมเด็จพระเจ้าช้างเผือกครั้นพระโรคก าเริบหนัก
ขึ้นมา รู้พระองค์ว่าจะไม่รอดแล้ว จึ่งตรัสเรียกพระ
มหาเทวีพระเจ้าพี่นางเธอเข้ามาสั่งว่าคร้ังนี้ข้าจะถึง
กาลเป็นแท้ ด้วยความเจ็บทั่วสรรพางค์กาย ข้าจะ
ลาพี่ไปก่อนแล้ว แต่วิตกอยู่ด้วยราชสมบัตินี้ ข้าได้
ปลงใจไว้แก่พ่อขวัญเมือง พ่อขวัญเมืองก็มาดับสูญ
ไปเสียก่อน ถ้าข้าหาบุญไม่แล้วพี่เห็นผู้ใดสมควรก็
จงยกตั้งแต่งขึ้นตามชอบใจ ถ้าไม่เห็นผู้ใดสมควร
แล้ว พี่จงครอบครองเทอญ จะได้บ ารุงญาติวงศ์ไพร่
ฟ้าประชาราษฎร สมณชีพราหมณ์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
ทั่วกัน แต่อ้ายพระยาน้อยนั้นในมันห้าวหาญหยาบ
ช้านัก จะให้มันครองราชสมบัติมิได้ คนทั้งปวงจะ
เดือดร้อน ถ้าพี่จะเลี้ยงมันก็เอามาเลี้ยงไว้ใกล้  ๆ 
อย่าให้มันอยู่ไกล ถ้าไม่เลี้ยงก็ตัดรอนก าลังมันเสีย 
อย่าให้มันคิดการใหญ่ได้ แต่อย่าฆ่ามันเสียเลยด้วย
มัน 



 ๑๔๔ 

 

 
 

ตารางที่ ๓๔ เหตุการณ์ตอนพระเจ้าอู่ทรงสั่งเสียก่อนสวรรคต (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
 เกิดมาเป็นลูกเป็นหลานแล้วคนทั้งปวงจะนินทาได้

... 
(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๔๔) 

 

ตัวอย่างข้างต้น ราชาธิราชฉบับตัวเขียนมุ่งเสนอเหตุการณ์สงครามทันที โดยไม่

กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนพระเจ้าอู่สวรรคต ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้าอู่

ทรงสั่งเสียก่อนพระองค์สวรรคต ก่อนที่เรื่องจะด าเนินถึงเหตุการณ์สงคราม ในตอนที่พระยาน้อยทรง

ท าสงครามกับสมิงมราหู เพ่ือเพ่ิมความขัดแย้งให้เข้มข้นมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างอารมณ์

สะเทือนใจให้กับผู้อ่าน เพราะท าให้เห็นว่าพระยาน้อยทรงมีอุปสรรครอบด้านก่อนขึ้นครองราชย์ ไม่

ว่าจะมาจากสมิงมราหู หรือแม้แต่พระราชบิดาของพระองค์เองที่ไม่ทรงสนับสนุนให้พระองค์

สืบราชสมบัติ 

นอกจากเหตุการณ์ตอนพระเจ้าอู่ทรงสั่งเสียก่อนสวรรคตแล้ ว ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์ยังเพ่ิมเติมรายละเอียดเหตุการณ์ตอนที่พระยาน้อยทรงให้ทหารไปตามจับตัวสมิงมราหู พระ

มหาเทวีและตะละแม่ศรี เพ่ือแสดงให้เห็นอารมณ์ของตัวละครส าคัญเช่นพระยาน้อยอย่างชัดเจน ดังนี้  

ตารางที่ ๓๕ เหตุการณ์ตอนพระยาน้อยทรงท าสงครามชนะสมงิมราหูและสั่งให้ทหารตามจับตวัสมิงมราหู 
พระมหาเทวีและตะละแม่ศรี 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

...กองทับพญาน้อยกับกองทับสมิงมะราหูปะทะกัน
เข้า ฝ่ายนายทับนายกองรี้พลข้างสมิงมะราหู       
เหนพญาน้อยก็มิได้รบพุ่ง หนีไปเข้าด้วยพญาน้อย
สิ้น...ขะณะนั้นพญาน้อยจึ่งสั่งทะหารให้ยกไปตาม
จับ สมิงมะราหูมะหาเทวีกับตะละแมศรี ทะหานไป
ทันต าบลบ้านกะยางตีน จับมะหาเทวี สมิงมะราหู 
กับตะละแมศรีเข้ามาถวายพญาน้อย ๆ จึ่งให้ท า
พิทธีปะถมกันเหยียบตีนขะณะแลเอาสมิงมะราหู
เข้าไว้ใต้เกย...สั่งทะหารให้เอาสมิงมะราหูไปฆ่าสับ
เสียให้ละเอียดอย่าให้กากลืนแค้น... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๘ มัด๑) 

...กองทัพพระยาน้อยกับกองทัพสมิงมราหูปะทะกัน
เข้า ฝ่ายนายทัพนายกองรี้พลทหารข้างสมิงมราหู
นั้น ครั้นเห็นพระยาน้อยเสด็จทรงช้างพระที่นั่งอยู่
ท่ามกลางพลดูงามราวกับสมเด็จอมรินทร์ ต่างคนก็
กลัวพระเดชานุภาพมิได้คิดรบพุ่ง ชวนกันทิ้งเคร่ือง
ศัตราวุธเสีย หนีไปเข้าด้วยกองทัพพระยาน้อยสิ้น... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๔๗) 

(หลังจากพระยาน้อยทรงยกทัพเข้าเมืองพะโคได้
แล้วทรงสั่งทหารให้ตามจับตัวสมิงมราหู) 

 



 ๑๔๕ 

 

 
 

ตารางที่ ๓๕ เหตุการณ์ตอนพระยาน้อยทรงท าสงครามชนะสมิงมราหูและสั่งให้ทหารตามจับตัวสมิงมราหู 
พระมหาเทวีและตะละแม่ศรี (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
 ...จึ่งตรัสสั่งทแกล้วทหารให้ยกไปจับสมิงมราหูกับ

พระมหาเทวีแลตะละแม่ศรี ตรัสก าชับว่าถ้าตามไป
ทันมันจวนตัวเข้าจะสู้รบประการใด จงช่วยกันจับ
เป็นมาให้จงได้ เราจะดูหน้ามันอย่าเพ่อท าให้บอบ
ช้ า ถ้ามันกินยาพิษตายฤๅเชือดคอตายก็จงเอาผีมา
ให้เราจงได้... 

ฝ่ายทแกล้วทหารซึ่งไปจับสมิงมราหูนั้นตาม
ไปทัน ณ ต าบลบ้านกะยางตีน จึ่งขับม้ารายล้อมไว้
แน่นหนา... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๔๙-๑๕๐) 
(ทหารจับตัวสมิงมราหู พระมหาเทวีและตะละแม่

ศรีกลับมาได้ พระยาน้อยจึงทรงให้คุมตัวมาสนทนา
รายบุคคลก่อนจะลงโทษ) 

ฝ่ายสมิงมราหูพระมหาเทวีตะละแม่ศรีนั้นพิ
เหลือบเห็นพระยาน้อยก็ให้สะดุ้งเสียวสั่นไปทั้งกาย 
เกรงกลัวพระเดชานุภาพพระยาน้อยยิ่งนัก...แล้วจึ่ง
ตรัสสั่งให้เอาตัวสมิงมราหูเข้ามา กระทืบพระบาท
ตวาดถามว่ามึงเป็นผู้ใหญ่เหตุไฉนจึ่งคิดประทุษร้าย
ต่อกู... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๕๑) 
พระยาน้อยได้ฟังก็ทรงพระพิโรธ ตรัสตวาด

ว่าซึ่งมึงจะขอชีวิตอยู่นั้น มึงจะคอยเอาชีวิตกูฤๅ กู
ได้เห็นใจมึงแล้วมาแต่หลังนั้นเมื่อกระท าสัตย์กิน
เลือดในอกกัน มึงก็แต่งกลอุบายล่อลวง มิได้
ซื่อสัตย์กลับคิดร้าย... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๕๑) 
พระยาน้อยจึ่งตรัสสั่งให้กระท าพิธีปฐม

กรรม เหยียบดินชนะตามโบราณราชประเพณีซึ่งมี
ชัยช านะศึก ฝ่ายขุนนางผู้รับสั่งก็ถวายบังคมลาออก
มาให้จัดการพระราชพิธีตามต ารับ 



 ๑๔๖ 

 

 
 

ตารางที่ ๓๕ เหตุการณ์ตอนพระยาน้อยทรงท าสงครามชนะสมิงมราหูและสั่งให้ทหารตามจับตัวสมิงมราหู 
พระมหาเทวีและตะละแม่ศรี (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
 ...เสร็จแล้วพระยาน้อยจึ่งตรัสสั่งทหารให้เอาสมิงม

ราหูไปฆ่า สับให้เนื้อละเอียดมิให้กากลืนแค้น... 
(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๕๒) 

 

ตัวอย่างข้างต้น ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอว่ากองทัพพระยาน้อยรบกับกองทัพ

สมิงมราหู แต่ทหารของสมิงมราหูเกรงกลัวพระยาน้อยจึงหนีไปเสียก่อน ขณะที่ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์เพ่ิมเติมเหตุการณ์ตอนพระยาน้อยทรงมีรับสั่งให้ทหารติดตามไปจับตัวสมิงมราหู พระมหาเทวี 

และตะละแม่ศรีกลับมา เพ่ือแสดงให้เห็นผลลัพธ์จากการก่อกบฏอย่างชัดเจน เนื่องจากสมิงมราหูเป็น

ตัวการส าคัญที่ท าให้พระยาน้อยต้องเสด็จหนีไปเมืองตะเกิง และได้รับความทุกข์ยากทั้งกายและใจ 

ดังนั้น การเพ่ิมเติมเหตุการณ์ดังกล่าว จึงน าเรื่องไปสู่ความตึงเครียดครั้งสุดท้าย ก่อนที่สถานการณ์จะ

คลี่คลายหลังจากพระยาน้อยรับสั่งให้ประหารสมิงมราหู 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมความขัดแย้งระหว่างพระยาน้อย

กับสมิงมราหูให้รุนแรงมากขึ้นเข้ามาในเหตุการณ์หลัก เพ่ือทวีความขัดแย้งและสร้างความระทึกใจ

ให้กับผู้อ่านก่อนที่เรื่องจะคลี่คลายลง การเพ่ิมเติมเหตุการณ์ดังกล่าวในฉบับตัวพิมพ์ส่งผลให้เรื่อง

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์แตกต่างไปจากฉบับตัวเขียนอย่างชัดเจน  

๑.๒.๒ โครงเรื่องความขัดแย้งระหว่างชายหญิง 
ความขัดแย้งระหว่างชายหญิง เป็นความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับ   

ตะละแม่ท้าว สืบเนื่องมาจากพระเจ้าราชาธิราชทรงรับเม้ยมะนิกเข้าวัง และแต่งตั้งให้เป็นมเหสีฝ่าย

ซ้าย เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ตะละแม่ท้าวทรงหึงหวงและไม่พอพระทัยเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังท าให้

พระนางต้องผิดใจกับพระเจ้าราชาธิราช สามารถสรุปความขัดแย้งและผลลัพธ์ของเหตุการณ์ได้ ดังนี้ 

ความขัดแย้ง 
๑.พระเจ้าราชาธิราชทรงพาเม้ยมะนิกเข้าวัง 
๒.พระเจ้าราชาธิราชทรงแต่งตั้งให้เม้ยมะนิกเป็นมเหสีฝ่ายซ้าย 
๓.ตะละแม่ท้าวไม่ได้เสด็จเข้าร่วมพระราชพิธีราชาภิเษกของพระยาน้อย เนื่องจากพระองค์ทรงหึง

หวงและน้อยพระทัย เพราะพระเจ้าราชาธิราชทรงให้ความส าคัญกับเม้ยมะนิก 



 ๑๔๗ 

 

 
 

ผลลัพธ์จากความขัดแย้ง 
๔.พระเจ้าราชาธิราชทรงหมดรักตะละแม่ท้าว และมีพระราชด าริจะไม่เสด็จไปพระราชทานเพลิง

พระศพตะละแม่ท้าว  

ความขัดแย้งและผลลัพธ์ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับ

ตะละแม่ท้าวดังที่เสนอข้างต้น ในราชาธิราชฉบับตัวเขียนปรากฏเฉพาะเหตุการณ์ในข้อ ๓ เท่านั้น 

ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมเหตุการณ์ข้อ ๑ ๒ และ ๔ ท าให้โครงเรื่องย่อยที่เกี่ยวข้องกับ

ความสัมพันธ์ชายหญิงได้รับการขยายความมากกว่าการบอกเล่าเหตุการณ์แบบธรรมดา  ดังตัวอย่าง

จากตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๓๖ เหตุการณ์ตอนพระยาน้อยทรงให้คนไปรับเม้ยมะนิกเข้าวัง 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

…ให้เปนอ ามาตย์ทินมะนีกรอด ให้กินเมืองเสียง
เปนที่ปฤกษาราชการ แล้วพญาน้อยจึ่งสั่งให้แต่ง
การถวายพระเพลีง พระราชบิดาต าบลเนีนเขา
เมืองพะโค ตามหย่างประเพณีย์พระมะหากระษัต
ราธิราชเจ้าแต่ก่อน แล้วให้เชีญเอาพระอัถิไปก่อ
พระเจดียถานบันจะพระอัถิไว้รีมพระธาตุกลอมป
ลอน ขะณะนั้นพระสังฆราชาวัดปรานตองอู กับ
พระสงฆ์ ๕ คะณะ...ตั้งการพระราชพิทธีเสียก่อนจึ่ง
เปนสวัสดิมงคล... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๘ มัด๑) 

ครั้นเสร็จการปลงพระบรมศพแล้ว พระยา
น้อยก็ทรงพระด าริถึงนางเม้ยมะนิกรูปงามซึ่งฝาก
พระยาอินทโยธาไว้ ณ เมืองตะเกิง ครั้นจะรับมา
ด้ ว ย เ มื่ อ เ ส ด็ จ ด า เนิ น กอ งทั พนั้ น ก็ เ ก ร ง จ ะ
ระหกระเหิน เพราะไม่รู้แน่ว่าจะได้เมืองฤๅมิได้ อนึ่ง
แม้นมีชัยช านะข้าศึกได้เมืองแล้ว ครั้นจะรับเข้าไป
ด้วยก็กลัวจะเกิดหึงหวงกันกับตะละแม่ท้าวจะได้
ความอัปยศ ครั้งนี้ก็ได้ปลอบโยนตะละแม่ท้าวให้
คลายความขึ้งเคียด แลถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เสร็จแล้วควรจะให้ไปรับมา จึ่งตรัสสั่งพ่อมอญพระ
พี่เลี้ยงให้คุมเฒ่าแก่ชาวแม่พระสนมทั้งปวงลงเรือ
พระที่นั่งเก๋งทองไปรับนางเม้ยมะนิก… 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๖๐) 

...แต่ขบวนแห่อย่างธรรมเนียมแต่ก่อนนั้นมิได้โปรด
สั่งให้กระท า เกรงคนทั้งปวงจะครหาได้เพราะเม้ย
มะนิกมิใช่สาวบริสุทธิ์พรหมจารีแท้ เป็นแต่ภรรยา
ของผู้อ่ืนไปแย่งชิงมา จึ่งโปรดให้ไปรับมาเงียบ ๆ 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๖๑) 
ขณะนั้นพระสังฆราชาคณะกับพระสงฆ์ห้า

สิบแปดรูปผู้รู้ไตรปิฎกคิดการปรึกษากันแล้ว จึ่งเข้า 



 ๑๔๘ 

 

 
 

ตารางที่ ๓๖ เหตุการณ์ตอนพระยาน้อยทรงให้คนไปรับเม้ยมะนิกเข้าวัง (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
 มาถวายพระพรพระยาน้อยว่าอันประเพณีพระมหา

กษัตราธิราชเจ้าแต่ก่อน...ตั้งการพิธีภิเษกก่อนจึ่ง
เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๖๒) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นเหตุการณ์ส าคัญที่ไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวเขียน แต่

ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญประการแรกที่สร้างความ

ขัดแย้งระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับตะละแม่ท้าว เนื่องจากกระตุ้นให้ตะละแม่ท้าวทรงเกิดอารมณ์หึง

หวงพระยาน้อย เพราะพระยาน้อยทรงให้ความส าคัญกับเม้ยมะนิกเป็นอย่างมากถึงกับทรงมีรับสั่งให้

คนไปรับมาจากเมืองตะเกิง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ตอนเม้ยมะนิกเข้าวังเป็นเพียงเหตุการณ์เริ่มแรก

ที่สร้างความขัดแย้ง เนื่องจากยังปรากฏอีกเหตุการณ์ คือ ตอนตะละแม่ท้าวไม่ได้เสด็จเข้าร่วมพระราช

พิธีราชาภิเษก เหตุการณ์นี้ท าให้พระยาน้อยทรงผิดพระทัยกับตะละแม่ท้าวรุนแรงมากขึ้น จนพระองค์

ทรงหมดรักตะละแม่ท้าวในที่สุด ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๓๗ เหตุการณ์ตอนตะละแม่ท้าวไม่ได้เสด็จเข้าร่วมพระราชพิธีราชาภิเษกพระยาน้อย 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

...ขะณะนั้นฝ่ายตะละแมท้าวมีความเดียดฉันเม้ย
มะณิก ด้วยความริศยาหึงหวงคิดว่าซึ่งจะไปนั่งร่วม
ที่เคร่ืองกับอิเม้ยมะณิก เจ้าน้ ามันเมืองตะเกีงนั้นได้
ความอัปะหยดนัก น้อยพระไทมิได้เสดจ์มา ภอ
ถึงฤกษก าหนดการพระราชพิทธี แล้วพญาน้อย
คอยตะละแมท้าวไม่เหนเสดจ์มาก็เคืองพระไทย แต่
เม้ยมะณิกนั้นมาทันฤกษพระราชพิทธี... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๘ มัด๑) 

ฝ่ายตะละแม่ท้าวมีความเดียดฉันท์เม้ยมะนิ
กด้วยความริษยาหึงหวงทรงพระด าริว่าเราไม่รู้เลย
ว่าพระสามีจะรักใคร่อีเม้ยมะนิกถึงเพียงนี้ คิดว่าจะ
รักโดยฉันว่ารูปงาม จะปลูกเลี้ยงเป็นนางสนม
เท่านั้น นี่จะอภิเษกเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายให้คู่เคียงกับ
เรา...ซึ่งจะไปนั่งร่วมที่เคียงกันกับอีเม้ยมะนิกลูก
ไพร่ เจ้าแป้งน้ ามันเมืองตะเกิงนั้น อายแก่เสนา
พฤฒามาตย์ทั้งปวงได้ความอัปยศนัก มิได้เป็นอัคร
มเหสีก็แล้วไปเถิด ตะละแม่ท้าวนึกมานะน้อย
พระทัยก็มิได้เสด็จมา พอจวนใกล้พระฤกษ์พระยา
น้อยมิได้เห็นตะละแม่ท้าวออกมาก็สะดุ้งพระทัย
เกรงตะละแม่ท้าวจะท ายศอย่างหึงหวง...จึ่งตรัสสั่ง
เฒ่าแก่สาวใช้ให้ไปเชิญออกมาโดยเร็ว... 



 ๑๔๙ 

 

 
 

ตารางที่ ๓๗ เหตุการณ์ตอนตะละแม่ท้าวไม่ได้เสด็จเข้าร่วมพระราชพิธีราชาภิเษกพระยาน้อย (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 พระยาน้อย...จึ่งตรัสสั่งเฒ่าแก่แต่เบา ๆ ให้
ไปแจ้งความแก่พระมารดาตะละแม่ท้าว ให้พระ
มารดาไปช่วยปลอบโลมพาตัวตะละแม่ท้าวมาจงได้
... 

ฝ่ายนางมหาจันทเทวีพระมารดาตะละแม่
ท้าว...เห็นตะละแม่ท้าวกอดพ่อลาวแก่นท้าวนิ่งอยู่
ก็โกรธ จึ่งตรัสว่านี่จะไว้ยศไว้อย่างไปถึงไหน มี
รับสั่งให้มาเตือนว่าจวนฤกษ์แล้วก็ยังมิไป ไม่รักเป็น
เอกจะรักเป็นโทแลกระมัง ลูกอะไรแสนงอนสอน
ยากเช่นนี้...พระยาน้อยก็ทรงพระโกรธเป็นก าลัง 
พระเสโทไหลลงโซมพระพักตร์ทรงพระด าริว่าได้ท า
ดีมาแต่ต้นแล้วจ าจะต้องท าไปจนตลอดให้ญาติวงศ์
เห็นว่าใจดีสักหน่อย จึ่งให้หามุอายลาวแม่นมเข้ามา
ตรัสว่าตะละแม่ท้าวนี้ถือตัวยิ่งนัก ข้าตามใจเขา เขา
ไม่ตามใจข้า ข้าง้อเขา เขายิ่งงอน งอนจนเกินงาม 
แม่ช่วยไปเตือนให้ครบสามคร้ังเสียหน่อยเถิด... 

...พอประจวบพระฤกษ์ก าหนดการพระราช
พิธีภิเษกแล้ว พระยาน้อยคอยตะละแม่ท้าวอยู่ไม่
เห็นเสด็จมาก็ทรงพระโกรธยิ่งนัก แม่เม้ยมะนิกนั้น
มาทันฤกษ์พระราชพิธี... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๖๓-๑๖๕) 

 

ตัวอย่างข้างต้น ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอว่าตะละแม่ท้าวทรงรู้สึกหึงหวงและไม่

สบายพระทัยที่ต้องร่วมพระราชพิธีกับเม้ยมะนิก จึงไม่ได้เสด็จเข้าร่วมพระราชพิธีราชาภิเษก ขณะที่

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมเหตุการณ์ ตั้งแต่ตอนพระยาน้อยทรงให้คนไปตามตะละแม่ท้าวมาเข้า

ร่วมพระราชพิธี จนถึงตอนที่ตะละแม่ท้าวทรงมีอารมณ์หึงหวงและถือทิฐิจนเสด็จมาไม่ทันเข้าร่วมพระ

ราชพิธีราชาภิเษก เพราะทรงทราบว่าพระยาน้อยทรงแต่งตั้งให้เม้ยมะนิกเป็น “มเหสีฝ่ายซ้าย” การ

แต่งตั้งให้เม้ยมะนิกเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายนั้นเป็นเหตุการณ์ส าคัญที่สร้างความขัดแย้งระหว่างพระเจ้า

ราชาธิราชกับตะละแม่ท้าวให้รุนแรงมากยิ่งขึ้น  



 ๑๕๐ 

 

 
 

ผลลัพธ์จากความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับตะละแม่ท้าว จากการที่  

ตะละแม่ท้าวไม่ได้เสด็จมาเข้าร่วมพระราชพิธีราชาภิเษก ส่งผลให้พระเจ้าราชาธิราชทรงเริ่มหมดรัก 

ขณะเดียวกันประกอบกับการที่พระเจ้าราชาธิราชทรงหลงเม้ยมะนิกมาก ดังนั้น เมื่อพระองค์ทรง

ทราบว่าตะละแม่ท้าวเสวยยาพิษปลงพระชนม์พระองค์เอง พระเจ้าราชาธิราชจึงมีพระราชด าริจะไม่

เสด็จไปพระราชทานเพลิงพระศพตะละแม่ท้าว แต่เพราะทรง เห็นด้วยกับค าพูดของเม้ยมะนิก 

ท้ายที่สุดพระองค์จึงเสด็จไป ดังนี้ 

ตารางที่ ๓๘ พระเจา้ราชาธิราชทรงยอมเสด็จไปพระราชพิธพีระราชทานเพลงิพระศพตะละแมท่้าว 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

...พระเจ้าราชาธิราชแจ้งว่าตะละแมท้าวกินอยา
ตายแล้วก็มิได้อาไล จึ่งสั่งให้เสนาบดีกระท าตาม
ประเพณีพระอัคมะเหษี...(ต่อไปเป็นตอนก าเนิด   
มังรายกะยอฉะวา) 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๔ มัด๒) 

...ครั้นสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชแจ้งว่าตะละแม่ท้าว
เสวยยาพิษดับสูญเสียแล้วก็มิได้ทรงพระอาลัย ด้วย
กฤตยาคุณมนต์ของเม้ยมะนิกเข้าครอบง าพระ
สันดานอยู่นานแล้ว ให้เหนื่อยหน่ายชิงชังในตะละ
แม่ท้าว จึ่งตรัสสั่งให้เสนาบดีกระท าเมรุซึ่งจะปลง
พระศพตามประเพณีสมควรแก่ศักดิ์พระราชบุตรี
หลวง...ครั้นถึงวันค ารบก าหนดซึ่งจะถวายเพลิงนั้น 
จึ่งตรัสแก่นางปิยราชเทวีอัครมเหสีว่าตะละแม่ท้าว
นี้เราแค้นใจยังมิหาย คิดจะไม่เผาผีแล้ว แต่เกรง
พระวงศานุวงศ์ ขุนนางทั้งปวงจะนินทาได้ ยังตรอง
มิตกชั่งใจอยู่ 

นางปิยราช เทวี อัครม เหสี จึ่ งทู ลว่ าซึ่ ง
พระองค์จะไม่เสด็จไปพระราชทานเพลิงนั้นมิชอบ 
พระวงศานุวงศ์จะติเตียนได้ อนึ่งคนทั้งปวงจะ
กล่าวโทษข้าพเจ้าว่าท าเสน่ห์เวทมนตร์ให้พระองค์
หลงจนชิงชังตะละแม่ท้าวพระมเหสี เดิม แต่
สิ้นพระชนม์แล้วยังมิเสด็จไปเยือนพระศพ ขอเชิญ
พระองค์เสด็จไปพระราชทานเพลิงเถิด ความนินทา
จึ่งจะไม่มีแก่พระองค์แลข้าพเจ้า สมเด็จพระเจ้า
ราชาธิราชได้ทรงฟังก็เห็นด้วย... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๘๓-๒๘๔) 
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ตัวอย่างข้างต้น ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอว่าหลังจากที่พระเจ้าราชาธิราชทรง

ทราบว่าตะละแม่ท้าวสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงมีรับสั่งให้เสนาบดีจัดพระราชพิธีตามสมควรแก่ฐานะ

พระมเหสี ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์กล่าวเพ่ิมเติมว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงไม่โปรดที่จะเสด็จไป

พระราชทานเพลิงพระศพ เนื่องจากทรงชิงชังและหมดรักตะละแม่ท้าวแล้ว แต่เพราะเม้ยมะนิกทูล

เตือน พระองค์จึงเปลี่ยนพระทัย จะเห็นว่าฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเหตุการณ์ดังกล่าว เพ่ือแสดงให้เห็นความ

ขัดแย้งระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับตะละแม่ท้าวอย่างชัดเจน โดยมีเม้ยมะนิกเป็นตัวละครที่ช่วยเร่ง

ความขัดแย้ง และสร้างความขัดแย้งให้รุนแรงมากขึ้น  

การที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมโครงเรื่องย่อยเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง

พระเจ้าราชาธิราชกับตะละแม่ท้าว โดยมีเม้ยมะนิกเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง ท าให้เห็นว่าฉบับ

ตัวพิมพ์เสนอเปลี่ยนแปลงไปจากฉบับตัวเขียนอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากโครงเรื่องย่อยดังกล่าวไม่

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สงคราม แต่ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศของเรื่องให้กลายเป็นเรื่องราวความรักความ

หึงหวงระหว่างชายหญิง นอกจากนี้ โครงเรื่องย่อยดังกล่าวยังเป็นโครงเรื่องที่สร้างความประทับใจ

และเป็นที่จดจ าของผู้อ่านมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์สงครามอีกด้วย  

จากการศึกษาการปรับเปลี่ยนด้านโครงเรื่องในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์พบการปรับเปลี่ยน   

๒ ประเด็น ได้แก่ การปรับโครงเรื่องหลัก และการเพ่ิมโครงเรื่องย่อย การปรับเปลี่ยนโครงเรื่องทั้งสอง

ประเด็นดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ได้เสนอเรื่องตามฉบับตัวเขียนทุกประการ 

แต่มีการปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์ในการประพันธ์ โดยเฉพาะการเพ่ิมเติมความขัดแย้งระหว่า งชาย

หญิง และการปรับให้เรื่องจบลงด้วยความสุข ส่งผลให้เหตุการณ์ในวรรณกรรมแตกต่างไปจาก

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนอย่างชัดเจน  

๒.การปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร 

ตัวละคร เป็นองค์ประกอบของเรื่องเล่า การปรับเปลี่ยนด้านตัวละครจึงเป็นวิธีการที่ท าให้ตัว

ละครมีบทบาทแตกต่างออกไป อีกทั้งส่งผลให้ตัวละครมีชีวิตจิตใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังท าให้

อารมณ์ของเรื่องเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ปรับเปลี่ยนด้าน

ตัวละคร ดังนี้ 

๒.๑ การให้ภูมิหลังตัวละคร 

๒.๒ การเพ่ิมบทบาทตัวละคร 
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๒.๓ การเพ่ิมการพรรณนาลักษณะภายนอก 

๒.๑ การให้ภูมิหลังตัวละคร 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิหลังหรือความเป็นมาของตัวละคร แต่

จะมุ่งเสนอเฉพาะเรื่องส าคัญ คือสงครามระหว่างมอญกับพม่าเท่านั้น ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์

เพ่ิมเติมรายละเอียดภูมิหลังตัวละคร ได้แก่ การเพ่ิมภูมิหลังของมังรายกะยอฉะวาในตอนที่ชาวบ้าน

มอญและพม่าวิวาทเรื่องบ่อน้ าดิน เพ่ือให้ทราบสาเหตุที่มังรายกะยอฉะวาทรงเกลียดชังมอญ ดัง

ตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๓๙ สาเหตุที่มังรายกะยอฉะวาทรงเกลียดชงัมอญ 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

แลมังรายกะยอฉะวามีชลมายุศม์ได้ญี่สิบสองขวบ 
หัวเมืองปลายแดนฝ่ายมอรกับพะม่าต่อกัน วิวาศชิง
กันตักน้ ามันดิน รู้ไปถึงมังรายกะยอฉะวา ๆ จึ่งถาม
พี่เลี้ยงว่าบ่อน้ ามันดินนั้น เดีมขึ้นข้างไหนเปนประ
การใด พี่เลี้ยงจึ่งทูลว่าเดีมน้ ามันดินขึ้นแก่กรุงอังวะ
ก่อน ครั้งสมเดจ์พระราชบิดาพระองค์กระท าสัจ
ร่วมกันกับด้วยพระเจ้าหงษาวะดี แบ่งเขดแคว้นต่อ
กัน จึ่งแบ่งน้ ามันดินไปด้วยกึ่งหนึ่ง ฝ่ายมอรจึ่ง
ขึ้นมาตักน้ ามัน บ้านเมืองพรมแดนตักน้ ามันดินจึ่ง
ได้วิวาศกันฉะนี้ มังรายกะยอฉะวาแจ้งดั่งนั้นก็โกรธ
จึ่งจัดแจ้งพลทะหารมาตีบ้านเมืองพรมแดนนั้นเสีย 
ก็ห้ามน้ ามันดินไว้หมีให้มอรตัก 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๔ มัด๒)  

ครั้นมังรายกะยอฉะวามีชนมายุได้ยี่สิบสอง
พรรษาแล้ว เมื่อจะเกิดก่อการสงคราม หัวเมือง
ปลายแดนฝ่ายมอญกับพม่าต่อกันนั้นเกิดวิวาทแย่ง
ชิงกันด้วยตักน้ ามันดิน มอญไล่ทุบตีฟันแทงพม่า
เจ็บป่วยไปเป็นอันมาก ข่าวแจ้งไปถึงมังรายกะยอ
ฉะวา มังรายกะยอฉะวาจึ่งตรัสถามพระพี่เลี้ยงว่า
บ่อน้ ามันดินนั้นเดิมข้ึนข้างไหนเป็นประการใด พระ
พี่เลี้ยงก็ทูลว่าเดิมน้ ามันดินขึ้นแก่กรุงอังวะก่อน 
ครั้งสมเด็จพระราชบิดาของพระองค์กระท าสัตย์
ร่วมกับด้วยพระเจ้ากรุงหงสาวดี แบ่งปันเขตแดน
ต่อกันนั้นแล้วแบ่งบ่อน้ ามันดินไปด้วยกึ่งหนึ่ง ฝ่าย
มอญจึ่งขึ้นมาตั้งบ้านเมืองพรมแดนตักน้ ามันดินจึ่ง
ได้เกิดวิวาทกันฉะนี้ 

มังรายกะยอฉะวาแจ้งดังนั้นก็ทรงพระโกรธ 
จึ่งตรัสว่าเดิมเป็นของพระราชบิดาเราแล้ว เราจะ
คิดเอาคืนมาเสียมิให้ตกไปแก่มอญ ครั้งนี้มอญข่ม
เหงพม่าไล่ทุบตีแตกมาเป็นอันมาก เราจะยกลงไป
ก าจัดมอญเสียให้จงได้ พี่เลี้ยงแลข้าหลวงทั้งปวงจึ่ง
ทูลห้าม...มังรายกะยอฉะวาจึ่งตรัสว่าซึ่งพี่ท่านทั้ง
ปวงว่าดังนี้ก็ควรอยู่ แต่เราคิดเกลียดชังมอญมา 
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ตารางที่ ๓๙ สาเหตุที่มังรายกะยอฉะวาทรงเกลียดชงัมอญ (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
 นานแล้ว ไม่อยากให้พระราชบิดา เป็นไมตรีแก่

มอญเลย...ทุกวันนี้ใจเราอยากท าสงครามยิ่งนัก...
จึ่งให้จัดพลทหารยกมาตีบ้านเมืองซึ่งตั้งพรมแดน
นั้นเสีย สั่งให้ห้ามบ่อน้ ามันดินไว้มิให้มอญตัก... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๘๖) 
 

มังรายกะยอฉะวาเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และเป็นพระราชโอรสของพระ

เจ้าราชาธิราชในอดีตชาติ ทรงพระนามว่าพ่อลาวแก่นท้าว ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่เสนอถึงภูมิหลัง

ที่ท าให้มังรายกะยอฉะวาเกลียดชังมอญและปรารถนาจะท าสงครามกับมอญ ขณะที่ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์เพ่ิมเติมรายละเอียด ด้วยการแสดงภาพมอญข่มเหงพม่า ซึ่งเป็นสถานการณ์สร้างอารมณ์โกรธ

แค้นมอญ อีกท้ังยังเป็นชนวนส าคัญท่ีท าให้มังรายกะยอฉะวายิ่งเกลียดชังมอญ 

๒.๒ การเพิ่มบทบาทตัวละคร 

บทบาทตัวละครเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยก าหนดทิศทางในการด าเนินเรื่อง ราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนไม่เน้นเสนอบทบาทตัวละคร แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมบทบาทของตัวละครให้

เด่นชัดมากขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของตัวละคร จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์เพ่ิมเติมบทบาทตัวละคร ดังนี้ 

๒.๒.๑ ตวัละครกษัตริย์ 

๒.๒.๒ ตวัละครขุนนางและนายทหาร 

๒.๒.๓ ตวัละครพระสงฆ์ 

๒.๒.๔ ตวัละครหญิง 

๒.๒.๑ ตัวละครกษัตริย ์

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจะเสนอเฉพาะบทบาทด้านการสงครามของตัวละครกษัตริย์ 

ได้แก่ พระเจ้าราชาธิราช พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และมังรายกะยอฉะวา ท าให้ตัวละครดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นตัวละครแบบสถิต แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ปรับการเสนอตัวละคร ด้วยการเพ่ิมเติมบทบาทด้าน

อ่ืน ๆ ให้ตัวละครกษัตริย์ ดังที่พบว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมบทบาทของตัวละครกษัตริย์ ดังนี้ 
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๒.๒.๑.๑ พระเจ้าราชาธิราช  

๒.๒.๑.๒ พระเจ้าธรรมเจดีย์ 

๒.๒.๑.๓ พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 

๒.๒.๑.๔ มังรายกะยอฉะวา 

๒.๒.๑.๑ พระเจ้าราชาธิราช 

พระเจ้าราชาธิราชเป็นตัวละครหลักในราชาธิราชฉบับตัวเขียน แต่จะ

ปรากฏเฉพาะบทบาทด้านการท าสงคราม ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมลักษณะนิสัยของ

พระเจ้าราชาธิราชหลายประการ ท าให้พระเจ้าราชาธิราชกลายเป็นตัวละครมีมิติ ซึ่งไม่ได้ถูกจ ากัดให้

แสดงบทบาทด้านการสงครามเท่านั้น ดังที่พบว่าพระเจ้าราชาธิราชมีบทบาทหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ 

การเป็นนักปกครอง นักวาทวิทยา นักรัก และนักรบผู้อ่อนไหว ดังนี้ 

ด้านการเป็นนักปกครอง ฉบับตัวพิมพ์เสนอให้พระเจ้าราชาธิราชทรงเป็น

กษัตริย์ผู้มีน้ าพระทัยกว้างขวาง เพราะพระองค์ทรงปูนบ าเหน็จรางวัลให้กับผู้ที่มีความดีความชอบทุก

ครั้ง แต่หากผู้ใดกระท าความผิดพระองค์ก็จะพิโรธมาก และลงโทษตามโทษที่ผู้นั้นควรได้รับ ดังนี้ 

ตารางที่ ๔๐ พระเจ้าราชาธิราชทรงปูนบ าเหน็จรางวัลให้สมิงพระตะเบิดและนายทหารที่มีความดีความชอบ 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
...ครั้นพระเจ้าราชาธิราชแจ้งว่ากองทัพพระเจ้า 
ฝรังมังษีชะวาแตกไปสิ้นแล้ว...ก็ยกทัพกลับเข้า
มายังเมืองหงษาวะดี จึ่งสั่งให้จัดผ้าแดงโมรีสีบพับ 
ผ้าด าสีบพับ กับทวนทองคู่หนึ่ง ดาบฝักทองคู่หนึ่ง
ซึ่งเกบของพระเจ้าฝรังมังษีชะวาไว้ได้นั้น เปน  
เครื่องราชบรรนาการ... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๐ มัด๒) 

คร้ันสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชแจ้งว่ากองทัพ
พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาแตกไปสิ้นแล้วก็แต่งให้
กองทัพไปติดตามตีให้ยับเยิน…แล้วพระองค์ก็ยก
ทัพกลับเข้ายังกรุงหงสาวดี จึ่งโปรดพระราชทาน
ปูนบ าเหน็จรางวัลแก่ทแกล้วทหารนายทัพนายกอง
ทั้งปวงเป็นอันมาก แต่สมิงพระตะเบิดซึ่งฆ่าพระยา
พุกามตายนั้นมีความชอบมาก โปรดพระราชทาน
รางวัลให้มากกว่าคนทั้งปวง แล้วตรัสสรรเสริญ... 

...จึ่งสั่งให้จัดผ้าแดงโมรีสิบพับ ผ้าด าสิบพับ ทวน
ทองคู่หนึ่ง พระแสงดาบฝักทองค าเล่มหนึ่ง ซึ่งเก็บ
ของพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาได้ไว้นั้นท าเป็นเครื่อง
ราชบรรณาการ... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๙๘-๑๙๙) 



 ๑๕๕ 

 

 
 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนหลังจากพระเจ้าราชาธิราชทรงท าสงครามชนะ

พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอว่าหลังจากที่พระเจ้าราชาธิราชทรงรบชนะพระ

เจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา พระองค์ทรงให้จัดสิ่งของไปถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการแก่พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะ

วา ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าหลังชนะศึกพม่า พระองค์ทรงพระราชทานรางวัลให้กับ

นายทหารที่มีความดีความชอบทุกคน จากนั้นจึงมีรับสั่งให้จัดสิ่งของไปถวายพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา 

จะเห็นว่าฉบับตัวพิมพ์จะเน้นย้ าให้เห็นภาพของพระเจ้าราชาธิราชในฐานะกษัตริย์ที่ทรงรักข้าราช

บริพารมาก การปกครองในลักษณะดังกล่าว ท าให้ขุนนางและนายทหารล้วนรักและซื่อสัตย์จงรักภักดี

ต่อพระเจ้าราชาธิราชเป็นอย่างยิ่ง 

อย่างไรก็ตาม แม้พระเจ้าราชาธิราชจะทรงมีน้ าพระทัยกว้างขวาง แต่หาก

ผู้ใดท าให้พระองค์ทรงพระพิโรธ พระองค์จะไม่ทรงให้อภัยและลงโทษผู้นั้นอย่างรุนแรงเช่นความผิดที่

ได้กระท า ดังตัวอย่างในตอนที่พระยาน้อยทรงพระโกรธสมิงมราหู 

ตารางที่ ๔๑ พระยาน้อยทรงพระโกรธสมิงมราห ู
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

...ทะหานไปทันต าบลบ้านกะยางตีน จับมะหาเทวี 
สมิงมะราหู กับตะละแมศรีเข้ามาถวายพญาน้อย ๆ
จึ่งให้ท าพิทธีปะถมกันเหยียบตีน ขะณะแลเอาสมิง
มะราหูเข้าไว้ใต้เกย...สั่งทะหารให้เอาสมิงมะราหูไป
ฆ่าสับเสียให้ละเอียดอย่าให้กากลืนแค้น... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๘ มัด๑) 

ฝ่ายทแกล้วทหารซึ่งไปจับสมิงมราหูนั้นตาม
ไปทัน ณ ต าบลบ้านกะยางตีน จึ่งขับม้ารายล้อมไว้
แน่นหนา... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๔๙-๑๕๐) 
ฝ่ายสมิงมราหูพระมหาเทวีตะละแม่ศรีนั้น

พอเหลือบเห็นพระยาน้อยก็ให้สะดุ้งเสียวสั่นไปทั้ง
กาย เกรงกลัวพระเดชานุภาพพระยาน้อยยิ่งนัก...
แล้วจึ่งตรัสสั่งให้เอาตัวสมิงมราหูเข้ามา กระทืบ
พระบาทตวาดถามว่ามึงเป็นผู้ใหญ่เหตุไฉนจึ่งคิด
ประทุษร้ายต่อกู... 

พระยาน้อยได้ฟังก็ทรงพระพิโรธ ตรัสตวาด
ว่าซึ่งมึงจะขอชีวิตอยู่นั้น มึงจะคอยเอาชีวิตกูฤๅ กู
ได้เห็นใจมึงแล้วมาแต่หลังนั้นเมื่อกระท าสัตย์กิน
เลือดในอกกัน มึงก็แต่งกลอุบายล่อลวง มิได้
ซื่อสัตย์กลับคิดร้าย... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๕๑) 



 ๑๕๖ 

 

 
 

ตารางที่ ๔๑ พระยาน้อยทรงพระโกรธสมิงมราหู (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
 พระยาน้อยจึ่งตรัสสั่ งให้กระท าพิธีปฐม

กรรม...ตรัสสั่งทหารให้เอาสมิงมราหูไปฆ่า สับให้
เนื้อละเอียดมิให้กากลืนแค้น... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๕๒) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยทรงปราบกบฏก่อนขึ้นครองราชย์ 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่เสนออารมณ์โกรธของพระยาน้อย แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติม

อารมณ์โกรธ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหากพระเจ้าราชาธิราชทรงรักและโปรดปรานผู้ใด พระองค์จะ

พระราชทานรางวัลให้เต็มที่ แต่หากพระองค์ทรงพระโกรธขึ้นเมื่อใด จะไม่มีผู้ใดสามารถต้านทานพระ

อารมณ์ของพระองค์ได้เช่นกัน ดังจะเห็นว่า เมื่อพระยาน้อยทรงพระโกรธสมิงมราหู พระองค์ทรง

ลงโทษอย่างเด็ดขาด ท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะสมิงมราหูเป็น

บุคคลที่มุ่งท าร้ายพระยาน้อยบ่อยครั้ง และยังเป็นสาเหตุให้พระยาน้อยต้องเสด็จหนีไปอยู่ เมืองตะเกิง 

ไม่ได้รับความสุขสบายตามสมควร การจับสมิงมราหูได้จึงเหมือนเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึก

ของพระยาน้อยที่มีมาแต่อดีต จะเห็นว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ให้ความส าคัญกับความรู้สึกของตัว

ละคร ท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจมากกว่าที่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

ด้านการเป็นนักวาทวิทยา ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอให้เห็นว่านอกจาก

พระเจ้าราชาธิราชจะทรงพระปรีชาสามารถด้านการรบแล้ว พระองค์ยังทรง เป็นนักวาทวิทยา 

เนื่องจากพระองค์ทรงใช้วาจาในการโน้มน้าวใจผู้อ่ืนได้ ดังเช่นที่พระองค์ทรงโน้มน้าวให้พระอาจารย์

มะเปงยอมสึก เพ่ือออกมารับหน้าที่เจ้าเมืองเมืองตะเกิง ดังนี้ 

ตารางที่ ๔๒ พระยาน้อยทรงใชค้วามเป็นนักวาทวทิยาโน้มน้าวให้อาจารย์มะเปงสึกออกมารักษาเมืองตะเกิง 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
แล้วพญาน้อยให้นีมนอาจารย์มะเปงมาว่า บัดนี้ข้า
จะยกทับไปตี เมืองพะโค จึ่ งนีมนให้อาจารย์      
มะเปงศึกออก ตั้งให้เปนพญาอินทะโยธาอยู่รักษา
เมืองตะเกีง... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๘ มัด๑) 

บทสนทนาของพระยาน้อย 
ครั้ นแล้ วพระยาน้อยจึ่ ง ใ ห้นิมนต์พระ

อาจารย์มะเปงเข้ามา จึ่งตรัสว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะยก
ไปตีเมืองพะโคกระท าการตอบแทนแก้แค้นสมิงม
ราหู...นิมนต์พระคุณเจ้าสึกออกมาช่วยรักษาเมือง
ด้วยเถิด ถ้าส าเร็จราชการแล้ว ข้าพเจ้าจะชุบเลี้ยง 



 ๑๕๗ 

 

 
 

ตารางที่ ๔๒ พระยาน้อยทรงใช้ความเป็นนักวาทวิทยาโน้มน้าวให้อาจารย์มะเปงสึกออกมารักษาเมืองตะเกิง 

(ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 ปูนบ าเหน็จให้ถึงขนาด อนึ่งพระคุณเจ้าถือเพศ
บรรพชิตบวชอยู่ดังนี้ ถ้าได้บรรลุธรรมวิเศษเป็น
พระอรหันต์ ตัดมูลราคตัณหาขาดเด็ดจากสันดาน 
ก็จะประกอบด้วยความสุขในฌานสมาบัติเป็นบรม
สุขอย่างยิ่ง ความสุขในมนุษย์และสวรรค์เทวโลก
นั้นจะเปรียบเทียบมิได้ แม้นไม่ส าเร็จมรรคผลยัง
เป็นสมณปุถุชนอยู่แล้ว ข้าพเจ้าเห็นหามีความสุข
ไม่ มีแต่ทุกข์เป็นนิจ เพราะปฏิบัติบ าเพ็ญศีลขันธ์
จะให้บริบูรณ์บริสุทธิ์นั้นเป็นอันยาก ล้วนแต่มี
ข้อบัญญัติห้ามหวง...ข้าพเจ้าว่าดังนี้พระคุณเจ้าเห็น
เป็นสุขฤๅประการใด 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๓๓) 
บทสนทนาของพระอาจารย์มะเปง  

พระอาจารย์มะเปงได้ฟังดังนั้นก็ยิ้มอยู่ จึ่ง
ถวายพระพรว่าซึ่งพระองค์ตรัสว่าความสุขใน
ฆราวาสมีดังนั้น อาตมภาพก็เห็นตามพระกระแส 
แต่เจือประกอบด้วยความทุกข์เป็นอันมากซึ่งจะ
เทียบเทียมกับความสุขในสมณะนั้นมิได้... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๓๔) 
...แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าบวชเป็นสมณะนี้ ถ้าศรัทธาแท้
หมายซึ่งความสุขในสวรรค์แลนิพพานถ่ายเดียวก็
ควรจะอุตส่าห์สู้ทนบวชไปคงจะได้ความสุขสมดัง
ปรารถนาเป็นแท้ ถ้าศรัทธาท้อถอยย่อหย่อนลง
เห็นจะบวชไปไม่ตลอดแล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่าสึกเสีย
หาความสุขในมนุษย์เถิดเพราะว่าบวชอยู่นั้นถ้าผิด
พลั้งลงก็ประกอบไปด้วยโทษเป็นอันมาก มีทั้งคุณ
แลโทษจะเป็นคุณไปถ่ายเดียวนั้นหามิได้ .. .ซึ่ ง
ข้าพเจ้าว่ากล่าวชักชวนพระคุณเจ้าทั้งนี้ด้วยความ
ยินดีรักใคร่นับถือโดยสุจริต ใช่จะชักชวนให้ละที่ 



 ๑๕๘ 

 

 
 

ตารางที่ ๔๒ พระยาน้อยทรงใช้ความเป็นนักวาทวิทยาโน้มน้าวให้อาจารย์มะเปงสึกออกมารักษาเมืองตะเกิง 

(ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 ชอบไปหาที่ผิดนั้นหามิได้ ขอพระคุณตรึกตรองดูให้
จงควร 

พระอาจารย์มะเปงได้ฟังดังนั้นก็อ่อนใจ... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๓๕) 

 

ตัวอย่างข้างต้น ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่เสนอบทสนทนาระหว่างพระยา

น้อยกับอาจารย์มะเปง แต่ฉบับตัวพิมพ์แสดงบทสนทนาระหว่างบุคคลทั้งสอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระ

ยาน้อยไม่ใช่ผู้ที่จะใช้อ านาจบังคับให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามค าสั่ง แต่พระองค์ทรงรู้จักใช้ค าพูดให้เหมาะสม

กับคู่สนทนา ดังจะเห็นว่าทรงใช้วาทศิลป์จนพระอาจารย์มะเปงใจอ่อน และยอมรับอาสาเป็นเจ้าเมือง

ตะเกิงด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้ ผู้ศึกษามีความเห็นว่าบทสนทนาระหว่างพระยาน้อยกับอาจารย์

มะเปง เป็นตอนที่แพรวพราวด้วยส านวนภาษา ซึ่งน่าจะดึงดูดใจผู้อ่านได้ดี เพราะการใช้ภาษางดงาม 

ส่งผลให้ผู้อ่านประทับใจมากข้ึน  

ด้านนักรัก ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอลักษณะนิสัยอันอ่อนโยนของพระ

เจ้าราชาธิราชในตอนที่พระองค์ทรงแสดงความรัก ท าให้เห็นว่าพระเจ้าราชาธิราชไม่ใช่เพียงนักรบที่มี

จิตใจแข็งกระด้างและค านึงแต่เรื่องสงครามเท่านั้น แต่ในยามสงบพระองค์ยังทรงเป็นนักรักด้วย

เช่นกัน ดังที่พระองค์ทรงแสดงความห่วงใยตะละแม่ท้าว ดังนี้ 

ตารางที่ ๔๓ พระยาน้อยทรงแสดงความห่วงใยตะละแม่ทา้ว 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 

พระยาน้อยได้ทรงฟังก็ตกพระทัย จึ่งตรัสถาม
ว่าเขาป่วยเป็นโรคสิ่งใด นางเฒ่าแก่ก็ทูลว่าข้าพเจ้าทั้ง
ปวงดูพระรูปโฉมก็ดีเป็นปรกติอยู่มิได้ซูบผอม แต่ตรัส
บอกว่าทรงพระประชวรพระโรคในพระอุระ พระยา
น้อยได้ทรงฟังก็เข้าพระทัยว่ามิใช่โรคอื่น เป็นโรคหึง 
จึ่งตรัสแก่พวกเฒ่าแก่ว่าข้ารู้แล้วเขาเจ็บงอน ข้าจะต้อง
ไปเยือนไปปลอบเขาจึ่งจะหาย... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๕๓-๑๕๔) 



 ๑๕๙ 

 

 
 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนหลังจากที่พระยาน้อยทรงปราบกบฏเรียบร้อย

แล้ว พระองค์จึงทรงค านึงถึงตะละแม่ท้าวคู่ชีวิต แต่พระนางทรงน้อยพระทัยเพราะหึงเม้ยมะนิก 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่เสนอว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงแสดงความห่วงใยตะละแม่ท้าว ขณะที่

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมให้เห็นลักษณะอันอ่อนโยนของพระยาน้อย ด้วยการเสนอว่าพระองค์

ทรงเป็นห่วงและใส่ใจความรู้สึกของตะละแม่ท้าว จึงตรัสหาและตกพระทัยเมื่อเห็นว่านางประชวร อีก

ทั้งเมื่อทรงทราบว่าตะละแม่ท้าวเกิดอาการหึงหวง ก็ยังทรงตามไปปลอบโยน แสดงให้เห็นว่าพระองค์

ทรงไม่ถือองค์ และทรงรักตะละแม่ท้าวมาก 

ด้านการเป็นนักรบผู้อ่อนไหว ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอให้เห็นความ

เปราะบางทางจิตใจของกษัตริย์นักรบเช่นพระเจ้าราชาธิราช แสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเข้มแข็ง

ในทุกสถานการณ์ แต่ในบางสถานการณ์พระองค์ทรงมีจิตใจที่อ่อนไหวเหมือนกับปุถุชนธรรมดา ดังใน

ตอนที่พระยาน้อยทรงระลึกถึงพระเจ้าอู่พระราชบิดา ดังนี้ 

ตารางที่ ๔๔ พระยาน้อยทรงระลึกถึงพระเจ้าอู่ 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

...ถึงสมเดจ์พระพุทธิเจ้า เมื่อพระองค์ยังส้างพระ 
บาระมีอยู่นั้น จนได้ตรัสแก่พระประมาภิเสก
สมโพฐธิญาณเปนปะฉิมพะวิกชาติแล้ว ก็ยังมิได้พ้น
อ านาจแห่งพญามัจจุราช ต่อเมื่อใดเสดจ์ถึงขันทะ
ธาตุนิพานต์แล้ว จึ่งจะพ้นจากชาติชะราพญาธิมรณ
ทุกข์ พญาน้อยได้ฟังมังกันจีทูลดั่งนั้นก็ค่อยคลาย
พระไทลง... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๘ มัด๑) 

...ถึงสมเด็จพระพุทธเจ้าอันเป็นเอกอัครบรมครูของ
สัตว์ในไตรภพ เป็นที่นอบนบนมัสการแก่ฝูงอมร
นิกรเทพยดาอินทรพรหมแล้วก็ยังมิได้พ้นอ านาจ
มัจจุราช ย่อมเสด็จประเวศสู่พระปรินิพพานไปทุก 
ๆ พระองค์ซึ่งมีมาแต่เบื้องหลังนั้นจะประมาณมิได้
มากกว่าเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทร 

พระยาน้อยได้ทรงฟังดังนั้นจึ่งตรัสตอบวา่ซึง่
ท่านแสดงความให้เราฟังโดยกระแสพุทธภาษิต 
บรรยายหวังจะให้คลายความโศกก็ควรอยู่ แต่เรา
จะได้ร้องไห้เพราะย่อท้อแก่ความตายนั้นหามิได้ 
อันน้ าใจเราเป็นชายชาติทหารมิได้คิดครั่นคร้ามแก่
ความตาย ถ้าสะดุ้งกลัวตายอยู่แล้วที่ไหนจะคิดการ
ใหญ่ท าศึกได้ ซึ่งเราร้องไห้ทั้งนี้เพราะระลึกถึง
พระคุณของสมเด็จพระราชบิดาที่ทรงพระกรุณา
ปลูกเลี้ยงเรามาหาที่จะอุปมามิได้ ถึงพระคุณของ
พระราชมารดาซึ่งได้อุปถัมภ์บ ารุงมีมากกว่า 



 ๑๖๐ 

 

 
 

ตารางที่ ๔๔ พระยาน้อยทรงระลึกถึงพระเจ้าอู่ (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
 พระราชบิดาก็จริง แต่เรานี้สมเด็จพระราชชนนี

สวรรคตเสียแต่เรายังเยาว์อยู่....เราคิดถึงพระคุณ
ของสมเด็จพระราชบิดาว่าอันธรรมดาบิดามารดา
ถึงจะมีความชิงชังบุตรเป็นประการใด เมื่อทุกข์ภัย
มีมาถึงบุตรแล้วก็ย่อมการุญตัดรอนมิได้ขาด อนึ่ง
เรามีความน้อยใจด้วยสมเด็จพระราชบิดาทรงพระ
ประชวรหนัก มิได้อยู่งานพยาบาลสนองพระเดช
พระคุณมิได้เห็นพระทัยเมื่อจะสวรรคต.... 

พระยาน้อยได้ทรงฟังมังกันจีทูลชักน าดังนั้น
ก็เห็นชอบคลายวิตกในพระทัยลง... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๔๑-๑๔๓) 
 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยทรงยกกองทัพมาจากเมืองตะเกิง

เพ่ือจะรบกับสมิงมราหู แต่ในคืนหนึ่งก่อนที่จะได้ท าสงคราม พระองค์ทรงระลึกถึงพระคุณของพระ

เจ้าอู่ เนื่องจากไม่ได้ถวายการรับใช้อย่างใกล้ชิดในตอนที่พระราชบิดาทรงประชวรหนัก จะเห็นว่า

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่เสนอให้เห็นลักษณะนิสัยอันอ่อนไหวของพระยาน้อย ขณะที่ราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์เสนอให้เห็นว่าพระยาน้อยทรงแสดงอารมณ์อ่อนไหว ทั้งจากค าพูดและแสดงออกด้วย

การกันแสง เพราะทรงระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าอู่อยู่ทุกขณะ แต่ทรงไม่สามารถเฝ้าดูแลใกล้ชิดได้ 

การเพ่ิมเติมให้เห็นด้านที่อ่อนไหวของพระเจ้าราชาธิราช ท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ และรับรู้

ถึงความรู้สึกทุกข์ระทมของพระยาน้อยมากขึ้น เพราะในตอนดังกล่าว พระยาน้อยต้องทรงต่อสู้ทั้งกับ

สมิงมราหูที่หวังจะเอาชีวิตพระองค์ และต้องทรงสู้กับจิตใจของพระองค์เอง เนื่องจากพระเจ้าอู่ทรงไม่

โปรดและไม่ปรารถนาให้พระยาน้อยครองราชย์สืบต่อ ลักษณะนิสัยของพระยาน้อยในสถานการณ์

ดังกล่าว จึงท าให้พระองค์เป็นตัวละครที่มีบุคลิกนุ่มนวลมากขึ้น  

๒.๒.๑.๒ พระเจ้าธรรมเจดีย์ 

พระเจ้าธรรมเจดีย์เป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งของมอญ ราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนให้รายละเอียดว่าพระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด แต่ฉบับ

ตัวเขียนไม่ได้เสนอบทบาทดังกล่าวอย่างชัดเจน ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมบทบาทให้พระเจ้า



 ๑๖๑ 

 

 
 

ธรรมเจดีย์ได้ทรงแสดงพระสติปัญญา ท าให้เห็นภาพของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ผู้ทรงใช้สติปัญญา

แก้ไขปัญหา ท าให้ทั้งขุนนางของพระองค์เองและกษัตริย์ต่างเมืองต่างก็สรรเสริญพระองค์ ดังตัวอย่าง

ในตอนที่พระเจ้าธรรมเจดีย ์ทรงแก้ปริศนาของพระเจ้ากรุงจีน ดังนี้ 

ตารางที่ ๔๕ พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงแก้ปริศนารูปหุ่นจากเมืองจีน 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

...พะญาอีนทก็ให้ท าโรงตามสั่งส าเรธแล้ว ๆ ก็ให้น า
แขกเมืองนั้นไป ๆ ถึงเชือกขึงไว้นั้น หุ่นทังนั้นก็ถูก
เชือกก็ล้มลง พะญาอีนท์รู้ว่าคลทัง ๓๖๐คลนั้นเปน
หุ่น ราชทูตอุปทูตก็สรรเสรีญปัญาพระเจ้าหงษาวะ
ดีเปรียบเทียบมาในเสนกบัณดีตยพระโพธิสัตวเจ้า 
อยู่ในเมืองพาราณศรี 

(เลขที่๔๙ เล่ม๒๐ มัด๓) 

...พระยาอินท์รับสั่งแล้วก็ถวายบังคมลาออกไปเร่ง
ให้กระท าโรง แลการทั้งปวงเสร็จตามพระราช
โองการ...พระยาอินท์กับขุนนางแลราชทูตอุปทูต
กับไพร่ ครั้นมาถึงเชือกขึงก็พากันเดินข้ามไปได้สิ้น 
ส่วนรูปหุ่นมีสายยนต์กลไกข้างใน ถ้าไขกลให้เดินให้
นั่งก็นั่งได้เดินได้เหมือนคน ครั้นมาถึงเชือกขึงเข้า
จะกระโดดเดินข้ามไปนั้นมิได้ ได้แต่เดินโดยตรง ก็
ถูกเชือกล้มลงลงที่มาข้างหลังนั้น ก็ปะทะโดนกัน
เข้าล้มลงสิ้น พระยาอินท์แลขุนนางมอญทั้งปวง
เห็นแล้วจึ่งได้รู้ว่าคนสามร้อยหกสิบนั้นเป็นรูปหุ่น
เขาท ามา... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๙๗) 

...พระยาอินท์จึ่งทูลว่าข้าพเจ้าเป็นคนมันทธาตุ
ปัญญาโฉดเขลา ถึงมีจักษุก็ เหมือนหนึ่งหาไม่  
เพราะปราศจากความพิจารณาตรึกตรอง สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระสติปัญญาสามารถแจ้งใน
เหตุการณ์ตื้นลึกรวดเร็ว เปรียบประดุจเทพยดาผู้มี
ทิพยเนตร...ซึ่งพระองค์ทรงทราบว่ารูปเหล่านี้เป็น
หุ่นนั้นมีผู้ใดมากราบทูล ฤๅทรงพระวิจารณ์ด้วย
พระปรีชาจึ่งได้ทราบ 

พระเจ้าหงสาวดีได้ทรงฟังก็แย้มพระสรวล
ตรัสว่าพระยาอินท์นี้ตาสว่างขึ้นข้างหนึ่งแล้ว 
ธรรมดาเป็นคนปัญญาน้อย ถ้าหมั่นไต่ถามศึกษา
คบหาด้วยบุคคลผู้มีปัญญามากอยู่แล้วได้ฟังรู้เห็น
เนือง ๆ ก็ค่อยมีปัญญาเจริญขึ้น เรียกว่าเป็นคน  



 ๑๖๒ 

 

 
 

ตารางที่ ๔๕ พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงแก้ปริศนารูปหุ่นจากเมืองจีน (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 ฉลาดได้ ซึ่งเรารู้เหตุทั้งนี้ก็เพราะความบอกเล่าแล
ปัญญาตรึกตรองประกอบกัน คนผู้บอกเล่านั้นจะรู
ก็หามิได้ อาศัยปัญญาเราพิจารณาสอบสวนฟังดู
กิริยาอาการซึ่งจะรู้เห็นชอบแลผิดหนักเบาตื้นลึก
หนาบางหยาบละเอียดใกล้ไกลสูงต่ านั้น  ก็ย่อมรู้
ด้วยพิจารณาอาการธรรมดาสิ่งของมีวิญญาณฤๅหา
วิญญาณมิได้ก็มีอาการส าแดงออกภายนอกทุกสิ่ง 
เรียกว่าอาการนั้นเป็นค ามคธภาษาพุทธภาค... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๙๘-๓๙๙) 

ฝ่ายราชทูตอุปทูตนั้นสรรเสริญชมพระ
ปญัญาพระเจ้าหงสาวดีเป็นอันมาก... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๔๐๐) 

...ซึ่งพระเจ้ากรุงจีนทรงพระปัญญาฉลาดในเล่ห์กล
อุบายดังนี้ ควรจะเปรียบด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าของ
เราอันมีในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก ความว่าแต่ปุริม
ชาติปา งหลั งครั้ งหนึ่ งพระพุทธ เจ้ าของ เร า
เสวยพระชาติเป็นอ ามาตย์ นามปรากฏว่าเสนก
บัณฑิตอยู่ในเมืองพาราณสี... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๔๐๒) 

 

ตัวอย่างข้างต้น ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอให้ราชทูตจากเมืองจีน

สรรเสริญพระสติปัญญาของพระเจ้าธรรมเจดีย์ แต่ไม่เสนอให้เห็นชัดเจนว่าพระองคท์รงแสดงไหวพริบ

อย่างไรบ้าง แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงใช้พระสติปัญญาแก้ปริศนาของ

พระเจ้ากรุงจีนได้ ในขณะที่ขุนนางของพระองค์ไม่ทราบค าตอบ อีกทั้งยังทรงแสดงความรอบรู้ทาง

พุทธศาสนา จากการเฉลยปริศนาให้พระยาอินท์เข้าใจค าตอบของปริศนาดังกล่าวอย่างแจ่มชัด 

 

 



 ๑๖๓ 

 

 
 

๒.๒.๑.๓ พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 

พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเป็นกษัตริย์พม่าและปรปักษ์ของพระเจ้าราชาธิราช 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอให้เห็นเพียงว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงเป็นตัวละครฝ่ายตรงข้าม ซึ่งมักจะ

ท าสงครามพ่ายแพ้และเสียทีฝ่ายมอญอยู่บ่อยครั้ง ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องไม่ได้เป็นเพียงตัวละครที่มีบทบาทด้านการท าสงครามเท่านั้น แต่พระองค์ทรงเป็นปุถุชน

ทั่วไปที่มีอารมณ์ความรู้สึก มีบุคลิกหลายด้าน หรือทรงมีอุปนิสัยทั้งด้านดีและด้านบกพร่อง ดังนี้ 

ตารางที่ ๔๖ ฉางกายกลา่วถึงดา้นบกพร่องของพระเจ้าฝรั่งมงัฆอ้ง 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

...ภอฉางกายขี่ช้างจ าลองหนีกองทับมอรมาพาย
หลัง นางมังคลเทวีเหนก็ร้องเรียก ว่าฉางกายเอย
ช่วยด้วย ครั้นฉางกายเหนดั่งนั้น ก็ว่ากับนายช้างว่า
บัดนี้พระญามัตุราชมาถึงเราแล้ว คร้ันเราหมีรับเอา
นางไปด้วยเล่า ถ้าผู้อ่ืนมาภบภาไปแจ้งถึงพระเจ้า
มนเทียรทอง ว่าเราภบแล้วหมีรับไป พระเจ้า
มนเทียรทองก็จะลงโทษถึงสิ้นชีวิตร ถ้าเรารับไป
บัดนี้ก็จะตายแต่ตัวเรา ฉางกายปฤกษาดั่งนั้นแล้ว 
ก็รับนางมังคลเทวีขึ้นทรงช้างจ าลองภามา ครั้น
เพลาค่ าก็ท าห้างให้นางนอนบนต้นไม้... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๒ มัด๒) 

...พอฉางกายนายกองผู้หนึ่ง ซึ่งขึ้นช้างจ าลองหนี
กองทัพมอญมาต่อภายหลั ง  นางมั งคละเทวี
ทอดพระเนตรเห็นก็ร้องว่าฉางกายเอ๋ยช่วยด้วย 
ครั้นฉางกายเห็นดังนั้นจึ่งพูดกับนายช้างว่าบัดนี้
มัจจุราชมาถึงเราแล้ว ครั้นจะมิรับเอานางไปด้วย 
ถ้าผู้อ่ืนมาพบเข้ารับไปก็จะเอาเนื้อความทูลสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวว่าเราพบแล้วมิรับไป สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระพิโรธให้ลงโทษถึงสิ้นชีวิต
หมดทั้งโคตร ถ้าเรารับไปบัดนี้ก็จะตายแต่ตัวผู้เดียว 

นายช้างจึ่งตอบฉางกายว่าซึ่งท่านมิรับนาง
พระยาเจ้าไปจะเป็นโทษถึงตายหมดทั้งโคตร ฤๅ
สามชั่วโคตรนั้นข้าพเจ้าเห็นด้วย แต่ซึ่งท่านว่ารับไป
จะตายแต่ผู้ เดียวนั้นข้าพเจ้าสงสัยนัก ธรรมดา
บุคคลท าคุณกับผู้ อ่ืนร้อยพันคนก็ไม่เท่ากับเจ้า
แผ่นดินองค์หนึ่ง ถ้าพระเจ้าแผ่นดินทรงพระด าริถึง
คุณแล้วก็จะทรงพระเมตตาปลูกเลี้ยงให้ยศถาศักดิ์
ทรัพย์เป็นอันมาก เหตุไฉนท่านจึ่งว่าดั่งนี้ ฉางกาย
จึ่งตอบว่าซึ่งท่านพูดนั้นก็พอเชื่อฟังแต่เห็นข้างได้ไม่
เ ห็ น ข้ า ง เ สี ย  ธ ร ร ม ด า บุ ค ค ล ท า คุ ณ แ ก่
พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ตั้งอยู่ในกตัญญู  

 

 



 ๑๖๔ 

 

 
 

ตารางที่ ๔๖ ฉางกายกล่าวถึงด้านบกพร่องของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 รู้จักคุณแล้วก็จะโปรดให้มีสุขสมบูรณ์ด้วยยศศักดิ์
ทรัพย์หาที่สุดมิได้ ถ้าพระมหากษัตริย์อกตัญญูไม่
รู้คุณคนแล้ว ผู้ใดท าคุณไว้ก็เหมือนท าแก่อสรพิษ 
โกรธขึ้นมาแล้วย่อมผลาญชีวิตให้สิ้นสูญทั้ งบุตร
ภรรยา ญาติ บิดามารดา หาคิดถึงคุณไม่ ซึ่งเราว่า
จะตายแต่ตัวนั้นเพราะรู้จักพระทัยของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวว่าประกอบด้วยความหึงหวงมาก... 

...คร้ันนายช้างกับฉางกายพูดกันแล้วก็ไสช้างเข้าไป 
จึ่งพากันลงจากช้างถวายบังคมแล้วเชิญเสด็จนาง
มังคละเทวีขึ้นทรงช้างจ าลองพาไป ครั้นเวลาค่ าลง
ก็ท าห้างบนต้นไม้... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๔๑-๒๔๒) 
  …ซึ่งเราจะตายครั้งนี้หาเสียดายชีวิตไม่เพราะได้
ฝากความชอบความดีไว้แก่เทพยดาฟ้าดินแล้ว แต่
เราจะขอสั่งหน่อยหนึ่งซึ่งท่านจะท าราชการเป็นข้า
แผ่นดินสืบไปภายหน้าจงระมัดระวั งผิดอย่า
ประมาท จะหาเจ้านายเป็นที่พึ่งก็ให้รู้จักน้ าใจ
เจ้านายเสียก่อนว่าชั่วฤๅดี แล้วจึ่งเข้าสวามิภักดิ์ท า
ราชการแลให้มีความซื่อสัตย์กตัญญู ถึงตัวจะตายก็
อย่าให้เสียสัตย์ จะท าคุณก็ให้เห็นคุณแล้วจึ่งท า ถ้า
เห็นจะกลายเป็นโทษแล้วอย่ากระท าเช่นอย่างตัว
เราฉะนี้...                

 (ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๔๓) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่กองทัพพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องแตกพ่าย ทุกกองทัพ

ของพม่าจึงหนีกระจัดกระจาย ฉางกายซึ่งเป็นควาญช้างของพม่าก าลังหนีภัยสงครามเช่นกัน แต่

บังเอิญพบพระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องระหว่างทาง เนื่องจากพระนางทรงพลัดหลงกับพระสวามี 

เมื่อนางทรงพบฉางกาย จึงร้องขอความช่วยเหลือ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ได้แสดงเหตุผลที่ฉางกาย

ลังเลจะรับพระมเหสีไปด้วย ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นความลังเลใจ 



 ๑๖๕ 

 

 
 

แต่ยังเพ่ิมเติมบทพูด โดยแสดงเหตุผลที่ฉางกายลังเลที่จะพาพระมเหสีไปส่งที่เมืองอังวะ เนื่องจาก

เกรงว่าจะได้รับโทษ เนื่องจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีพระทัยหึงหวง ย่อมจะไม่รู้จักบุญคุณผู้อ่ืน 

นอกจากนี้ ฉบับตัวพิมพ์ยังเพ่ิมเติมให้ฉางกายแสดงทัศนะเรื่องการอาสารับใช้ เจ้า เพ่ือเน้นย้ าให้เห็น

ชัดเจนว่าการเลือกรับใช้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องนั้นเป็นโทษ เพราะพระองค์ทรงไม่แบ่งแยกระหว่างความ

รักความหึงหวงกับเรื่องการตอบแทนข้าราชบริพารที่กระท าคุณความดี ดังนั้น การจะรับราชการกับ

เจ้านายคนใดจะต้องรู้จักลักษณะนิสัยผู้นั้นว่าดีหรือชั่ว แล้วจึงค่อยสวามิภักดิ์  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องอาจจะมีข้อบกพร่องเรื่องความหึง

หวง แต่ในด้านบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับตัวพิมพ์ได้เพ่ิมเติมให้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีน้ าพระทัยที่

กว้างขวาง เนื่องจากพระองค์จะทรงรับฟังความคิดเห็นของบรรดาขุนนางและพระมเหสี ดังนี้ 

ตารางที่ ๔๗ พระเจา้ฝรั่งมังฆ้องทรงรับฟังความคิดเห็นของขุนนาง 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

...พระเจ้าฝารั่งมังฆองได้แจ้งในราชสารนั้นแล้วก็
แต่งพระราชสารตอบมา ให้มังนันทะมิดน าไปถวาย
พระเจ้าราชาธิราชใจความว่า... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๔ มัด๒) 

ครั้นพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องได้แจ้งในพระราช
สาสน์แล้ว จึ่งตรัสปรึกษาเสนาบดีทั้งปวงว่าพระเจ้า
ราชาธิราชมิยอมกระท าสัตย์ด้วยเรา ท่านทั้งปวงจะ
คิดประการใด... 

พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องได้ทรงฟังดังนั้นก็เห็น
ด้วย จึ่งให้แต่งพระราชสาสน์ตอบอีกฉบับหนึ่ง
ให้มังนันทมิตรน าไป... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๗๔) 

 

ตารางที่ ๔๘ พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงรับฟังความคิดเห็นของพระมเหสี 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
...พระเจ้ามนเทียรทองเสดจเข้าข้างใน แล้วทรง
พระวิตกหนัก จึ่งตรัสบอกแก่พระอัคะมะเหษีว่า...
พระเจ้ามนเทียรทองได้ฟังดั่งนั้นก็เหนด้วยพระอัคะ
มะเหษี... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๘ มัด๓) 

...พระเจ้ามณเฑียรทองจึ่งตรัสถามว่าพระน้องจะ
คิดอ่านเป็นประการใด... 
 พระเจ้ามณเฑียรทองได้ทรงฟังพระอัคร
มเหสีทูลดังนั้นก็เห็นด้วยจึ่งตรัสว่าการข้างในพระ
น้องเข้าใจจงช่วยคิดอ่านเถิด... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๖๐,๓๖๑) 



 ๑๖๖ 

 

 
 

ตัวอย่างข้างต้น ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องจะทรง

ตัดสินพระทัยเรื่องต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

ทรงรับฟังความคิดเห็นหรือค าแนะน าของผู้อ่ืน ดังเช่นที่ทรงรับฟังค าแนะน าของขุนนาง อีกทั้งทรงรับ

ฟังและไว้พระทัยให้พระมเหสีทรงจัดการงานภายใน การเพ่ิมเติมลักษณะนิสัยด้านดีของพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้อง ท าให้เห็นว่าพระองค์ทรงแสดงนิสัยแตกต่างไปตามสถานการณ์ พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องใน

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ จึงไม่ใช่เพียงตัวละครที่มีบทบาทด้านเดียวในฐานะฝ่ายปรปักษ์ที่ต้องพ่ายแพ้

ฝ่ายมอญเสมอ แต่เป็นตัวละครที่มีท้ังข้อดีและข้อเสียคล้ายคลึงกับลักษณะนิสัยของปุถุชนทั่วไป 

๒.๒.๑.๔ มังรายกะยอฉะวา 

มังรายกะยอฉะวา เป็นพระโอรสองค์โตของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และเป็น

พระโอรสของพระเจ้าราชาธิราชในอดีตชาติ ทรงพระนามว่าพ่อลาวแก่นท้าว ราชาธิราชฉบับตัวเขียน

ไม่ได้กล่าวถึงลักษณะนิสัยที่กล้าหาญ และยกย่องมังรายกะยอฉะวา ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะ

เพ่ิมเติมให้เห็นว่ามังรายกะยอฉะวาเป็นผู้ที่กล้าหาญ เนื่องจากแม้จะถูกศัตรูจับตัวได้แต่ก็ไม่เกรงกลัว

ความตาย อีกท้ังยังยอมสละชีวิตเพ่ือรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี ดังนี้ 

ตารางที่ ๔๙ ความองอาจกล้าหาญของมังรายกะยอฉะวา 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
...พระเจ้าราชาธิราชได้ฟังดั่งนั้น ก็ตรัสประโลมด้วย
มัธุรศวาจาเปนหลายครั้ง มังรายกะยอฉะวาก็มิฟัง 
จึ่งตรัสให้หาราชามะนูมา ท าพิทธีประถมก าเสรจ์
แล้ว ก็ให้เอามังรายกะยอฉะวาเข้าไว้ใต้เกยนั้น... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๗ มัด๓) 

สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชได้ทรงฟังดังนั้น 
จึ่งตรัสปลอบอีกว่าหลานเราอย่าถือทิฐิมานะเลย... 

มังรายกะยอฉะวาจึ่งทูลตอบว่าซึ่งพระองค์
ตรัสสอนข้าพเจ้าดังนี้ก็ควรอยู่ แต่ข้าพเจ้าถือตัวว่า
เกิดมาเป็นลูกกษัตริย์น้ าใจชายชาติทหาร เสียที
ข้าศึกแล้วก็สู้ตายไม่เสียดายชีวิต... 

สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชได้ทรงฟังก็ตรัส
ปลอบอีกว่า... 

สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชได้ทรงฟังก็เห็น
ว่ามังรายกะยอฉะวานี้น้ าใจแกล้วกล้าสามารถนัก
ไม่อาลัยชีวิตเลย ก็ตรัสประโลมด้วยมธุรสวาจาเป็น
หลายครั้ง มังรายกะยอฉะวาก็มิฟัง...สมเด็จพระเจ้า
ราชาธิราชเห็นดังนั้นก็ทรงพระด าริว่า 



 ๑๖๗ 

 

 
 

ตารางที่ ๔๙ ความองอาจกล้าหาญของมังรายกะยอฉะวา (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
 มังรายกะยอฉะวานี้น้ าใจเป็นเหล็กเพชรห้าวหาญ

นักไม่ยอมอยู่แล้ว แม้นเรามิฆ่าเสียก็จะฆ่าตัวเอง
เป็นมั่นคง จะให้อยู่ได้ความล าบากท าไม จึ่งตรัสสั่ง
ให้ราชามนต์มาท าพิธีปฐมกรรม เสร็จแล้วก็ให้
เอามังรายกะยอฉะวาเข้าไว้ใต้เกยซึ่งท าไว้นั้น... 

(ราชาธิราช,๒๕๔๖ : ๓๓๕-๓๓๖) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่มังรายกะยอฉะวาท าสงครามแพ้มอญ และถูก

จับตัวไว้ได้ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเน้นเสนอเฉพาะบทบาทด้านการสงครามของมังรายกะฉะวา 

ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ได้เสนอเฉพาะบทบาทด้านการท าสงครามของมังรายกะยอฉะวา

เพียงด้านเดียวเท่านั้น แต่ยังเพ่ิมเติมลักษณะนิสัยให้เป็นผู้ที่มีทิฐิมานะ และกล้าหาญสมเป็นชายชาติ

ทหารผู้มีใจรักชาติ แม้ว่าบางครั้งจะทรงวู่วามและออกรบโดยไม่วางแผนให้รอบคอบก็ตาม ดังจะเห็น

จากตัวอย่างว่า เมื่อมังรายกะยอฉะวาถูกฝ่ายมอญจับตัวได้ อีกทั้งพระเจ้าราชาธิราชทรงตรัสปลอบ

ประโลมหลายครั้ง แต่มังรายกะยอฉะวาก็ทรงมีจิตใจมั่นคง และเลือกที่จะสละชีวิตแทนการอ่อนน้อม

ต่อพระเจ้าราชาธิราช  

๒.๒.๒ ตัวละครขุนนางและนายทหาร 

ขุนนางและนายทหารในเรื่องราชาธิราชเป็นตัวละครที่มีความส าคัญมาก ฉบับ

ตัวเขียนมักจะเสนอให้เห็นภาพของขุนนางนายทหารเฉพาะด้านการสู้รบ และการใช้สติปัญญาในการ

วางกลอุบาย เพ่ือช่วยให้พระเจ้าราชาธิราชท าสงครามชนะพม่า แม้ว่าแต่เดิมฉบับตัวเขียนจะมุ่งเสนอ

บทบาทของขุนนางและนายทหาร แต่ฉบับตัวพิมพ์ได้เพ่ิมเติมลักษณะนิสัยให้แก่ตัวละคร ท าให้เห็น

บทบาทของตัวละครขุนนางและนายทหารหลายด้าน จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์

เพ่ิมเติมลักษณะนิสัยของตัวละครขุนนางและนายทหารเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทของตัวละคร ดังนี้ 

๒.๒.๒.๑ สมิงนครอินท ์

๒.๒.๒.๒ สมิงพระราม 

๒.๒.๒.๓ มังกันจี 

๒.๒.๒.๔ ตัวละครอื่น ๆ 



 ๑๖๘ 

 

 
 

๒.๒.๒.๑ สมิงนครอินท์ 

สมิงนครอินท์เป็นนายทหารเอกของพระเจ้าราชาธิราช แต่เดิมราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนให้ความส าคัญกับบทบาทของสมิงนครอินท์อยู่แล้ว แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติม

ลักษณะนิสัยกล้าหาญให้กับสมิงนครอินท์มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ตารางที่ ๕๐ ลักษณะนสิัยกลา้หาญของสมิงนครอินท์ 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
สมิงณคอรอินจึ่งสั่งไปแก่ผู้ถือหนังสือ ว่าเพลาพรุ่งนี้
เช้าจะไปที่ฉนวนตรงหน้าค่ายหน้าขนานนั้น ผู้ถือ
หนังสือกลับไปทูลพระเจ้าฝรั่งมังฆองตามถ้อยค า
สมี งณคอรอินสั่ งมานั้นทุกประการ ฝ่ ายสมิง       
ณคอรอินครั้นรุ่งเช้าก็จัดทหารแลเรือเสรจ์แล้ว ก็
ภายขึ้นมาตรงหน้าค่ายพระเจ้าฝรั่งมังฆองแล้วก็
ลอยล าเรืออยู่  พระเจ้าฝรั่งมังฆองครั้นแจ้งว่า
สมิงณอครอีนมาแล้วก็เสดจ์ลงมาขนานหน้าค่ายนัน้ 
ฝ่ายสมิงณอครอินก็ให้พลภายเลื่อนเรือเข้าไปแต่
ภอพระเจ้าฝรั่งมังฆองทอดพระเนตรเหนตัวทนัด 
พระเจ้าฝรั่งมังฆองทอดพระเนตรเหนจึ่งตรัส
สรรเสริญ... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๓ มัด๒) 

สมิงนครอินท์จึ่งสั่งเสนาบดีผู้ถือราชสาสน์
นั้นว่าท่านจงกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวของท่านเถิดว่า
เวลาพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเฝ้าที่ฉนวนตรงค่ายหน้าเรือ
ขนานพระที่นั่ง แต่ใจเราอยากจะไปเฝ้า ณ ค่ายบน
บกให้ทอดพระเนตรเห็นตัวชัดทีเดียว แต่เกรงจะไม่
มีรับสั่งโปรด ครั้นจะจู่ลู่ล่วงเข้าไปก็จะเป็นที่ขัด
เคืองพระอัชฌาสัยแลผิดอย่างธรรมเนียมทแกล้ว
ทหารที่ดีแต่ก่อน ถ้ามีรับสั่งโปรดแล้วเราจะเข้าไป
เฝ้า ณ พลับพลาในค่าย 

ฝ่ายสมิงนครอินท์ถวายบังคมลาสมเด็จพระ
เจ้าราชาธิราชออกมา ณ ค่ายที่อยู่ของตัว แล้วจึ่ง
คิดว่าพรุ่ งนี้ เราจะไปให้พระเจ้ามณเฑียรทอง
ทอดพระเนตรนั้น ครั้นจะนั่งไปในเรือลอยอยู่กลาง
น้ า พระเจ้ามณเฑียรทองแลเสนาบดีทั้งปวงก็จะ
คิด เ ห็นว่ า เกรงกลั วอยู่  ซึ่ ง เราจะย่อท้อกลั ว
สติปัญญาฝีมือทหารพม่านั้นหามิได เกรงแต่พระ
เจ้ามณเฑียรทองจะไม่โปรดให้ไปเฝ้าถึงพลับพลา 
แม้นเป็นดังนั้นเราจะคิดอ่านว่ากล่าวไปเฝ้าให้ถึงที่
เสด็จออกในท่ามกลางเสนาข้าทหารทั้งปวงจงได้ 
ถึงพระเจ้ามณเฑียรทองแลทแกล้วทหารทั้งปวงจะ
คิดท าร้ายประการใดเราคงจะสู้รบจนสิ้นชีวิต จะ
ส าแดงความกล้าให้ปรากฏเป็นเกียรติยศไว้ใน
แผ่นดิน ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ทแกล้วทหารสืบไป
ภายหน้า...  

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๖๒-๒๖๓) 



 ๑๖๙ 

 

 
 

ตารางที่ ๕๐ ลักษณะนิสัยกล้าหาญของสมิงนครอินท์ (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องได้แจ้งก็ดีพระทัยนัก จึ่ง
เสด็จออกพร้อมด้วยเสนาบดีนายทัพนายกองทั้ง
ปวงเป็นอันมาก จึ่งตรัสสั่งขุนนางฝ่ายทหารผู้หนึ่ง 
ให้ลงมาเชิญสมิงนครอินท์ขึ้นไปเฝ้า สมิงนครอินท์
ได้ฟังก็ดีใจมิได้ครั่นคร้าม...พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง...
ทอดพระเนตรดูสมิงนครอินท์ ตรัสว่า... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๖๔) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงโปรดจะทอดพระเนตร

สมิงนครอินท์ เนื่องจากสมิงนครอินท์เป็นนายทหารเอกของพระเจ้าราชาธิราช และท าให้กองทัพพม่า

แตกพ่ายหลายครั้ง ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอว่าสมิงนครอินท์ให้ทหารพายเรือมาใกล้เรือพระที่นั่ง

ของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องและนั่งอยู่แต่ในเรือ เพ่ือให้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทอดพระเนตรเห็นตัวได้แต่พอ

ถนัดเท่านั้น ขณะที่ราชาธิราชตัวพิมพ์เสนอว่าสมิงนครอินท์ไม่ได้อยู่แต่ในเรือ แต่ขึ้นจากเรือและเข้าไป

เฝ้าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องถึงพลับพลา เนื่องจากไม่ปรารถนาให้ฝ่ายพม่าคิดว่าตนเองเกรงกลัวทหารพม่า  

๒.๒.๒.๒ สมิงพระราม 

สมิงพระรามเป็นนายทหารเอกของพระเจ้าราชาธิราชและเป็นตัวละคร

ส าคัญเช่นเดียวกับสมิงนครอินท์ แม้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจะมุ่งเสนอให้เห็นภาพความกล้าหาญของ

สมิงพระราม แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ได้เน้นย้ านิสัยกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในยามที่สมิงพระรามเป็น

เชลยให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

ตารางที่ ๕๑ ลักษณะนสิัยกลา้หาญของสมิงพระราม 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

ครั้นคิดดั่งนั้นแล้วก็เจรจากับผู้คุมว่าจะกลัวอะไรกับ
กามนี ทะหารพระเจ้ากรุงจีนนั้น เราภอจะเอาไชย
ช านะได้ นายผู้คุมได้ฟังดั่งนั้นก็ดีใจ... 

(เลขท่ี๔๙ เลม่๑๘ มัด๓) 

...คิดแล้วจึ่งพูดกับผู้คุมว่าจะกลัวอะไรกับกามะนีทหาร
พระเจ้ากรุงจีนนั้นจะมีฝีมือดีสักเพียงไหน เรากลัวแต่
ทหารเทพยดาที่เหาะได้ ซึ่งกามะนีกับเราก็เป็นมนุษย์
เดินดินเหมือนกันเราหากลัวไม่ พอจะสู้รบเอาชัยช านะ
ได้ นายผู้คุมได้ฟังก็ดีใจ... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๕๐) 



 ๑๗๐ 

 

 
 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่สมิงพระรามถูกจับเป็นเชลยอยู่ที่เมืองอังวะ แต่

ขณะนั้นพระเจ้ากรุงจีนทรงยกทัพมาประชิดเมืองอังวะ เพ่ือตามหานายทหารมีฝีมือเหนือกามะนี

นายทหารของจีน แต่ในเมืองอังวะกลับไม่มีผู้ใดอาสาออกต่อสู้ สมิงพระรามจึงอาสาต่อสู้กับกามะนี 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอให้สมิงพระรามไม่เกรงกลัวกามะนี ส่วนฉบับตัวพิมพ์ขยายความค าพูด

ของสมิงพระรามว่า “ทหารพระเจ้ากรุงจีนนั้นจะมีฝีมือดีสักเพียงไหน เรากลัวแต่ทหารเทพยดาที่เหาะ

ได้ ซึ่งกามะนีกับเราก็เป็นมนุษย์เดินดินเหมือนกันเราหากลัวไม่” เพ่ือเน้นย้ าว่าสมิงพระรามเป็น

นายทหารทีอ่งอาจกล้าหาญ และมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองเป็นอย่างมาก 

๒.๒.๒.๓ มังกันจี 

มังกันจีเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของพระเจ้าราชาธิราช แต่เดิมใน

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน มังกันจีจะมีบทบาทเฉพาะในฐานะที่ปรึกษาและผู้คิดกลอุบายในการรบ แต่

เมื่อราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมเรื่องที่เกี่ยวกับตะละแม่ท้าว จึงท าให้เห็นลักษณะนิสัยอีกด้าน

ของมังกันจี คือเป็นบุคคลที่มีวาทศิลป์รู้จักเจรจาเพ่ือประนีประนอมความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

ความหึงหวงของตะละแม่ท้าวด้วยเรื่องเม้ยมะนิก ดังตัวอย่างในตอนที่มังกันจีพูดแทนพระยาน้อย 

เพ่ือให้ตะละแม่ท้าวคลายความหึงหวง ดังนี้ 

ตารางที่ ๕๒ มังกันจีใช้วาทศิลปโ์น้มนา้วใจตะละแม่ทา้ว 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
 
 
 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 

คร้ันพระยาน้อยได้กระท าพิธีปฐมกรรมเสรจ็
แล้ว พอเวลาค่ าเสวยพระกระยาหาร แล้วก็ทรง
พระค านึงถึงตะละแม่ท้าว...  

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๕๓) 
...พระยาน้อยได้ทรงฟังก็เข้าพระทัยว่ามิใช่โรคอ่ืน 
เป็นโรคหึง จึ่งตรัสแก่พวกเฒ่าแก่ว่าข้ารู้แล้วเขาเจ็บ
งอน ข้าจะต้องไปเยือนไปปลอบเขาจึ่งจะหาย... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๕๔) 
...มังกันจีจึ่งทูลแก้แทนพระยาน้อยว่า...ถึงพระทัย
ของพระเจ้าอยู่หัวก็เหมือนดังนี้ ได้ตรัสประภาษกับ
ข้าพเจ้าอยู่เนือง ๆ ว่าอันสตรีรูปงามไม่ดีเท่าสตรี
น้ าใจงาม อันสตรีรูปงามอุปมาดังดอกสายหยุด  



 ๑๗๑ 

 

 
 

ตารางที่ ๕๒ มังกันจีใช้วาทศิลป์โน้มน้าวใจตะละแม่ท้าว (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 
 
 
 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 

ทรงคันธรสประทินอยู่แต่เวลาเช้า ครั้นสายแสง
พระสุริยะส่องกล้าแล้วก็สิ้นกลิ่นหอม อันสตรีน้ าใจ
งามน้ า ใจดีซื่ อสั ตย์ ต่ อสามีนั้ น อุปมาดั งดอก
ซ่อนกลิ่นดอกพิกุลย่อมหอมชื่นอยู่ช้านาน ดอก
พิกุลนั้นถึงแห้งเห่ียวแล้วก็ไม่หายหอม อนึ่งสตรีรูป
งามนั้นน้ าใจไม่ดีอุปมาดังดอกทองกวาวและดอก
ชบาหากลิ่นมิได้ สตรีน้ าใจดีมีความซื่อสัตย์นั้น
อุปมาดังดอกมณฑาและดอกมะลิซึ่งมีกลิ่นหอม 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเปรียบประดุจเดินไพร 
กันดาร พบดอกทองกวาวดอกชบาก็ทรงเด็ดเชยชม
พอบรรเทาทุกข์ แต่ทรงพระค านึงถึงดอกซ่อนกลิ่น 
ดอกพิกุลอยู่มิได้ขาด... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๕๕) 
...ตะละแม่ท้าวได้ฟังส านวนมังกันจีก็ชอบพระทัย
กลั้นพระสรวลมิได้... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๕๖) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยทรงท าสงครามชนะสมิงมราหู และ

ได้กลับเข้าเมืองพะโค หลังจากที่พระองค์ทรงจัดการปัญหาภายในเมืองเรียบร้อยแล้วก็ทรงค านึงถึง

ตะละแม่ท้าวผู้เป็นพระชายา แต่ตะละแม่ท้าวนั้นเกิดความหึงหวง เพราะทรงทราบว่าพระยาน้อยได้

เม้ยมะนิกมาเป็นชายา ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่เสนอเรื่องราวดังกล่าว แต่น าเรื่องเข้าสู่ราชกิจของ

พระยาน้อยทันที ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระยาน้อยทรงค านึงถึงตะละแม่ท้าว และจะ

เสด็จไปปลอบโยนให้นางคลายความหึงหวง แต่เนื่องจากพระองค์ทรงไม่ปรีชาสามารถด้านการปลอบ

ผู้หญิง มังกันจีจึงเป็นตัวแทนพระองค์ในการเจรจากับตะละแม่ท้าว เพ่ือให้พระนางคลายความทุกข์ใจ 

มังกันจีใช้วาทศิลป์จนท าให้ตะละแม่ท้าวคลายความทุกข์เศร้าไปได้ ดังนั้น การที่ฉบับตัวพิมพ์เพ่ิม

ลักษณะนิสัยดังกล่าวของมังกันจี จึงไม่ได้เห็นมังกันจีเฉพาะด้านการวางอุบายสงครามเพียงประการ

เดียวเท่านั้น แต่ยังท าให้เห็นความสามารถด้านการเจรจาเพ่ือประนีประนอมความขัดแย้งที่อาจจะ

เกิดข้ึนระหว่างพระยาน้อยกับตะละแม่ท้าว  



 ๑๗๒ 

 

 
 

๒.๒.๒.๔ ตัวละครอื่น ๆ 

นอกจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะเพ่ิมเติมลักษณะนิสัยให้กับตัวละครดังที่

ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีการเพ่ิมเติมลักษณะนิสัยให้ตัวละครขุนนางและนายทหารอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นตัว

ละครไม่ส าคัญเท่าสมิงนครอินท์ สมิงพระราม และมังกันจี เพ่ือแสดงให้เห็นคุณลักษณะของขุนนาง

และนายทหารที่ดี คือ “การรับอาสาเจ้าโดยไม่คิดเสียดายชีวิต” เช่น การเพ่ิมบทบาทของอ ามาตย์ทิน

มณีกรอด บทบาทของมังมหานรธานายทหารพม่า เป็นต้น ดังตัวอย่างจากตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๕๓ อ ามาตย์ทนิมณีกรอดอาสาพระเจ้าราชาธิราชท าศกึ 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

พระเจ้าราชาธิราชได้ฟังอ ามาตทินมะนิกรอดกราบ
ทูลดั่งนั้นก็ดีพระไทยนัก ให้อ ามาตทินมะนิกรอด
จัดแจงทะแกล้วทะหาน ตามค าอ ามาตทินมะนิ
กรอดกราบทูล อ ามาตทินมะนิกรอดจึงจัดแจงทะ
หานที่ชอบใจ... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๙ มัด๒) 

พระเจ้าราชาธิราช...จึ่งตรัสว่าซึ่งท่านคิดผ่อนผันเรา
ก็เห็นชอบด้วย แต่ท่านผู้เดียวจะรับอาสาไปตีทั้ง
สองเมืองนั้นยังกระไรอยู่ฤๅ ท่านก็ชราแล้วเห็นจะ
ล าบากใจนัก ถ้าขัดขวางอยู่ก็แบ่งให้ผู้อ่ืนเสียบ้าง 
เราจะแต่งนายทัพให้ไปช่วยเอาแรงท่าน 

อ ามาตย์ทินมณีกรอดจึ่งทูลว่าซึ่งข้าพเจ้ารับ
อาสาคร้ังนี้ใช่จะโลภชิงลาภของผู้อ่ืนหามิได้ เพราะ
ตั้งใจจะสนองพระคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ถึง
ขนาด อันตัวข้าพเจ้าเป็นชายชาติทหารถึงกายแก่
แต่ใจหนุ่ม ได้รับอาสาพระเจ้าอยู่หัวแล้วไม่เสียดาย
ร่างกายแลชีวิต...แม้นพลาดพลั้งประการใดก็ขอ
ฝากแต่ชื่อแก่ไว้ในแผ่นดิน หนุ่ม ๆ เกิดมาภายหลัง
จะได้เห็นว่าแก่เก่งแก่กับต้นนี้ เขาซื่อสัตย์อาสาเจ้า
ถึงขนาด... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๘๐-๑๘๑) 

 

อ ามาตย์ทินมณีกรอดเป็นขุนนางผู้ใหญ่ของพระเจ้าราชาธิราช ราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนไม่ได้เสนอให้เห็นลักษณะนิสัยที่กล้าหาญของอ ามาตย์ทินมณีกรอด ขณะที่ราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมให้เห็นว่า แม้อ ามาตย์ทินมณีกรอดจะสูงวัย แต่ยังคงมีจิตใจรักแผ่นดินและพร้อม

จะรับอาสาเจ้าโดยไม่เสียดายชีวิตตนเอง ลักษณะดังกล่าวนี้ยังปรากฏในตัวละครฝ่ายพม่าด้วยเช่นกัน 



 ๑๗๓ 

 

 
 

เนื่องจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ต้องการเน้นย้ าแนวความคิดเรื่องการถวายชีวิตเพ่ือรับอาสาเจ้าและ

แผ่นดิน ดังนี้ 

ตารางที่ ๕๔ มังมหานรธานายทหารฝ่ายพม่ารบกับสมงินครอินท์จนตัวตาย 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
กองทับมอรสี่นาย ก็ยกเข้าล้อมกองทับพะม่าไว้ 
ฝ่ายมังมะหานรธาออกสู้รบเปนสามาถ จึ่งเจ้า
สมิงณะครอินฟันมังมะหานรธาตายในที่รบตัด
เอาศีศะมังมะหานรธาแช่น้ าพึ่งไว้... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๒ มัด๒) 

...นายทัพทั้งสี่ก็ยกทหารเข้าล้มกองทัพพม่าไว้แน่น
หนาเป็นสี่ด้าน มังมหานรธาก็ขับพลทหารออกสู้รบ
เป็นสามารถ... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๓๙) 
...มังมหานรธาได้ฟังก็โกรธจึ่งตอบว่า เราก็เป็น
ทหารพระเจ้ากรุงรัตนบุรอังวะนับว่าชายผู้หนึ่ง 
ถ้าอับจนแล้วไม่เสียดายชีวิต  ซึ่งจะยอมตาย
โดยง่ายนั้นหามิได้... 

...มังมหานรธาเสียที สมิงนครอินท์ฟันด้วยดาบถูกที่
ส าคัญตกม้าตาย ให้ทหารตัดเอาศีรษะไว้... 

...มังมหานรธาเสียที สมิงนครอินท์ฟันด้วยดาบถูกที่
ส าคัญตกม้าตาย ให้ทหารตัดเอาศีรษะไว้... 

ฝ่ายสมิงนครอินท์เอาศีรษะมังมหานรธาแช่
น้ าผึ้งไว้มิให้เน่าเปื่อย... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๔๐) 
 

มังมหานรธาเป็นนายทหารของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง แต่เดิมราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนไม่ให้ความส าคัญกับบทบาทของนายทหารฝ่ายพม่า ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ให้

ความส าคัญ ด้วยการเสนอให้เห็นความกล้าหาญ และความองอาจในฐานะชายชาติทหาร ดังจะเห็นว่า

แม้มังมหานรธาจะเสียทีให้กับสมิงนครอินท์ แต่ก็พร้อมสู้จนตัวตาย เพ่ือแสดงให้ เห็นว่าฝ่ายพม่าก็มี

นายทหารมีฝีมือที่ยินยอมสละชีพเพ่ือชาติเช่นนายทหารฝ่ายมอญเช่นกัน 

๒.๒.๓ พระสงฆ ์

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน พระสงฆ์มีบทบาทในฐานะผู้ประนีประนอมความขัดแย้งใน

สงคราม และเป็นผู้ช่วยรักษาบ้านเมืองในยามคับขัน ในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ก็กล่าวเช่นเดียวกันแต่



 ๑๗๔ 

 

 
 

เพ่ิมเติมให้เห็นพระสงฆ์ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวาทศิลป์ เพ่ือให้บ้านเมืองคืนสู่ความสงบ ดัง

ตัวอย่างในตอนที่พระสังฆราชภังคยะสะกะโรอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องออกไปเจรจากับฝ่ายมอญ ดังนี้ 

ตารางที่ ๕๕ พระสังฆราชภังคยะสะกะโรอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆอ้งออกไปเจรจากับฝ่ายมอญ 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
...จึ่งให้หาสมะณะชีพราหมและเสนาพฤฒามาตรา
ชะปะโรหิตยทังปวง เข้ามาปฤกษาด้วยราชกิจ และ
เสนาบดีทังปวง ก็หมิได้กราบทูลประการใด จึ่ง
พระสังฆะราชาองคหนึ่ง ชื่อว่าพระสังฆะราชาภังยะ
สะกะโรทรงพระไตรปิฎกจึ่งถวายพระพรพระเจ้า 
ฝรังมังฆอง ว่าจะขอออกไปเจรจาความเมืองด้วย
พระเจ้าราชาธิราช จะให้กองทับมอรกลับไปจงได้ 
พระเจ้าฝรังมังฆองได้ทรงฟัง พระสังฆะราชาภังยะ
สะกะโร ถวายพระพรดั่งนั้นดีพระไทนัก จึ่งสั่งให้จัด
เครื่องราชบรรณาการ... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๐ มัด๒) 

...จึ่งให้ประชุมคนทั้งสองฝ่ายคือสมณชีพราหมณ์ 
แลเสนาพฤฒามาตย์ราชปโรหิตทั้งปวงเข้ามาพร้อม
แล้ว ตรัสปรึกษาว่าศึกมอญมาติดเมืองเราคร้ังนี้ผู้ใด
มีสติปัญญาจะคิดอาสาสู้ รบประการใดบ้ า ง 
เสนาบดีก็นิ่งอยู่มิได้กราบทูลประการใด 

ขณะนั้นพระสังฆราชองค์หนึ่งมีนามว่า
พระสังฆราชภังคยะสะกะโร มีสติปัญญาสามารถ
ทรงพระไตรปิฎก แลรู้หลายภาษา พูดภาษารามัญ
ไทยใหญ่ ไทยน้อย ลาว ญวน เงี้ยว ทวายได้ ครั้น
เห็นเสนาบดีทั้งปวงนิ่งอยู่ดังนั้นจึ่งถวายพระพรว่า
เป็นธรรมดาสืบมา แม้พระเจ้าแผ่นดินมีทุกข์
เดือดร้อนด้วยเหตุสิ่งใดแล้ว ขุนนางข้าราชการน้อย
ใหญ่ทั้งปวงก็ย่อมรับอาสาช่วยปลดเปลื้องสนอง
พระเดชพระคุณตามสติปัญญา ถ้าฝ่ายฆราวาส
ขัดขวางแล้วก็ถึงสมณะ ครั้งนี้เป็นโอกาสของสมณะ
แล้ว อาตมภาพก็คิดว่า เกิดมาเป็นข้าแผ่นดิน 
มหาบพิตรทรงพระกรุณาโปรดปลูกเลี้ยงให้ยศศักดิ์
เป็นใหญ่ยิ่ง มีพระคุณหาที่สุดมิได้ อาตมภาพจะขอ
อาสาออกไปเจรจาความ เมืองด้ วยพระเจ้ า
ราชาธิราชสนองพระเดชพระคุณ ให้ยกกองทัพ
กลับไปจงได้ 

พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องได้ทรงฟังยังไม่ไว้พระทัย 
จึ่งตรัสว่า... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๐๕) 
พระสังฆราชภังคยะสะกะโรจึ่งถวายพระพร

ว่าซึ่ง  อาตมภาพรับอาสาถวายทัณฑ์บนไว้นั้น ใช่
จะอวดอ้างปัญญาวิชาความรู้หามิได้ หวังจะกระท า
ให้เป็นแบบแผนแก่เสนาบดีแลทแกล้วทหารสืบไป 



 ๑๗๕ 

 

 
 

ตารางที่ ๕๕ พระสังฆราชภังคยะสะกะโรอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องออกไปเจรจากับฝ่ายมอญ (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 ภายหลัง จะได้มีใจกล้าหาญในสงคราม รับอาสา
เจ้าไม่เสียดายชีวิต... 

พระเจ้าฝรั่ งมังฆ้องได้ทรงฟังดังนั้นก็ดี
พระทัยนักจึ่งตรัสสั่งให้จัดเคร่ืองราชบรรณาการ... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๐๗) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระสังฆราชาภังคยะสะกะโร พระสงฆ์ของฝ่ายพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้อง อาสาเจรจาสงบศึกกับพระเจ้าราชาธิราช ในคราวที่พระเจ้าราชาธิราชทรงเร่งยกทัพมา

พม่าทันทีที่ทรงทราบว่าพม่ามีการผลัดแผ่นดิน ขณะนั้นพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องยังไม่พร้อมท าสงคราม 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนกล่าวว่าพระสังฆราชาอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องออกมาเจรจาศึกกับพระเจ้า

ราชาธิราช แต่ไม่ปรากฏบทสนทนาระหว่างพระภังคยะสะกะโรกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ในราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมให้เห็นชัดเจนว่าพระภังคยะสะกะโรสามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องในการ

เจรจาสงบศึกได้ เนื่องจากเป็นผู้ที่พูดจาสุภาพอ่อนโยน มีวาทศิลป์โน้มน้าวใจผู้ฟัง ซึ่งเป็นคุณลักษณะ

ที่ดีของผู้ที่จะท าหน้าที่ประนีประนอมความขัดแย้ง 

๒.๒.๔ ตัวละครหญิง 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ได้ให้ความส าคัญกับตัวละครหญิง แม้จะปรากฏบทบาท

ของตะละแม่ท้าวและเม้ยมะนิกอยู่บ้าง ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมบทบาทให้กับตัวละคร

หญิงอย่างชัดเจน ทั้งตัวละครส าคัญเช่นตะละแม่ท้าวและเม้ยมะนิก รวมถึงตัวละครหญิงอ่ืน ๆ  

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมบทบาทตัวละครหญิง ดังนี้ 

๒.๒.๔.๑ ตะละแม่ท้าว 

๒.๒.๔.๒ เม้ยมะนิก 

๒.๒.๔.๓ มุอายลาว 

๒.๒.๔.๔ พระมเหสีและพระราชธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 

๒.๒.๔.๕ พระราชธิดาของพระเจ้าเชียงใหม่ 



 ๑๗๖ 

 

 
 

๒.๒.๔.๑ ตะละแม่ท้าว 

ตะละแม่ท้าวทรงเป็นมเหสีองค์แรกของพระเจ้าราชาธิราช ซึ่งปรากฏ

บทบาทในราชาธิราชฉบับตัวเขียนอยู่บ้าง แต่ไม่เด่นมากนัก ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติม

บทบาทของตะละแม่ท้าว ด้วยการสร้างให้ตะละแม่ท้าวเป็นตัวละครที่มีนิสัยหึงหวง ชอบตรัสประชด

ประชัน และทรงน้อยพระทัยบ่อย บทบาทดังกล่าวเป็นลักษณะประจ าตัวของตะละแม่ท้าว ซึ่งท าให้

ผู้อ่านจดจ าตัวละครนี้ได้เป็นอย่างดี ดังนี้ 

ตารางที่ ๕๖ ตะละแม่ท้าวตรสัประชดพระเจา้ราชาธิราช 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 
 

(ไม่ปรากฏ) 

...แต่ยังแค้นพระทัยอยู่ด้วยความหึงหวง ครั้นจะ
ตรัสประชดต่อพระราชสามีโดยตรงก็เกรงพระทัย
แลอายแก่คนทั้งปวง จึ่งตรัสประชดกับพ่อมอญ   
มังกันจีว่า... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๕๓-๑๕๔) 

 

ตารางที่ ๕๗ อารมณ์หึงหวงของตะละแมท่้าว 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
...ขะณะนั้นฝ่ายตะละแมท้าวมีความเดียดฉันเม้ย
มะณิก ด้วยความริศยาหึงหวงคิดว่าซึ่งจะไปนั่งร่วม
ที่เคร่ืองกับอิเม้ยมะณิก เจ้าน้ ามันเมืองตะเกีงนั้นได้
ความอัปะหยดนัก น้อยพระไทมิได้เสดจ์มา ภอ
ถึงฤกษก าหนดการพระราชพิทธี แล้วพญาน้อย
คอยตะละแมท้าวไม่เหนเสดจ์มาก็เคืองพระไทย แต่
เม้ยมะณิกนั้นมาทันฤกษพระราชพิทธี... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๘ มัด๑) 

ฝ่ า ยตะละแม่ ท้ า วมี ค ว าม เดี ยดฉั นท์          
เม้ยมะนิกด้วยความริษยาหึงหวงทรงพระด าริว่าเรา
ไม่รู้เลยว่าพระสามีจะรักใคร่อีเม้ยมะนิกถึงเพียงนี้ 
คิดว่าจะรักโดยฉันว่ารูปงาม จะปลูกเลี้ยงเป็นนาง
สนมเท่านั้น นี่จะอภิเษกเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายให้คู่
เคียงกับเรา...ซึ่งจะไปนั่งร่วมที่เคียงกันกับอีเม้ยมะ
นิกลูกไพร่ เจ้าแป้งน้ ามันเมืองตะเกิงนั้น อายแก่
เสนาพฤฒามาตย์ทั้งปวงได้ความอัปยศนัก มิได้เป็น
อัครมเหสีก็แล้วไปเถิด ตะละแม่ท้าวนึกมานะน้อย
พระทัยก็มิได้เสด็จมา  

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๖๓) 

 

ตัวอย่างข้างต้น ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ได้ให้ภาพตะละแม่ท้าวชัดเจน

เท่ากับราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ เนื่องจากฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมบทพูดในตอนที่ตะละแม่ท้าวตรัสประชด



 ๑๗๗ 

 

 
 

ประชันพระยาน้อย ดังจะเห็นจากตารางที่ ๕๖ ตะละแม่ท้าวตรัสประชดเนื่องจากทรงทราบว่าพระยา

น้อยรับเม้ยมะนิกเป็นชายา และตารางที่ ๕๗ ตะละแม่ท้าวตรัสประชดพระยาน้อยอีกครั้งในพระราช

พิธีราชาภิเษก เพราะทรงไม่พอพระทัยที่พระยาน้อยทรงแต่งตั้งให้เม้ยมะนิกเป็นมเหสีฝ่ายซ้าย ซึ่งเป็น

ต าแหน่งทีม่ีฐานะใกล้เคียงกับตะละแม่ท้าว 

๒.๒.๔.๒ เม้ยมะนิก 

เม้ยมะนิกเป็นสตรีสามัญชนที่พระยาน้อยหรือพระเจ้าราชาธิราชทรงไปพบ

ที่เมืองตะเกิงและทรงโปรดปรานนางเป็นอย่างมาก ในราชาธิราชฉบับตัวเขียนจะกล่าวถึงเม้ยมะนิก

เฉพาะตอนที่ได้พบกับพระยาน้อยที่เมืองตะเกิงเท่านั้น ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมบทบาท

ให้เม้ยมะนิกในฐานะผู้สร้างความบาดหมางใจระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับตะละแม่ท้าว ดังตัวอย่าง

ในตอนที่เม้ยมะนิกทูลให้พระเจ้าราชาธิราชเสด็จพระราชทานเพลิงพระศพตะละแม่ท้าว ดังนี้ 

ตารางที่ ๕๘ เม้ยมะนิกทูลให้พระเจ้าราชาธิราชเสด็จพระราชทานเพลิงพระศพตะละแม่ท้าว 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

...ฝ่ายตะละแมท้าวรู้ว่าสมิงอายกองปิน คุมพ่อลาว
แก่นท้าวไปฆ่าเสีย ก็ทรงพระโทรมนัศนัก ก็กินญา
พิศตายเสีย พระเจ้าราชาธิราชแจ้งว่าตะละแม่ท้าว
กินอยาตายแล้วก็มิได้อาไล จึ่งสั่งให้เสนาบดีกระท า
ตามประเพณีพระอัคมะเหษี... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๔ มัด๒) 

ฝ่ายตะละแม่ท้าวตั้งแต่ทรงพระโศกถึงพ่อ
ลาวแก่นท้าวทุกเวลาราตรี แค้นพระทัยโทมนัสมิสิ้น
จึ่งด าริว่าเราจะอยู่เป็นคนให้ล าบากใยตายเสี ย
ประเสริฐกว่า นางก็เสวยยาพิษ.... 

...ครั้นสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชแจ้งว่าตะละแม่ท้าว
เสวยยาพิษดับสูญเสียแล้วก็มิได้ทรงพระอาลัย ด้วย
กฤตยาคุณมนต์ของเม้ยมะนิกเข้าครอบง าพระ
สันดานอยู่นานแล้ว ให้เหนื่อยหน่ายชิงชังใน
ตะละแม่ท้าว จึ่งตรัสสั่งให้เสนาบดีกระท าเมรุซึ่งจะ
ปลงพระศพตามประเพณีสมควรแก่ศักดิ์พระราช
บุตรีหลวง...ครั้นถึงวันค ารบก าหนดซึ่งจะถวาย
เพลิงนั้น จึ่งตรัสแก่นางปิยราชเทวีอัครมเหสีว่า
ตะละแม่ท้าวนี้เราแค้นใจยังมิหาย คิดจะไม่เผาผี
แล้ว แต่เกรงพระวงศานุวงศ์ ขุนนางทั้งปวงจะ
นินทาได้ ยังตรองมิตกชั่งใจอยู่ 

 
 



 ๑๗๘ 

 

 
 

ตารางที่ ๕๘ เม้ยมะนิกทูลให้พระเจ้าราชาธิราชเสด็จพระราชทานเพลิงพระศพตะละแม่ท้าว (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 นางปิยราช เทวี อัครม เหสี จึ่ งทู ลว่ าซึ่ ง
พระองค์จะไม่เสด็จไปพระราชทานเพลิงนั้นมิชอบ 
พระวงศานุวงศ์จะติเตียนได้ อนึ่งคนทั้งปวงจะ
กล่าวโทษข้าพเจ้าว่าท าเสน่ห์เวทมนตร์ให้พระองค์
หลงจนชิงชังตะละแม่ท้าวพระมเหสี เดิม แต่
สิ้นพระชนม์แล้วยังมิเสด็จไปเยือนพระศพ ขอเชิญ
พระองค์เสด็จไปพระราชทานเพลิงเถิด ความนินทา
จึ่งจะไม่มีแก่พระองค์แลข้าพเจ้า สมเด็จพระเจ้า
ราชาธิราชได้ทรงฟังก็เห็นด้วย... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๘๓-๒๘๔)    

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่ตะละแม่ท้าวเสวยยาพิษปลงพระชนม์พระองค์

เอง หลังจากทรงทราบว่าพระเจ้าราชาธิราชมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพ่อลาวแก่นท้าว ราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนเสนอว่าเมื่อพระเจ้าราชาธิราชทรงทราบว่าตะละแม่ท้าวสิ้นพระชนม์แล้ว พระองค์ทรงให้

เสนาบดีจัดพระราชพิธีตามความเหมาะสมกับฐานะพระมเหสี และไม่ปรากฏบทบาทของเม้ยมะนิก 

ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมให้เม้ยมะนิกทูลเชิญให้พระเจ้าราชาธิราชเสด็จไปพระราชทาน

เพลิงพระศพ เพราะเกรงคนจะติฉินนินทาว่านางเป็นสาเหตุท าให้พระองค์ผิดใจกับตะละแม่ท้าว พระ

เจ้าราชาธิราชทรงยอมปฏิบัติตาม แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงรักใคร่และหลงใหลเม้ยมะนิกมาก จึง

ทรงยอมเชื่อฟัง อีกทั้งยังแสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยว และไม่พอพระทัยตะละแม่ท้าวแม้พระนางจะ

สิ้นพระชนม์ไปแล้วก็ตาม 

นอกจากเม้ยมะนิกจะสร้างความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับตะละ

แม่ท้าวโดยตรงแล้ว บทบาทของเม้ยมะนิกยังขยายความขัดแย้งไปสู่พ่อลาวแก่นท้าว พระโอรสของ

พระเจ้าราชาธิราชกับตะละแม่ท้าวอีกด้วย ดังในตอนที่เม้ยมะนิกแสร้งทูลขอชีวิตให้พ่อลาวแก่นท้าว 

หลังจากท่ีพ่อลาวแก่นท้าวทรงกัดนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์เองเพ่ือประชดเม้ยมะนิก แต่ท าให้พระเจ้า

ราชาธิราชเข้าพระทัยผิดว่าพ่อลาวแก่นท้าวไม่ยอมแสดงความเคารพพระองค์ ดังนี้ 



 ๑๗๙ 

 

 
 

ตารางที่ ๕๙ เม้ยมะนิกแสร้งทูลขอชีวิตพ่อลาวแก่นทา้ว 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
...ฉะรอยคิดว่าจะหมิไหว้กูจึ่งท าองอาจได้ดั่งนี้ เมื่อ
มันเปนลูกจะหมิไหว้พ่อฉะนี้จะเลี้ยงไว้ได้หฤๅ จึ่งให้
หาสมิงอายกองปินเข้ามา สั่งให้เอาพ่อลาวแก่นท้าว
ไปฆ่าเสีย สมิงอายกองปินก็คุมเอาพ่อลาวแก่นท้าว
ไป... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๔ มัด๒) 

...ชะรอยมันคิดว่าจะมิไหว้กูแล้วจึ่งท าองอาจดังนี้ได้ 
เมื่อมันเป็นลูกจะมิไหว้พ่อฉะนี้จะเลี้ยงไว้มิได้ นาน
ไปจะคิดประทุษร้ายต่อกู...จึ่งให้หาสมิงอายกองปิน
ผู้ฆ่านักโทษเข้ามา ตรัสสั่งให้จับพ่อลาวแก่นท้าวไป
ฆ่าเสีย 

นางเม้ยมะนิกอัครมเหสีรู้พระอัชฌาสัยว่า
ทรงพระโกรธมากถึงทูลขอก็มิให้แต่จะท าทูลพอให้
เป็นที คนทั้งปวงจะได้เห็นว่าเราใจดีรักลูกเลี้ยง
อยู่มิได้ริษยาชิงชัง...  

สมเด็จพระเจ้ าราชาธิราชได้ทรงฟัง         
เม้ยมะนิกออกพระนามตะละแม่ท้าวก็ยิ่งทรงพระ
โกรธ จึ่งตรัสว่าจะเลี้ยงมันไว้ใยอ้ายลูกใจร้ายเช่นนี้ 
แต่นิ้วมือของมันยังไม่รักมันจะรักเราฤๅ...เมื่อแม่มัน
จะตายตามกันไปก็ดีอีก อยู่หนักแผ่นดินของเรา...
สมิงอายกองปินก็กลัวพระราชอาญายิ่งนัก ไม่เห็น
ใครจะทูลขอได้แล้วก็เข้ามาคุมเอาตัวพ่อลาวแก่น
ท้าวไป... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๗๘-๒๗๙) 

 

ตัวอย่างข้างต้น ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงมี

รับสั่งให้น าพ่อลาวแก่นท้าวไปประหาร แต่ไม่ปรากฏบทบาทของเม้ยมะนิก ขณะที่ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์เสนอว่าเม้ยมะนิกแสร้งทูลขออภัยโทษให้พ่อลาวแก่นท้าว“พอให้เป็นที” อีกทั้งเอ่ยพระนาม

ตะละแม่ท้าวให้พระเจ้าราชาธิราชทรงพระโกรธ พระองค์จึงตัดสินพระทัยประหารชีวิตพ่อลาวแก่น

ท้าว จะเห็นว่าฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมบทบาทให้เม้ยมะนิกมีความส าคัญในฐานะผู้สร้างและเร่งความ

ขัดแย้งให้รุนแรงมากยิ่งข้ึน  

๒.๒.๔.๓ มุอายลาว 

   มุอายลาวเป็นแม่นมของพระเจ้าราชาธิราช แม้จะไม่ใช่ตัวละครส าคัญ แต่มี

บทบาทอยู่บ้าง โดยเฉพาะในตอนที่นางเป็นตัวแทนของพระมหาเทวีเดินทางไปยังเมืองตะเกิงเพ่ือแจ้ง



 ๑๘๐ 

 

 
 

ก าหนดการนัดหมายแก่พระยาน้อยตามรับสั่งของพระมหาเทวี ราชาธิราชฉบับตัวเขียนกล่าวว่า

หลังจากที่มุอายลาวปฏิบัติหน้าที่ตามรับสั่งของพระมหาเทวีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มุอายลาวยังช่วย

แนะน าพระยาน้อยเกี่ยวกับเรื่องสงคราม เพราะนางปรารถนาให้พระยาน้อยท าสงครามชนะพระ

มหาเทวีกับสมิงมราหู และกลับมาเมืองพะโคอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม หลังจากมุอายลาว

เสนอแนะกลศึกแก่พระยาน้อย พระองค์ไม่ได้ทรงยกย่องสติปัญญาของมุอายลาว ขณะที่ราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมให้พระยาน้อยตรัสยกย่องสรรเสริญสติปัญญามุอายลาว ดังนี้ 

ตารางที่ ๖๐ พระยาน้อยสรรเสริญสติปัญญามุอายลาว 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

ข้าคิดเหนว่ากองทับทังนี้พร้อมกันแล้ว ข้างเขาจะมี
ก าลังมาก...พญาน้อยได้ฟังมุอายลาวทูลดั่งนั้นก็เห
นชอบด้วย จึ่งถามว่าซึ่งมะหาเทวีให้มีหนังสือมาดั่ง
นี้จะตอบหนังสือดีหฤๅ ๆ จะสั่งไปแต่ปากเปล่าดี... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๖ มัด๑) 

แต่ข้าพเจ้าคิดการผ่อนปรนได้อย่างหนึ่ง เห็นพอจะ
เอาชัยช านะได้... 

พระยาน้อยได้ฟังมุอายลาวแม่นมทูลดังนั้นก็
เห็นชอบด้วย จึ่งตรัสสรรเสริญสติปัญญามุอาย
ลาวว่าแม่นี้เป็นสตรีก็แต่ตัว แต่ปัญญาความคิดของ
แม่นั้นเปรียบดังบุรุษรู้คิดคาดการณ์ที่ได้ที่เสีย ซึ่ง
แมช่่วยสั่งสอนให้สติข้าทั้งนี้ก็ดีแล้ว ข้าขอบคุณแม่
นักจะกระท าตามค าแม่ว่าทุกประการ แล้วตรัสถาม   
มุอายลาวว่าซึ่งพระมหาเทวีให้มีหนังสือมาดังนี้จะ
ควรตอบหนังสือไปดีฤๅ ฤๅจะสั่งไปแต่ปากเปล่า... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๑๓) 

 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ยกย่องสติปัญญาของสตรี ยกเว้นแต่สตรีที่เป็น

กษัตริย์เท่านั้น คือ ตะละเจ้าท้าว(กษัตรีย์หลังสมัยพระเจ้าราชาธิราช และพระราชมารดาบุญธรรม

ของพระเจ้าธรรมเจดีย์) ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมให้พระยาน้อยตรัสสรรเสริญสติปัญญาของ

มุอายลาว หลังจากนางได้แนะน าพระยาน้อยเรื่องกลอุบายสงคราม อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เตือนสติพระยา

น้อย แม้นางจะไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าที่ในเรื่องสงครามโดยตรงก็ตาม การเพ่ิมบทบาทดังกล่าว นอกจากจะ

แสดงให้เห็นว่าฉบับตัวพิมพ์ให้ความส าคัญกับสตรีมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว ยังท าให้เห็นว่าผู้ที่คิดอ่านและรู้

เรื่องการสงครามไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น เพราะการท าคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองเป็น

หน้าที่ของทุกคน  
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๒.๒.๔.๔ พระมเหสีและพระราชธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ให้ความส าคัญกับบทบาทพระมเหสีของพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้อง และไม่ปรากฏบทบาทของพระราชธิดา ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมให้พระมเหสี

ของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์ และรับหน้าที่ปลอบโยนพระธิดาแทนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 

เนื่องจากพระธิดาทรงมีทิฐิมานะและทรงไม่ปรารถนาจะอภิเษกกับสมิงพระราม เพราะอีกฝ่ายมีฐานะ

ต่ าต้อยกว่า ดังตัวอย่างจากตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๖๑ พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงสนทนากับพระราชธิดาเร่ืองสมิงพระราม 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

...อัคะมะเหษีได้ฟังดั่งนั้น จึ่งทูลว่า...จะนับอะไรกับ
เจ้าสมิงพระรามนี้ เหตุด้วยยังมิได้เหนพระราชธิดา
แห่งเรา...ถ้าบุรุษได้นั่งใกล้แล้วเมื่อใดก็หมีอาจที่จะ
ด ารงจิตรอยู่ได้...พระเจ้ามนเทียรทองได้ฟังดั่งนั่นก็
เหนด้วยพระอัคะมะเหษี จึ่งส่งงให้แต่งเครื่องโพ
ชนาหารเสรจ ครั้นเพลาเช้าจึ่ งให้หาเจ้าสมิง
พระราม... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๘ มัด๓) 

...พระอัครมเหสีทูลว่า...จะนับอะไรกับเจ้าสมิง
พระรามนี้ ซึ่งว่ามิรับที่มหาอุปราชแลราชธิดานั้น 
เพราะยังมิได้เห็นราชธิดาของเรา...ถ้าบุรุษผู้ใดได้
เห็นแลได้นั่งใกล้แล้วเมื่อใดก็มิอาจจะด ารงจิตอยู่ได้
... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๖๐) 
พระเจ้ามณเฑียรทองได้ทรงฟังพระอัคร

มเหสีทูลดังนั้นก็เห็นด้วยจึ่งตรัสว่าการข้างในพระ
น้องเข้าใจจงช่วยคิดอ่านเถิด แล้วบอกกล่าวธิดา
ของเราให้รู้ตัวสั่งสอนเสียด้วย พระอัครมเหสีรับสั่ง
แล้ว พอเวลาค่ าก็เสด็จไปสู่ห้องต าหนักพระราชธิดา 
จึ่งตรัสบอกว่าบัดนี้สมเด็จพระราชบิดาจะโปรดให้
เจ้าสมิงพระรามผู้มีความชอบเป็นมหาอุปราชแล้ว
จะพระราชทานพระลูกให้เป็นมเหสี พระลูกอย่ามี
ความโทมนัสเกี่ยงงอนขัดพระราชโองการเลย 

พระราชธิดาได้ฟังก็ทรงพระกันแสงซบพระ
พักตร์ลง ทูลว่าลูกนี้คิดจะไม่มีสวามีแล้วหวังจะบวช
เป็นชีบ าเพ็ญกุศลหมายสวรรค์นิพพานฝ่ายเดียว...
อนึ่งถ้าได้สวามีเป็นลูกกษัตริย์ มีชาติตระกูลเสมอ
กันเล่าก็ตาม นี่จะได้ผัวมอญต่างภาษาเป็นเพียง

นายทหาร อุปมาดังหงส์ในฝูงกา ราชสีห์เข้าปนกับ
หมู่เสือ ลูกมีความโทมนัสนัก พระอัครมเหสีจึ่งตรัส
ปลอบว่า...ซึ่งลูกจะถือชาติตระกูลว่ามีอิสริยยศอยู่ 
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ตารางที่ ๖๑ พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงสนทนากับพระราชธิดาเร่ืองสมิงพระราม (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 นั้นหาควรไม่...อันสมิงพระรามนี้เขามีความชอบใน
แผ่นดินเป็นอันมาก ช่วยกู้พระนครไว้ให้สมณ
พราหมณ์ราษฎรอยู่เป็นสุข...พระอัครมเหสีตรัส
สอนพระราชธิดาด้วยความอุปมาอุปไมยต่าง ๆ 
ให้พระราชธิดาคลายทิฐิมานะลงแล้ว พระนางก็
เสด็จกลับมายังห้องพระต าหนัก... 

คร้ันเวลาเช้าพระเจ้ามณเฑียรทองมีรับสั่งให้
หาเจ้าสมิงพระรามเข้ามากินเลี้ยงบนพระราช
มนเทียรทอง... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๖๑-๓๖๒) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนหลังจากสมิงพระรามต่อสู้ชนะกามะนีนายทหาร

ของจีน พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงพยายามหาวิธีไม่ให้สมิงพระรามกลับเมืองหงสาวดี พระองค์จึงมี

พระราชด าริจะยกพระราชธิดาให้อภิเษกกับสมิงพระราม ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอว่าพระมเหสี

ทรงทูลเสนอพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องว่า หากจะให้สมิงพระรามรับต าแหน่งอุปราชและอภิเษกกับพระราช

ธิดา ก็ควรให้สมิงพระรามได้พบพระราชธิดาเสียก่อน เพราะตามธรรมดาบุรุษย่อมหลงใหลในหญิงงาม 

แต่ไม่ปรากฏบทบาทของพระราชธิดา ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์แสดงให้เห็นความทุกข์ใจของ

พระราชธิดา เนื่องจากไม่ทรงปรารถนาจะอภิเษกกับสมิงพระราม อีกทั้งยังเพ่ิมเติมให้พระมเหสีทรง

เจรจาปลอบประโลมจนพระราชธิดาคลายทิฐิมานะ การเพ่ิมบทบาทของตัวละครทั้งพระมเหสีและ

พระราชธิดา ท าให้เห็นว่าตัวละครหญิงไม่ได้เป็นเพียงตัวละครที่ไร้จิตวิญญาณและไม่มีความส าคัญ แต่

ตัวละครหญิงมีชีวิตจิตใจ และสามารถท าให้เรื่องด าเนินไปอย่างน่าติดตามยิ่งขึ้น 

๒.๒.๔.๕ พระราชธิดาของพระเจ้าเชียงใหม่ 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนกล่าวถึงเพียงพระนามของพระราชธิดาในพระเจ้า

เชียงใหม่ แต่ไม่ปรากฏบทบาท ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมบทสนทนาให้พระราชธิดาทรงมี

ส่วนร่วมในการแสดงทัศนะเรื่องการอภิเษกกับพระเจ้าธรรมเจดีย์ ดังนี้ 
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ตารางที่ ๖๒ บทบาทพระราชธดิาของพระเจ้าเชียงใหม่ 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
...พระเจ้าเชียงใหม่จึ่งให้แต่งพระราชสาร กับพระ
ราชธิดา ทรงพระนามชื่อนางประทุมมาลี กับพี่
เลี้ยงนางพระสนมทังปวงเปนอันมาก จึ่งให้อุปะทูต
ราชทูตน าไปถวายพระเจ้าหงษาวะดี ๆ แจ้งแล้วก็มี
ความยีนดียิ่งนัก ให้แต่งรับโดย ราชะประเพนีย์แล้ว
ก็ให้ท าการ อบพิเศกตั้ งนางประทุมมาลีให้เป
นอัคมะเหษีเอก... 

(เลขที่ ๔๙ เล่ม๑๙ มัด๓) 

…พระราชธิดาจึ่งกราบทูลว่าข้าพเจ้าเกิดมาเป็น
สตรีก็ย่อมอยู่ในบังคับบิดามารดา เมื่อสมเด็จพระ
ราชบิดาเห็นชอบจะทรงปลูกฝังแล้ว ข้าพเจ้ามิได้
ขัดพระราชบัญชา อนึ่งข้าพเจ้าก็ตั้งความอธิษฐาน
ไว้ว่าจะได้กษัตริย์พระองค์ใดเป็นสามีแล้ว ขอให้ได้
กษัตริย์ที่ ตั้ งอยู่ ในยุติ ธรรม พระทัยเป็นกุศล
ปรารถนาพระโพธิญาณ ข้าพเจ้าจะขอเป็นบาท
บริจาริกากษัตริย์พระองค์นั้นไปทุกชาติจนบรรลุ
พระนฤพาน ถ้าพระเจ้าหงสาวดีปรารถนาเป็น
พระพุทธเจ้าแล้วก็จะสมดังความอธิษฐานที่ข้าพเจ้า
ตั้งไว้ 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๙๓) 
…จึ่งตรัสสั่งให้แต่งพระราชสาสน์ฉบับหนึ่ง ทรงจัด
ราชทูตอุปทูตหลายนายให้น าพระราชธิดาอันทรง
พระนมว่านางประทุมมาลี กับด้วยนางสนมก านัล
ทั้งปวงโดยขนาดไปถวายพระเจ้าหงสาวดี... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๙๔) 
...แล้วให้ท าการอภิเษกตั้งนางประทุมมาลีเป็นอัคร
มเหสีเอก... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๙๕) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าเชียงใหม่ทรงตั้งพระทัยจะให้พระราช

ธิดาอภิเษกเป็นมเหสีของพระเจ้าธรรมเจดีย์ เนื่องจากพระองค์ทรงพระราชศรัทธาในหลักธรรมค า

สอนที่พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงแสดงผ่านพระราชสาส์น ราชาธิราชฉบับตัวเขียนกล่าวว่าพระเจ้า

เชียงใหม่ทรงตัดสินพระทัยยกพระราชธิดาให้พระเจ้าธรรมเจดีย์ทันที แต่ไม่ปรากฏบทบาทของพระ

ราชธิดา ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมบทบาทให้พระราชธิดาสนับสนุนบทบาทของพระเจ้า

ธรรมเจดีย์ ดังจะเห็นว่าพระนางทรงศรัทธาพระเจ้าธรรมเจดีย์เช่นเดียวกันกับพระราชบิดา โดยทรง

ยินยอมอภิเษกตามรับสั่ง เนื่องจากทรงเคยอธิษฐานว่า “หากจะได้กษัตริย์พระองค์ใดเป็นสามีแล้ว 

ขอให้ได้กษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในยุติธรรม พระทัยเป็นกุศลปรารถนาพระโพธิญาณ” กล่าวคือ การที่พระราช
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ธิดาทรงยินยอมอภิเษกกับพระเจ้าธรรมเจดีย์ ไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามรับสั่งของพระราชบิดาเท่านั้น แต่

เพราะนางทรงมีศรัทธาต่อพระเจ้าธรรมเจดีย์ด้วยเช่นกัน 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมบทบาทตัวละคร ๔ ประเภท 

ได้แก่ ตัวละครกษัตริย์ ตัวละครขุนนางและนายทหาร ตัวละครพระสงฆ์ และตัวละครหญิง การ

ปรับเปลี่ยนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมบทบาทให้ทั้งตัวละครที่มีบทบาท

เด่นและตัวละครที่ฉบับตัวเขียนไม่ได้ให้ความส าคัญ ท าให้ตัวละครมีอารมณ์และนิสัยหลากหลายด้าน

แปรไปตามสิ่งเร้าและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจกล่าวได้ว่า ตัวละครในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์นั้นมีมิติ

ในด้านพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกแตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับตัวเขียนอย่างชัดเจน  

๒.๓ การเพิ่มการพรรณนาลักษณะภายนอก 

ลักษณะภายนอกของตัวละคร อันได้แก่ รูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย จะมองเห็นได้ชัดเจน

หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพรรณนาของผู้ประพันธ์ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์

ของตัวละคร แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์พรรณนาลักษณะภายนอกเฉพาะตัวละครส าคัญเพ่ิมเติม เพ่ือ

แสดงภาพให้เห็นชัดเจนว่าตัวละครดังกล่าวมีรูปลักษณ์อย่างไร ซึ่งส่งผลต่อจินตนาการของผู้อ่าน 

ดังเช่น การพรรณนาลักษณะภายนอกของมังรายกะยอฉะวาและเม้ยมะนิก ดังนี้ 

ตารางที่ ๖๓ รูปลักษณ์ของมังรายกะยอฉะวา 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
ฝ่ายพระอัคมะเหษีพระเจ้าฝารั่งมังฆอง ครั้นทรง
พระครรภ์ถ้วนก าหนดแล้ว ก็ประสูดพระราชกูมาร 
พระเจ้าฝารั่งมังฆองแลพระยาติวงษาทังปวงก็มี
ความยินนัก ครั้นพระราชกุมารวัฒนาการจ าเรีญ
ใหญ่ขึ้นมา สมเดจ์พระราชบิดาเหนเหมือนสมเดจ์
พระบิดา จึ่งให้นามชื่อว่ามังรายกะยอฉะวา… 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๔ มัด๒) 

ฝ่ายอัครมเหสีพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ครั้นทรง
พระครรภ์ครบก าหนดแล้วก็ประสูติพระโอรสมีพระ
รูปสิริงดงาม สมเด็จพระราชบิดามารดาพระญาติ
วงศาทั้งปวงก็มีความโสมนัสชื่นชมนัก อยู่มา
ประมาณเดือนหนึ่งพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องก็โปรดให้
กระท ามงคลโสกันต์พระเกศเพลิงเฉลิมพระขวัญ 
ครั้นพระราชโอรสค่อยทรงพระเจริญขึ้นพระฉวีก็
ผุดผ่องเป็นนวลงาม พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องพิศพระรูป
ราชบุตร เห็นเหมือนสมเด็จพระอัยกาธิราชจึ่งให้
พระนามว่ามังรายกะยอฉะวา… 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๘๔) 
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ตัวอย่างข้างต้น ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่พรรณนารูปลักษณ์ของตัวละคร แต่กล่าวถึงเฉพาะ

ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเท่านั้น ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะแทรกรายละเอียดเกี่ยวกับรูปลักษณ์

ตัวละคร ท าให้เห็นว่ามังรายกะยอฉะวาทรงเป็นพระโอรสรูปงาม ลักษณะภายนอกที่กอปรด้วยความ

งดงามจึงเชิญชวนให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ทั้งพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องและเหล่าพระญาติต่างก็รักใคร่และเอ็นดูมัง

รายกะยอฉะวาเป็นอย่างมาก  

นอกจากจะเพ่ิมเติมรูปลักษณ์ตัวละครส าคัญเช่นมังรายกะยอฉะวาแล้ว ในส่วนตัวละครสตรี 

พบว่าได้เพ่ิมการพรรณนารูปลักษณ์ของตัวละครเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการพรรณนารูปลักษณ์ของ

เม้ยมะนิก ดังในตอนที่พระยาน้อยทรงพบเม้ยมะนิกที่เมืองตะเกิง ดังนี้ 

ตารางที่ ๖๔ รูปลักษณ์ของเม้ยมะนิก 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

ครั้นรุ่นขึ้นเพลาเช้าพญาน้อยเสดจ์ไปมัศการพระ
บรมธาตุมุนาถนอกเมืองตะเคีงทางสิบเส้น หญีงคน
หนึ่งชื่อเม้ยมะนิก รูปร่างงามเปนเมียมะจัดคิดถึง 
นั่งร้านขายน้ ามันอยู่ พญาน้อยเหนก็ชอบใจ จึ่งให้
หาตัวเม้ยมะนิกมา แล้วเสดจ์กลับเข้าเมือง... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๖ มัด๑) 

ครั้นรุ่งขึ้นเวลาเช้าพระยาน้อยเสด็จไป
นมัสการพระบรมธาตุมุนาถนอกเมืองตะเกิงสิบเส้น 
ขณะนั้นมีหญิงคนหนึ่งชื่อเม้ยมะนิกรูปร่างนั้นงาม
ยั ง ก า ลั ง ส า ว ชั น ษ า ป ร ะ ม า ณ สิ บ หก ปี เ ศ ษ 
ประกอบด้วยลักษณะกิริยามารยาทอันแช่มช้อย 
รูปของนางนั้นเป็นเสน่ห์แก่คนทั้งปวง ใครได้เห็น
แล้วก็รักใคร่ไม่เว้นคน...จึ่งให้คนไปหาตัวเม้ยมะนิก
มาแล้วก็เสด็จกลับเข้าเมือง... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๙๘) 

 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ได้ให้ความส าคัญกับเม้ยมะนิก เพราะเน้นด าเนินเรื่องสงคราม

ระหว่างมอญกับพม่าเท่านั้น ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ เม้ยมะนิกเป็นตัวละครส าคัญที่สร้างความ

ขัดแย้งระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับตะละแม่ท้าว ฉบับตัวพิมพ์จึงพรรณนารูปลักษณ์ของเม้ยมะนิก

เพ่ิมเติม เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการที่พระเจ้าราชาธิราชทรงหลงใหลเม้ยมะนิก จนท าให้ตะละแม่ท้าวหึง

หวงได้นั้น เพราะเม้ยมะนิกเป็นผู้หญิงที่งดงามมาก ซึ่งความงดงามดังกล่าวเป็นคุณลักษณะส าคัญของ

สตรีที่จะดึงดูดใจบุรุษได้ และในทางตรงกันข้ามก็ยังสร้างความริษยาให้กับตะละแม่ท้าว เพราะหาก

ผู้ใดงามกว่าย่อมจะท าให้พระเจ้าราชาธิราชหลงรักได้มากกว่าเช่นกัน 
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กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการศึกษาการปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร พบว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์

ปรับเปลี่ยนตัวละคร ๓ ประเด็น ได้แก่ การให้ภูมิหลังตัวละคร การเพ่ิมบทบาทตัวละคร และการเพ่ิม

การพรรณนาลักษณะภายนอก การปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีความส าคัญในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เป็น

อย่างมาก เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าฉบับตัวพิมพ์ไม่เพียงแต่จะให้ความส าคัญกับเรื่องสงคราม แต่ยังให้

ความส าคัญกับการสร้างชีวิตจิตใจให้กับตัวละคร ด้วยการปรับให้ตัวละครมีอารมณ์ความรู้สึก 

ตลอดจนมีพฤติกรรมเช่นมนุษย์ทั่วไป ส่งผลให้อารมณ์ของเรื่องหลากหลายยิ่งขึ้น  

๓.การปรับเปลี่ยนแนวคิด 

จากการที่ผู้ศึกษาเสนอการปรับเปลี่ยนด้านโครงเรื่อง และการปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร 

พบว่าฉบับตัวพิมพ์ปรับทั้งโครงเรื่องหลัก โครงเรื่องย่อย รวมถึงปรับตัวละครให้แสดงอารมณ์มาก

ยิ่งขึ้นกว่าฉบับตัวเขียน การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจึงย่อมส่งผลต่อแนวคิดของเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด

หลักหรือแนวคิดย่อย ดังนี้ 

๓.๑ ผลต่อแนวคิดหลัก 

๓.๒ ผลต่อแนวคิดย่อย 

๓.๑ ผลต่อแนวคิดหลัก 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอแนวคิดหลัก ๒ ประเด็น ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับกษัตริย์ และ

แนวคิดเกี่ยวกับขุนนางและนายทหาร แนวคิดหลักเกี่ยวกับกษัตริย์ ฉบับตัวเขียนเสนอเรื่องการสืบเชื้อ

สาย ๒ ประเด็น ได้แก่ การไม่ให้ความส าคัญกับการสืบเชื้อสาย และการสืบเชื้อสายโดยไม่ได้รับการ

ยอมรับ การไม่ให้ความส าคัญกับการสืบเชื้อสาย เป็นการยอมรับกษัตริย์ที่ไม่ได้มาจากการสืบเชื้อสาย 

แต่อาจมาจากสามัญชน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะเป็นกษัตริย์จะต้องมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีบุญ

วาสนา ดังจะเห็นได้จากบทบาทของพระเจ้าฟ้ารั่ว และพระเจ้าธรรมเจดีย์ ส่วนการสืบเชื้อสายโดย

ไม่ได้รับการยอมรับ ดังเช่นที่พระเจ้าอู่ทรงไม่ยอมรับพระยาน้อย จะมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับการเป็น

กษัตริย์ที่มาจากสามัญชน คือต้องมีสติปัญญาและมีบุญวาสนา ส่วนแนวคิดหลักเกี่ยวกับขุนนางและ

นายทหาร ฉบับตัวเขียนเสนอว่าขุนนางและนายทหารที่ดีจะต้องซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อกษัตริย์  

ดังเช่นบทบาทของสมิงนครอินท์และสมิงพระราม ตัวละครทั้งสองล้วนเป็นนายทหารที่มีฝีมือด้านการ

ท าสงคราม ช่วยให้พระเจ้าราชาธิราชรบชนะฝ่ายพม่าหลายครั้ง นอกจากนี้ แม้ว่าเรื่องราชาธิราชจะ
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เสนอให้ทั้งสมิงนครอินท์และสมิงพระรามถูกฝ่ายพม่าจับตัวไป แต่นายทหารทั้งสองก็ไม่ยอม

สวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์พม่า ซึ่งแสดงให้เห็นความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระเจ้าราชาธิราช 

ส่วนราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ปรับแนวคิดส าคัญจากฉบับตัวเขียนเล็กน้อย โดยเสนอแนวคิด

หลัก ๒ ประเด็นเช่นกัน ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับกษัตริย์ และแนวคิดเก่ียวกับขุนนางและนายทหาร ดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับกษัตริย์ ฉบับตัวพิมพ์จะเน้นสรรเสริญสติปัญญาของกษัตริย์อย่างเด่นชัดมากกว่าฉบับ

ตัวเขียน และแสดงให้เห็นว่าไม่มีผู้ใดจะมีสติปัญญาเฉกเช่นกษัตริย์ เพ่ือเน้นย้ าให้เห็นว่าการมี

สติปัญญาเหนือบุคคลทั่วไปเป็นคุณสมบัติส าคัญมากที่สุดส าหรับกษัตริย์ เนื่องจากพระสติปัญญาจะ

ช่วยน าพาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้ อีกทั้งยังท าให้ข้าราชบริพาร ประชาชน และกษัตริย์ต่างเมือง 

ต่างเลื่อมใส ศรัทธา และเคารพกษัตริย์มากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างในตอนที่พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงแก้

ปริศนาของพระเจ้ากรุงจีน ปริศนาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดสามารถแก้ได้ แต่พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงแก้ได้ ท า

ให้พระยาอินท์ ซึ่งเป็นขุนนางคนหนึ่งยกย่องสติปัญญาของพระเจ้าธรรมเจดีย์ และกล่าวว่าตนเองนั้น

เบาปัญญา อีกทั้งยังท าให้พระเจ้ากรุงจีนทรงชื่นชมและย าเกรงพระเจ้าธรรมเจดีย์เป็นอย่างมาก ส่วน

แนวคิดเกี่ยวกับขุนนางและทหาร ฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมและเน้นย้ าแนวคิดว่า ขุนนางและนายทหารที่

ดีจะต้อง“รับอาสาเจ้าจนตัวตายโดยไม่คิดเสียดายชีวิต” ซึ่งเป็นการปลูกฝังแนวคิดให้ข้าราชบริพารมี

จิตส านึกในการรับใช้แผ่นดินหรือกษัตริย์ เนื่องจากกษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งอย่าง (บุษบา 

ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙ : ๙๘) ดังปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นขุนนางผู้ใหญ่ เช่น อ ามาตย์ทินมณีกรอด 

สมิงพ่อเพชร หรือนายทหารหนุ่ม เช่น สมิงนครอินท์ สมิงพระราม รวมถึงพระภิกษุ ต่างก็รับอาสา

พระเจ้าราชาธิราชออกรบหรือออกเจรจาสงบศึกด้วยชีวิต โดยมักจะกล่าวเสมอก่อนออกรบว่า “รับ

อาสาเจ้าไม่เสียดายชีวิต” เพ่ือหวังเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับข้าราชบริพารในรุ่นหลัง  

นอกจากจะพบการเพ่ิมเติมแนวคิดหลักในฉบับตัวพิมพ์แล้ว ผู้ศึกษายังพบว่าฉบับตัวพิมพ์ได้

ตัดแนวคิดหลักส าคัญเรื่องหนึ่งออกไปจากวรรณกรรม คือ แนวคิดเรื่องพระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงใช้

ปรัชญาอันสลับซับซ้อนและเข้าใจยากในการบริหารบ้านเมือง ดังนี้ 

 

 



 ๑๘๘ 

 

 
 

ตารางที่ ๖๕ การตัดปรัชญาอันสลับซบัซ้อนในค าตอบปริศนาพระเจ้ากรุงลังกา 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
...แลเลข ๑ นั้น ได้แก่สรรพสัตวในไตรยโลกย์เลี้ยง
ชีวิตรด้วยอาหารเหมือนกันสิ้น ซึ่งจเปนอยู่ด้วยสิ่ง
อ่ืนหามีได้ ก็อาหารนี้มี ๔ อย่าง คือกพฬีการาหาร
อันสัตวกระธ าเปนค า ๆ แล้วกลืนกีน มีโอชรศอาจ
บ ารุงรูปแลชีพให้ชุ่มชื่นอยู่ได้ ๑ คือผักศาหารได้แก่
ส าผัดถูกต้อง ให้เกีดศุขทุกข์อุเบกขา ๑ คือวิญาณา
หารได้แก่ประฏิสันธิจิตรแห่งสัตวในไตรยภพ ๑ คือ
มโนสัญเจตนาหาร ได้แก่เจตนาอันสังสรมซรึ่งกุศล
แลอะกุศล ย่อมน าสัตวไปในภพทังปวง ๑ พระพุทธ
ปันทูลเทศนาไว้ ว่าอาหาร ๔ นี้เปนที่ตั้งหมั้นแห่ง
หมู่สัตวทังสิ้น เหตุดั่งนี้ เลข ๑ จึ่งได้แก่สัตวทังปวง
อันตั้งอยู่ด้วยอาหารเหมือนกันนั้น ได้แก่จิตรเจตสิต
ทังสิ้น อันได้ยุดหน่วงซรึ่งรูปเสียงกลิ่นรศโผฐพ 
ธรรมแล้วแลบังเกีดขึ้น รูปนั้นได้แก่มหาภูตะรูป ๔ 
แลอุปาทายะรูป ๒ ๘ อันอาไศรยซรึ่งกรรมแลจิตร
แลระดูแลอาหารแล้วแลบังเกีดขึ้น ก็ธรรมทัง ๖ คือ
นามรูปนี้ย่อมมีอุปการะแก่กัน จึ่งให้ส าเรธกิจได้ 
อุประมาเหมือนนาวาแลมนุษย์ย่อมอาไศรยแก่กัน 
จึ่ งข้ามซรึ่งมหาสมุทได้ เพราะนามรูปทังสอง
อาไศรยกัน เลข ๒ นั้นจึ่งได้แก่นามแลรูป... 

(เลขที่ ๔๙ เล่ม๒๐ มัด๓)  

...เลขหนึ่งได้แก่สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วย่อมมี
อาหารเป็นที่ตั้ง เลขสองนั้นคือนามแลรูปทั้งสอง... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๔๒๒) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นค าตอบข้อหนึ่งของปริศนาที่พระเจ้ากรุงลังกาทรงตั้งไว้ทั้งหมด ๑๗ ข้อ 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์ต่างก็เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักธรรมในตอนที่พระเจ้า

ธรรมเจดีย์ทรงตอบปริศนาของพระเจ้ากรุงลังกา แต่ฉบับตัวพิมพ์ตัดค าอธิบายหลักธรรมออกไปเป็น

จ านวนมาก ดังในตัวอย่างข้างต้นนั้นเป็นเพียงค าตอบของปริศนาจากตัวเลขที่ ๑ เท่านั้น* ซึ่งค าตอบ

จะมีอยู่ทั้งหมด ๑๐ ตัวเลขด้วยกัน จะเห็นว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียนให้รายละเอียดของค าตอบ

                                                           
* ค าตอบปริศนาดังกล่าวในฉบับตัวเขียนปรากฏตั้งแต่สมุดไทยเลขที่ ๔๙ เล่ม ๒๐ จนถึงเล่ม ๒๑  



 ๑๘๙ 

 

 
 

หมายเลข ๑ ด้วยส านวนภาษาทางพระพุทธศาสนาไว้อย่างละเอียด แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ตัด

ส านวนภาษาดังกล่าวออกไป โดยเสนอว่า“เลขหนึ่งได้แก่สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วย่อมมีอาหารเป็น

ที่ตั้ง” ค าตอบดังกล่าว ทั้งกระชับ และได้ใจความ  

การที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ตัดรายละเอียดหลักธรรมออกไปให้คงเหลือเฉพาะข้อความ

ส าคัญเท่านั้น น่าจะเป็นเพราะว่ารายละเอียดเกี่ยวกับหลักธรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนและน่าเบื่อ จึง

ไม่สามารถดึงดูดใจผู้อ่านได้ดีเท่ากับเหตุการณ์ทางโลก เช่น ความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าราชาธิราช

กับตะละแม่ท้าว เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างอารมณ์ระทึกใจ และน่าจะได้รับความสนใจจากผู้อ่าน

มากกว่าการน าเสนอหลักธรรมค าสอน ด้วยเหตุนี้ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จึงตัดรายละเอียดของ

หลักธรรมออกไป ส่งผลให้แนวคิดหลักเรื่องที่พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงใช้ปรัชญาอันสลับซับซ้อนและใน

การบริหารบ้านเมืองในฉบับตัวเขียนถูกลดทอนความส าคัญ จนกระท่ังไม่ส าคัญอีกเลยในเวลาต่อมา  

กล่าวโดยสรุปแล้ว การปรับเปลี่ยนโครงเรื่องและตัวละคร ท าให้ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์แสดง

แนวคิดหลักเพ่ิมเติมจากฉบับตัวเขียนอยู่ ๒ ประการ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับกษัตริย์ และแนวคิด

เกี่ยวกับขุนนางและนายทหาร ฉบับตัวพิมพ์เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกษัตริย์ โดยเสนอว่าผู้ที่จะเป็น

กษัตริย์ต้องมีสติปัญญาและมีบุญวาสนา แต่เน้นย้ าคุณลักษณะด้านสติปัญญา กล่าวคือ กษัตริย์จะต้อง

มีสติปัญญาเหนือทุกคน ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญที่ท าให้ข้าราชบริพาร ประชาชน และกษัตริย์ต่างเมือง 

ต่างเคารพยกย่องและเลื่อมใสศรัทธา ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับขุนนางและนายทหาร ฉบับตัวพิมพ์เสนอว่า

ขุนนางและนายทหารที่ดีนั้นจะต้องซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อกษัตริย์ และเน้นย้ าเรื่องการรับอาสาราชการ

อย่างเต็มที่โดยไม่คิดเสียดายชีวิต นอกจากนี้ ฉบับตัวพิมพ์ยังตัดแนวคิดเรื่องพระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงใช้

ปรัชญาอันสลับซับซ้อนและเข้าใจยากในการบริหารบ้านเมือง  ซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญในฉบับตัวเขียน

ออกไป เพ่ือเสนอเฉพาะเรื่องสงครามให้เด่นชัดมากที่สุด 

๓.๒ ผลต่อแนวคิดย่อย 

นอกจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะปรับเปลี่ยนแนวคิดหลักแล้ว การเพ่ิมโครงเรื่องย่อย

เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างพระยาน้อยกับสมิงมราหู และความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับ

ตะละแม่ท้าว ท าให้ฉบับตัวพิมพ์ปรากฏแนวคิดย่อยเพ่ิมเติม จากท่ีแต่เดิมฉบับตัวเขียนปรากฏแนวคิด

ย่อย ๒ แนวคิด ได้แก่ แนวคิดย่อยเรื่องพระมหาเทวีทรงหลงใหลสมิงมราหูจนท าให้ขาดสติและเห็น

ผิดเป็นชอบ และแนวคิดย่อยเกี่ยวกับหน้าที่และความรักของสมิงพระรามตอนอยู่เมืองอังวะ 



 ๑๙๐ 

 

 
 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมแนวคิดย่อยประการที่สาม คือ แนวคิดย่อยเรื่องความหึงหวง

ของสตรีน ามาซึ่งความหายนะและเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าลายทุกสิ่ง ดังจะเห็นว่าความรักความหึงหวง

ของตะละแม่ท้าวท าให้พระองค์ขาดสติไตร่ตรองถึงเหตุผล และท าให้ต้องเสวยยาพิษปลงพระชนม์

พระองค์เอง โดยที่พระเจ้าราชาธิราชไม่ทรงสนพระทัย นอกจากนี้ ฉบับตัวพิมพ์ยังเพ่ิมเติมแนวคิด

ย่อยเรื่องสตรีที่ดีจะต้องเคารพและเชื่อฟังบิดาและสามี ซึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมเติมบทบาทพระ

มเหสีและพระราชธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และพระราชธิดาของพระเจ้าเชียงใหม่ 

ดังนั้น ฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมแนวคิดย่อย ๒ ประเด็น ได้แก่ แนวคิดย่อยเรื่องความหึงหวงของ

สตรีน ามาซึ่งความหายนะและเป็นบ่อนท าลายทุกสิ่ง และสตรีที่ดีจะต้องเคารพและเชื่อฟังบิดา/สามี 

ส่งผลให้ฉบับตัวพิมพ์ปรากฏแนวคิดย่อย ๔ ประการ ได้แก่ แนวคิดย่อยเรื่องพระมหาเทวีทรงหลง

สมิงมราหูจนท าให้ขาดสติและเห็นผิดเป็นชอบ แนวคิดย่อยเกี่ยวกับหน้าที่และความรักของสมิง

พระรามตอนอยู่เมืองอังวะ แนวคิดย่อยเรื่องความหึงหวงของสตรีน ามาซึ่งความหายนะ และแนวคิด

ย่อยท่ีว่าสตรีที่ดีจะต้องเคารพและเชื่อฟังบิดาและสามี 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ปรับเปลี่ยนด้านโครงเรื่อง และปรับเปลี่ยน

ด้านตัวละคร ได้ส่งผลต่อแนวคิดหลักและแนวคิดย่อยของเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติมแนวคิด

เกี่ยวกับสตรี และการตัดทอนความคิดเรื่องหลักธรรม ท าให้ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์แตกต่างไปจาก

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนอย่างชัดเจน ทั้งในระดับโครงเรื่อง ตัวละคร และแนวคิด ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์จึงไม่ใช่วรรณกรรมอิงพงศาวดารเช่นฉบับตัวเขียน แต่เป็นเรื่องอ่านเพือ่ความบันเทิง 

๔.การปรับเปลี่ยนด้านภาษา 

 ภาษาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการประพันธ์วรรณกรรม การใช้ภาษาเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว

ไปสู่ผู้ อ่านจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประพันธ์เป็นส าคัญ ราชาธิราชฉบับพิมพ์ใช้ภาษาได้

ใกล้เคียงกับราชาธิราชฉบับตัวเขียน แต่มีการปรับเปลี่ยนบ้างให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเข้ากับการ

ปรับเรื่องราชาธิราชให้เป็นวรรณกรรมเพ่ือการอ่านมากขึ้น จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์ปรับเปลี่ยนด้านภาษา ดังนี้ 

 ๔.๑ การปรับอักขรวิธี 

 ๔.๒ การใช้โวหารพรรณนา 



 ๑๙๑ 

 

 
 

๔.๑ การปรับอักขรวิธี 

การปรับอักขรวิธี คือการที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ปรับเปลี่ยนภาษาจากราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียน เช่น ปรับอักษร ตัวสะกด เพื่อท าให้เข้าใจง่ายขึ้น จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์

ปรับอักขระ หรือตัวสะกดเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หรืออาจจะเป็น

ความผิดพลาดในการคัดลอก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในหัวข้อนี้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 

ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินเรื่อง เช่น ปฤกษา เปลี่ยนเป็น ปรึกษา, ทรัพย เปลี่ยนเป็น ทรัพย์, ส า

มเณร เปลี่ยนเป็น สามเณร ปรับชื่อตัวละคร เช่น นางซรอยคาว เป็น นางเทพสุดาสร้อยดาว,  พระ

เจ้ากามะลานี เป็น พระเจ้าก ามะลานี, พระเจ้าฝารั่งมังฆอง เป็นพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง, พระเจ้าฝรังมังษรี

ชะวา เป็น พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยังมีการปรับภาษาให้เหมาะกับบุคคล โดยเฉพาะค าราชาศัพท์ให้ปรากฏใน

วรรณกรรมอย่างสม่ าเสมอ เช่น จึงสั่ง เปลี่ยนเป็น จึงตรัสสั่ง, เห็น เปลี่ยนเป็น ทอดพระเนตรเห็น, ไป 

เปลี่ยนเป็น เสด็จ เป็นต้น รวมถึงการเว้นวรรคเว้นบรรทัดให้สะดวกต่อการอ่านมากขึ้น  

๔.๒ การใช้โวหารพรรณนา 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเป็นวรรณกรรมอิงพงศาวดารที่เน้นเสนอเรื่องราวสงคราม แต่ใช้

กลวิธีทางภาษาเพ่ือสร้างความงามให้กับบทประพันธ์และท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพตาม ด้วยเหตุนี้ 

กลวิธีทางภาษาในฉบับตัวเขียนจึงช่วยสร้างจินตภาพของสงครามและตัวละคร ลักษณะดังกล่าว

ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เช่นกัน แต่ฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมภาษาวรรณศิลป์ในการสร้างอารมณ์

สะเทือนใจให้กับผู้อ่าน  

อย่างไรก็ตาม ในด้านเนื้อหา ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มีเนื้อหาไม่แตกต่างจากราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียน แต่คุณสมบัติทางวรรณศิลป์เป็นเครื่องมือส าคัญหนึ่งที่ท าให้เห็นความแตกต่างระหว่าง

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์และราชาธิราชฉบับตัวเขียน จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์

ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทางวรรณศิลป์ ด้วยการใช้ “โวหารพรรณนา” ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

โวหารเป็นศิลปะของการใช้ภาษาอย่างหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือจะขยายความให้ชัดเจน

หรือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ลึกซึ้งมากขึ้นหรือน้อยลงตามภูมิปัญญาของผู้อ่านหรือผู้ฟัง (วิภา กง

กะนันท์, ๒๕๒๒: ๒๒) จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชทั้งฉบับตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์จะใช้โวหาร



 ๑๙๒ 

 

 
 

แบบพรรณนา แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เติมแต่งเนื้อความด้วยการใช้โวหารพรรณนาเพ่ือแสดง

อารมณ์ความรู้สึกเข้ามาในวรรณกรรม ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวเขียน 

การพรรณนาเป็นวิธีการหรือกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียด มุ่งให้ผู้อ่าน

หรือผู้ฟังสังเกตและเห็นภาพ พร้อมกับเกิดความรู้สึกประทับใจคล้อยตามไปด้วย (ราชบัณฑิตยสถาน, 

๒๕๕๒: ๖๙) การพรรณนาโดยเฉพาะการแสดงอารมณ์ความรู้สึก จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์แตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับตัวเขียน  

การใช้โวหารแบบพรรณนาในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ เป็นกลวิธีส าคัญอีกวิธีหนึ่งเช่นเดียวกัน

กับการใช้อุปมา เนื่องจากการพรรณนาท าหน้าที่เพ่ิมความงดงามทางภาษา และเน้นอารมณ์ความรู้สึก

ของตัวละครหรือเรื่องราวในวรรณกรรมมากขึ้น ผู้ศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ใช้โวหาร

พรรณนา ๔ เรื่อง ได้แก่ 

๔.๒.๑ การพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร  

๔.๒.๒ การพรรณนาพิธีพระราชทานเพลิงศพ  

๔.๒.๓ การพรรณนากองทัพ  

๔.๒.๔ การพรรณนาเครื่องแต่งกาย  

๔.๒.๑ การพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร 

  อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเป็นลักษณะเด่นที่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

แต่ไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเน้นให้ความส าคัญกับการบรรยาย

ความที่เกิดขึ้น ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะเน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเป็นส าคัญ จึง

ปรากฏว่ามีการใช้โวหารพรรณนาเพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเป็นจ านวนมาก ดังตัวอย่าง

จากตารางเปรียบเทียบในตอนที่พระยาน้อยทรงระลึกถึงพระเจ้าอู่ และตอนตะละแม่ท้าวคร่ าครวญถึง

พ่อลาวแก่นท้าว ดังนี้ 

ตารางที่ ๖๖ บทพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของพระยาน้อยทีท่รงแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าอู่ 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

...ถึงสมเดจ์พระพุทธิเจ้า เมื่อพระองค์ยังส้างพระ 
บาระมีอยู่นั้น จนได้ตรัสแก่พระประมาภิเสก
สมโพฐธิญาณเปนปะฉิมพะวิกชาติแล้ว ก็ยังมิได้พ้น
อ านาจแห่งพญามัจจุราช ต่อเมื่อใดเสดจ์ถึง 

...ถึงสมเด็จพระพุทธเจ้าอันเป็นเอกอัครบรมครูของ
สัตว์ในไตรภพ เป็นที่นอบนบนมัสการแก่ฝูงอมร
นิกรเทพยดาอินทรพรหมแล้วก็ยังมิได้พ้นอ านาจ
มัจจุราช ย่อมเสด็จประเวศสู่พระปรินิพพานไปทกุๆ 



 ๑๙๓ 

 

 
 

ตารางที่ ๖๖ บทพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของพระยาน้อยที่ทรงแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าอู่ (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

ขันทะธาตุนิพานต์แล้ว จึ่งจะพ้นจากชาติชะรา
พญาธิมรณทุกข์ พญาน้อยได้ฟังมังกันจีทูลดั่งนั้นก็
ค่อยคลายพระไทลง... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๘ มัด๑) 

พระองค์ซึ่งมีมาแต่เบื้องหลังนั้นจะประมาณมิได้
มากกว่าเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทร 
พระยาน้อยได้ทรงฟังดังนั้นจึ่งตรัสตอบว่าซึ่งท่าน
แสดงความให้เราฟังโดยกระแสพุทธภาษิต บรรยาย
หวังจะให้คลายความโศกก็ควรอยู่ แต่เราจะได้
ร้องไห้เพราะย่อท้อแก่ความตายนั้นหามิได้ อัน
น้ าใจเราเป็นชายชาติทหารมิได้คิดครั่นคร้ามแก่
ความตาย ถ้าสะดุ้งกลัวตายอยู่แล้วที่ไหนจะคิดการ
ใหญ่ท าศึกได้ ซึ่งเราร้องไห้ทั้งนี้เพราะระลึกถึง
พระคุณของสมเด็จพระราชบิดาที่ทรงพระกรุณา
ปลูกเลี้ยงเรามาหาที่จะอุปมามิได้ ถึงพระคุณของ
พระราชมารดาซึ่งได้อุปถัมภ์บ ารุงมีมากกว่าพระ
ราชบิดาก็จริง แต่เรานี้สมเด็จพระราชชนนีสวรรคต
เสียแต่เรายังเยาว์อยู่....เราคิดถึงพระคุณของสมเด็จ
พระราชบิดาว่าอันธรรมดาบิดามารดาถึงจะมีความ
ชิงชังบุตรเป็นประการใด เมื่อทุกข์ภัยมีมาถึงบุตร
แล้วก็ย่อมการุญตัดรอนมิได้ขาด อนึ่งเรามีความ
น้อยใจด้วยสมเด็จพระราชบิดาทรงพระประชวร
หนัก มิได้อยู่งานพยาบาลสนองพระเดชพระคุณ
มิได้เห็นพระทัยเมื่อจะสวรรคต.... 

 (ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๔๑-๑๔๓) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยทรงคร่ าครวญถึงพระเจ้าอู่ก่อนท าสงครามกับ

สมิงมราหู ราชาธิราชฉบับตัวเขียนกล่าวว่ามังกันจีปลอบให้พระยาน้อยคลายพระทัย แต่พระองค์ไม่ได้

ทรงกล่าวตอบ ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์สร้างอารมณ์สะเทือนใจ ด้วยการเสนอว่าพระยาน้อย

ทรงกันแสง และใช้โวหารพรรณนาเพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกของพระยาน้อยขณะที่ก าลังทรง

โศกเศร้า ท าให้เห็นความรู้สึกอัดอ้ันตันใจของพระยาน้อยอย่างชัดเจน  
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ตารางที่ ๖๗ ตะละแม่ทา้วทรงคร่ าครวญถึงพ่อลาวแก่นทา้ว 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
...ฝ่ายตะละแมท้าวรู้ว่าสมิงอายกองปิน คุมพ่อลาว
แก่นท้าวไปฆ่าเสีย ก็ทรงพระโทรมนัศนัก ก็กินญา
พิศตายเสีย พระเจ้าราชาธิราชแจ้งว่าตะละแม่ท้าว
กินอยาตายแล้วก็มิได้อาไล จึ่งสั่งให้เสนาบดีกระท า
ตามประเพณีพระอัคมะเหษี... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๔ มัด๒) 

ฝ่ายตะละแม่ท้าวตั้งแต่ทรงพระโศกถึงพ่อ
ลาวแก่นท้าวทุกเวลาราตรี แค้นพระทัยโทมนัสมิสิ้น 
จึ่งด าริว่าเราจะอยู่เป็นคนให้ล าบากใยตายเสีย
ประเสริฐกว่า นางก็เสวยยาพิษ ยาพิษกลุ้มขึ้นมา
จับดวงพระทัย ร้องขึ้นได้ค าเดียวว่าลูกเอ๋ยแม่จะ
ตายตามไปด้วย...        

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๘๓) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่ตะละแม่ท้าวทรงครวญถึงพ่อลาวแก่นท้าว เนื่องจากทรง

ทราบว่าพระเจ้าราชาธิราชมีรับสั่งประหารชีวิตพ่อลาวแก่นท้าว ราชาธิราชฉบับตัวเขียนกล่าวว่าตะละ

แม่ท้าวทรงโศกเศร้า และเสวยยาพิษปลงพระชนม์พระองค์เอง แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมบท

พรรณนา ด้วยค าพูดพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตะละแม่ท้าวว่า “จะอยู่เป็นคนให้ล าบากใยตาย

เสียประเสริฐกว่า” และ “ลูกเอ๋ย” ค าพูดดังกล่าวก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ เพราะแสดงให้เห็นว่า

ตะละแม่ท้าวทรงรักพ่อลาวแก่นท้าวมากถึงกับยอมปลงพระชนม์พระองค์ตามพระโอรสไป 

๔.๒.๒ การพรรณนาพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ปรากฏบทพรรณนาพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมบทพรรณนาดังกล่าว ท าให้เห็นภาพพระเมรุของมอญที่สร้างขึ้น

ในอดีต และบรรยากาศภายในพระราชพิธีอย่างชัดเจน ดังเช่น ในตอนที่พระยาน้อยเสด็จพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าอู่ และพิธีแย่งพระศพตะละเจ้าท้าว ดังนี้ 

ตารางที่ ๖๘ บทพรรณนาพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าอู่ 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

 
 

(ไม่ปรากฏ) 

คร้ันแล้วพระยาน้อยจึ่งตรัสสั่งเสนาบดีให้จัดท าการ
พระเมรุมาศขนาดใหญ่ ซึ่งจะถวายพระเพลิงพระ
ศพสมเด็จพระราชบิดาก าหนดให้แล้วโดยเร็ว...
กระท าพระเมรุมาศโดยขนาดสูงใหญ่ ณ ต าบลเนิน
เขาแห่งหนึ่งในเมืองพะโค ประกอบด้วยเมรุทิศเมรุ
แทรกทั้งแปดทิศ วิจิตรด้วยรูปปั้นสลักวาดเขียน  



 ๑๙๕ 

 

 
 

ตารางที่ ๖๘ บทพรรณนาพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าอู่ (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
 กระท าสุวรรณเบญจาห้าชั้นซึ่งจะรองรับพระโกศ

แลประดับด้วยรูปภาพมีเพศพรรณอีกสิ่งของเครื่อง
ตั้งบูชาพระบรมศพถ้วนทุกสิ่งอย่างธรรมเนียม... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๕๙) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าอู่  

ตอนดังกล่าวไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวเขียน แต่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์ใช้โวหารพรรณนาเพ่ือแสดงภาพพระเมรุมาศว่า พระเมรุมาศมีขนาดสูงใหญ่ มีเมรุทิศเมรุ

แทรกทั้ง ๘ ทิศ อีกท้ังยังมีรูปปั้น รูปภาพ เครื่องประดับต่าง ๆ 

ตารางที่ ๖๙ บทพรรณนาพิธีแยง่ศพตะละเจา้ท้าว 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
 

 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 
 

ขณะนั้ น เป็ นกา ร โ กลาหลสนุ กยิ่ ง นั ก 
เสนาบดีแลไพร่พลทั้งปวงก็เข้าแย่งชักเชือกเป็น
อลหม่าน พระศพนั้นก็บันดาลได้มาข้างพระเจ้าหง
สาวดี เสียงชนทั้งปวงโห่ร้องพิลึกลั่นทั้งนคร พระ
เจ้าหงสาวดีก็ทรงพระโสมนัสนักจึ่งให้ชักแห่พระศพ
ไปพร้อมด้วยเครื่องสูงไสว ทั้งกรรชิงกลิ้งกลดอภิรุม
ชุมสายพรายพรรณ พัดโบกแลจามรทานตะวันอัน
พรรณราย สล้างสลอนด้วยธงเทียวทั้งหลายเขียว
เหลืองขาวแดงดารดาษ เสียงสนั่นพิณพาทย์เครื่อง
ประโคมฆ้องกลองกึกก้องโกลาหล สะพรึบพร้อม
ด้วยหมู่พลอันจัดเข้าในขบวนแห่แหนดูอเนกเนือง
แน่นประหนึ่งจะนับมิได้... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๔๓๙) 
 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงจัดพระราชพิธีแย่งพระศพของ

ตะละเจ้าท้าว ตอนดังกล่าวไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวเขียน แต่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ใช้โวหารพรรณนาแสดงภาพบรรยากาศในงานพระราชพิธีแย่งพระศพว่ามี



 ๑๙๖ 

 

 
 

บรรยากาศที่สนุกสนาน การชักแห่พระศพล้อมรอบไปด้วยเครื่องประดับ ธงหลากหลายสี และมี

เสียงดนตรีประกอบ การใช้โวหารพรรณนา จึงท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพและมีอารมณ์สนุกสนานร่วม

ไปกับพระราชพิธี 

๔.๒.๓ การพรรณนากองทัพ 

ราชาธิราชทั้งฉบับตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์ต่างมีบทพรรณนากองทัพ แต่จากการที่

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมสงครามระหว่างพระยาน้อยกับสมิงมราหู ท าให้บทพรรณนากองทัพใน

สมัยพระเจ้าราชาธิราชเพ่ิมเติมจากราชาธิราชฉบับตัวเขียน ดังตัวอย่างบทพรรณนากองทัพของ   

สมิงมราหูก่อนจะยกทัพไปจับพระยาน้อยตามรับสั่งพระมหาเทวี และบทพรรณนากองทัพของพระเจ้า

ราชาธิราชก่อนท าสงครามกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ดังนี้ 

ตารางที่ ๗๐ บทพรรณนากองทัพของสมิงมราหู 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

ฝ่ายมะหาเทวี จึ่งแต่งให้สมิงมะราหู ให้เปนแม่ทับ
ใหญ่หนึ่งแลเสนาบดีเมืองพะโคนั้น สมิงชิพรายเปน
แม่ทับหนึ่ง บันจบกันกับเมืองมองมะละเมืองตองอู
ยกมาเปนสี่ทับ ครั้นถึงสมิงมะราหูจึ่งบังคับให้กอง
ทับทังปวงเข้าล้อมเมืองตะเคีงไว้...พญาน้อยรู้ว่า
สมิงมราหูยกกองทับมาถึงเมืองแล้ว จึ่งให้หามังกัน
จีแลพ่อมอล...ข้าพะเจ้าคิดว่าให้อาจารย์มะเปง 
ออกไปฟังดูกองทับสมิงมะราหู... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๗ มัด๑) 

....พระนางจึ่งทรงตั้งให้สมิงมราหูเป็นแม่ทัพใหญ่
ทัพหนึ่ง แลจัดให้สมิงชีพรายซึ่งเป็นเสนาบดีใน
เมืองพะโคนั้นเป็นแม่ทัพทัพหนึ่งกอบด้วยทัพเมือง
มองมะละเมืองตองอูเป็นสี่ทัพ พร้อมด้วยเครื่อง
สรรพาวุธ ช้างม้ารี้พลเป็นอันมาก แลกองทัพทั้งนั้น
ให้มีธงรูปพระยาช้างเผือกซึ่งเป็นศรีเมืองเมาะตะ
มะนั้นปักไปเป็นส าคัญทุกทัพ แต่กองทัพสมิงมราหู
นั้นมีทั้งธงช้างแลธงรูปพระราหูซึ่งเป็นเจ้าอสูร... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๑๙) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนสมิงมราหูจัดทัพเตรียมรบกับพระยาน้อย ราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนน าเสนอว่าพระมหาเทวีแต่งตั้งให้สมิงมราหูเป็นแม่ทัพใหญ่ และให้สมิงชีพรายเป็นแม่ทัพคุม

กองทัพอีกกอง ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะเพ่ิมบทพรรณนากองทัพของสมิงมราหู เพ่ือแสดงให้

เห็นภาพกองทัพว่าประกอบไปด้วยช้าง ม้า รี้พล อาวุธต่าง ๆ ธงพระยาช้างเผือก และธงประดับ

กองทัพ ท าให้เห็นว่าสมิงมราหูจัดทัพกองใหญ่เพ่ือเตรียมรับศึกพระยาน้อย 

 

 



 ๑๙๗ 

 

 
 

ตารางที่ ๗๑ บทพรรณนากองทัพของพระเจ้าราชาธิราชก่อนท าสงครามกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
ศักระราช ๗๕๙ ปี ได้ฤกษ พระเจ้าราชาธิราชออก
ขนานพระธินั่ง ยกกองทับเรือและบกไปครั้งนั้น ดู
ธงเทียวและภู่จามรีนั้นไสวงามนัก 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๐ มัด๒) 

...ศักราช ๕๗๙ ปี ได้มหาพิชัยฤกษ์โชคยามเวลา
แล้ว สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชให้ลั่นฆ้อง พลทหาร
โห่ร้องโบกธงเอาชัยออกขนานเรือพระที่นั่ง ยก
กองทัพเรือแลทัพบกไปครั้งนั้นเป็นมหันตโอฬาร 
กองทัพเรือก็ประกอบด้วยเรือ นายทัพทแกล้ว
ทหารตั้งเป็นขบวนนาวาพยุหะ มีดั้งกั้นแทรกแซง
ซ้ายขวาหน้าหลัง คับคั่งเป็นทิวแถวในท้องทางชล
มรรค พลทหารก็แต่งตัวสีหลาก ๆ คนละอย่าง บ้าง
เขียวเหลือขาวแดง แต่ล้วนฝีมือเข้มแข็งกล้าหาญใน
การสงครามดูงามเป็นสง่า มีมือถือเครื่องสรรพ
ศาสตราวุธส าหรับยุทธณรงค์โดยขบวนพลง้าวทวน
พู่จามรี พลดาบดั้งกระบี่โล่เขนหอกซัดเกาทัณฑ์ศร
ก าซาบสะพาย ทุกหมู่กองพลนิกายมีนายหมวด
ตรวจตรากวดขัน ดาษไสวไปด้วยพรรณธงชายธง
ฉานเขียวเหลืองขาวแดงปักประจ าล าเรือทุก
กองทัพ เสียงสนั่นด้วยศัพท์ฆ้องกลองกึกก้อง
โกลาหล กองทัพบกก็ประกอบด้วยรี้พลช้างม้าโดย
ขบวนพยุหยาตรารีบเดินกองทัพไป 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๐๓-๒๐๔) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงจัดทัพเพ่ือท าสงครามกับพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้อง ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเสนอภาพว่ากองทัพของพระเจ้าราชาธิราชมีธงและพู่จามรีประดับ

สละสลวย ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมบทพรรณนากองทัพ ด้วยการพรรณนาการจัดกระบวน

ทัพเป็นหมวดหมู่และยิ่งใหญ่ทั้งทัพบกทัพเรือ ทัพเรือมีธงประดับและนายทหารที่แต่งตัวหลากสี 

ภายในกองทัพเรือมีพลดาบ พลดั้ง พลกระบี่ พลโล่ พลเขน พลหอกซัด พลเกาทัณฑ์ พลศร รวมถึงมี

นายทหารคอยตรวจตราความเรียบร้อย ส่วนทัพบกประกอบด้วยพลช้าง พลม้า จะเห็นว่าราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมบทพรรณนากองทัพละเอียดกว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียน ท าให้ผู้อ่านเกิดจินต

ภาพตามชัดเจนมากขึ้น 



 ๑๙๘ 

 

 
 

๔.๒.๔ การพรรณนาเครื่องแต่งกาย 

ราชาธิราชทั้งฉบับตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์ล้วนใช้บทพรรณนาเครื่องแต่งกาย  แต่

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะใช้บทพรรณนาเครื่องแต่งกายเด่นชัดกว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียน ดังนี้ 

ตารางที่ ๗๒ บทพรรณนาเครื่องแต่งกายของสมิงนครอินท์ 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
...ฝ่ายสมิงณคอรอินครั้นรุ่งเช้าก็จัดทหารแลเรือ
เสรจ์แล้ว ก็ภายขึ้นมาตรงหน้าค่าย พระเจ้าฝรั่ง
มังฆองแล้วก็ลอยล าเรืออยู่ พระเจ้าฝรั่งมังฆองครั้น
แจ้งว่าสมีงณคอรอีนมาแล้วก็เสดจ์ลงมาขนานหน้า
ค่ายนั้น... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๑๓ มัด๒) 

ครั้นเวลาเช้าสมิงนครอินท์ก็อาบน้ าช าระ
กาย เสพโภชนาหารแล้วก็แต่งตัวนุ่งผ้าใส่เสื้อโพก
ผ้าซึ่ งจัดไว้นั้น  แลทาแป้งหอมน้ ามันหอมอัน
ประกอบวิทยาคม ใส่แหวนประดับพลอยเนาวรัตน์
เก้ายอดทั้งสองก้อย แต่งเครื่องครบตามยศศักดิ์
นายทหารเอก แล้วนมัสการพระคุณรัตนตรัย ระลึก
ถึงคุณบิดามารดา พระมหากษัตริย์แลเทพยดาทั้ง
ปวง เสร็จแล้วก็เข้ามากราบถวายบังคมลาสมเด็จ
พระเจ้าราชาธิราช...บรรจุทหารร่วมใจที่กล้าแข็ง... 

พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องได้แจ้งก็ดีพระทัยนัก จึ่ง
เสด็จออกพร้อมด้วยเสนาบดีนายทัพนายกองทั้ง
ปวงเป็นอันมาก... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๖๔) 
 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงขอดูตัวสมิงนครอินท์ ราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนเสนอว่าสมิงนครอินท์เตรียมออกไปพบพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทันที โดยไม่เสนอให้เห็นภาพ

ตอนสมิงนครอินท์แต่งกาย ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมบทพรรณนาเพ่ือแสดงภาพเครื่องแต่ง

กายของสมิงนครอินท์ ท าให้เห็นว่าทหารเอกของพระเจ้าราชาธิราช ต้องแต่งเครื่องครบยศทหาร มีผ้า

โพกหัว และใส่แหวนพลอยที่นิ้วก้อยทั้งสองข้าง 

ตารางที่ ๗๓ บทพรรณนาเครื่องแต่งกายของพระเจ้าธรรมเจดีย์ 
ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

...ครั้งนั้น พระเจ้าหงษาวะดี สั่งให้พะญาอีนปลูก
หอพระราชสาร แลปัจฐรต่าง ๆ แลทางที่จะรับแขก
เมืองเข้ามานั้น...ครั้นแขกเมืองเข้ามาถวายบังคม  

ฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีจึ่งตรัสสั่งให้พระยา
อินท์ปลูกหอพระราชสาสน์ แลเรือนราชทูตอุปทูต
อยู่นั้น ให้โอฬาริกด้วยที่นั่งที่นอนปัจถรณ์ต่าง ๆ... 

... 



 ๑๙๙ 

 

 
 

ตารางที่ ๗๓ บทพรรณนาเครื่องแต่งกายของพระเจ้าธรรมเจดีย์ (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 
แล้ว ราชทูตอุปทูตก็เอาพระราชสารปฤษนาซึ่งพระ
เจ้าลังกาให้มานั้น ถวายแก่พระเจ้าหงษาวะดี... 

(เลขที่๔๙ เล่ม๒๐ มัด๓) 

ครั้นถึ ง เวลาพระเจ้ าหงสาวดีก็ส าอาง
พระองค์ ทรงพระภูษาตรวยเชิงทองสามชั้น สอด
ฉลองพระองค์ลายทองมังกรห้าเล็บอย่างดีที่พระ
เจ้ากรุงจีนถวายมา ทรงเครื่องราชวิภูอันวิจิตร ทรง
พระธ ามรงค์เพชรครบนิ้วพระหัตถ์ โพกพระเศียร 
แล้วเสร็จ เสด็จออกยังท้องพระโรง...ราชทูตก็ถวาย
พระราชสาสน์ปริศนาซึ่งพระเจ้าลังกาให้มานั้น... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๔๑๗-๔๑๘) 
 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงออกว่าราชการ ราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนไม่พรรณนาเครื่องแต่งกายของพระเจ้าธรรมเจดีย์ แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์พรรณนาให้เห็น

ภาพเครื่องแต่งกายของพระองค์ ซึ่งประกอบไปด้วย ผ้านุ่งเชิงทองสามชั้น(น่าจะเป็นผ้านุ่งโจงกระเบน

ลายทองส าหรับกษัตริย์) ฉลองพระองค์(เสื้อผ้า)ลายทองมังกรห้าเล็บ แหวนเพชรครบทุกนิ้ว และโพก

ผ้าที่ศีรษะ  

อาจกล่าวได้ว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ใช้โวหารพรรณนา ๔ เรื่อง ได้แก่ การพรรณนาอารมณ์

ความรู้สึกของตัวละคร การพรรณนาพิธีพระราชทานเพลิงศพ การพรรณนากองทัพ และการพรรณนา

เครื่องแต่งกาย การพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร และการพรรณนาพิธีพระราชทานเพลิง

ศพ เป็นบทพรรณนาที่ไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวเขียน แต่มีความส าคัญในราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์ กลวิธีทางภาษาดังกล่าวช่วยสร้างจินตภาพและอารมณ์สะเทือนใจให้กับผู้อ่าน ส่วนการ

พรรณนากองทัพและเครื่องแต่งกาย เป็นลักษณะที่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวเขียน แต่ราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมรายละเอียดมากขึ้น เพ่ือแสดงภาพของเรื่องหรือการกระท าท่ีเกิดขึ้นให้ชัดเจน 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ปรับเปลี่ยนด้านภาษา ๒ ประเด็น คือ การปรับ

อักขรวิธี และการใช้โวหารพรรณนา การปรับอักขรวิธีเป็นเพียงการปรับภาษาในราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์ให้เข้ากับยุคสมัย แต่การใช้โวหารพรรณนาเป็นกลวิธีที่มีความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนใน

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เป็นอย่างมาก เพราะราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่เน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของ
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ตัวละคร แต่จะใช้โวหารพรรณนากับเรื่องสงครามหรือตัวละครส าคัญเท่านั้น ในขณะที่ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์จะเน้นใช้กลวิธีทางภาษาเพ่ือสร้างอารมณ์สะเทือนใจชัดเจนกว่าราชาธิราชฉบับตัวเขียน  

จากการศึกษาการปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชจากฉบับตัวเขียนสู่ฉบับตัวพิมพ์ 

พบว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ปรับเปลี่ยนตัวบทวรรณกรรม ๔ ประเด็น ได้แก่ การปรับเปลี่ยนด้าน

โครงเรื่อง การปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร การปรับเปลี่ยนด้านแนวคิด และการปรับเปลี่ยนด้านภาษา  

การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ท าให้เห็นความแตกต่างของราชาธิราชทั้งสองฉบับในระดับลึกและชัดเจนขึ้น 

กล่าวคือ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นเสนอให้ราชาธิราชเป็นวรรณกรรมส าหรับอ่าน

ประเภทบันเทิงคดี มากกว่าจะเป็นต าราพิชัยสงคราม หรือวรรณกรรมอิงพงศาวดารเช่นราชาธิราช

ฉบับตัวเขียน เพราะจะเห็นว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ปรับทั้งโครงเรื่อง ตัวละคร และแนวคิด 

โดยเฉพาะการสร้างโครงเรื่องความขัดแย้งอ่ืนนอกไปจากความขัดแย้งเรื่องสงคราม คือความขัดแย้ง

ระหว่างชายหญิง หรือการปรับบทบาทตัวละครชายและหญิงทั้งที่เด่นและไม่เด่น ให้มี มิติทั้งด้าน

พฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้น การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ จึงท าให้ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

ไม่ได้เป็นวรรณกรรมที่เสนอเฉพาะเรื่องสงครามเท่านั้น แต่ยังเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ความรักความหึง

หวง บทบาทอันโลดโผนของตัวละคร ซึ่งช่วยสร้างสีสันและท าให้อารมณ์ของเรื่องเปลี่ยนแปลงไปจาก 

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนอย่างชัดเจน 

๕.ความส าคัญของเรื่องราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ในบริบทวัฒนธรรมไทย 

 นับตั้งแต่มีการแปลและเรียบเรียงเรื่องราชาธิราชฉบับตัวเขียนอันเป็นฉบับของหลวง เมื่อครั้ง

สมัยรัชกาลที่ ๑ พ.ศ.๒๓๒๘ ยังคงมีการคัดลอกวรรณกรรมเรื่องดังกล่าวต่อกันมาอีกหลายฉบับ 

(บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, ๒๕๒๙: ๒๐) จนกระทั่งบ้านเมืองเริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกและเข้าสู่ยุค

สมัยที่วิทยาการการพิมพ์เจริญก้าวหน้า วรรณกรรมหลายเรื่องได้รับการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและมีการ

วางจ าหน่าย เรื่องราชาธิราชเป็นหนึ่งในวรรณกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์เช่นกัน แสดงให้เห็นว่า ใน

ระยะเวลาเกือบ ๑๐๐ ปี เรื่องราชาธิราชยังคงได้รับความนิยมจากผู้อ่านในสังคมไทยอยู่เสมอ 

 เมื่อเวลาผ่านไป ในยุคสมัยที่บ้านเมืองปราศจากภัยสงครามจากพม่า แต่ต้องหันมาตระหนัก

ถึงภัยจากตะวันตกแทน เนื้อหาสาระในวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชที่เคยมีหน้าที่รับใช้และตอบสนอง

ความต้องการของชนชั้นน าในสมัยรัชกาลที่ ๑ ย่อมไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านในยุคที่
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บ้านเมืองเริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกและมีวิทยาการการพิมพ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการอ่าน 

ส่งผลให้เรื่องราชาธิราชต้องปรับตัวไปตามบริบทสังคมเพ่ือธ ารงรักษาราชาธิราชฉบับตัวเขียนอันเป็น

วัฒนธรรมดั้งเดิมให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคมอีกยุคหนึ่ง  ด้วยการเสนอเรื่องราชาธิราชให้สอดรับกับ

วิทยาการการพิมพ์ซึ่งก็คือ “ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์” ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้เรื่องราชาธิราชต้อง

ปรับเปลี่ยนมีอยู่ ๒ ประการ ได้แก่ การปฏิรูปการศึกษา และวัฒนธรรมการอ่านเพ่ือความบันเทิงใน

สมัยรัชกาลที่ ๕ 

๕.๑ การปฏิรูปการศึกษา  

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงตระหนักถึงอิทธิพล

ของตะวันตกที่นับวันจะมีมากขึ้น จึงทรงให้ความส าคัญกับพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะทรง “ปฏิรูปการศึกษา” พระองค์ทรงเริ่มจากก่อตั้งโรงเรียนหลวงในพระบรมมหาราชวัง

ภายในระยะเวลาเพียง ๓ ปี นับตั้งแต่ครองราชย์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๔ และในปีพ.ศ.๒๔๒๗ มีการจัดตั้ง

โรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรหลายแห่ง เพ่ือสร้างประชาชนให้รู้หนังสือ มีความรู้ความสามารถ และ

ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนเตรียมพร้อมรับมือกับวัฒนธรรมและการล่า

อาณานิคมของชาวตะวันตก (สุรพล วิรุฬหรักษ์, ๒๕๔๓: ๑๙๑-๑๙๒) การปฏิรูปการศึกษาในสมัย

รัชกาลที่ ๕ ท าให้เห็นว่าการอ่านออกเขียนได้เป็นสิ่งส าคัญมากที่จะช่วยให้บ้านเมืองปลอดภัยจากการ

คุกคามของต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างผู้อ่านให้มีจ านวนมากขึ้น ผู้อ่านในสมัยนี้จึงไม่ได้มีเพียงชน

ชั้นน าอีกต่อไป แต่ยังมีสามัญชนที่มโีอกาสทางการศึกษา สามารถเข้าถึงความรู้จากการอ่านหนังสือได้

ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ การตีพิมพ์วรรณกรรมเรื่องราชาธิราช จึงด าเนินไปเพ่ือสนองความต้องการของคน

กลุ่มนี ้

การพิมพ์มีส่วนส าคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเขียนและการอ่านงาน

วรรณกรรมในสังคมไทย กล่าวคือ ด้านการเขียน การพิมพ์ช่วยเปลี่ยนวิธีการประพันธ์งาน จากการ

คัดลอกด้วยลายมือลงสมุดไทยด ามาเป็นการตีพิมพ์ แต่เดิมวรรณกรรมที่เป็นตัวเขียนเป็นสมบัติของ

คนส่วนน้อยที่มีการศึกษาเท่านั้น (นิธิ เอียวศรีวงศ์, ๒๕๔๓: ๒๔๔) ดังนั้น การพิมพ์จึงท าให้ผู้ประพันธ์

มีพ้ืนที่ในการเผยแพร่งาน ประการที่สอง ด้านการอ่าน การพิมพ์ช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงหนังสือหรือสื่อ

สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ความรู้จึงไม่ได้ถูกจ ากัดเฉพาะชนชั้นน าส่วนน้อย แต่การพิมพ์ท าให้ความรู้

แพร่หลายไปสู่คนในสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษามีส่วนสนับสนุนการพิมพ์ให้
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เจริญรุ่งเรืองด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีการตีพิมพ์แบบเรียนเป็นจ านวนมาก (อ าไพ จันทร์จิระ, ๒๕๑๕: 

๑๕๔) เรื่องราชาธิราชเป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในหลักสูตรการศึกษาไทย 

ด้วยเหตุนี้ การพิมพ์แบบเรียนจึงช่วยให้เรื่องราชาธิราชแพร่หลายในสังคมไทย และท าให้ผู้อ่านสนใจ

วรรณกรรมฉบับสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนั้น การจะตีพิมพ์วรรณกรรมเรื่องหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

ย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงและมุ่งพิมพ์เพ่ือการค้า หากเรื่องราชาธิราชไม่เป็นที่รู้จักและมีผู้อ่านแล้ว ย่อมไม่ถูก

น ามาตีพิมพ์เป็นรูปเล่มแน่นอน    

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการพิมพ์แบบเรียนจะช่วยให้เรื่องราชาธิราชแพร่หลายมากขึ้น แต่การที่

เรื่องราชาธิราชเป็นที่นิยมของผู้อ่าน ย่อมมาจากการปรับตัวของวรรณกรรมให้เข้ากับเงื่อนไขใน

สังคมไทยและรสนิยมของผู้อ่าน ดังที่กล่าวมาแล้วว่าเรื่องราชาธิราชปรับเปลี่ยนตัวบทวรรณกรรมอิง

พงศาวดารให้เป็นบันเทิงคดีที่บ ารุงปัญญา ทั้งนี้เพราะการพิมพ์งานเขียนเพ่ือการตลาดในสมัยรัชกาล

ที่ ๕ ท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคม เนื่องจากงานตลาดมักจะเป็นงานประเภทประโลมโลกที่ไม่ให้คติ

หรือสาระ ด้วยเหตุนี้ หนังสือที่ดีตามพระราชด าริในรัชกาลที่ ๕ ควรมีสาระและคติสอนใจ (สมิทธ์ 

ถนอมศาสนะ, ๒๕๕๘: ๑๓๒) ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จึงปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขดังกล่าว ดังจะเห็นได้

จากมีการเพ่ิมความพระราชด าริในการแปลและเรียบเรียงเรื่องราชาธิราชในตอนต้นของราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์ (ราชาธิราช, ๒๕๔๖: ๑) “...ทรงพระราชด าริดัดแปลงข้อความในเรื่องราชาธิราชที่ยัง

ขาดเหลือค้างเกินอยู่นั้นให้เรียบเรียงขึ้นเสียใหม่ไว้เป็นสยามภาษา ด้วยพระราชหฤทัยประสงค์จะให้

เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พระบรมราชวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้น้อยผู้ใหญ่ฝ่ายทหาร

ฝ่ายพลเรือนจะได้สดับจ าไว้เป็นคติบ ารุงสติปัญญาไปภายหน้า” ดังนั้น การตีพิมพ์เรื่องราชาธิราช 

ไม่ได้เกิดขึ้นจากการปรับให้เป็นบันเทิงคดีเพ่ือตอบสนองตลาดเท่านั้น แต่ยังมาจากวัตถุประสงค์ใน

การจัดพิมพ์ชัดเจนว่า วรรณกรรมเรื่องนี้จะมีทั้ง “ประโยชน์” และมี “คติบ ารุงสติปัญญา” สอดรับกับ

พระราชด าริในรัชกาลที่ ๕ จึงส่งผลให้เรื่องราชาธิราชยังคงธ ารงอยู่ในสังคมไทยอย่างมั่นคง 

๕.๒ วัฒนธรรมการอ่านเพื่อความบันเทิงในสมัยรัชกาลที่ ๕  

วัฒนธรรมการอ่านเพ่ือความบันเทิงในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีข้อควรพิจารณา ๒ ประการ 

ประการแรก การเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมทางการประพันธ์ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ประการที่สอง 

การรับแนวคิดจากตะวันตก ประการแรก การเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมทางการประพันธ์ในสมัยต้น

รัตนโกสินทร์ การลดทอนความศักดิ์ในวรรณกรรม โดยให้ความส าคัญแก่ความสมจริงมากยิ่งขึ้น และ



 ๒๐๓ 

 

 
 

การ “อ่านเอาเรื่อง” แทนที่การอ่านเพ่ือซึมซับความงามในด้านวรรณศิลป์เช่นวรรณกรรมสมัยอยุธยา 

ส่งผลให้วรรณกรรมที่ได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ มักจะเป็นวรรณกรรมที่มีสาระ ให้ความ

บันเทิง อ่านง่าย และสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรื่องได้ด้วยหลักเหตุผล ด้วยเหตุนี้ จึงพบว่า

วรรณกรรมที่มีแนวเรื่องและขนบการประพันธ์อิงกับสมัยอยุธยา เช่น เรื่องอุณรุท จะเสื่อมความนิยม

ไปในสมัยรัชกาลที่ ๑ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, ๒๕๔๓: ๖๒,๒๐๗) แต่วรรณกรรมเช่นเรื่องราชาธิราชกลับ

ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี เนื่องจากมีลักษณะสอดคล้องกับวัฒนธรรม “อ่านเอาเรื่อง” คือการให้

ความส าคัญกับเนื้อหาสาระของเรื่องมากกว่าความรื่นรมย์ทางวรรณศิลป์เช่นงานสมัยอยุธยา อีกทั้ง

เหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละคร ล้วนอธิบายได้ด้วยเหตุผลทั้งสิ้น  อย่างไรก็ตาม เรื่องราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนสมัยรัชกาลที่ ๑ ไม่ได้ถูกเผยแพร่สู่ประชาชน เนื่องจากผู้อ่านในสมัยดังกล่าวยังมีจ านวน

น้อย ผู้รู้หนังสือคือชนชั้นน า ดังนั้น งานประพันธ์และรสนิยมการอ่านยังคงจ ากัดอยู่แต่ในวังเท่านั้น 

 อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมทางการประพันธ์ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ได้ส่งผลต่อ

งานประพันธ์ในยุคต่อมา ได้แก่ วรรณกรรมของสุนทรภู่ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

วรรณกรรมของสุนทรภู่ให้ความบันเทิงใจแบบง่าย ๆ* ตรงกับความชื่นชอบของผู้อ่าน เมื่อการพิมพ์เข้า

มาในไทยยิ่งเป็นตัวเร่งให้ความนิยมการประพันธ์แบบใหม่นี้ขยายตัวกว้างขวางออกไป วรรณกรรม

ร้อยแก้วหลายเรื่องที่เขียนขึ้นสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งมุ่งเน้นเนื้อหาสาระและความรู้จ านวนหลาย

เรื่องถูกน ามาตีพิมพ์เพ่ือสนองค่านิยมการอ่านที่เปลี่ยนแปลงไป หนึ่งในจ านวนนั้น คือ เรื่องราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์ 

ส่วนการรับแนวคิดจากตะวันตก ได้แก่ การรับแนวคิดเรื่อง “ความสมจริง” ประมาณช่วงต้น

ทศวรรษ ๒๔๐๐ การรับแนวคิดเรื่องความสมจริงสัมพันธ์กับความรู้ความคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยมี

การน าเสนอความเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมจากการสังเกต ทดลอง และสรุปผลตามหลักของเหตุผล 

(สมิทธ์ ถนอมศาสนะ, ๒๕๕๘: ๑๐๘) ส่งผลให้งานเขียนของไทยในช่วงเวลาดังกล่าวมีลักษณะสมจริง 

คือมีการให้รายละเอียดของฉาก เหตุการณ์ อุปนิสัยของตัวละครใกล้เคียงกับความเป็นจริงภายนอก

มากที่สุด  

                                                           
* ความบันเทิงในงานของสุนทรภู่ประกอบด้วย ๓ ลักษณะ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, ๒๕๔๓: ๒๔๖) ได้แก่ ๑.นิยายสนุก ๆ 

ตื่นเต้น ผจญภัย และชิงรักหักสวาท ๒.การเดินทางท่องเที่ยวไปในที่แปลก ๆ และ ๓.ค าสั่งสอนพ้ืน ๆ เกี่ยวกับความดีซึ่งจะสามารถ
ให้ผลตอบแทนได้ในชาตินี้   



 ๒๐๔ 

 

 
 

การเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางการประพันธ์ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์และการรับแนวคิดจาก

ตะวันตกเรื่องความสมจริง มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานบันเทิงคดีในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นอย่างมาก 

ดังปรากฏว่าแม้แต่เรื่องราชาธิราช ซึ่งเน้นเสนอสงครามระหว่างมอญกับพม่าเป็นหลัก ก็ได้ปรับเปลี่ยน

ตัวบทวรรณกรรมให้เข้ากับรสนิยมของผู้อ่านในสังคมไทยสมัยดังกล่าว ด้วยการเพ่ิมเติม“โครงเรื่อง

ย่อยความขัดแย้งระหว่างชายหญิง” อันเป็นเรื่องราวชิงรักหักสวาทระหว่างพระเจ้าราชาธิราช 

ตะละแม่ท้าว และเม้ยมะนิก โครงเรื่องดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และผู้อ่านมักจะจดจ าได้

เป็นอย่างดี เนื่องจากเมื่อมีการน าเรื่องราชาธิราชไปแสดงละคร ใช้เป็นแบบเรียน หรือน าเรื่องไปเล่า

ใหม่ก็ตาม เรื่องราวรักสามเส้าจะถูกน ามาเล่าซ้ าเสมอ เมื่อเปรียบเทียบได้กับโครงเรื่องพระเจ้าธรรม

เจดีย์ แม้จะเป็นโครงเรื่องส าคัญในสมัยรัชกาลที่ ๑ แต่โครงเรื่องดังกล่าวกลับไม่มีความส าคัญอีกใน

เรื่องราชาธิราชสมัยรัชกาลที่ ๕ หรือในยุคท่ีการพิมพ์เจริญรุ่งเรือง อาจเป็นเพราะโครงเรื่องดังกล่าวไม่

สอดรับกับรสนิยมของผู้อ่านในสังคมไทยที่ชื่นชอบความบันเทิง โครงเรื่องพระเจ้าธรรมเจดีย์ จึงหมด

หน้าที่ เพราะไม่ถูกเน้นย้ าความส าคัญอันใดในเรื่องราชาธิราชสมัยรัชกาลที่ ๕ จวบจนกระทั่งปัจจุบัน 

นอกจากนี้ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ยังมีวิธีการเสนอใกล้เคียงกับแนวความคิดของตะวันตกเรื่อง 

“ความสมจริง” กล่าวคือการเสนอตัวละครอย่างสมจริงและการพรรณนาฉากอย่างละเอียดลออ 

เช่น การเสนอให้เห็นว่าแม้พระยาน้อยจะเป็นนักรบ แต่ก็ทรงมีอารมณ์ความรู้สึกอันอ่อนไหวในตอนที่

ทรงคร่ าครวญถึงพระเจ้าอู่ การเสนอให้เห็นว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง ข้อดี

คือทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยดี แต่ทรงมีข้อบกพร่องเรื่องความหึงหวง ซึ่งท าให้พระองค์ทรง

ตัดสินพระทัยผิดพลาดไปบ้าง หรือการพรรณนากองทัพของพระเจ้าราชาธิ ราชให้เกิดจินตภาพ

เกี่ยวกับความงามของกองทัพอย่างชัดเจน เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าความนิยมในการอ่านบันเทิงคดีมีมา

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งสมัยที่ไทยรับอิทธิพลจากตะวันตก เป็นเหตุผลหนึ่ง

ที่ท าให้เรื่องราชาธิราชยังคงธ ารงอยู่ในสังคมไทย เพราะสามารถปรับตัวให้เข้ากับรสนิยมของผู้อ่านใน

สมัยรัชกาลที่ ๕  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าเรื่องราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์นั้นเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของ

สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เป็นต าราพิชัยสงครามและวรรณกรรมเทิดพระเกียรติ

รัชกาลที่ ๑ มาเป็นวรรณกรรมเพ่ือการอ่านสนองตอบความบันเทิงของผู้ที่อ่านออกเขียนได้ บทบาท



 ๒๐๕ 

 

 
 

หน้าที่ใหม่ของราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ จึงไม่ได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่า แต่จะถูกก าหนดด้วยเงื่อนไข

ของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ก ากับไว้เป็นแนวทาง



 
 

 

๒๐๖ 

 

บทที่ ๕ 

การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราช 

จากฉบับตัวพิมพ์สู่ฉบับตัวบทการแสดง 

 เรื่องราชาธิราชในสังคมไทยไม่ได้มีเพียงราชาธิราชที่เป็นวรรณกรรมร้อยแก้วดังที่ผู้ศึกษาได้

เสนอในบทที่ ๓ และบทที่ ๔ เท่านั้น แต่ยังมีราชาธิราชที่แต่งด้วยร้อยกรอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

แสดง ราชาธิราชฉบับร้อยกรองนี้ ผู้แต่งได้น าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มาปรับให้เป็นตัวบทวรรณกรรม

การแสดงประเภทหนึ่งที่เรียกว่าบทละครพันทาง ในบทที่ ๕ นี้ ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์บทละครพันทาง

เรื่องราชาธิราชนี้ เพ่ือชี้ให้เห็นการปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราชในอีกมิติหนึ่ง คือการเป็นตัวบทการ

แสดง โดยจะศึกษาเฉพาะบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ซึ่งเป็น

ราชาธิราชฉบับร้อยกรองเรื่องแรกในประวัติวรรณคดีไทย (รพีพรรณ เทียมเดช, ๒๕๓๑: ๕๓,๕๕) และ

ยังเป็นต้นแบบให้กับละครของกรมศิลปากรในปัจจุบันอีกด้วย (เสาวณิต วิงวอน, ๒๕๕๕: ๒๘๐)  

บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง  
บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชเป็นบทละครเรื่องหนึ่งของคณะละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ ารงที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมเมื่อน ามาใช้แสดงละคร เพราะเป็นเรื่องที่สนุกสนานจากการที่ตัวละคร

ต่างใช้ไหวพริบแย่งชิงอ านาจกัน (รพีพรรณ เทียมเดช, ๒๕๓๑: ๑๐๕) บทละครพันทางเรื่องดังกล่าว

ประพันธ์ครั้งแรกเมื่อใดไม่ทราบแน่ชัด เพราะปัจจุบันจัดเป็นหนังสือหายาก ต้นฉบับสมุดไทยด าที่มีใน

หอสมุดแห่งชาติ เป็นฉบับที่พระเจ้าพ่ีนางเธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี* ประทานให้หอสมุด

แห่งชาติเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๐ นอกจากนี้ยังปรากฏฉบับที่น ามาพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก

เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๗ (รพีพรรณ เทียมเดช, ๒๕๓๑: ๕๙-๖๐) จ านวน ๓ เล่ม ผู้ศึกษาใช้บทละครพันทาง

เรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงฉบับจัดพิมพ์รวมเล่มเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ มาใช้ศึกษา แต่

ละเล่มมีเนื้อเรื่อง ดังนี้ 

เล่มที่ ๑ เสนอเนื้อเรื่องตั้งแต่พระยาน้อยเสด็จไปเมืองตะเกิง จนกลับมารบกับพระมหาเทวี

และสมิงมราหูจนได้เป็นกษัตริย์ในเมืองพะโค ทรงพระนามว่า พระเจ้าราชาธิราช หลังจากนั้นพระเจ้า

ราชาธิราชเสด็จปราบเมืองขึ้นในเมืองมอญ 

                                                           
* พระยศเดิมคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดามรกฎ เพ็ญกุล 



  

 
 

๒๐๗ 

เล่มที่ ๒ เริ่มจับความตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวากษัตริย์เมืองอังวะ ทรงยกทัพมา

เมืองหงสาวดี แต่พ่ายศึกกลับไป จากนั้นเป็นตอนที่พระเจ้าฝรั่ งมังฆ้องทรงขึ้นครองราชย์ พระเจ้า

ราชาธิราชทรงท าสงครามกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเรื่อยมา จนมาสงบศึกกันชั่วคราว เรื่องด าเนินไป

จนถึงตอนที่มังรายกะยอฉะวาประสูติ 

เล่มที่ ๓ จับความตั้งแต่ตอนที่ชาวบ้านมอญกับพม่าวิวาทกันด้วยเรื่องน้ ามันดิน ซึ่งนับเป็น

จุดเริ่มต้นให้มังรายกะยอฉะวาออกท าสงครามกับฝ่ายมอญ จนกระทั่งมังรายกะยอฉะวาแพ้ศึกมอญ 

เรื่องด าเนินไปจนถึงตอนที่ฝ่ายพม่าสามารถจับตัวสมิงพระรามได้ และสมิงพระรามได้เป็นอุปราชของ

อังวะ แต่สุดท้ายก็หนีออกมา เพราะพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงเรียกพระโอรสของสมิงพระรามว่าลูกเชลย 

หลังจากสมิงพระรามกลับมาเมืองหงสาวดี พระเจ้าราชาธิราชทรงต้อนรับเป็นอย่างดี พระองค์ทรงจัด

พิธีสมโภชและงานมหรสพให้สมิงพระราม อีกทั้งยังแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองวาน จากนั้นเป็นต้นมา

บ้านเมืองมอญก็ร่มเย็นเป็นสุข 

ผู้แต่งบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง คือ หลวงพัฒนพงศ์

ภักดี (ทิม สุขยางค์) นักแต่งบทละครประจ าคณะละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง บทละคร

ดังกล่าวเป็นบทร้อยกรองขนาดยาว ใช้ค าประพันธ์ประเภทกลอนบทละคร และเป็นกลอนบทละคร

แบบเก่า คือ แต่งเป็นเรื่องยาวต่อเนื่องกันตลอดทั้งเรื่อง ไม่มีการแบ่งตอน มีการพรรณนาตัวละคร 

ฉาก ความคิดค านึง ท่าทาง ฯลฯ (เสาวณิต วิงวอน, ๒๕๕๕: ๒๘๐) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ช้า 

๏ มาจะกล่าวบทไป ถึงพระยาน้อยนารถนวลฉวี แต่เตรียมการเรียบร้อย
คอยฤกษ์ดี กับคนเจ็ดสิบถ้วนล้วนร่วมจิตร เคยใช้ชิดเมตตามาแต่ก่อน ให้พ่ออู่ผู้คร่ า
น ากุญชร ไปซุ่มซ่อนให้มิดความปิดง า ฯ ๔ ค า ฯ 

ร่าย 

๏ ถึงเดือนเจ็ดที่จดก าหนดนัด วันพฤหัศบดิ์ฤกษดีขึ้นสี่ค่ า ครั้นดึกสองยาม
เศษสังเกตจ า พอได้อ ามฤตโชคโฉลกไชย พร้อมด้วยคนสนิทที่ชิดชอบ คิดลักลอบ
ออกทวารข้างด้านใต้ ตระเตรียมการสมหวังได้ดังใจ ก็ตรงไปยังประตูพระบุรี ฯ ๔ ค า 
ฯ เชิด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑) 



  

 
 

๒๐๘ 

นอกจากนี้ บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงยังเสนอบท

ประพันธ์แบบกลอนบทละครดั้งเดิม ดังจะเห็นจากตัวอย่างเปรียบเทียบบทละครพันทางฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงกับละครร าแบบเก่า ได้แก่ บทละครในและบทละครนอก พบว่าบทละคร

พันทางเรื่องราชาธิราชมีวิธีการประพันธ์คล้ายคลึงกับบทละครทั้งสองประเภทดังกล่าว ดังนี้ 

บทละครใน 
ยานี 

๏ มาจะกล่าวบทไป  ถึงองค์อสัญแดหวา 
ซึ่งเป็นบรมอัยกา    สถิตยังชั้นฟ้าสุราลัย 
จึงนิมิตกริชแก้วสุรกานต์  นามกรพระหลานจารึกใส่ 
คร้ันเสร็จเสด็จจากวิมานชัย  เหาะมากรุงไกรกุเรปัน ฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ รัว 
ร่าย 

๏ คร้ันถึงจึงวางกริชลง  ข้างพระองค์กุมารหลานขวัญ 
อวยชัยให้พรแล้วเทวัญ   กลับคืนกระยาหงันชั้นฟ้า ฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ เชิด 
(อิเหนา, ๒๕๔๖: ๑: ๑๖) 

บทละครนอก 
ตอนที่ ๖ พระสังข์ได้นางรจนา 

   โอ้โลม 

๏ ยอดเอยยอดมิ่ง  จะแจ้งความตามจริงไม่มุสา 
ตัวพี่นี้หน่อกษัตรา   นามกรชื่อว่าพระสังข์ทอง 
แถลงเล่าแต่ต้นไปจนปลาย  บรรยายตามเร่ืองที่เคืองข้อง 
เป็นความในใจพี่เช่นนี้น้อง  นวลละอองอย่าแหนงแคลงใจ 
      ... 

    ฯ ๑๒ ค า ฯ โลมพิณพาทย์ 
(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง, ๒๕๑๓ : ๑๒๘) 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นบทประพันธ์จากบทละครในเรื่องอิเหนา และบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง

ซึ่งประพันธ์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ บทละครดังกล่าวประพันธ์เป็นบทร้อยกรองขนาดยาวต่อเนื่องตลอดทั้ง



  

 
 

๒๐๙ 

เรื่อง แต่มีการระบุชื่อตอนบ้างในบางเล่ม ดังที่ปรากฏว่าระบุชื่อตอนในบทละครเรื่องสังข์ทอง ขณะที่

บทละครเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะไม่ระบุชื่อตอนชัดเจน  

จะเห็นได้ว่า บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงมีลักษณะการ

ประพันธ์ร่วมกับบทละครในและบทละครนอก กล่าวคือ บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ ารงใช้ค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพหรือกลอนแปด แต่เขียนในรูปแบบของกลอนบทละคร 

กล่าวคือในแต่ละวรรคจะประกอบด้วยจ านวนค า ๗-๙ ค า มีข้ึนต้นด้วยค าว่า “เมื่อนั้น”  ใช้ส าหรับตัว

ละครที่มีฐานะกษัตริย์ ค าว่า “บัดนั้น” ใช้กับตัวละครขุนนางนายทหารและตัวละครประกอบที่ฐานะ

ไม่สูง รวมถึงมีการใช้ค าว่า “มาจะกล่าวบทไป” ส าหรับการเริ่มต้นเรื่องใหม่ หรือใช้แนะน าตัวละคร

ทุกฐานะ นอกจากนี้ ยังมีการขึ้นต้นด้วยค าว่า “ครั้น” เช่น ครั้นถึง ครั้นออก อาจจะขึ้นต้นด้วยกิริยา

อาการของตัวละคร หรือขึ้นต้นเป็นกริยา ๒-๓ ค า เช่น “แต่งอักษรส าเร็จเสร็จสรรพ”“แล้วจึงตั้งสัตย์

ยาอัธิฐาน” “ฟังทูล” “ฟังวาจา” เป็นต้น 

นอกจากนี้ บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชแต่ละตอนจะบอกจ านวนค า เช่น ฯ ๔ ค า ฯ 

หมายถึง กลอนบทละครบทนั้นมี ๔ ค ากลอน หรือ ๒ บท เพราะ ๑ บทมี ๒ ค ากลอน นอกจากจะ

บอกจ านวนค าแล้ว ในบางบทอาจบอกต่อท้ายด้วยว่าให้ท าอย่างไรต่อไป เช่น  

ฯ ๒ ค า ฯ เชิด หมายถึง กลอนละครบทนั้นประกอบด้วย ๒ ค ากลอน พอจบบทแล้วให้

บรรเลงเพลงเชิด ซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ต่อไป  

ฯ ๖ ค า ฯ เจรจา หมายถึง กลอนละครบทนั้นมีทั้งหมด ๖ ค ากลอน พอจบบทแล้วให้ตัว

ละครแทรกบทเจรจาได้ บทเจรจาดังกล่าวอาจจะสั้นหรือยาวก็ได้ และมักเป็นการเจรจาคล้ายกับที่

ร้องไปแล้ว (สุวรรณี อุดมผล, ๒๕๒๗: ๑๒๙) 

หากกลอนละครบทใดบอกจ านวนค า โดยไม่ให้รายละเอียดอย่างอ่ืน เช่น ฯ ๔ ค า ฯ หากเป็น

ดังนี้ผู้แสดงอาจบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ใด ๆ ก็ได้ หรือแทรกบทเจรจาได้ตามความเหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะมี

วิธีการประพันธ์เช่นเดียวกันกับบทละครนอกและบทละครในดังที่น าเสนอไปข้างต้น แต่มีลักษณะ

ส าคัญบางประการที่แตกต่างไปจากบทละครทั้งสองประเภทดังกล่าวอย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุปแล้ว

บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงมีลักษณะส าคัญ ๒ ประการ 

ได้แก่ ด้านการด าเนินเรื่อง และด้านการใช้เพลงในบทละครพันทางเรื่องราชาธิราช ดังนี้ 



  

 
 

๒๑๐ 

๑.ด้านการด าเนินเรื่อง บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ ารงจะด าเนินเรื่องด้วยค าร้องและบทเจรจาของตัวละคร หน้าพาทย์ใช้แบบละครนอก ด าเนินเรื่อง

รวดเร็ว มีตลกขบขัน แทรกลีลาท่าทางของชนชาติต่าง ๆ ตามท้องเรื่อง การเจรจาของตัวละคร

ต่างชาติจะดัดเสียงให้แปร่งตามส าเนียงของชาตินั้น ๆ (สุวรรณี อุดมผล, ๒๕๒๗: ๑๔๓) 

๒.ด้านการใช้เพลงในบทละครพันทางเรื่องราชาธิราช การใช้เพลงเป็นลักษณะส าคัญ

ในบทละครทุกประเภท รวมถึงบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงด้วย

เช่นกัน บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชจะใช้เพลงในบทประพันธ์เพ่ือประกอบการแสดง ๓ ประเภท 

ได้แก่ เพลงหน้าพาทย์ เพลงร้อง และเพลงภาษา แต่ทั้งนี้ เพลงภาษาเป็นเพลงส าคัญมากในบทละคร

พันทาง เนื่องจากเป็นเพลงที่แสดงให้เห็นว่าบทละครพันทางแตกต่างไปจากบทละครในและบทละคร

นอกอย่างชัดเจน  

เพลงหน้าพาทย์* คือ เพลงที่บรรเลงเพ่ือให้ตัวละครร าประกอบกิริยาอาการ และ

อารมณ์ของตัวละคร (ลักษณา โตวิวัฒน์, ๒๕๒๔: ๑๓๙) เพลงหน้าพาทย์ปรากฏในกลอนบทละครได้

ทั้งส่วนต้นของบทกลอน แทรกระหว่างบท หรือส่วนท้ายของกลอน แต่บทละครพันทางฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรากฏเพลงหน้าพาทย์เฉพาะที่ก ากับอยู่ท้ายบทกลอนเท่านั้น ดังนี้  

๑.เพลงหน้าพาทย์แบบเพลงเดียว 

๒.เพลงหน้าพาทย์แบบสองเพลง 

๓.เพลงหน้าพาทย์ที่ผู้บรรเลงเพลงคัดเลือกเองตามเหมาะสม 

๔.เพลงร้องที่น ามาใช้เป็นเพลงหน้าพาทย์ 

๑.เพลงหน้าพาทย์แบบเพลงเดียว เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่บรรเลงเพลงประกอบกิริยา

อาการของตัวละครเพียงเพลงเดียวจนจบเพลง โดยไม่มีเพลงอ่ืนใดที่ต้องบรรเลงต่อ เมื่อบรรเลงเพลง

จบลง จะหมายถึงว่าเสร็จสิ้นการแสดงกิริยาของตัวละครเรียบร้อยแล้ว จากการศึกษาพบว่าบทละคร

พันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงใช้เพลงหน้าพาทย์แบบเพลงเดียวทั้งสิ้น ๓๗ เพลง สามารถ

จ าแนกได้ดังนี้ 

                                                           
* ผู้ศึกษาค้นคว้าเร่ืองเพลงหน้าพาทย์จาก อุทิศ นาคสวัสดิ์ (๒๕๑๔), อารดา สุมิตร (๒๕๑๖), ลักษณา โตวิวัฒน์ 

(๒๕๒๔), วันทนีย์ ม่วงบุญ (๒๕๓๓), รักษ์พงศ์ ธรรมผุสนา (๒๕๔๔), สงบศึก ธรรมวิหาร (๒๕๔๕) และสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย 
(๒๕๕๐) 



  

 
 

๒๑๑ 

๑.๑ เพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาไปมา มีทั้งหมด ๙ เพลง ได้แก่ เพลงเชิด 

เพลงเสมอ เพลงช้า เพลงพระยาเดิน เพลงชุบ เพลงทยอย เพลงโล้ เพลงลิงโลด 

เพลงฝรั่งเร็ว 

๑.๒ เพลงหน้าพาทย์ประกอบการซ้อมรบ ได้แก่ เพลงกลองทหาร 

๑.๓ เพลงหน้าพาทย์ประกอบการยกพล มีทั้งหมด ๕ เพลง ได้แก่ เพลงกราว 

เพลงกราวนอก เพลงกราวใน เพลงกราวพม่า เพลงกราวกระแซ 

๑.๔ เพลงหน้าพาทย์ประกอบการจัดขบวนแห่ ได้แก่ เพลงกลองโยน 

๑.๕ เพลงหน้าพาทย์ประกอบการกระท าที่ส าคัญ มีทั้งหมด ๓ เพลง ได้แก่ เพลง

เชิดฉิ่ง เพลงปี่ เพลงรัว 

๑.๖ เพลงหน้าพาทย์ประกอบพิธีกรรม มีทั้งหมด ๒ เพลง ได้แก่ เพลงสาธุการ 

เพลงตระ(ส าหรับพิธีกรรม) 

๑.๗ เพลงหน้าพาทย์ประกอบพิธีการส าคัญ มีทั้งหมด ๒ เพลง ได้แก่ เพลง

มหาชัย และเพลงเวียนเทียน* 

๑.๘ เพลงหน้าพาทย์ประกอบการบรรเลงเพลง ได้แก่ เพลงประโคม 

๑.๙ เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงที่สนุกสนาน มีทั้งหมด ๒ เพลง ได้แก่ 

เพลงกราวร า และเพลงกราวมอญ 

๑.๑๐ เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงความรัก มีทั้งหมด ๒ เพลง ได้แก่ 

เพลงโอ้ เพลงโลม  

๑.๑๑ เพลงหน้าพาทย์ประกอบความโศกเศร้า มีทั้งหมด ๓ เพลง ได้แก่ เพลง

โอด เพลงพระยาโศก และเพลงฝรั่งคู่ 

๑.๑๒ เพลงหน้าพาทย์ประกอบการประหาร ได้แก่ เพลงปี่กลอง 

๑.๑๓ เพลงหน้าพาทย์ประกอบการกินดื่ม ได้แก่ เพลงเส้นเหล้า 

๑.๑๔ เพลงหน้าพาทย์ประกอบการขับเพลงมอญ ได้แก่ เพลงร ามอญ 

๑.๑๕ เพลงหน้าพาทย์ประกอบการเดินทางของฝ่ายจีน ได้แก่ เพลงห้อแห่ 

๑.๑๖ เพลงหน้าพาทย์ประกอบการนอน ได้แก่ เพลงตระ 

                                                           
* เพลงเวียนเทียนเป็นเพลงร้องในเพลงเร่ือง เพลงเร่ือง หมายถึง เพลงที่ใช้ดนตรีบรรเลงล้วน โดยปกติมักเป็นเพลง

ส าหรับวงปี่พาทย์ โดยน าเพลงที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาบรรเลงติดต่อกันเป็นชุด แต่ครูดนตรีบางคนอนุโลมให้เพลงเวียนเทียนอยู่
ในกลุ่มเพลงหน้าพาทย์ (อารดา สุมิตร, ๒๕๑๖: ๙๘) 



  

 
 

๒๑๒ 

๑.๑๗ เพลงหน้าพาทย์ประกอบการอาบน้ า ได้แก่ เพลงลงสรง 

เพลงหน้าพาทย์แบบเพลงเดียวที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงใช้

บ่อยครั้งที่สุด คือ “เพลงเสมอ”และ“เพลงเชิด” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

๏ เมื่อนั้น พระโฉมฉายชื่นแช่มภักตร์แจ่มศรี จึงเสด็จย่างเยื้องจรลี ขึ้นสู่ที่
ประทับฉับพลัน ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๖) 

๏ บัดนั้น ฝ่ายสมิงจอฆองคะนองจิตต์ เป็นคนใจดุดื้อถือฤทธิ์ พออาทิตย์จวน
ค่ าลงร าไร คิดออกท าลายค่ายพม่า ในเวลาค่ าลงให้จงได้ คิดแล้วลีลาคลาไคล ออกไป
จัดคนพลรบ ฯ ๔ ค า ฯ เสมอ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๑๘) 

๏ เมื่อนั้น พระเจ้ากรุงอังวะชาญสมร เห็นไทยใหญ่ใจหาญออกราญรอน 
ทรงขับต้อนไพร่เติมเพิ่มออกไป พวกพม่าองอาจฉลาดรบ เข้าสมทบฝ่าฟันเสียง
หวั่นไหว เข้าโรมรันบั่นบุกรุกเข้าไป พวกไทยใหญ่แยกทัพรับรบ ฯ ๔ ค า ฯ เชิด 

๏ ทหารพม่าร่าเข้าไป แยกทัพใหญ่โอบอ้อมล้อมตระหลบ ไทยใหญ่เข้าที่

ล้อมพร้อมครบ ล้มตายศพเกลื่อนพระธรณี พม่าตรงเข้าจับมือเจ้าเมือง ชักม้าเยื้องสู้

พลางทางหนี วิ่งวนวกปลกเปลี้ยเสียที ชักพาชีต่อสู้อยู่กลางพล ฯ ๔ ค า ฯ เชิด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๘๖) 

เพลงเสมอและเพลงเชิด เป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาไปมา ทั้งสองเพลง

ดังกล่าวแตกต่างกันที่ลักษณะของการเดินทาง กล่าวคือ หากเป็นการเดินทางระยะใกล้จะใช้เพลง

เสมอ หากเป็นการเดินทางแบบรีบเร่งจะใช้เพลงเชิด ซึ่งในบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงมักจะใช้เพลงเชิดกับการสู้รบที่ต่างฝ่ายผลัดกันรุกผลัดกัน การที่เพลง

เสมอและเพลงเชิดถูกน ามาใช้ในบทละครบ่อยนั้น เนื่องจากเรื่องราชาธิราชเน้นเสนอเรื่องราวสงคราม 

ตัวละครจึงเดินทางไปมาและสู้รบกันตลอดท้ังเรื่อง 

๒.เพลงหน้าพาทย์แบบสองเพลง นอกจากบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง

จะปรากฏเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบกิริยาอาการของตัวละครเพียงเพลงเดียวแล้ว ยัง

ปรากฏเพลงหน้าพาทย์แบบสองเพลงต่อกัน หมายความว่า เมื่อบรรเลงเพลงหน้าพาทย์เพลงแรกจบ 

จะบรรเลงเพลงที่ก าหนดไว้เป็นเพลงที่สองต่อจากเพลงแรกทันที (รักษ์พงศ์ ธรรมผุสนา, ๒๕๔๔: 



  

 
 

๒๑๓ 

๑๖๒) ท าให้เห็นกิริยาอาการหรืออารมณ์ความรู้สึกท่ีต่อเนื่องกันของตัวละคร บทละครฉบับเจ้าพระยา

มหินทรศักดิ์ธ ารงใช้เพลงหน้าพาทย์แบบสองเพลงทั้งสิ้น ๑๖ เพลง* สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๒.๑ เพลงเสมอ เชิด 
   ๒.๒ เพลงเสมอ ช้า 
   ๒.๓ เพลงเสมอ โทน 
   ๒.๔ เพลงเชิด เพลงปี่ 
   ๒.๕ เพลงเชิด ช้า 
   ๒.๖ เพลงโอด ร่าย 
   ๒.๗ เพลงโอด เชิด 
   ๒.๘ เพลงกลองโยน กราวนอก 
   ๒.๙ เพลงรัว เชิด 
   ๒.๑๐ เพลงโล้ เชิด 
   ๒.๑๑ เพลงโลม ตระ 
   ๒.๑๒ สาธุการ เชื้อ 
   ๒.๑๓ สาธุการ มหาชัย 

บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงใช้เพลงหน้าพาทย์แบบสองเพลงประกอบ

บทประพันธ์ไม่เกิน ๕ ครั้ง และเพลงที่ใช้บ่อยสุด ๕ ครั้ง คือ “เพลงเสมอ โทน” ดังนี้ 

๏ เมื่อนั้น เจ้าราชาธิราชเรืองศรี ถึงวันยกทัพใหญ่ได้ฤกษดี เสร็จสู่ที่
ทรงเคร่ืองเรืองพราย ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ โทน 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๗๔) 

๏ เมื่อนั้น เจ้าฝรั่งมังฆ้องผ่องใส แต่ตระเตรียมโยธาพร้อมหน้าไว้ คอย
กองทัพเชียงใหม่ไม่เห็นมา จึงตรัสสั่งเสนผีู้มีนาม เราจะลงไปตามทัพหน้า สัง่เสร็จ
เยื้องบาทยาตรา สระสรงคงคาทรงเคร่ืองพลัน ฯ ๔ ค า ฯ เสมอ โทน 

  (บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๒๘) 

ตัวอย่างข้างต้น จากการที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเน้นเสนอให้เห็น

กิริยาท่าทาง และความงดงามของตัวละคร จึงมักปรากฏว่าใช้เพลงเสมอ ซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์

                                                           
* ครูดนตรีบางคนอนุโลมให้ใช้เพลงร้องเป็นเพลงหน้าพาทย์ได้ เช่น เพลงช้า เพลงร่าย เพลงโทน เพลงเชื้อ ซึ่งเป็นการ

น าท านองของเพลงร้องมาใช้บรรเลงประกอบเพ่ือเสริมบรรยากาศมากกว่าจะใช้เป็นเพลงแสดงพฤติกรรมของตัวละครและสื่อ
ความหมายของบทร้องแทนเพลงหน้าพาทย์ (รักษ์พงศ์ ธรรมผุสนา, ๒๕๔๔: ๑๖๔) 



  

 
 

๒๑๔ 

ประกอบการเดินทางระยะใกล้ เช่น เดินเข้าห้องนอน เดินเข้าที่พัก และใช้เพลงโทน เพลงหน้าพาทย์

ประกอบการแต่งตัว การใช้เพลงหน้าพาทย์ทั้งสองเพลงดังกล่าวต่อเนื่องกัน แสดงให้เห็นว่าตัวละคร

ก าลังเดินนวยนาดเพ่ือเตรียมไปแต่งตัว ดังจะเห็นจากตัวอย่างว่า หลังจากที่พระเจ้าราชาธิราชทรงได้

ฤกษ์เสด็จยกทัพไปท าสงครามกับพม่า พระองค์เสด็จไปทรงเครื่อง หรือเมื่อพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรง

เตรียมทัพเสร็จแล้ว จากนั้นพระองค์เสด็จไปสรงน้ าและทรงเครื่อง 

๓.เพลงหน้าพาทย์ที่ผู้บรรเลงเพลงคัดเลือกเองตามเหมาะสม มีบางกรณีท่ีผู้ประพันธ์

ไม่ได้ก าหนดในตัวบทว่าในบทนั้น ๆ จะใช้เพลงหน้าพาทย์เพลงใดประกอบการแสดง แต่ให้อิสระนัก

ดนตรีคัดเลือกเพลงได้เองตามความเหมาะสม (สุวรรณี อุดมผล, ๒๕๒๗: ๑๒๙) ในบทประพันธ์จะระบุ

ค าว่า “เพลง” ไว้ชัดเจน เพ่ือให้ทราบว่าในตอนดังกล่าวนักดนตรีจะเลือกบรรเลงเพลงใดก็ได้ให้เข้ากับ

การแสดง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

๏ เมื่อนั้น มหาจันท์เทวีฟังว่าขาน ตกใจเรียกผู้คนอยู่ลนลาน บทมาลย์ไป
ปรางค์นางโฉมยง ฯ ๒ ค าฯ เพลง 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๕๗) 

๏ เมื่อนั้น พระจอมเจ้าภุกามงามยศ พระโอรสครบเดือนไม่เคลื่อนคลา ถึง
วันปลงเกศาเพลิงกุมาร ลงจากอาศน์เสด็จจรจรัล พร้อมก านัลนางงามตามขนาน 
เชิญเคร่ืองตามเสด็จภูบาล บทมาลย์มาปรางค์นางพระยา ฯ ๔ ค า ฯ เพลง 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๓๑๔) 

 ตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าท้ายบทประพันธ์ต่อจากจ านวนค ากลอนจะปรากฏค าว่า 

“เพลง” หมายถึง ให้นักดนตรีคัดเลือกเพลงใดก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับเนื้อความในตอนนั้น ๆ  

ตามปกติแล้วการก าหนดเพลงหน้าพาทย์เป็นการก าหนดเพ่ือให้นักแสดงร่ายร าประกอบกิริยาอาการ

หรืออารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น แต่เมื่อไม่ก าหนดชื่อเพลงไว้ชัดเจน จึงท าให้ผู้แสดงมีอิสระที่จะแสดง

ท่าร่ายร าได้ตามความเหมาะสม (สุวรรณี อุดมผล, ๒๕๒๗: ๑๓๐) 

๔.เพลงร้องที่น ามาใช้เป็นเพลงหน้าพาทย์ เพลงร้องเป็นเพลงประกอบการขับร้องให้

สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง อารมณ์ และฐานะของตัวละครในตอนนั้น ๆ (มนตรี ตราโมท, ๒๕๓๖: ๕๕) 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีมีการน าท านองของเพลงร้องมาประกอบกิริยาและอารมณ์เช่นเดียวกับเพลง



  

 
 

๒๑๕ 

หน้าพาทย์ แต่การน าท านองของเพลงร้องมาใช้เช่นเดียวกับเพลงหน้าพาทย์ น่าจะใช้บรรเลงประกอบ

เพ่ือเสริมบรรยากาศมากกว่าจะใช้เป็นเพลงแสดงพฤติกรรมของตัวละครและสื่อความหมายของบท

ร้องแทนเพลงหน้าพาทย์ การแสดงประกอบเพลงจะใช้ท่าทางธรรมชาติหรือใช้ท่าร าตามความ

เหมาะสมมากกว่าท่าร าที่เป็นแบบแผนที่ใช้ในเพลงหน้าพาทย์ (รักษ์พงศ์ ธรรมผุสนา, ๒๕๔๔: ๑๖๔) 

บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงใช้เพลงร้องเป็นเพลงหน้าพาทย์ เช่น เพลงช้า เพลงโอ้โลม  

เพลงเวียนเทียน 

  ๏ เร่งกะเกณฑ์ทหารช านาญรบ ถ้วนครบร้อยหมื่นพื้นพหล ตระเตรียมตรวจ
จ านวนกระบวนคน คอยถ้าภูวดลเจ้าแผ่นดิน ฯ ๒ ค า ฯ ช้า 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๗๓) 

  ๏ ได้ทรงสดับสารอ่านหมด พระทรงยศภินโยสโมสร ตรัสว่าเราแค้นจิตต์
พระบิดร ชั่งขยาดขลาดมอญจนเกินการ ศึกครั้งนี้เราด่วนจวนจะได้ มาเตือนให้ถอย
ทัพกลับสถาน คิดถึงพระบิดาน่าร าคาญ คนโบราณขี้ขลาดไม่ปราดเปรียว แม้นการ
ครั้งนี้แคล้วเราแล้วหนอ เป็นไม่ขอคืนกลับมาขับเขี้ยว ไม่ยอมสละทิ้งความจริงเจียว 
จะพิโรธโกรธเกรี้ยวก็ตามที จึงตรัสสั่งบรรดาโยธาหาญ เร่งท าการรบพุ่งเอากรุงศรี 
ตรัสเสร็จเสด็จจรลี เข้าสู่ที่ห้องหับพลับพลา ฯ ๘ ค า ฯ ช้า 

 (บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๑๒๘) 

  ๏ เมื่อนั้น องค์พระบุตรีศรีใส ผันแปรแลหาไม่เห็นใคร สะเทิ้นเขินพระทัย
นางเทวี นั่งใกล้เคียงองค์พระอุปราช ขยับลงจากอาศน์จะหน่ายหนี อุปราชสมถวิล
ยินดี เห็นได้ทีฉวยกรวอนร าพรรณ ฯ ๔ ค า ฯ โอ้โลม 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๙๗) 

  ๏ ครั้นปลงเกษสรงน้ าส าเร็จ พร้อมเสร็จนั่งเรียงเคียงขนาน พร้อมชี
พราหมณ์โหราพฤฒาจารย์ เวียนเทียนพระกุมารพร้อมเพรียง ฯ ๒ ค า ฯ เวียนเทียน 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๓๐๒) 

ตัวอย่างข้างต้น เพลงช้า เพลงโอ้โลม และเพลงเวียนเทียนไม่ใช่เพลงหน้าพาทย์แท้ ๆ  

แต่ครูดนตรีบางท่านอนุโลมเข้าเป็นเพลงหน้าพาทย์ด้วย (อารดา สุมิตร, ๒๕๑๖: ๙๗-๙๘) เพลงช้า 

เป็นเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบกิริยาการเดินของตัวละครส าคัญ ในบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารงมักปรากฏประกอบกิริยาการเดินของตัวละครกษัตริย์ ส่วนเพลงโอ้โลม เป็นเพลงบรรเลง



  

 
 

๒๑๖ 

ประกอบการเกี้ยวพาราสีแสดงความรัก และเพลงเวียนเทียน เป็นเพลงประกอบพิธีการส าคัญ ในบท

ละครมักปรากฏประกอบพิธีปลงพระเกศาของโอรสกษัตริย์ หรือโอรสของอุปราช เช่น มังรายกะยอ

ฉะวา หรือโอรสของสมิงพระราม 

เพลงร้องหรือเพลงละคร * เป็นองค์ประกอบส าคัญในบทละครพันทางเรื่อง

ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ก่อนเริ่มกลอนบทละครในแต่ละตอน บทละครพันทาง

อาจจะขึ้นต้นด้วยเพลงร้อง ซึ่งเป็นเพลงใช้บรรเลงประกอบทีท่า บทร้องให้เหมาะสมกับบทบาทของ

ตัวละคร และบรรเลงให้สอดคล้องกับการแสดงเนื้อหาในตอนนั้น ๆ เพลงร้องมักจะปรากฏอยู่หน้าค า

กลอน และปรากฏในบทประพันธ์อย่างชัดเจน แต่หากกลอนบทใดไม่ระบุเพลงร้อง นักดนตรีอาจใช้

เพลงใดก็ได้ตามที่คิดว่าเหมาะสม บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงใช้

เพลงร้องทั้งสิ้น ๑๖ เพลง สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 ๑.เพลงร้องประกอบการน าเสนอตัวละคร ได้แก่ เพลงช้า 
 ๒.เพลงร้องประกอบการด าเนินเร่ืองให้รวดเร็ว ได้แก่ เพลงร่าย 
 ๓.เพลงร้องประกอบการรบ ได้แก่ เพลงยานี 
๔.เพลงร้องประกอบการแต่งตัว ได้แก่ เพลงโทน 
๕.เพลงร้องประกอบการชมความงามของตัวละคร มีทั้งหมด ๒ เพลง ได้แก่ เพลงชมโฉม
และเพลงร้องร า 
๖.เพลงร้องประกอบการแสดงความรัก มีทั้งหมด ๓ เพลงได้แก่ เพลงชาตรี เพลงโอ้ชาตรี 
และเพลงโอ้โลม 
 ๗.เพลงร้องประกอบอารมณ์โศกเศร้า มีทั้งหมด ๒ เพลง ได้แก่ เพลงโอ้ และเพลงโอ้ร่าย 
 ๘.เพลงร้องประกอบพิธีกรรม ได้แก่ เพลงเชื้อ  
 ๙.เพลงร้องประกอบการแสดงที่สนุกสนาน ได้แก่ เพลงเย้ย 
๑๐.เพลงร้องประกอบอารมณ์คิดถึง ได้แก่ เพลงตามกวาง 
๑๑.เพลงร้องประกอบการเดินชมตลาด ได้แก่ เพลงชมตลาด 
๑๒.เพลงร้องประกอบการอ่านสาส์น ได้แก่ เพลงเอกบท 

 เพลงร้องที่บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงใช้บ่อยครั้งที่สุด คือ 

“เพลงร่าย” ซึ่งเป็นร้องประกอบการด าเนินเรื่องให้รวดเร็วขึ้น การที่บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยา  

                                                           
* ผู้ศึกษาค้นคว้าเร่ืองเพลงร้องจาก อุทิศ นาคสวัสดิ์ (๒๕๑๔), อารดา สุมิตร (๒๕๑๖),ลักษณา โตวิวัฒน์ (๒๕๒๔), 

วันทนีย์ ม่วงบุญ (๒๕๓๓), รักษ์พงศ์ ธรรมผุสนา (๒๕๔๔), สงบศึก ธรรมวิหาร (๒๕๔๕) และสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย (๒๕๕๐) 



  

 
 

๒๑๗ 

มหินทรศักดิ์ธ ารงใช้เพลงร้องร่ายบ่อยครั้งนั้น เนื่องมาจากเรื่องราชาธิราชเน้นเสนอเรื่องราวสงคราม 

ตัวละครจึงเคลื่อนที่ไปมาอยู่ตลอดเวลา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ร่าย 

๏ เมื่อนั้น มังรายกะยอฉะวาเรืองศรี ตั้งแต่ล่าทัพกลับบุรี มิได้มีสบายวาย
อารมณ์ ซ้ าบิดาว่าเราเขลาครัน ให้รามัญลอบออกมาหลอกหลอน จะต้องคิดทดแทน
แก้แค้นมอญ จะผันผ่อนแต่งลมบังคมลา ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ คิดแล้วชื่นชมสมหวัง ตรัสชวนมังสีสูผู้มียศถา ซึ่งเป็นองคพระราชอนุชา 
ขึ้นเฝ้าพระบิดาค่อยยาตรเยื้อง...  

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๓๓) 

ตัวอย่างข้างต้น ผู้ประพันธ์ใช้เพลงร่ายประกอบการด าเนินเรื่องให้รวดเร็วขึ้น ดังจะ

เห็นว่าทันทีที่มังรายกะยอฉะวาทรงหลงกลอุบายฝ่ายมอญ ซ้ ายังถูกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงต าหนิ 

พระองค์จึงตัดสินพระทัยว่าจะเข้าเฝ้าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง เพ่ือขอออกรบกับมอญอีกครั้งทันที 

เพลงภาษา เป็นเพลงที่แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของบทละครพันทางเรื่อง

ราชาธิราช เนื่องจากบทละครพันทางมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับต่างชาติ และเรื่องราชาธิราชเสนอตัวละคร

ชาติมอญและพม่า เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงจึงมีเพลงที่แสดงถึงความเป็นมอญและพม่า

ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้  เพลงภาษา หมายถึง เพลงไทยประเภทหนึ่งที่นั กดนตรีแต่งขึ้น เพ่ือแสดง

ความสามารถในการเลียนส าเนียงภาษาของชาติต่าง ๆ และมักจะตั้งน าหน้าด้วยชื่อชาติภาษานั้น ๆ 

เช่น เพลงฝรั่งร าเท้า เพลงพม่าเห่ เป็นต้น (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์, ๒๕๓๕: ๑๘๖) บทละครพันทางระบุ

เพลงเหล่านี้ไว้เพื่อใช้ประกอบการแสดงกิริยาของตัวละครต่างชาติ ได้แก่ เพลงร ามอญ เพลงกราวพม่า 

เพลงลงสรงมอญ และเพลงห้อแห่ ดังนี้ 

๏ คร้ันถึงพระทวารด้านประจิม ยินเด็กริมทวารประสานเสียง ชวนกันยืนอยู่
ดูเคียงเคียง เด็กอ่อนเอียงกายร่ าร้องท าเพลง ฯ ๒ ค า ฯ ร ามอญ 

๏ หนองจมในนากว้างหว่างพระโกน เปรอะเปื้อนโคลนไม่เหมาะเหมง ทั้ง
แผ่นดินสิ้นทั่วห่อนกลัวเกรง ไม่ย าเยงเชื่อถือฤๅขจร แม้นคนหัวหยิกนั้นเกิดวันศุกร์ 
บรรเทาทุกข์ภิญโญสโมสร เป็นมงคลศักดิ์สูงแก่ฝูงมอญ ทุกนครไม่เยี่ยมเทียบเทียม
ทัน ฯ ๔ ค า ฯ  

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๒๘-๒๙) 



  

 
 

๒๑๘ 

๏ บัดนั้น สังขยาห้าวหาญชาญสมร น้อมศิโรตม์ค านับรับพระพร ออกมาคัด
จัดนิกรพลไกร ฯ ๒ ค า ฯ เจรจา 

๏ ครั้นจัดพลส าเร็จเสร็จแล้ว นภางค์แผ้วแจ่มจัดจ ารัสไข ให้โบกธงตรงออก
ทวารไชย ยกทัพใหญ่มุ่งมาเขตรามัญ ฯ ๒ ค า ฯ กราวพม่า 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๘๑) 

๏ เมื่อนั้น เจ้าราชาธิราชเรืองศรี จะเสด็จไปกิจการพิทธี เข้าสู่ที่สรงชลสุคนธ์
ธาร ฯ ๒ ค า ฯ ลงสรงมอญ 

๏ ช าระพระองค์เสร็จสรงชล สรงสุคนธาทิพย์หอมหวาน... 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๑๙๔) 

๏ เมื่อนั้น พระเจ้ากรุงต้าฉิงยิ่งยศถา ถึงวันฤกษ์ดีจะลีลา เหล่าโยธาพร้อม
ถ้วนกระบวนทัพ... 

๏ ขึ้นบนเกยเลยทรงพาชีชาติ พร้อมอ ามาตย์เรียงรายปีกซ้ายขวา ให้โบกธง
ส าคัญเป็นสัญญา เคลื่อนโยธาเดินทัพคั่งคับคน ฯ ๒ ค า ฯ ห้อแห่ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๕๕) 

เพลงร ามอญ เป็นเพลงซึ่งมีที่มาจากประเพณีร ามอญในพิธีศพ คนมอญเรียกกันว่า 

“ปัวฮะเปิ้น” หรือ “เล่ห์ฮะเปิ้น” ผู้แสดงจะร่ายร าประกอบดนตรีปี่พาทย์มอญ โดยอาศัยจังหวะจาก

ตะโพนเป็นหลัก (สุดารา สุจฉายา, ๒๕๕๑: ๑๑๔-๑๑๕) ในบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงน ามาใช้เป็นเพลงประกอบในตอนที่ชาวมอญขับร้องเพลงนิมิตหรือเพลงที่

เป็นค าท านายด้วยภาษามอญ  เพลงกราวพม่า เป็นเพลงประกอบการยกพลของกองทัพฝ่ายพม่า 

เพลงลงสรงมอญหรือเพลงลงสรง แต่เติมท้ายค าว่ามอญ เพ่ือให้ทราบว่าตัวละครมอญก าลังแสดง

บทบาท เพลงดังกล่าวเป็นเพลงบรรเลงประกอบการอาบน้ าของตัวละครฝ่ายมอญ ส่วน เพลงห้อแห่ 

เป็นเพลงประกอบการเดินทางของตัวละครฝ่ายจีน อย่างไรก็ตาม เพลงภาษาในบทละครพันทางฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรากฏเป็นจ านวนน้อย ส่วนมากบทละครดังกล่าวจะใช้เพลงหน้าพาทย์

บ่อยครั้ง โดยจะน าเพลงของไทยมาบรรเลงประกอบการแสดง 

กล่าวโดยสรุปแล้ว บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเป็นบท

ละครที่คัดเลือกบางตอนจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มาประพันธ์เป็นกลอนบทละคร มีลักษณะส าคัญ 



  

 
 

๒๑๙ 

คือการด าเนินเรื่องอย่างรวดเร็วและเน้นสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีการ

ใช้เพลงภาษา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ปรากฏในบทละครพันทางเท่านั้น  

การปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราช 

จากฉบับตัวพิมพ์สู่บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชไม่ได้น าเนื้อความทั้งหมดของราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มา

ถ่ายทอด แต่น าเนื้อความในตอนเดียวกันกับราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มาปรับเป็นบทละครโดยตรง 

(เสาวณิต วิงวอน, ๒๕๕๕: ๒๗๕) เห็นได้จากการที่ผู้ประพันธ์น าเนื้อความและนาฏการในราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์มาปรับใช้ในบทละคร ดังตัวอย่างจากตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๗๔ เปรียบเทียบเนื้อความระหว่างราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ และบทละครพันทางเรื่องราชาธิราช
ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ราชาธิราชฉบับตัวเข ียน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร
ศักดิ์ธ ารง 

...พระเจ้าราชาธิราชได้ฟังดั่งนั้น ก็
ตรัสประโลมด้วยมัธุรศวาจาเปนห
ลายครั้ง มังรายกะยอฉะวาก็มิฟัง 
จึ่งตรัสให้หาราชามะนูมา ท าพิทธี
ประถมก าเสรจ์แล้ว ก็ให้เอามัง
รายกะยอฉะวาเข้าไว้ใต้เกยนั้น... 

(เลขท่ี๔๙ เลม่๑๗ มัด๓) 

สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชได้
ทรงฟังก็เห็นว่ามังรายกะยอฉะวานี้
น้ าใจแกล้วกล้าสามารถนักไม่อาลัย
ชีวิตเลย ก็ตรัสประโลมด้วยมธุรส
วาจาเป็นหลายครั้ง มังรายกะยอฉะ
วาก็มิฟัง เอานิ้วพระหัตถ์จุกพระ
กรรณเสียไม่ขอได้ยิน สมเด็จพระเจ้า
ราชาธิราชเห็นดังนั้นก็ทรงพระด าริ
ว่ามังรายกะยอฉะวานี้น้ าใจเป็น
เหล็กเพชรห้าวหาญนักไม่ยอมอยู่
แล้ว แม้นเรามิฆ่าเสียก็จะฆ่าตัวเอง
เป็นมั่นคง จะให้อยู่ได้ความล าบาก
ท าไม... 

(ราชาธิราช,๒๕๔๖ : ๓๓๖) 

๏ เมื่อน้ัน มังรายกะยอชวา
แกล้วกล้าหาญ ได้ฟังคลั่งแค้นแสน
ร าคาญ ช่ังประจานพูดจาสารพัน 
จะฆ่าเราอย่าท าให้ล าบาก อาวุธ
ปากล้อเล่นไม่เห็นขัน พระคิดแค้น
แสนสุดอุดพระกรรณ แล้ วผิน
ผันภักตราไม่พาที ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ เมื่อนั้น เจ้าราชาธิราช
เรืองศรี ยิ่งทรงพระเมตตาปรานี 
พูดโดยดีมิเช่ือเหลือปัญญา จะผ่อน
ผันฉันใดกระไรนิ ถือทิษฐิมากแท้
เกินแก่กล้า แม้นไม่สังหารผลาญ
ชีวา ก็คงฆ่าตัวตายให้วายชนม์ เขา
ไม่ยอมอยู่ด้วยจะม้วยมรณ์ เฝ้า
วิงวอนยักย้ายเป็นหลายหน เป็นสุด
สิ้นปัญญาเข้าตาจน สิ้นกุศลเท่านั้น
ต้องบรรลัย... 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, 
๒๕๐๒ : ๑๙๒-๑๙๓) 



  

 
 

๒๒๐ 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่มังรายกะยอฉะวาทรงถูกทหารฝ่ายมอญจับตัวได้ และพระเจ้า

ราชาธิราชทรงตรัสปลอบมังรายกะยอฉะวาไม่ให้คิดเรื่องความตาย แต่มังรายกะยอฉะวาทรงมีทิฐิ

มานะจึงยอมสละชีพและไม่ยินยอมสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์มอญ ความส าคัญของการเปรียบเทียบ

ราชาธิราชทั้ง ๓ ฉบับ คือการที่ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ปรากฏนาฏการ ขณะที่ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์และราชาธิราชฉบับบทละครพันทาง ล้วนมีนาฏการ ดังจะเห็นได้จากตอนที่มังรายกะยอฉะวา

ทรงใช้นิ้วพระหัตถ์อุดพระกรรณเพ่ือจะได้ไม่ต้องฟังค าปลอบของพระเจ้าราชาธิราชอีก แสดงให้เห็น

ว่าบทละครพันทางได้รับอิทธิพลจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ทั้งด้านเนื้อความและนาฏการ  

 อย่างไรก็ตาม แม้บทละครเรื่องราชาธิราชจะน าเนื้อความในตอนเดียวกันจากราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์มาปรับใช้ในบทละคร แต่เมื่อน ามาใช้เป็นบทละครย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ

ลักษณะของตัวบทการแสดง จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง

ปรับเปลี่ยนตัวบทจากราชาธิราชจากฉบับตัวพิมพ์ ดังนี้  

๑.การปรับเปลี่ยนด้านเนื้อเรื่อง 

๒.การปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร 

๓.การสร้างฉากและบรรยากาศ 

๔.การปรับเปลี่ยนบทสนทนา 

๕.การใช้เพลงร้อง 

๖.การใช้ภาษา 

๑.การปรับเปลี่ยนด้านเนื้อเรื่อง 

บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงน าเนื้อความจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มาปรับ

โดยตรง แต่การเสนอบทละครกับวรรณกรรมส าหรับอ่านย่อมมีวิธีการแตกต่างกัน ดังที่พบว่าบทละคร

เรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรับเปลี่ยนด้านเนื้อเรื่องแตกต่างไปจากราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์ ดังนี้   

๑.๑ การตัดความ 

๑.๒ การเพ่ิมความ 

๑.๓ การสลับความ 

๑.๔ การปรับความ 



  

 
 

๒๒๑ 

๑.๕ การรวบความ 

๑.๑ การตัดความ 

การตัดความเป็นวิธีการที่ท าให้เนื้อความในบทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง

กระชับมากขึ้นแตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ซึ่งจะเสนอเนื้อความบางตอนไว้อย่างละเอียด 

ส่งผลให้เมื่อปรับเปลี่ยนมาเป็นบทละครพันทาง อาจจะน าไปใช้แสดงละครได้ไม่สะดวก บทละคร

พันทางจึงต้องตัดความบางแห่งออกไป จากการศึกษาพบว่าบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงตัดความ ดังนี้ 

๑.๑.๑ การตัดนิมิตหรือค าท านาย 

๑.๑.๒ การตัดรายละเอียดเกี่ยวกับกองทัพ 

๑.๑.๓ การตัดรายละเอียดของค าสั่ง 

๑.๑.๔ การตัดเนื้อความที่ยากต่อการแสดงนาฏการของตัวละคร 

๑.๑.๑ การตัดนิมิตหรือค าท านาย 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะเสนอเนื้อความที่ตัวละครกษัตริย์ได้รับนิมิตหรือค าท านาย

เกี่ยวกับอนาคตที่จะเกิดขึ้น เช่น พระยาน้อยทรงได้รับนิมิตจากประตูเมืองในเมืองพะโคว่าจะทรงได้

ชัยชนะเหนือสมิงมราหูและพระมหาเทวี หรือพระเจ้าราชาธิราชทรงได้รับนิมิตในตอนบรรทมว่าจะ

ทรงได้รับชัยชนะเหนือเมืองขึ้นทั้งหลายในมอญ เป็นต้น ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ ารงยังคงเสนอนิมิตที่ตัวละครกษัตริย์ได้รับเช่นเดิม แต่ตัดนิมิตที่มีความหมายใกล้เคียงกับอีกนิมิต

หนึ่ง และตัดนิมิตที่เป็นส านวนรามัญออกไป เนื่องจากท าให้เนื้อเรื่องยืดยาวเกินจ าเป็น นอกจากนี้ 

แม้ว่าจะไม่น าเสนอนิมิตที่มีเนื้อความซ้ าซ้อนและนิมิตส านวนรามัญไว้ในบทประพันธ์ ก็ยังคงท าให้

เข้าใจความหมายของนิมิตและเรื่องที่เกิดขึ้นได้ บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงตัด

นิมิตหรือค านาย ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

๑.๑.๑.๑ เนื้อความในนิมิต 

๑.๑.๑.๒ เพลงขับภาษารามัญ 

 

 



  

 
 

๒๒๒ 

๑.๑.๑.๑ เนื้อความในนิมิต 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มักจะเสนอเนื้อความในนิมิตที่ซ้ าซ้อนกันหลายแห่ง 

ส่งผลให้เนื้อเรื่องเยิ่นเย้อ บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจึงตัดนิมิตที่สองซึ่งมีความหมาย

ใกล้เคียงกันกับนิมิตแรกออกไป เพ่ือท าให้เนื้อเรื่องกระชับมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างการตัดเนื้อความใน

นิมิตที่พระยาน้อยทรงได้รับตอนเสด็จเลียบเมืองตะเกิง และการตัดเนื้อความนิมิตที่พระมหาเทวีให้คน

ไปลอบฟังที่ประตูเมืองพะโค ดังนี้ 

ตารางที่ ๗๕ การตัดเนื้อความในนิมิตที่พระยาน้อยทรงได้รบัตอนเสด็จเลียบเมืองตะเกิง 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

อยู่มาวันหนึ่งพระยาน้อยเสด็จออกไป
เลียบเมือง ได้ทรงฟังเด็กน้อย ๆ เล่นอยู่ขับเป็น
เพลงภาษารามัญว่า มะนายนีข้าพิดเลหะเกลิงเมาะ
ปะกางขะเมิงปูเจ้าธาตุตะโคงโตง มันกะมะนิเท
เลหะเติน นุกะนวมถะเบินญะปามังลวมอกเติม ๆ  
พระยาน้อยได้ทรงฟังจ าได้แล้วก็เสด็จกลับ จึ่งให้
หามังกันจีมาให้แก้ซึ่งนิมิตในเพลงขับนี้...มังกันจีก็
ทูลแก้ซึ่งนิมิตถวาย ในค าเพลงของเด็กนั้นแปล
ออกเป็นค าไทยว่า พระมหาเทวีผู้เป็นเจ้าป้าของ
พระองค์อยู่ในเมืองพะโค ให้เก็บดอกโยทะกามา
บูชาพระบรมธาตุ ณ เมืองตะเกิง ต้นทองสองต้นมี
อยู่ที่ดอนสิงคุด มังกันจีแก้ความโดยพิสดารถวายว่า
พระมุเตาเมืองพะโคก็มีพระมหาเทวีไม่นับถือ กลับ
ให้เอาดอกไม้มาบูชาพระธาตุ ณ เมืองตะเกิง เมือง
ตะเกิงนี้เป็นที่เจดียสถานใหญ่ ฝ่ายพระองค์อยู่ใน
ที่นี้ก็ได้นามพระศุกร์ เห็นจะได้เมืองพะโคเป็นแน่
แท้... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๐๖) 

 
 
 
 
 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 
 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นนิมิตที่พระยาน้อยทรงได้รับในขณะที่เสด็จเลียบเมือง

ตะเกิง ซึ่งเป็นนิมิตที่มีความหมายซ้ ากับนิมิตที่พระองค์ทรงได้รับก่อนหน้านี้ ทั้งราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์และฉบับบทละครพันทางเสนอนิมิตที่ปรากฏก่อนหน้าไว้เหมือนกันในตอนที่พระมหาเทวีทรง



  

 
 

๒๒๓ 

ให้พ่อยี่น าดอกบัวขมห้าสิบดอก ดอกบัวหลวงห้าสิบดอก ไปถวายแก่พระยาน้อยที่เมืองตะเกิง เมื่อ

พระยาน้อยทรงได้รับดอกบัวจ านวนดังกล่าวแล้ว พระองค์ทรงให้คนน าดอกบัวไปบูชาพระธาตุมุเตาใน

เมืองตะเกิง พ่อศุภมิตรซึ่งเป็นชาวเมืองคนหนึ่งในตะเกิงได้ท านายเรื่องราวในตอนที่มีคนน าดอกบัวมา

ถวายพระธาตุไว้ว่าจะท าให้พระยาน้อยทรงได้เมืองพะโค (ราชาธิราช,๒๕๔๖: ๑๐๕;บทละคร

ราชาธิราช เล่ม๑,๒๕๐๒: ๓๓) จะเห็นว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอนิมิตที่มีความหมายเดียวกันกับ

ความในตอนที่พ่อศุภมิตรท านายไว้ คือพระยาน้อยจะทรงได้เมืองพะโค ดังนั้น การที่บทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงตัดเนื้อความในนิมิตตอนพระยาน้อยเสด็จเลียบเมืองตะเกิง จึงท าให้เรื่อง

กระชับมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความหมายในนิมิตแรกก็ท าให้เข้าใจแล้วว่าพระยาน้อยจะทรงได้ครอง

เมืองพะโคอย่างแน่นอน 

ตารางที่ ๗๖ การตัดเนื้อความในนิมิตที่พระมหาเทวีให้คนไปลอบฟังที่ประตูเมืองพะโค 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...ตะละแม่ท้าวทูลแจ้งเนื้อความเท่านั้นแล้วก็ถวาย
บังคมลาพระมหาเทวีกลับคืนไปต าหนัก 

ครั้นเวลาค่ าพระมหาเทวีจึ่งทรงพระด าริ
ว่าเราจะให้คนไปชิมลางเอาศุภนิมิตบ้าง จึ่งให้
ข้าหลวงคนสนิทสามคนเข้ามา ชื่อเม้ยฉุยหนึ่ง เม้ย
สะละหนึ่ง เม้ยจุหนึ่ง ข้าหลวงสามคนนี้เป็นคนสนิท
ชิดชอบของพระมหาเทวี เป็นที่วางพระทัยได้ มี
พระเสาวนีย์ตรัสว่าเจ้าทั้งสามจงจัดเคร่ืองพลีกรรม
บวงสรวงเทพยดาตามอย่างธรรมเนียม แล้วพากัน
ไปบูชาเทพยดา เที่ยวชิมลางทุกประตูเมือง จง
อธิษฐานว่าตามค าเราสั่งดังนี้ว่าถ้าพระมหาเทวีจะ
ได้จัดแจงกองทัพยกไปจับพระยาน้อยจะได้ฤๅมิได้
ประการใด ขอให้เทพยดาซึ่งรักษากัมพูฉัตร แล
เทพยดาอันรักษาทวารพระนครจงบอกนิมิตร้ายดี
ให้ปรากฏในครั้งนี้ ข้าหลวงสามคนรับเสาวนีย์พระ
มหาเทวีแล้วก็ออกมาจัดเครื่องพลีกรรมบวงสรวง 
เสร็จแล้วชวนบ่าวไพร่ที่ ร่วมใจไว้ความลับได้
ประมาณสี่คนห้าคนให้ถือเครื่องพลีกรรม จึ่งพากัน
ไปกระท าสักการบูชาบวงสรวงเทพยดาทุกประตู 

๏ เมื่อนั้น องค์พระราชเทวีมียศถา ตะละแม่
ท้าวกลับไปลับตา แค้นพระยาน้อยนั้นไม่บรรเทา 
แล้วแปรเนตรเหลือบชายชม้ายดู เห็นสมิงมราหูเข้า
มาเฝ้าจึงตรัสพลันทันทีบัดนี้เราจะให้เจ้ารีบยกทัพ
บกไป จับตัวพระยาน้อยอย่าปล่อยปละ ทิ้งไว้จะ
ก าเริบเติบใหญ่ จิตต์เจ้าจะเห็นเป็นอย่างไร เราจะ
ใคร่ถามดูให้รู้ที 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๓๙-๔๐) 
 



  

 
 

๒๒๔ 

ตารางที่ ๗๖ การตัดเนื้อความในนิมิตที่พระมหาเทวีให้คนไปลอบฟังที่ประตูเมืองพะโค (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

เมืองแล้วจึ่งอธิษฐานว่าตามค าพระมหาเทวีสั่งแล้ว
ก็พากันเที่ยวตรับฟังดูทุกประตู จะได้มีผู้คนเจรจาที่
ประหลาดนั้นหามิได้เงียบสงบอยู่ เม้ยฉุย เม้ยสะละ 
เม้ยจุสามคนกับบ่าวไพร่เหล่านั้นจึ่งพากันเดินไป
ใกล้อารามแห่งหนึ่ง ชื่อวัดมุสรวย ได้ยินตาปะขาว
โยมวัดว่าปลูกต้นไม้งอกงามดีแล้ว ยอดแลใบก็ร่วง
โรยไป ได้ยินค าคนว่าดังนี้แห่งหนึ่ง ครั้นเดินต่อมา
ได้ยินสามเณรองค์หนึ่งภาวนาเป็นภาษารามัญว่า 
ปะตุปุตองก็มีสีตนกวงกะมันสองเตาะ ถินเตาะ
เปราะกะมารตร้าวญะเตวะกะนาย คนซึ่งไปชิมลาง
เที่ยวตรับรับฟังได้ศัพท์นิมิตรสองแห่งเท่านั้นก็
น าเอาเหตุมากราบทูลแก่พระมหาเทวี...ครั้นแล้ว
พระมหาเทวีจึ่งให้หาสมิงมราหูมา... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๐๖-๑๐๗) 

 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นเรื่องราวในตอนที่พระมหาเทวีทรงให้คนไปฟังนิมิตเพ่ือ

พิเคราะห์ลางร้ายลางดีเกี่ยวกับการท าสงครามกับพระยาน้อย ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะให้

รายละเอียดเกี่ยวกับนิมิตที่ฝ่ายพระมหาเทวีทรงได้ยินฟังไว้อย่างละเอียด ตั้งแต่ให้คนไปตามประตู

เมือง จนกระทั่งได้ยินนิมิตในแต่ละแห่ง และคนเหล่านั้นกลับมากราบทูลนิมิตให้พระมหาเทวีทรง

ทราบ ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะตัดรายละเอียดนิมิตของพระมหาเทวี

ออกไป และเสนอเรื่องที่พระมหาเทวีทรงมีรับสั่งให้สมิงมราหูจัดทัพไปจับพระยาน้อยทันที สาเหตุที่

บทละครพันทางตัดเนื้อความในนิมิตดังกล่าวออกไป เพราะผู้อ่านสามารถทราบลางบอกเหตุใน

สงครามระหว่างพระยาน้อยกับพระมหาเทวีได้จากนิมิตของพระยาน้อย ซึ่งมีค าท านายว่าพระยาน้อย

จะได้เมืองพะโคแน่นอน ด้วยเหตุนี้ บทละครจึงตัดนิมิตดังกล่าวเพ่ือเสนอเรื่องส าคัญต่อไป คือสงคราม

ระหว่างพระมหาเทวีและพระยาน้อย การตัดรายละเอียดที่เป็นนิมิตออกไปจากบทประพันธ์ จึงเป็น

การตัดเนื้อหาที่ไม่ส าคัญกับเรื่องหลักออกไป เพ่ือท าให้บทละครพันทางด าเนินเรื่องได้รวดเร็วขึ้น 

 



  

 
 

๒๒๕ 

๑.๑.๑.๒ เพลงขับภาษารามัญ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอเพลงขับซึ่งเป็นค าท านายรูปแบบหนึ่ง 

ประกอบไปด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นภาษารามัญ ส่วนที่แปลส านวนรามัญเป็นภาษาไทย และ

ส่วนที่แปลส านวนภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ ารงจะตัดเพลงขับภาษารามัญออกไป และเสนอเพลงขับเพียง ๒ ส่วนเท่านั้น ได้แก่ ส่วนที่แปล

ส านวนรามัญเป็นส านวนภาษาไทย และส่วนที่แปลส านวนภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย  ดัง

ตัวอย่างจากตอนที่พระยาน้อยให้คนไปฟังนิมิตที่เมืองพะโค ก่อนท าสงครามกับสมิงมราหู ดังนี้ 

ตารางที่ ๗๗ การตัดเพลงขับที่เป็นภาษารามัญ 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...มังเทวะกับผู้มีชื่อสี่คนมาจากวัดสามบุญแล้ว จึ่ง
มาพบหญิงคนหนึ่งชื่อเม้ยตุละ ขับท าเพลงภาษา
รามัญว่า นิมะยามะจอกกวกกะเนาะกระเจิง ครุย
วิดวะเริดเสมิดปะเตาะเกวะสมิงเทิง สินรดเสิงอาด
ษรระสะเภาะปราบตรวงตุญตอดเตาะ สะเภาะบา
วกรวง ตุญะปาตะ แปลเป็นภาษาไทยว่า แมลงกลิ้ง
คูถจะใคร่เป็นแมลงภู่ทองนั้น ดังหนึ่งบุคคลยกภูเขา
อันหนักก็มิอาจที่จะยกได้ ธรรมเนียมกล้วยออก
เครือแก่แล้วเขาตัดคอ ธรรมเนียมอ้อยเป็นหน่อแก่
แล้วเขาฟันต้นเสีย...ครั้นถึงเมืองตะเกิงจึ่งกราบทูล
พระยาน้อยตามเนื้อความ... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๑๗) 

พระยาน้อยได้ทรงฟังดังนั้นแล้วจึ่งตรัส
ถามมังกันจีว่า...แลซึ่งสตรีร้องเพลงขับดังนั้นจะเป็น
นิมิตร้ายดีประการใด มังกันจีจึ่งกราบทูลว่า...แลค า
ซึ่งสตรีขับเป็นเพลงว่าอันแมลงกลิ้งคูถจะใคร่เป็น
แมลงภู่ทองนั้ น  อุปมาดุจหนึ่ งสมิ งมรา หู อัน
ปรารถนาจะใคร่เป็นกษัตริย์มีชาติอันสูงสุดนั้นก็จะ
ไม่สมดังปรารถนา เปรียบประดุจดังแมลงกลิ้งคูถมี
ชาติอันลามกนั้นฤๅจะมากลายเป็นแมลงภู่ทองได้ 
อันแมลงภู่ทองนั้นอุปมาดังพระองค์ซึ่งจะได้ด ารง 

๏ บัดนั้น มังเทวะเอิบอ่ิมนั่งยิ้มหัว สรรเสริญ
อึกทึกให้นึกกลัว ลาท่านขรัวสมภารลนลานไป ฯ ๒ 
ค า ฯ เชิด 

๏ ล้าเลื่อยเหนื่อยสุดต่างหยุดวิ่ง เห็นผู้หญิง
สวยสาวพวกชาวไร่ ฟังเพาะพร้องร้องเพลงวังเวงใจ 
แอบต้นไม้ฟังค าข้อส าคัญ ฯ ๒ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น นางเม้ยตะละคนขยัน ยืนเก็บฝ้าย
พิไรร้องร าพรรณ เพลงรามันร้องเรื่อยฉ่ าเฉื่อยใจ ฯ 
๒ ค า ฯ ร ามอญ 

๏ เจ้าแมลงกลิ้งจมมูตหมอง อยากเป็น
แมลงภู่ทองผิวผ่องใส เหมือนธารกยกเหเมรุไกร 
เห็นจะไม่คลาเคลื่อนเขยื้อนพ้น อันเคลือกล้วยแก่
จัดเขาตัดตอ ซึ่งต้นอ้อยออกหน่อนั้นพ้นต้น ไม่ควร
ไว้ใหญ่กล้ากีดตาคน จะเป็นมลทินมีราคีเอย ฯ ๒ 
ค า ฯ 

๏ บัดนั้น ทั้งห้าคนแอบบังนิ่งฟังเฉย แล้ว
ช่วยกันจดจับค าภิเปรย ต่างก็เลยล่วงมารีบคลาไคล 
ฯ ๒ ค า ฯ เชิด 

๏ ครั้นถึงจึงคลานเข้าไปเฝ้า น้อมเกล้าทูลแจ้ง
แถลงไข ค าสมภารท่านทายท านายไว้ แลที่ได้ฟังเพลง
วังเวงทูล ฯ ๒ ค า ฯ เจรจา 

(บทละครราชาธิราช เลม่๑, ๒๕๐๒ : ๖๔-๖๕) 



  

 
 

๒๒๖ 

ตารางที่ ๗๗ การตัดเพลงขับที่เป็นภาษารามัญ (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ราชสมบัติ โดยภูมิประยูรสุริยวงศ์สืบกันมาเป็นแท้ 
ซึ่งว่าเปรียบด้วยบุคคลยกภูเขาอันหนักนั้น คือ
พระองค์เปรียบเหมือนหนึ่งภูเขาอันหนักสูงใหญ่
เพราะจะได้เป็นใหญ่ในรามัญประเทศ สมิงมราหู
นั้นมิอาจจะยกแย่งยื้อท าลายพระองค์ได้ ซึ่งว่ า
กล้วยออกเครือแก่แล้วเขาตัดคอ อ้อยเป็นหน่อแก่
แล้วเขาฟันต้น อันธรรมดาต้นกล้วยนั้นหาแก่นสาร
มิได้ประดุจหนึ่งสมิงมราหู ต้นอ้อยนั้นดุจหนึ่งพระ
มหาเทวี พระองค์เปรียบประดุจดังเจ้าของ คร้ันแก่
แล้วก็ฟันเครือแลล ากินเสีย ถ้าว่าโดยศัพทนิมิตก็แต่
ล้วนเป็นนิมิตดีทั้งนั้น เห็นว่าพระองค์จะได้เมืองพะ
โคเป็นแท้ดุจหนึ่งข้าพเจ้าท านายดังนี้ 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๑๙) 

๏ เมื่อนั้น พระยาน้อยเอิบอ่ิมแย้มยิ้มย่อง 
จึงด ารัสตรัสถามตามท านอง นารีร้องเพลงนั้นเป็น
ฉันใด ฯ ๒ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น มังกันจีดีแท้แก้สงสัย ล้วนเป็น
มงคลดีไม่มีภัย คงมีชัยชนะกับสัตรู แมลงภู่จะปอง
เป็นทองหยิ่ง คือได้แก่สมิงมราหู จิตต์หมายมาท
เป็นใหญ่ในชมพู คงจะจู่จมไปใจคะเน คนจะยกภู
ผานี้ข้าดู คือสมิงมราหูคิดเชือนแฉ ซึ่งพระองค์
เปรียบกับบรรพตห่อนหันเหคลาเคลื่อนเขยื้อนที่ 
ซึ่งต้นกล้วยล าอ้อยเขาคอยตัด ตีความชัดแปลก
ปลีกไม่หลีกหนี หมายมาดคาดคะเนพระเทวี การ
ร้ายดีดังค าข้าท านาย ฯ ๘ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๖๖) 
 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นนิมิตเกี่ยวกับพระมหาเทวีและสมิงมราหูที่พระน้อยทรง

ได้รับ นิมิตดังกล่าวมีความหมายว่าสมิงมราหูจะไม่ได้เป็นกษัตริย์ แต่พระยาน้อยจะทรงได้ราชสมบัติ

ในเมืองพะโคแน่นอน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอนิมิตทั้งส่วนที่เป็นเพลงขับภาษารามัญ ค าแปล

เพลงขับเป็นภาษาไทย และค าแปลส านวนภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย ขณะที่บทละคร

ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอนิมิตเฉพาะส่วนที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วเท่านั้น ได้แก่ ค าแปล

ส านวนรามัญเป็นส านวนไทย และค าแปลส านวนไทยเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย การตัดเพลงขับภาษา

รามัญออกไปจากบทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ท าให้สามารถเข้าใจความหมาย

ของนิมิตได้รวดเร็ว และท าให้เนื้อเรื่องกระชับได้ใจความมากขึ้น เนื่องจากค าแปลนิมิต เป็นภาษาไทย

ชัดเจนเพียงพอที่จะสื่อความหมายแล้ว 

๑.๑.๒ การตัดรายละเอียดเกี่ยวกับกองทัพ 

รายละเอียดเกี่ยวกับกองทัพเป็นข้อมูลส าคัญที่ท าให้ทราบว่าในการรบระหว่างมอญ

กับพม่าในแต่ละครั้ง ทั้งสองฝ่ายจัดทัพมารบกันอย่างไรบ้าง ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอข้อมูลใน

กองทัพก่อนเคลื่อนทัพอย่างละเอียดลออ เช่นว่านายทหารคนใดอยู่ทัพหน้า ทัพหลัง ขี่ช้างตัวใด สวม



  

 
 

๒๒๗ 

เสื้อผ้าสีอะไร กองทัพสวยงามเพียงใด เป็นต้น ส่วนบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะเสนอ

รายละเอียดในกองทัพอย่างกระชับ เนื่องจากผู้ชมสามารถเห็นกองทัพและความงามของการจัดทัพได้

จากการแสดงละครอยู่แล้ว บทละครพันทางเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกองทัพ ดังนี้ 

๑.๑.๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพ 

๑.๑.๒.๒ บทพรรณนากองทัพ 

๑.๑.๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นชัดเจน

ว่าทั้งฝ่ายมอญและฝ่ายพม่าจัดทัพอย่างไร ขณะที่บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะ

ตัดรายละเอียดดังกล่าวออกไป และเสนออย่างกระชับว่าตัวละครได้ออกไปจัดทัพแล้วเท่านั้น ซึ่ง

เพียงพอต่อความเข้าใจของผู้อ่านหรือผู้ชมแล้ว ดังตัวอย่างการตัดข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพของพระยา

น้อยตอนจะเสด็จยกทัพไปรบกับสมิงมราหู และตัดข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพของพระเจ้าราชาธิราชตอน

จะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะ ดังนี้ 

ตารางที่ ๗๘ การตัดข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพของพระยาน้อยตอนจะเสด็จยกทัพไปรบกับสมิงมราหู 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
ฝ่ายพระยาน้อยครั้นมีชัยช านะสมิงมราหู

แล้ว จึ่งให้หาพ่อมอญมังกันจีนายทัพนายกอง 
ทแกล้วทหารทั้งปวงเข้ามาพร้อม จึ่งพระราชทาน
เงินทองเสื้อผ้า ปูนบ าเหน็จรางวัลแก่ผู้มีความชอบ
ในสงครามโดยสมควรเสร็จแล้ว จึ่งตรัสปรึกษาด้วย
พ่อมอญแลมังกันจีแลนายทัพนายกองทั้งปวงว่า ซึ่ง
สมิงมราหูเสียทีแตกพ่ายไปครั้งนี้ เพราะกลอุบาย
ความคิดของเรา ใช่จะแตกด้วยแพ้ฝีมือทีเดียวนั้น
หามิได้ ถ้าสมิงมราหูไปถึงเมืองพะโคแล้วก็จะคิดกัน
กับพระมหาเทวีท าการใหญ่หลวงขึ้น การสงครามก็
จะยืดยาวช้าไป ฝ่ายเราก าลังน้อย ถ้าช้าอยู่จะได้
ความขัดสน จ าจะรีบยกขึ้นไปติดเมืองพะโค
เสียก่อน อย่าให้ทันสมิงมราหูตั้งตัวได้ จะได้คิดท า
การเอาชัยช านะได้โดยเร็ว...พระยาน้อยจึ่ง...ทรงจดั
ทัพทั้งปวงให้มังกันจีคุมคนสามพัน พ่อเลิกคุมคน  

๏ เมื่อนั้น พระยาน้อยปรีดิ์เปรมเกษมใส 
ทรงรางวัลพหลพลไกร ทั้งนายไพร่แจกทรัพย์
อันดับกัน แล้วเลยตรัสปฤกษาด้วยข้าเฝ้า ครั้งนี้เรา
ยอกย้อนคิดผ่อนผัน มีไชยเพราะราหูรู้ไม่ทัน มิใช่
มันแพ้หนีด้วยฝีมือ ครั้นจะเฉยเลยช้าหาควรไม่ ยก
ทัพใหญ่ครั้งนี้จะดีฤๅ ทิ้งเฉยเชือนเหมือนไฟจะไหม้
ฮือ จะต้องรื้อตัดตอนคิดผ่อนปรน เฮ้ยใครเร่งไปวัด
นมัสการ ไปหาพระอาจารย์มี เหตุผล ดูพูดจา
โต้ตอบให้ชอบกล ไปนิมนต์พาท่านมาวันนี้ ฯ ๘ ค า 
ฯ เจรจา 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๐๒) 



  

 
 

๒๒๘ 

ตารางที่ ๗๘ การตัดข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพของพระยาน้อยตอนจะเสด็จยกทัพไปรบกับสมิงมราหู (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

พันหนึ่ง มะสอดคุมคนพันหนึ่ง มะเกาะคุมคนพัน
หนึ่ง มะละคุมคนพันหนึ่ง มะเสิดคุมคนพันหนึ่ง มะ
พะโคคุมคนพันหนึ่ง มะละตะเติงเป็นสร่ายอินท์คุม
คนร้อยห้าสิบ มะตะสุเป็นสร่ายนาตคุมคนร้อยห้า
สิบ มะเตาเป็นสร่ายกะโลดคุมคนร้อยห้าสิบ มะเกิด 
เป็นสร่ายกลายคุมคนร้อยห้าสิบ มะสนเป็นสร่าย
ยักษ์คุมคนร้อยห้าสิบ มะปลุยเป็นสร่ายละป้องคุม 
คนร้อยห้าสิบ มะนอนเป็นสร่ายคลานคุมคนร้อยห้า
สิบ มะเด็จสังข์เป็นสร่ายโลกกุมารคุมคนร้อยห้าสิบ 
มะเตะเป็นสร่ายชัยคุมคนร้อยห้าสิบ มะสิงห์เป็น 
สร่ายตะมอกคุมคนร้อยห้าสิบ มะชูเป็นสร่ายพรหม
คุมคนร้อยห้าสิบ มะอู่เป็นสร่ายสุกะเมาะคุมคน
ร้อยห้าสิบ มะสุเป็นสร่ายจอมประสรอยคุมคนร้อย
ห้าสิบ มะพักเป็นสร่ายลนณเจ้าคุมคนร้อยห้าสิบ 
สิริทัพบกเป็นนายทัพแปด สร่ายนายกองสิบสี่ ไพร่
หมื่นสองพันร้อย แลทัพเรือนั้นตั้งให้พ่อมอญเป็น
นายทัพคุมไพร่ห้าพัน บรรจุเรือรบห้าร้อยล า สรรพ
ไปด้วยเครื่องสรรพาวุธใหญ่น้อย แลปักธงเทียว
เขียวขาวเหลืองแดงดูไสวพร้อมเสร็จ ครั้นแล้วพระ
ยาน้อยจึ่งให้นิมนต์พระอาจารย์มะเปงเข้ามา... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๓๑-๑๓๒) 

 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยมีรับสั่งให้รีบจัดทัพจากเมืองตะเกิง

เพ่ือตามไปตีกองทัพของสมิงมราหูที่เมืองพะโค ก่อนที่สมิงมราหูจะทันตั้งตัวได้ ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์เสนอรายละเอียดในกองทัพอย่างชัดเจน โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับนายทหารผู้คุมแต่ละกองทัพ 

และคุมทหารจ านวนเท่าใด อีกทั้งยังให้ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพเรือ ขณะที่บทละครพันทางฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอพระด าริของพระยาน้อยที่จะทรงรีบเร่งยกทัพไปเมืองพะโค แต่ไม่

ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับสรรพก าลังของกองทัพ นอกจากนี้ แม้ว่าในตอนที่พระยาน้อยทรงเคลื่อนทัพ

ออกจากเมืองตะเกิงแล้วก็ตาม บทละครก็ไม่ให้รายละเอียดภายในกองทัพของพระยาน้อย แต่เสนอ



  

 
 

๒๒๙ 

เพียงว่าพระยาน้อยเสด็จขึ้นทรงช้างพลายประกายมาศ และมีรับสั่งให้เคลื่อนทัพเท่านั้น (บทละคร

ราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒: ๑๐๗) จะเห็นว่า การที่บทละครตัดข้อมูลภายในกองทัพออกไปท าให้เรื่อง

กระชับมากยิ่งขึ้น และมุ่งสู่เรื่องส าคัญทันที คือเรื่องเร่งปรึกษาหารือให้อาจารย์มะเปงลาสึกออกมา

รักษาเมืองตะเกิง เพ่ือทีพ่ระองค์จะได้ทรงรีบยกทัพตามสมิงมราหูไปเมืองพะโค อาจกล่าวได้ว่า การที่

บทละครพันทางเสนอเฉพาะตอนที่ตัวละครก าลังจะออกรบ น่าจะเป็นข้อมูลที่ท าให้ผู้อ่านผู้ชม

สามารถเข้าใจได้ว่าตัวละครก าลังจะท าอะไร จึงไม่จ าเป็นต้องให้รายละเอียดอย่างอ่ืน 

ตารางที่ ๗๙ การตัดข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพของพระเจ้าราชาธิราชตอนจะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะ 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...จ าเราจะยกกองทัพขึ้นไปกระท าแก่กรุงรัตนบุ
รอังวะบ้าง เห็นจะได้โดยง่าย ทรงพระด าริแล้วจึ่ง
ปรึกษาเสนาบดีทั้งปวง เสนาบดีทั้งปวงก็เห็นด้วย 
สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชจึ่งให้จัดกองทัพแต่งเรือ
ฉลากบางหุ้มด้วยเหล็กสามร้อยล า เรือลายแลหุ้ม
ด้วยทองแดงห้าร้อยล า เรือลายคาเล่หยักห้าร้อยล า
เป็นเรือพันสามร้อยล า สรรพด้วยเครื่องศาสตราวุธ
ทั้งปวง ให้เจ้าสมิงนครอินท์เป็นแม่กองทัพหน้า 
สมิงอุบากองเป็นเกียกกายกอง สมิงนิตทินไชยเป็น
ทัพหนุน สมิงสามแหลกทัพหนึ่ง สมิงพ่อเพชรทัพ
หนึ่ง สมิงพระรามราชบุตรเขยสมเด็จพระเจ้า
ราชาธิราชทัพหนึ่ง สมิงทอทัพหนึ่ง สมิงอังวะมังศรี
ทัพหนึ่ง ทั้งห้าทัพนี้ส าหรับช่วยอุดหนุนเพิ่มเติม
กองทัพทั้งปวง สมิงราชสังคร า อ ามาตย์ทินมณี
กรอด สมิงพระตะเบิด สามนายนี้ เป็นทัพหลัง 
รวมกันสิบสองทัพเป็นคนเจ็ดหมื่น แล้วให้สมิงโยธา
ราช สมิงมาสะมันคุมนายทัพนายกอง ถือพลสาม
หมื่น ช้างห้าร้อย ม้าพันห้าร้อยเป็นกองทัพบก ให้
สมิงชีพรายอยู่รักษาเมือง 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๐๓)  

๏ บัดนั้น พวกเสนาบังคมก้มเกษี  ต่าง
เห็นชอบทูลตอบขึ้นทันที เชิญเสด็จไปตีกรุงภุกาม 
ฯ ๒ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๔๑) 
๏ เมื่อนั้น เจ้าราชาธิราชเรืองสนาม ฟังเสนา

เห็นชอบทูลตอบความ ก็มีความยินดีทรงปรีดา สั่ง
สมิงพ่อเพ็ชร์ผู้เด็ดขาด จงเตรียมพยุหบาตรทั้งซ้าย
ขวา จงจัดให้พร้อมสรรพทัพนาวา จะไปทางคงคา
ทางเมืองปรวน ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น สมิงพ่อเพ็ชร์ฟังเสร็จถ้วน ถวาย
บังคมงามตามควร ออกไปจัดกระบวนทัพนาวา ฯ 
๒ ค า ฯ เสมอ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๔๒) 

 



  

 
 

๒๓๐ 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงจัดเตรียมทัพเพ่ือที่จะยก

ไปเมืองอังวะ ซึ่งขณะนั้นทางเมืองอังวะเพ่ิงมีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอ

รายละเอียดเกี่ยวกับกองทัพอย่างชัดเจน ท าให้เห็นภาพทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือ อีกทั้งยังท าให้

เห็นว่านายทหารคนใดมีหน้าที่ใดในกองทัพและคุมคนจ านวนเท่าใด ขณะที่บทละครพันทางฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงมีรับสั่งให้สมิงพ่อเพชรจัดทัพ แต่ไม่ได้

กล่าวถึงข้อมูลภายในกองทัพ จะเห็นว่าการตัดข้อมูลภายในกองทัพและปรากฏเฉพาะค าบรรยายที่

พระเจ้าราชาธิราชทรงมีรับสั่งให้สมิงพ่อเพชรจัดทัพ ท าให้เนื้อเรื่องกระชับได้ใจความ เนื่องจากข้อมูล

ในกองทัพน ามาปรับใช้ในการแสดงละครไม่ได้ 

๑.๑.๒.๒ บทพรรณนากองทัพ 

บทพรรณนากองทัพเป็นบทที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพเกี่ยวกับกองทัพ

อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จึงต้องเสนอบทพรรณนากองทัพไว้อย่างละเอียดลออ

เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพความงามของกองทัพ ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะตัดบท

พรรณนากองทัพออกไป เนื่องจากผู้ชมการแสดงสามารถเห็นภาพกองทัพได้จากการแสดงอยู่แล้ว ดัง

ตัวอย่างการตัดบทพรรณนากองทัพในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชเสด็จยกทัพไปเมืองอังวะ และการตัด

บทพรรณนากองทัพในตอนที่พระราชบุตรของพระเจ้าราชาธิราชเสด็จยกทัพเพ่ือไปท าสงครามกับ  

มังรายกะยอฉะวา ดังนี้ 

ตารางที่ ๘๐ การตัดบทพรรณนากองทัพในตอนที่พระเจา้ราชาธิราชเสด็จยกทัพไปเมืองอังวะ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
ครั้นถึง ณ วันอังคารเดือนอ้ายขึ้นสิบห้า

ค่ า ศักราช ๗๕๙ ปี ได้มหาพิชัยฤกษ์โชคยามเวลา
แล้ว สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชจึ่งสั่งให้ลั่นฆ้อง พล
ทหารโห่ร้องโบกธงเอาชัยออกขนานเรือพระที่นั่ง 
ยกกองทัพเรือแลทัพบกไปครั้งนั้นเป็นมหันตโอฬาร 
กองทัพเรือก็ประกอบด้วยเรือ นายทัพทแกล้ว
ทหารตั้งเป็นขบวนนาวาพยุหะ มีดั้งกันแทรกแซง
ซ้ายขวาหน้าหลัง คับคั่งเป็นทิวแถวในท้องทางชล
มรรค พลทหารก็แต่งตัวสีหลาก ๆ คนละอย่าง บ้าง
เขียวเหลืองขาวแดง แต่ล้วนฝีมือเข้มแข็งกล้าหาญ 

๏ เสร็จลงเรือขนานพระที่นั่ ง แลสพรั่ง
ธงธิวปลิวไสว ได้ฤกษส าคัญลั่นฆ้องชัย พลไพร่ตี
กรรเชียงเสียงเฮฮา ฯ ๒ ค า ฯ โล้ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๔๒) 



  

 
 

๒๓๑ 

ตารางที่ ๘๐ การตัดบทพรรณนากองทัพในตอนที่พระเจา้ราชาธิราชเสด็จยกทัพไปเมืองอังวะ (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
ในการสงครามดูงามเป็นสง่า มีมือถือเครื่องสรรพ
ศาสตราวุธส าหรับยุทธณรงค์โดยขบวนพลง้าวทวน
พู่จามรี พลดาบดั้งกระบี่โล่เขนหอกซัดเกาทัณฑ์ศร
ก าซาบสะพาย ทุกหมู่กองพลนิกาย มีนายหมวด
ตรวจตรากวดขัน ดาษไสวไปด้วยพรรณธงชายธง
ฉานเขียวเหลืองขาวแดงปักประจ าล าเรือทุก
กองทัพ เสียงสนั่นด้วยศัพท์ฆ้องกลองกึกก้อง
โกลาหล กองทัพบกก็ประกอบด้วยรี้พลช้างม้าโดย
ขบวนพยุหยาตรารีบเดินกองทัพไป 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๐๓-๒๐๔) 

 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นบทพรรณนากองทัพในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชเสด็จ

ยกทัพไปเมืองอังวะ หลังจากที่ทรงทราบว่าเมืองอังวะมีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน บ้านเมืองจึงยังไม่เป็น

ปึกแผ่น ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอบทพรรณนากองทัพของพระเจ้าราชาธิราชอย่างชัดเจนและ

ละเอียดลออ ท าให้เห็นภาพกองทัพอย่างอลังการทั้งทัพเรือและทัพบก ดังจะเห็นว่ากองทัพเรือประดับ

ไปด้วยธงสีเขียว สีเหลือง สีขาว สีแดง เหล่านายทหารสวมเสื้อสีเขียว สีเหลือง สีขาว สีแดง ในมือ

เตรียมอาวุธไว้พร้อม แต่ละทัพจะมีพลง้าว พลทวน พลพู่จามรี พลดาบ พลดั้ง พลกระบี่ พลโล่ พลเขน 

พลหอกซัดพลเกาทัณฑ์ ส่วนทัพบกประกอบไปด้วยพลช้าง และพลม้า ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยา

มหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอเฉพาะทัพเรือ และแสดงภาพทัพเรือที่ประดับประดาด้วยธงอย่างกระชับ

เท่านั้น ท าให้ไม่เห็นภาพภายในกองทัพดังเช่นที่ฉบับตัวพิมพ์น าเสนอ การตัดบทพรรณนาดังกล่าว

ออกไปจากตัวบทฉบับบทละคร ท าให้เนื้อหาในบทละครกระชับมากยิ่งขึ้น และมุ่งเข้าสู่ เรื่องส าคัญ

ทันที คือ การยกทัพไปเพื่อรบกับฝ่ายพม่า 

 

 

 



  

 
 

๒๓๒ 

ตารางที่ ๘๑ การตัดบทพรรณนากองทัพในตอนที่พระราชบุตรของพระเจ้าราชาธิราชเสด็จยกทัพเพื่อไปท า
สงครามกับมังรายกะยอฉะวา 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...ครั้นได้พิชัยฤกษ์อันเป็นศุภมงคลแล้วพระราช
บุตรทั้งสอง นายทัพทั้งสามก็ถวายบังคมลายกทัพ
ช้างออกจากกรุงหงสาวดี ดูรุ่งเรืองงามด้วยนายทัพ
แลพลทหารอันประดับกายแต่งสีต่าง ๆ สลอนสล้าง
ด้วยเครื่องสูงมยุรธงชายธงฉาน ธงมีพรรณนานา
น้อยใหญ่ ระดาดาษไสวไปบนหลังคชาธาร งาม
พลคชสารอันเดินโดยขบวนพยุหยาตราเป็นทิวแถว
เสียงโกลาลั่นแล้วด้วยศัพท์ฆ้องกลองกึกก้องบันลือ
สนั่น...                           

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๙๓)  

๏ เมื่อนั้น พระหน่อนารถสองราชโอรสา 
พอได้ฤกษ์ขึ้นยังหลังคชา สั่งให้เคลื่อนโยธารีบไป ฯ 
๒ ค า ฯ กราวนอก 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๔๑) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงมีรับสั่งให้พระราชบุตรทั้ง

สองพระองค์ คือ พระยาเกียรและพระยาราม เสด็จยกกองทัพไปต้านกองทัพม้าของมังรายกะยอฉะวา

ที่มาโจมตีเมืองรายทางของมอญ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอบทพรรณนากองทัพของพระราชบุตร 

ก่อนเสด็จยกมารบกับมังรายกะยอฉะวา ดังจะเห็นภาพทัพช้างที่ประดับไปด้วยเครื่องสูง ธงสีต่าง  ๆ  

รวมทั้งนายทัพนายกองแต่งกายหลากสีสัน ส่วนบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงตัดบท

พรรณนาดังกล่าวออกไป และเสนอตอนเคลื่อนทัพแล้วเท่านั้น สืบเนื่องมาจากความเป็นไปได้ในการ

น ามาใช้ส าหรับการแสดงละครพันทางทีต่้องการความรวดเร็ว ฉับไว  

๑.๑.๓ การตัดรายละเอียดของค าสั่ง 

ในการท าสงครามนั้น ผู้บัญชาการจะต้องสั่งการทหารให้ละเอียดชัดเจนเพ่ือให้

แผนการบรรลุผล ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอรายละเอียดของค าสั่งไว้อย่างละเอียด เพ่ือให้ผู้อ่าน

เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่สุด ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง เสนอ

เฉพาะค าสั่งที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการท าความเข้าใจเนื้อเรื่องตอนต่อมา ดังจะพบว่าบทละคร

ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงตัดรายละเอียดของค าสั่งออกไปบ้างเล็กน้อย ดังตัวอย่างการตัด

รายละเอียดค าสั่งของพระเจ้าราชาธิราชที่ทรงรับสั่งให้สมิงนครอินท์ซุ่มเรือรบเพ่ือโจมตีกองทัพเมือง



  

 
 

๒๓๓ 

พะสิม และการตัดรายละเอียดค าสั่งของสมิงนครอินท์ในตอนที่สมิงนครอินท์ลอบเข้าค่ายของพม่าเพ่ือ

จะปลงพระชนม์พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ดังนี้ 

ตารางที่ ๘๒ การตัดรายละเอียดค าสั่งของพระเจ้าราชาธิราชที่ทรงรับสั่งให้สมิงนครอินท์ซุ่มเรือรบเพื่อโจมตี
กองทัพเมืองพะสิม 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...สมเด็จพระเจ้าราชาธิราขได้ทรงทราบดังนั้นจึ่ง
แต่งทัพเรือยี่สิบล าให้สมิงนครอินท์เป็นแม่ทัพ แล้ว
ตรัสบอกอุบายให้สมิงนครอินท์ซึ่งจะเอาชัยช านะ
ศึกนั้นว่าให้ปักขวากเหล็กไว้ในน้ า ถ้าน้ าขึ้นกองทัพ
มาอย่าให้แลเห็นขวาก ให้กองทัพสมิงนครอินท์ซุ่ม
เรือรบอยู่บ้าง ให้ข้าศึกเห็นบ้างว่าคนน้อย แล้วจึ่ง
แต่งเรือเร็วสามสิบล าบรรจุทหารมีฝีมือให้ออกไป
ล่อกองทัพ ถ้ากองทัพเมืองพะสิมไล่ ให้ท าเป็นหนี
มา ถ้าไม่ไล่ให้รออยู่... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๗๙) 

๏ เมื่อนั้น เจ้าราชาธิราชเรืองศรี ได้ทราบ
ข่าวสงครามตามคดี พระภูมีด ารัสตรัสบัญชา ให้
สมิงนครอินทร์เป็นแม่ทัพ ดูก ากับเร็วไปท่านใจกล้า 
จัดขวากเหล็กปักลงในคงคา แล้วซุ่มซ่อนนาวาให้
ลับล า ข้าศึกเห็นน้อยตัวแม้นมัวไล่ ติดขวากใหญ่ทั้ง
ปวงล่วงถล า จงเร่งให้หึกเหิมเข้าเติมซ้ า จงไปท า
ตามสั่งอย่ารั้งรอ ฯ ๖ ค า ฯ เจรจา 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๒๒๒) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงมีรับสั่งให้สมิงนครอินท์ยกทัพเรือ

ไปโจมตีกองทัพเมืองพะสิม ซึ่งเป็นเมืองขึ้นเมืองหนึ่งของมอญ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์น าเสนอให้พระ

เจ้าราชาธิราชทรงมีรับสั่งเรื่องกลอุบายกับสมิงนครอินท์ทั้งสิ้น ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑.ให้ปักขวากเหล็กไว้ใน

น้ า ๒.เมื่อฝ่ายพะสิมเห็นว่ามีคนน้อย จึงค่อยโจมตี ๓.ถ้าฝ่ายพะสิมไม่ไล่ให้รออยู่ ขณะที่บทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงตัดรายละเอียดค าสั่งในข้อที่ ๓ ออกไป เนื่องจากค าสั่งทั้งข้อ ๑ และ ๒ 

ข้างต้น เป็นค าสั่งที่ชัดเจนอยู่แล้ว หากไม่มีค าสั่งข้อที่ ๓ ก็ยังท าให้เข้าใจได้ว่าการจะเอาชนะทัพเรือ

ของเมืองพะสิมจะต้องปักขวากเหล็กไว้ในน้ า และให้อีกฝ่ายเห็นว่ามีคนน้อย เนื่องจากหากฝ่ายพะสิม

เห็นว่าทัพสมิงนครอินท์มีคนน้อย ก็จะกล้าเข้ามาโจมตี ซึ่งจะท าให้ติดกับดักตามที่พระเจ้าราชาธิราช

ทรงวางแผนไว้นั่นเอง  

 



  

 
 

๒๓๔ 

ตารางที่ ๘๓ การตัดรายละเอียดค าสั่งของสมิงนครอินท์ในตอนที่สมิงนครอินท์ลอบเข้าค่ายของพม่าเพื่อจะ
ปลงพระชนม์พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...ครั้นเวลาค่ าก็ลอบตัดค่ายพม่าออกเป็นช่อง จึ่ง
วางทหารสองคนไว้แล้วสั่งว่าเราจะเข้าไปท าการ
ข้างใน ถ้าได้ยินเสียงอ้ืออึงขึ้นบนพลับพลาในค่าย
เป็นอลหม่านก็ให้ร้องขานขึ้นไปเป็นส าคัญ เราจึ่ง
จะได้ออกมาทันท่วงที แล้วก็พาคนสี่คนมาถึงโรง
ช้างวางไว้สองคนแล้วสั่งว่า ถ้าได้ยินเสียงคนวุ่นวาย
ขึ้นให้ตัดแหล่งช้าง แล้วให้เอาดาบแทงฟันช้างให้
ช้างตื่นอลหม่านขึ้นจงได้ แล้วพาคนสองคนมาวาง
ไว้หน้าโรงใหญ่แห่งหนึ่ง จึ่งสั่งว่าถ้าได้ยินเสียงอ้ืออึง
ขึ้นพม่าตัวนายก็จะวิ่งออกมา ท่านจงตัดเอาศีรษะ
ให้จงได้ ครั้นวางคนสั่งไว้เสร็จแล้วสมิงนครอินท์ก็
ลอบไปบนพลับพลา... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๖๐) 

๏...เห็นสงัดตัดค่ายไว้เป็นช่อง ให้ทั้งสองเฝ้า
ระวังนั่งซุ่มซ่อน กระซิบสั่งเสร็จแล้วคลาดแคล้วจร 
มาถึงโรงกุญชรฉับไว ให้สองคนนั่งคุมอยู่ที่นี่ สั่ง
ถ้วนถี่รีบมาหาช้าไม่ ค่อยหลีกเลี่ยงเมียงมองย่อง
เข้าไป ถึงโรงใหญ่ที่อยู่หมู่ขุนนาง สั่งทหารสองราที่
ตามมา อย่าวู่วามคอยดูอยู่ชั้นล่าง แม้นอ้ืออึง
เอะอะอย่าละวาง คอยล้างตัดศีร์ษะพม่านาย ฯ ๘ 
ค า ฯ เจรจา 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๒๓๓-๒๓๔) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่สมิงนครอินท์และทหารรับใช้ลอบเข้ากองทัพฝ่ายพม่า

เพ่ือปลงพระชนม์พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอให้เห็นว่าสมิงนครอินท์สั่งการกับ

นายทหารรับใช้ ๓ ค าสั่ง ก่อนที่จะเข้าไปยังห้องพลับพลาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ได้แก่ ๑.สั่ง

นายทหารสองคนไว้ว่าหากได้ยินเสียงอ้ืออึงให้ร้องขานขึ้นไป ๒.สั่งกับนายทหารอีกสองคนว่าให้เอา

ดาบแทงช้าง เพ่ือท าให้สถานการณ์ชุลมุนมากกว่าเดิม ๓.สั่งนายทหารสองคนสุดท้ายว่าหากได้ยิน

เสียงอ้ืออึงและเห็นทหารพม่าวิ่งออกมาให้ตัดศีรษะพม่าเสีย ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารงปรากฏเฉพาะค าสั่งข้อที่ ๓ เท่านั้น ซึ่งเป็นค าสั่งใจความส าคัญ เนื่องจากใจความของค าสั่ง

สมิงนครอินท์ สามารถสรุปได้ว่าหากเกิดความวุ่นวายขึ้น ก็ให้ตัดศีรษะนายทหารฝ่ายพม่าเสีย ดังนั้น 

การตัดรายละเอียดค าสั่งข้อ ๑ และ ๒ ออกไป จึงไม่ท าให้ผู้อ่านผู้ชมเข้าใจค าสั่งของสมิงนครอินท์

คลาดเคลื่อนไปแต่อย่างใด 



  

 
 

๒๓๕ 

๑.๑.๔ การตัดเนื้อความท่ียากต่อการแสดงนาฏการของตัวละคร  

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เป็นวรรณกรรมส าหรับอ่าน ระหว่างที่ตัวละครสนทนากัน 

ตัวละครมักจะเจรจาในเชิงเปรียบเทียบหรือเสริมการอธิบายความคิดและการกระท าของตนเองเสมอ 

เมื่อปรับมาเป็นตัวบทการแสดงแล้วย่อมยากต่อการแสดงนาฏการ ด้วยเหตุนี้ บทละครฉบับเจ้าพระยา

มหินทรศักดิ์ธ ารงจึงตัดข้อความที่เป็นการเจรจายากต่อการแสดงนาฏการของตัวละครออกไป ดัง

ตัวอย่างการตัดเนื้อความที่พระยาน้อยทรงใช้โน้มน้าวใจอาจารย์มะเปงให้สึกออกมารักษาเมืองตะเกิง 

และการตัดข้อความที่พระเจ้าราชาธิราชทรงใช้โต้ตอบวาทศิลป์ของพระภังคยะสะกะโร ดังนี้ 

ตารางที่ ๘๔ การตัดเนื้อความทีพ่ระยาน้อยทรงใช้โน้มน้าวใจอาจารย์มะเปงให้สึกออกมารักษาเมืองตะเกิง 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...ครั้นแล้วพระยาน้อยจึ่งให้นิมนต์พระอาจารย์
มะเปงเข้ามา จึ่งตรัสว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะยกไปตีเมือง
พะโคกระท าการตอบแทนแก้แค้นสมิงมราหู แต่มี
ความวิตกนักด้วยเมืองตะเกิงนี้เป็นที่ส าคัญมั่นคง
อยู่ ทั้งข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์ได้อาศัยตั้งมั่นเป็น
ที่ชัยภูมิดีอยู่แล้ว ถ้าไปท าศึกขัดสนลงประการใดจะ
ได้กลับมาอาศัยซ่องสุมผู้คน ซึ่งจะวางใจให้ผู้ อ่ืน
รักษานั้นก็ไม่เห็นผู้ใดสมควร เห็นแต่พระคุณเจ้าผู้
เดียวมีสติปัญญามาก อาจที่จะอยู่ รักษาเมือง
ปราบปรามเสี้ยนศัตรูให้ราบคาบเป็นที่วางใจของ
ข้าพเจ้าได้ นิมนต์พระคุณเจ้าสึกออกมาช่วยรักษา
เมืองด้วยเถิด ถ้าส าเร็จราชการแล้ว ข้าพเจ้าจะชุบ
เลี้ยงปูนบ าเหน็จให้ถึงขนาด อนึ่งพระคุณเจ้าถือ
เพศบรรพชิตบวชอยู่ดังนี้ ถ้าได้บรรลุธรรมวิเศษ
เป็นพระอรหันต์ ตัดมูลราคตัณหาขาดเด็ดจาก
สันดาน ก็จะประกอบด้วยความสุขในฌานสมาบัติ
เป็นบรมสุขอย่างยิ่ง ความสุขในมนุษย์แลสวรรค์เท
วโลกนั้นจะเปรียบเทียบมิได้ แม้นไม่ส าเร็จมรรคผล
ยัง เป็นสมณปุถุชนอยู่ แล้ ว  ข้าพเจ้ า เ ห็นหามี
ความสุขไม่ มีแต่ทุกข์เป็นนิจ เพราะปฏิบัติบ าเพ็ญ
ศีลขันธ์จะให้บริบูรณ์บริสุทธิ์นั้นเป็นอันยาก ล้วน  

๏ เมื่อนั้น พระยาน้อยปรีดิ์เปรมเกษมศรี 
ร้องว่าราธนาอาจารย์ ขึ้นนั่งที่บนเตียงใกล้เคียงกัน 
กระผมนิมนต์ท่านมาวันนี้ เพราะด้วยเหตุใหญ่มี
เป็นขวดขัน จะยกพลจู่โจมไปโรมรัน ด้วยเมืองพะ
โคนั้นเป็นทางไกล ซึ่งเมืองตะเกิงนี้บริบูรณ์ จะทิ้งไว้
ให้สูญเห็นมิได้ เพื่อยกไปครั้งนี้ไม่มีไชย แล้วจะได้
กลับมาหารี้พล จะให้คนอ่ืนมารักษาอยู่ ตรึกตรองดู
แล้วเห็นไม่เป็นผล เห็นแต่ท่านรอบคอบจักชอบกล 
จงนิมนต์สึกมารักษาเมือง ฯ ๘ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น พระมะเป้งตอบความไปตามเรื่อง 
รูปมิได้ทานทัดให้ขัดเคือง จ าจะเปลื้องสิกขา
สามิภักดิ์ ด้วยมหาบพิตรมีกิจใหญ่ คงสนองคุณให้
เห็นประจักษ์ สมดั่งพระไทยที่อารีรัก ก็ต้องหักใจ
ลาสิกขาพระ ฯ ๔ ค า ฯ 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๐๓-๑๐๔) 



  

 
 

๒๓๖ 

ตารางที่ ๘๔ การตัดข้อความที่พระยาน้อยทรงใช้โน้มน้าวใจอาจารย์มะเปงให้สึกออกมารักษาเมืองตะเกิง 
(ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
แต่มีข้อบัญญัติห้ามหวง จะบริโภคอาหารก็ได้แต่
เวลาหนึ่งสองเวลา ครั้นล่วงเวลาแล้วก็บริโภคมิได้ 
อนึ่งมีความร้อนรนร าคาญใจบังเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มี
ความสบาย เพราะไม่มีผู้จะช่วยระงับดับความร้อน 
ถ้าพระคุณเจ้าสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์นั้นข้าพเจ้า
เห็นมีความสุขสองประการ คือจะดูฟ้อนร าฟัง
เครื่องดีดสีตีเป่าขับร้อง แลดูฟังสรรพการเล่นทั้ง
ปวง ฤๅจะบริโภคอาหาร ณ เวลาใด ๆ ก็ได้ ไม่มีผู้ใด
จะห้ามปราม จัดเป็นความสุขของปุถุชนประการ
หนึ่ง แลความสุขอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นความสุขอย่าง
ยิ่งของมนุษย์ ถึงเทพยดาอินทร์พรหมก็นับถือว่า
เป็นสุข ถ้าจะเรียกว่าเป็นของมีรสก็เป็นรสอันอร่อย
วิเศษอย่างดี ถ้าผู้ ใดได้บริโภคแล้ว รสอร่อยก็
ซาบซ่านทุกเส้นขนราวกับได้บริ โภครสทิพย
สุธาโภชน์ของสมเด็จอมรินทร์ในเทวโลก...พระยา
น้อยตรัสแนะนับเป็นส าเนาให้พระอาจารย์มะเปง
ฟังดังนี้ แล้วก็ทรงพระสรวล... 

  (ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๓๓) 
พระอาจารย์มะเปงได้ฟังดังนั้นก็ยิ้มอยู่ จึ่ง

ถวายพระพรว่า... 
พระยาน้อยได้ทรงฟังจึ่งตรัสว่า... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๓๔) 
พระอาจารย์มะเปงได้ฟังดังนั้นก็อ่อนใจ 

จึ่งคิดว่าทุกวันนี้เราก็มีศรัทธาท้อถอยลงแลก็ได้
อุปสมบทบวชมาหลายพรรษาแล้ว อนึ่งจะขัดขืน
อัชฌาสัยพระราชบุตรพระเจ้าแผ่นดินก็ดูมิสมควร 
ประการหนึ่งญาติโยมพวกพ้องของเราซึ่งอยู่ ณ 
เมืองตะเกิงนี้ก็มีเป็นอันมาก แม้นเรารับรักษาเมือง
เป็นผู้รั้งเมืองแล้วคนทั้งปวงนี้จะได้พึ่งบุญพลอย
เป็นสุข ก็จะได้กุศลเพราะเป็นการสงเคราะห์ญาติ  

 



  

 
 

๒๓๗ 

ตารางที่ ๘๔ การตัดข้อความที่พระยาน้อยทรงใช้โน้มน้าวใจอาจารย์มะเปงให้สึกออกมารักษาเมืองตะเกิง 
(ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
คิดแล้วจึ่งถวายพระพรว่าอาตมภาพเห็นควรแล้วจะ
ถวายพระพรลาพระองค์สึกในกาลนี้... 

 (ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๓๕) 

 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยทรงปรารถนาให้อาจารย์มะเปงลาสิกขา

ออกมาเป็นเจ้าเมืองเมืองตะเกิง ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระยาน้อยทรงพยายามโน้มน้าวใจให้

อาจารย์มะเปงสึกออกมารักษาเมืองตะเกิง โดยทรงยกตัวอย่างข้อดีของการเป็นฆราวาส รวมถึงการ

ยกค าอธิบายอย่างละเอียดลออ ก่อนที่พระองค์จะทรงยกทัพไปรบกับสมิงมราหูที่เมืองพะโค ขณะที่

บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงตัดบทโน้มน้าวใจดังกล่าวนั้นออกไป โดยเสนอให้

อาจารย์มะเปงยอมลาสิกขาทันทีตามพระประสงค์ของพระยาน้อย เนื่องจากอาจารย์มะเปงเห็นว่า

พระยาน้อยทรงมีภารกิจยิ่งใหญ่ และการลาสิกขาออกมารักษาเมืองจะเป็นการสนองคุณพระยาน้อย 

จะเห็นว่าบทโน้มน้าวใจดังกล่าวยากต่อการแสดงนาฏการและไม่ส าคัญต่อการด าเนินเรื่อง เพราะ

ท้ายที่สุดแล้วอาจารย์มะเปงยอมลาสิกขาเพ่ือมารักษาเมืองตะเกิง บทละครจึงตัดบทบรรยายความที่

เยิ่นเย้อออกไป  

ตารางที่ ๘๕ การตัดข้อความที่พระเจ้าราชาธิราชทรงใช้โต้ตอบวาทศิลป์ของพระภังคยะสะกะโร 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

พระสังฆราชาภังคยะสะกะโรก็ถวายพระ
พรว่าซึ่งมหาบพิตรตรัสวาราชธรรมมีถึงสิบประการ
นั้นก็จริง แต่สมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจ้าตรัส
สรรเสริญขันตีราชธรรมอันเดียวนี้ว่ามีคุณานุภาพ
อานิสงส์ล้ าเลิศประเสริฐกว่าราชธรรมทั้งเก้า
ป ร ะ ก า ร  ซึ่ ง ม ห า บ พิ ต ร จ ะ ม า ท ร ง ป ฏิ บั ติ
ตามตัปปราชธรรม อันเพียรภาพยังข้าศึกเสี้ยน
หนามให้เดือดร้อนราบคาบจะแผ่ขอบขัณฑเสมาให้
กว้างขวางออกไปนั้น มิได้ประกอบด้วยคุณฝ่าย
เดียวดุจขันตีราชธรรมยังเจือไปด้วยโทษอยู่   

๏ เมื่อนั้น พระเถรสังฆราชใจอาจหาญ ว่า
ข้าแต่บพิตรราชสมภาร ซึ่งธรรมสิบประการที่ตรัส
มา พระพุทธเจ้านั้นตรัสสรรเสริญ อันเจริญแก่พระ
ศาสนา คือขันตีธรรมนั้นพระบัญชา ว่าเลิศกว่า
ธรรมเหล่าเก้าทั้งประการ แล้วเยื้องยักกล่าวชักข้อ
ท าเนียบ แก้ไขเปรียบธิบายหลายสถาน กล่าวใน
ไตรปิฎกยกต านาน ตามนิทานถวายพรผ่อนปรน ฯ 
๖ ค า ฯ 

 



  

 
 

๒๓๘ 

ตารางที่ ๘๕ การตัดข้อความที่พระเจ้าราชาธิราชทรงใช้โต้ตอบวาทศิลป์ของพระภังคยะสะกะโร (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

อาตมภาพขอถวายพระสติตัก เตือนไว้  ตาม
เนื้อความอันมีในพระไตรปิฎกว่าเมืองดาวดึงสา
สวรรค์แลอเวจีมหานรกกับชมพูทวีปทั้งสามภูมินี้
กว้างขวางยาวใหญ่ได้หมื่นโยชน์เสมอกัน แลฝ่าย
ดาวดึงสาสวรรคเทวโลกนั้นก็มีระยะเทววิมานย่าน
ประเทศที่อยู่ต่าง ๆ อันบุญนิมิตตกแต่งเป็นอันดี 
จะได้ยัดเยียดเบียดเสียดกันนั้นหามิได้ ฝ่ายชมพู
ทวีปนั้นกว้างขวางได้หมื่นโยชน์ เป็นโลณมหาสมุทร
ท่วม เสียสี่พันโยชน์ เป็นป่าหิมพานต์ก็สามพัน
โยชน์ เป็นที่มนุษย์อาศัยก็สามพันโยชน์ พระมหา
กษัตราธิราชแต่โบราณก็ตั้งบ้านเมือง บ้านเมืองแต่
ครั้งพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเสวยพระชาติเป็นมหาโค
วินท์ เวลามหาพราหมณาจารย์นั้นก็ช่วยแบ่งปัน
ประเทศแว่นแคว้นแดนบ้านเมืองเป็นระยะฝักฝ่าย 
จะได้คับคั่งเบียดเสียดวิวาทชิงแดนแก่กันนั้นหามไิด ้
แต่อเวจีมหานรกกว้างขวางยาวใหญ่ได้หมื่นโยชน์ 
บริบูรณ์ด้วยสัตว์อันตกอยู่ในนั้นมิได้หย่อนอย่าง
ชมพูทวีป ด้วยอ านาจอกุศลคือ โลภะ โทสะ โมหะ 
เ ป็ น มู ล มี ใ น สั น ด า น สั ต ว์ โ ล ก  ผู้ ก ร ะ ท า
อกุศลกรรมบถสิบประการ เป็นกายกรรมสาม 
วจีกรรมสี่ มโนกรรมสาม อกุศลทุจริตอันหยาบช้า 
ครั้นจุติก็ไปบังเกิดใน อเวจีมหานรกเป็นอันมากจะ
ประมาณมิได้ บ้างนั่งนอนยืนยัดเยียดเบียดเสียดกัน
อยู่ในพื้นเหล็กแดงอันพิลึกด้วยเพลิงนรก จะได้มี
ช่องว่างที่จะชี้ลงว่าที่นี่เป็นละแวกว่างอยู่นั้นหามิได้ 
จึ่งได้ชื่อว่าอเวจีมหานรก... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๑๑) 
สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชก็ตรัสว่า...แต่

โดยจิตของข้าพเจ้ายกทัพมายังกรุงรัตนบุรอังวะ
คร้ังนี้ แม้นไม่มีเหตุก็หามาไม่ ใช่จะมาด้วยน้ าใจ 

๏ บัดนั้น ฝ่ายสมิงสามกรายนายพล น าพม่า
เลขวัดมาบัดดล กับหัวคนให้บ่าวหิ้วเอามา ฯ ๒ ค า 
ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๕๘) 

 



  

 
 

๒๓๙ 

ตารางที่ ๘๕ การตัดข้อความที่พระเจ้าราชาธิราชทรงใช้โต้ตอบวาทศิลป์ของพระภังคยะสะกะโร (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

วิหิงสา จะเบียดเบียนผู้มีความชอบให้พินาศฉิบหาย 
ยังพระพุทธศาสนาให้เป็นอันตรายเศร้าหมองนั้นหา
มิได้ ตั้งใจแต่จะท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา แลจะยัง 

ฝูงคนอาธรรมทุรชนนั้นให้ตั้งอยู่โดยครองธรรม
สุจริต... 

พระสังฆราชาภังคยะสะกะโรจึ่งถวายพระ
พรว่า... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๑๒) 
สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชได้ทรงฟังพระ

สังฆราชาภังคยะสะกะโรว่าดังนั้นก็ทรงพระสรวล 
แล้วจึ่งตรัสว่า... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๑๓) 

พระสังฆราชาภังคยะสะกะโรจึ่งถวายพระ
พรว่า... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๑๔) 
ขณะเมื่อพระสังฆราชาภังคยะสะกะโร

ออกมาเจรจาความเมืองอยู่ด้วยสมเด็จพระเจ้า
ราชาธิราชนั้น พอสมิงสามกรายซึ่งไปคอยจับพม่า 
ณ พระธาตุสร้อยจะเยียดจับได้พม่าอันออกมาเก็บ
สิ่งของตัดเอาศีรษะมาได้สามสิบคน จับเป็นได้เจ็ด
คนมาถวายสมเด็จพระเจ้าราชาธิราช 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๑๕) 

 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระภังคยะสะกะโรออกมาเจรจาเพ่ือขอให้พระเจ้า

ราชาธิราชถอยทัพกลับไปเมืองหงสาวดี เนื่องจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเพ่ิงขึ้นครองราชย์ จึงยังไม่ทรง

พร้อมจะท าสงครามกับฝ่ายมอญ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอตัวอย่างที่ทั้งพระเจ้าราชาธิราชและ

พระภังคยะสะกะโรต่างน ามาใช้อธิบายการกระท าของตนเองอย่างละเอียดลออ ขณะที่บทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะคงไว้เฉพาะตัวอย่างเรื่อง “ขันติธรรม” และตัดตัวอย่างเรื่องสวรรค์นรก

ในพระไตรปิฎก อีกทั้งยังตัดบทสนทนาโต้ตอบโน้มน้าวจิตใจอีกฝ่ายระหว่างพระเจ้าราชาธิราชและ



  

 
 

๒๔๐ 

พระภังคยะสะกะโรจ านวนทั้งสิ้น ๔ ครั้งออกไป แล้วกล่าวเพียง “แล้วเยื้องยักกล่าวชักข้อท าเนียบ 

แก้ไขเปรียบธิบายหลายสถาน” การตัดข้อความในตัวอย่างดังกล่าวออกไป ท าให้เนื้อเรื่องกระชับมาก

ยิ่งขึ้นและสะดวกต่อการแสดงนาฏการของตัวละคร เนื่องจากตัวอย่างที่ตัวละครน ามาใช้ถกเถียงกัน

เพียงพอต่อความเข้าใจแล้วว่าตัวละครทั้งสองฝ่ายต่างพยายามใช้ค าพูดเพ่ือโน้มน้าวให้อีกฝ่ายท าตาม

ความปรารถนาของตนเอง การแสดงนาฏการของตัวละคร ต้องแสดงผ่านบทสนทนาที่กระชับ ท าให้

ผู้ชมสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วว่าตัวละครก าลังสนทนาเรื่องอะไร และแสดงท่าทาง

อย่างไรในขณะแสดง 

กล่าวสรุปได้ว่า บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงตัดความทั้งหมด ๔ ประการ ได้แก่ 

การตัดนิมิตหรือค าท านาย การตัดรายละเอียดเกี่ยวกับกองทัพ การตัดรายละเอียดของค าสั่ง และการ

ตัดข้อความที่ยากต่อการแสดงนาฏการของตัวละคร การตัดความดังกล่าวเป็นการตัดรายละเอียดไม่

ส าคัญเพ่ือท าให้การด าเนินเรื่องกระชับ และตัดความที่ไม่เอ้ือต่อการแสดงนาฏการออกไป ซึ่งล้วนแต่

เป็นกลวิธีหนึ่งที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงน ามาปรับใช้ เพ่ือท าให้เรื่องด าเนินอย่าง

รวดเร็ว ฉับไว และเห็นภาพการกระท าของตัวละครอย่างชัดเจน 

๑.๒ การเพิ่มความ 

 การเพ่ิมความเป็นกลวิธีที่บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงใช้เพ่ือท าให้เนื้อ

เรื่องชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากมีบางตอนราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้ชัดเจน ท าให้ไม่

ทราบสาเหตุของเนื้อความในตอนนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ บทละครพันทางจึงเพ่ิมความ ดังเช่น การระบุค า

สารภาพผิดของยีก ากอง และการให้ข้อมูลอย่างชัดเจนในตอนสอบสวนความผิดของแม่อายพะโร ดังนี้ 

  ๑.๒.๑ การเพ่ิมความในสถานการณ์สงคราม 

  ๑.๒.๒ การเพ่ิมรายละเอียดอื่น ๆ  

๑.๒.๑ การเพิ่มความในสถานการณ์สงคราม 

แม้ว่าเรื่องราชาธิราชจะเกี่ยวข้องกับสงคราม และให้ภาพการท าสงครามเป็นส าคัญ 

แต่เนื่องจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เป็นวรรณกรรมส าหรับอ่าน จึงไม่เสนอภาพอากัปกิริยาของตัว

ละครชัดเจนเท่าใดนัก ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงได้เพ่ิมนาฏการเพ่ือแสดง

ท่าทางของตัวละครในสถานการณ์สงครามชัดเจนมากข้ึน ดังนี้  



  

 
 

๒๔๑ 

ช้า 

๑.๒.๑.๑ การเพ่ิมความที่น าไปสู่ความขัดแย้ง 

๑.๒.๑.๒ การเพ่ิมความขณะเกิดความขัดแย้ง 

๑.๒.๑.๑ การเพิ่มความที่น าไปสู่ความขัดแย้ง 

การก่อกบฏในเมืองอังวะเป็นความขัดแย้งครั้ งใหญ่ที่บทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงขยายความจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ เพ่ือแสดงให้เห็นนาฏการของตัว

ละครเป็นส าคัญ ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะไม่เสนอเรื่องก่อกบฏอย่างละเอียด อาจเนื่องมาจาก

เป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมจะเสนอในสังคมไทย แต่บทละครพันทางอาจไม่ได้ค านึงถึงความไม่

เหมาะสม นอกไปจากการเพ่ิมเติมให้ตัวละครแสดงนาฏการ ด้วยเหตุนี้ หากความตอนใดเอ้ือให้ตัว

ละครได้แสดงนาฏการ บทละครพันทางจะเพ่ิมเติมความอย่างละเอียด ดังเช่นการเพ่ิมความในตอน

ทีม่ังศรีธาตุก่อกบฏ ดังนี้  

ตารางที่ ๘๖ การเพิ่มความในตอนที่มังศรีธาตุก่อกบฏเพื่อแย่งชิงราชสมบัติจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...ฝ่ายมังศรีธาตุผู้เป็นพระราชอนุชาคิดจะชิงราช
สมบัติเป็นใหญ่ในกรุงรัตนบุรอังวะ ก็คิดการขบถ
ต่อพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ตั้งเกลี้ยกล่อมซ่องสุมผู้คน 
ครั้นพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องได้แจ้งดังนั้นจึงให้จัด
ทแกล้วทหารเป็นขบวนทัพ จะให้ไปล้อมจับมังศรี
ธาตุพระราชอนุชามาประหารชีวิตเสีย มังศรีธาตุรู้
พระองค์เห็นจะอยู่สู้รบมิได้ ก็พาพวกพลทหารหนี
ลงมาสวามิภักดิ์อยู่ด้วยพระเจ้าราชาธิราช ณ กรุง
หงสาวดี... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๐๒) 

(มังศรีธาตุคิดชิงราชสมบตัิ) 

๏ เมื่อนั้น มังศรีทาตรองราชโอรสา เจ้าอัง
วะเป็นพระราชบิดา ชัณษาถ้วนยี่สิบปีปลาย เป็น
พระอนุชามังสุเหนียด แต่ว่าเกลียดชังกันมั่นหมาย 
ครั้นพระราชบิดาชีวาวาย ปองคิดร้ายเชษฐามา
นมนาน ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ จึงปรึกษาพี่เลี้ยงผู้ร่วมจิตต์ ซึ่งเราคิดส้อง
สุมคุมทหาร คนอยู่ในอ านาจคาดประมาณ พอท า
การสมปองตรึกตรองมา ด้วยใจเราอยากจะเป็น
กษัตริย์  คิดแย่งชิงสมบัติพระเชษฐา  พี่ เราเขา
ประจบคบเสนา ได้ราชาภิเศกเป็นเอกองค์ ทรง
นามเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ได้ครอบครองอังวะสมประสงค์ 
แม้นเราผลาญชีวิตปลิดปลดปลง เราก็คงเป็นใหญ่
ในภุกาม แต่คนของเรานั้นไม่สันทัด จงฝึกหัดชิงชัย 
ในสนาม ให้กล้าหาญช านาญการสงคราม จงปิด
ความให้มิดที่คิดไว้ ฯ ๘ ค า ฯ  

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๓๔-๓๕) 



  

 
 

๒๔๒ 

ตารางที่ ๘๖ การเพิ่มความในตอนที่มังศรีธาตุก่อกบฏเพื่อแย่งชิงราชสมบัติจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

 (มังศรีธาตุฝึกซ้อมก าลังพล แต่เข้มงวดมากและ
ได้ลงโทษอายจอฆอง อายจอฆองแค้นใจ จึง

รายงานเหตุการณ์ทุกอย่างใหพ้ระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
ทรงทราบ) 

๏ บัดนั้น  อายจอฆองพม่าตาหยิบหยี  
แค้นมังศรีทาตฆาฏไพรี ด้วยต้องตีขาหักเหลือจัก 
แค้น ด้วยตัวไม่สันทัดหัดทหาร ซึ่งเพลงการอาวุธ
ยากสุดแสน ถ้าขืนอยู่อย่างนี้คงบี้แบน จ าจะต้องแก้
แค้นแทนทดกัน จะไปแจ้งข้อค าแก่อ ามาตย์ ฟ้อง
หามังศรีทาตเป็นขบถ ให้น าขึ้นทูลองค์พระทรงยศ 
จงแก้แค้นคนคดให้สมใจ ครั้นตรองการเห็นงาม
ตามระบอบค่อยหลีกลอบลีลาหาช้าไม่  
เดินโขยกเขยกโผลกเผลกไป มุ่งเข้ายังในพระราชวัง 
ฯ ๘ ค า ฯ เชิด … 

๏ เมื่อนั้น เจ้าอังวะทราบเรื่องแต่เบื้องหลัง 
ว่ามังศรีทาตปองจะครองวัง ซ้ าทรงฟังปลัดเรนทูล
เห็นจริง ละไว้ไม่ก าจัดตัดเสี้ยนหนาม เกิดสงคราม
ในกรุงจะยุ่งยิ่ง อ้ายศรีทาตคนนี้ไม่ดีจริง แม้นละทิ้ง
เนิ่นช้าจะฆ่าเรา ตรัสสั่งปลัดเรนผู้เจนทัพ จงรีบไป
ล้อมจับอ้ายคนเขลา ถ้าแม้นมันต่อสู้อย่าดูเบา จง
เร่งเข้าจับตายหมายชีวา ฯ ๖ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๓๗) 
(มังศรีธาตุรบกับกองทัพของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 

เมื่อสู้ไม่ได้ก็หนไีปเมืองหงสาวดี) 
๏ มังศรีทาตฟาดฟันไม่หวั่นไหว ออกจากที่

ล้อมได้ขมีขมัน พวกบ่าวไพร่ล้นหลามตามทัน ก็
ชวนกนัหลบลี้รีบหนีไป ฯ ๒ ค า ฯ เชิด 

๏ ฝ่ายปลัดเรนเจนสงคราม รีบเร่งตามติด
พันกระชั้นไล่ ครั้นเห็นมังศรีทาตประลาศไป เข้าใน
แคว้นแดนรามัญ มิได้คิดติดตามคร้ามมอญ จึง 



  

 
 

๒๔๓ 

ตารางที่ ๘๖ การเพิ่มความในตอนที่มังศรีธาตุก่อกบฏเพื่อแย่งชิงราชสมบัติจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

 พักผ่อนพหลพลขันธ์ เห็นว่าติดตามไปก็ไม่ทัน แล้ว
ชวนกันกลับหลังยังกรุงไกร ฯ ๔ ค า ฯ เชิด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๓๙) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนมังศรีธาตุก่อกบฏ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องเพ่ิงขึ้นครองราชย์ พระอนุชาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง คือ มังศรีธาตุหวังจะชิงราชสมบัติจึง

ก่อกบฏ แต่พ่ายแพ้จนต้องหนีไปพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าราชาธิราช ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์ให้รายละเอียดตอนดังกล่าวไว้อย่างกระชับ ด้วยการเสนอว่ามังศรีธาตุคิดก่อกบฏจึงซ่องสุม

ก าลังคน แต่เมื่อสู้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องไม่ได้ก็ทรงพาทหารหนีไปสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าราชาธิราช ขณะที่

บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมเนื้อความ โดยเสนอตั้งแต่ตอนที่พระ

อนุชามังศรีธาตุทรงคิดกบฏ มังศรีธาตุทรงซ้อมรบแต่ผิดใจกับนายทหาร นายทหารจึงน าความไปแจ้ง

ต่อพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ท าให้พระองค์ทรงทราบว่าพระอนุชาเป็นกบฏ และตอนมังศรีธาตุทรงรบกับ

กองทัพของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง จะเห็นว่าบทละครทั้งเพ่ิมและปรับเนื้อความการก่อกบฏให้สมเหตุผล

หรือทราบสาเหตุของการกระท าอันจะน าไปสู่ความขัดแย้งชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ให้รายละเอียดของเรื่องว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน 

อย่างไร แต่ไม่ได้ให้ภาพการกระท าของตัวละครที่ท าให้เกิดสถานการณ์นั้น ๆ ชัดเจน ขณะที่บทละคร

ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอภาพการกระท าของทั้งฝ่ายมังศรีธาตุและพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

อย่างชัดเจน ดังนี้ เริ่มตั้งแต่มังศรีธาตุทรง“ปรึกษาหารือ”กับพ่ีเลี้ยงเรื่องก่อกบฏ แต่มังศรีธาตุทรง

เข้มงวดกับทหารมากเกินไป ท าให้อายจอฆองแค้นมังศรีธาตุจึงไปทูลพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ต่อจากนั้น

พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีรับสั่งให้ปลัดเรนคุมทหารไปจับมังศรีธาตุ ท าให้เห็นภาพการท าสงคราม

ระหว่างฝ่ายมังศรีธาตุและฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง เช่น มังศรีธาตุ“ฟาดฟัน”เพ่ือหนีการจับกุม และ

ปลัดเจน“รีบเร่งตามติด”แต่ตามกองทัพมังศรีธาตุไม่ทัน จะเห็นว่าการเพ่ิมเติมเนื้อความดังกล่าว ท า

ให้บทละครปรากฏทั้งภาพเคลื่อนไหวและอารมณ์ของตัวละคร ซึ่งเป็นการปรับให้เหมาะสมกับการ

น าไปใช้แสดง เพราะการเพ่ิมเติมกิริยาอาการเคลื่อนไหวของตัวละคร เป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้ผู้แสดง

สามารถน าการเคลื่อนไหวนั้นมาปรับเป็นท่าร่ายร าเพื่อใช้แสดงละครได้  



  

 
 

๒๔๔ 

๑.๒.๑.๒ การเพิ่มความขณะเกิดความขัดแย้ง 

ด้วยเหตุที่เรื่องราชาธิราชเป็นวรรณกรรมการสงคราม เรื่องหลักคือการสู้รบ 

ในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะเสนอเรื่องสงครามไว้ว่ามีสงครามที่ไหน อย่างไร แต่ไม่ได้เสนอความเพ่ือ

แสดงนาฏการของตัวละครอย่างชัดเจนเช่นบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ดังตัวอย่างการ

เพ่ิมความตอนนรามิละออกรับศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง การเพิ่มความตอนสมิงสามแหลกสู้รบกับกองทัพ

มอญ และการเพ่ิมความตอนสมิงพระรามรบกับนรามิละเจ้าเมืองตะแคง ดังนี้ 

ตารางที่ ๘๗ การเพิ่มความในตอนที่นรามิละออกรับศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องครั้นให้พม่าสิบ
สองคนน าเครื่องราชบรรณาการไปเมืองเชียงใหม่
แล้ว ก็ให้จัดกองทัพเป็นคนสิบหมื่นสรรพด้วย
เครื่องสรรพาวุธใหญ่น้อยเสร็จแล้วก็เสด็จยกทัพไป
ตีเมืองตะแคง ได้เมืองตะแคงแล้ว ฝ่ายพระยา
ตะแคงหนีไปอยู่เมืองพงา... 

ขณะนั้นเมื่อพระเจ้ามณเฑียรทองได้เมือง
ตะแคงแล้ว จึ่งตั้งให้มังก ามุนีพระราชบุตรเขยอยู่
รักษาเมืองตะแคง แลตะละเจ้าเปฟ้าซึ่งเป็นพระ
ราชธิดาเป็นบริจาริกามังก ามุนีนั้นอยู่ด้วย ณ เมือง
ตะแคง... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๑๙) 

(พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีรับสัง่ให้ไปตีเมือง
ตะแคง) 

๏ เมื่อนั้น เจ้าฝรั่งมังฆ้องผ่องฉวี เสด็จเหนือ
แท่นรัตนรูจี พร้อมเสนีแวดล้อมเฝ้าพร้อมกัน จอม
กษัตริย์ทางตรัสปรึกษาเรื่อง ด้วยหัวเมืองตะแคงตั้ง
แข็งขัน... 

... 
๏ เมื่อนั้น พระเจ้ากรุงอังวะมหาศาล จึง

ตรัสสั่งเสนาปรีชาชาญ เตรียมทหารพหลพลคชา ฯ 
๒ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๗๕) 

(ทหารพม่ารบกับทหารเมืองตะแคง) 
๏ ครั้นถึงซึ่งเมืองตะแคง ให้จัดแจงเรียงราย

ตั้งค่ายตับ หนทางร้อยเส้นเศษสังเกตทับ พล
พร้อมสรรพตั้งค่ายเรียงรายพลัน ฯ ๒ ค า ฯ รัว 

๏ บัดนั้น ท่านเจ้าเมืองตะแคงเข้มแข็งขัน 
ได้แจ้งข่าวกองทัพมานับพัน พระเจ้าอังวะนั้นยกลง
มา จึงสั่งนรามิระอุปราช ท่านองอาจเชี่ยวชาญ
หาญกล้า จงเตรียมพลสกลโยธา ยกออกไปรบที่น่า
บุร ีฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๗๖) 

 



  

 
 

๒๔๕ 

ตารางที่ ๘๗ การเพิ่มความในตอนที่นรามิละออกรับศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

  ๏ บัดนั้น ฝ่ายนรามิระมีสง่า ได้ยินเสียงคน
โห่ก้องโกลา ก็รู้ว่ากองทัพออกรับรบ จึงขับต้อน
พหลพลไพร่ ให้ออกจากค่ายใหญ่ไม่หลีกหลบ 
พร้อมอาวุธถ้วนมือถือครบ จัดแจงจบต้อนออก
นอกค่ายพลัน ฯ ๔ ค า ฯ เชิด 

๏ ทั้งสองทัพปะทะอาวุธ อุตลุดรับรบขบขัน 
ทั้งสองฝ่ายแกล้วกล้าร่าเข้าฟัน จนถึงอาวุธสั้น  
ตลุมบอน ฯ ๒ ค า ฯ เชิด 

๏ ทหารหลวงไล่ล้างกลางแปลง พวก
ชาวเมืองตะแคงขยาดหย่อน บ้างล้มตายเกลื่อน
กลาดดาษดินดอน ไม่ราญรอนหนีหน่ายเข้าค่าย
พลัน ปลัดเรนเกณฑ์พหลพลนิกาย เข้าล้อมค่าย
เมืองตะแคงแข็ งขัน  พวกทหารอังวะพัลวัน 
พรักพร้อมกันโอบอ้อมล้อมเข้าไป ฯ ๔ ค า ฯ เชิด 

๏ บัดนั้น พวกชาวเมืองตะแคงแจ้งเหตุใหญ่ 
เห็นนรามิละปราไชย บัดนี้ตกอยู่ในที่ล้อมนั้น จ าจะ
ไปบอกเล่าท่านเจ้าเมือง ให้รู้เรื่องรายร้อนได้ผ่อน
ผัน ยกหนุนเพิ่มเติมไปช่วยให้ทัน ต่างชวนกันคลา
ไคลไม่ช้าที ฯ ๔ ค า ฯ เชิด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๗๘-๗๙) 
(เจ้าเมืองตะแคงหน)ี 

๏ บัดนั้น ท่านเจ้าเมืองตะแคงแจ้งการใหญ่ 
จิตต์สท้านสทกตกใจ ไม่คิดอ่านแก้ไขก าลังกลัว 
ต้องหนีพ้นประเทศเขตต์พม่า ไปอยู่เมืองพะงาจะ
ยังชั่ว... 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๗๙) 

(พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงตัง้ใหม้ังก ามุนีและตะละ
เจ้าเปฟ้ารักษาเมืองตะแคง) 

๏ ลดองค์ลงประทับกับเก้าอ้ี พร้อมเสนีเฝ้า
แหนแน่นเนื่อง จึงทรงผินพระภักตร์ยักเยื้อง  



  

 
 

๒๔๖ 

ตารางที่ ๘๗ การเพิ่มความในตอนที่นรามิละออกรับศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

 ปฤกษาเรื่องการใหญ่ในภารา จึงสั่งพระราชบุตร
เขยที่ ชื่อมังก ามุนีมีสง่า กับนางนาฏพระราชธิดา 
ตละเจ้าเปฟ้าวิลาวรรณ ทั้งสองเจ้าอยู่เฝ้าเมือง
ตะแคง ดูจัดแจงราษฎรผ่อนผัน แม้นมีศึกตรึกตรอง
ป้องกัน จงตั้งมั่นต่อสู้ดูก าลัง ฯ ๖ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๘๓-๘๔) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นสงครามตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงยกทัพไปยึดเมือง

ตะแคงซึ่งเป็นเมืองขึ้นของพม่า แต่นรามิละอุปราชของเมืองตะแคงหนีไปได้ จึงไปขอความช่วยเหลือ

จากพระเจ้าราชาธิราช ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่า “เสด็จยกทัพไปตีเมืองตะแคง ได้เมืองตะแคง

แล้ว” และ “ตั้งให้มังก ามุนีพระราชบุตรเขยอยู่รักษาเมืองตะแคง แลตะละเจ้าเปฟ้าซึ่งเป็นพระราช

ธิดาเป็นบริจาริกามังก ามุนีนั้นอยู่ด้วย ณ เมืองตะแคง” ซึ่งเป็นการบรรยายความให้ทราบว่าเกิดอะไร

ขึ้น แต่ไม่ทราบว่าเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง ขณะที่บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ ารงเพ่ิมเติมรายละเอียดของสงคราม ด้วยการเสนอตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงตรัส“ปรึกษา

ขุนนาง” “รับสั่งให้เตรียมทหาร” เมื่อถึงเมืองตะแคงทรงมีรับสั่งให้ “ตั้งค่าย” ส่วนฝ่ายนรามิละได้วาง

ก าลังทหารออกมาต่อสู้กับกองทัพพม่า จะเห็นว่าบทละครเสนอภาพของการสู้รบระหว่างทหารฝ่าย

พม่าและฝ่ายเมืองตะแคง ท าให้เห็นภาพการสู้รบของทหารทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่าง“ใช้อาวุธเข้ารบรากันใน

ลักษณะตะลุมบอน” และภาพของคนล้มตายเป็นจ านวนมาก เมื่อฝ่ายนรามิละไม่สามารถต้านทาน

กองทัพของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องได้ จึงเร่งรีบหนีไปพ่ึงพระบรมโพธิสมภารพระเจ้าราชาธิราช จากนั้นจึง

เป็นตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงแต่งตั้งให้ราชบุตรเขยและพระราชธิดาดูแลเมืองตะแคง  

ตารางที่ ๘๘ การเพิ่มความในตอนที่สมิงสามแหลกสู้รบกับกองทัพมอญ 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...ครั้นอยู่มาสมิงสามแหลกซึ่งกินเมืองวานนั้น ตั้ง
แข็งเมืองต่อพระเจ้าราชาธิราช พระเจ้าราชาธิราช
จึ่งตรัสสั่งให้ก าหนดทหารช้างม้าเครื่องศาสตราวุธ
พร้อมเสร็จ พระองค์ก็เสด็จพระราชด าเนินกองทัพ 

 

๏ บัดนั้น พวกนายทัพรับสั่งนรังสรรค์ เร่ง
ขับต้อนโยธาประดากัน ทิ้งเชือกพันขึ้นก าแพงแทง
เลือดทราม ฯ ๒ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น สมิงสามแหลกเจ้าเมืองเรืองสนาม 
ต้อนพลขึ้นไปไม่คร่ันคร้าม คนหลามเชิงเทินรับ 



  

 
 

๒๔๗ 

ตารางที่ ๘๘ การเพิ่มความในตอนที่สมิงสามแหลกสู้รบกับกองทัพมอญ (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
ยกไปตีเมืองวาน ครั้นไปถึงเมืองวานทหารทั้งปวงตี
หักเข้าเอาเมืองได้ 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๖๘) 

กองทัพไชย ชาวเมืองขั้วกรวดทรายสายโซ่ทิ้ ง 
กองทัพวิ่งโดดฟันไม่หวั่นไหว ขึ้นก าแพงแย่งอาวุธ
ฉุดขึ้นไป พวกขวานใหญ่ถลันฟันประตู ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ ตีสักชั่ วโมงกว่าประดาดั ง ทวารพัง
กระจายทลายลู่ กองทัพเข้าเมืองได้ไล่เกรียวกรู 
แทงฟันผู้คนตายศพก่ายกัน ฯ ๒ ค า ฯ เชิด 

๏ บัดนั้ น  สมิ งสามแหลกหนี ไม่มี ขวัญ 
กองทัพไล่ล้นหลามตามมาทัน กระโดดฟันล้มพับ
กับสุธา ฯ ๒ ค า ฯ โอด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๗๑) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นสงครามในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงยกทัพไปปราบ

เมืองวานซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองขึ้นของมอญ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่า เมื่อกองทัพของพระเจ้า

ราชาธิราชไปถึงเมืองวาน พระองค์ทรงสั่งให้ทหารเข้าโจมตีเมือง และสามารถยึดเมืองวานมาเป็นของ

พระองค์ได้ ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมความจากที่ฉบับตัวพิมพ์กล่าว

เพียงว่า “ยกไปตีเมืองวาน” และ “ทหารทั้งปวงตีหักเข้าเอาเมืองได้” มาเป็นการสร้างฉากนาฏการ 

ซึ่งท าให้เห็นภาพเคลื่อนไหวของตัวละครชัดเจน ตั้งแต่การปีนก าแพง แย่งอาวุธ การไล่ฟัน พังก าแพง 

การวิ่งหนี 

ตารางที่ ๘๙ การเพิ่มความในตอนที่สมิงพระรามรบกับนรามิละเจ้าเมืองตะแคง 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ฝ่ายนรามิละเจ้าเมืองตะแคงก็ให้ทหาร
รักษาหน้าที่เชิงเทินเป็นสามารถ พระยาเกียรราช
บุตรก็เสด็จทรงช้างพระที่นั่งเข้าไปยืนจนคูเมือง 
แล้วขับพลทหารเร่งให้เข้าปีนก าแพงเมือง เอา
บันไดหกขึ้นพาดระดมกันเข้าทั้งสี่ด้าน ก็ได้รบพุ่ง
กันเป็นสามารถจนนรามิละต้องอาวุธตายในที่รบ 
แลทัพมอญก็หักเข้าเมืองได้ พระยาเกียรก็ยกทัพ 

 

๏ บัดนั้น นรามิละฟังแถลง ประจักษ์แจ้ง
เร่ืองตกใจไม่ระแวง รีบออกไปจัดแจงโยธา ฯ ๒ ค า 
ฯ เสมอ 

๏ ตระเตรียมพหลพลไพร่ จะออกไปรบรับ
ทัพหงษา มิให้ทันล่วงถึงซึ่งภารา ปล่อยให้มาจวน
แจแก้ไม่ทัน พลางพูดด้วยนายทัพกับนายกอง เผ่น
ขึ้นม้าล าพองผายผัน ยกออกจากภาราไม่ช้าพลัน 
โห่สนั่นเดินทัพคั่งคับไป ฯ ๔ ค า ฯ กราวกระแซ 



  

 
 

๒๔๘ 

ตารางที่ ๘๙ การเพิ่มความในตอนที่สมิงพระรามรบกับนรามิละเจ้าเมืองตะแคง (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
เข้าตั้งอยู่ในเมืองตะแคง แล้วให้กวาดเสบียงอาหาร
ครอบครัวทั้งปวงซ่องสุมไว้ 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๘๘) 

๏ ทั้งสองทัพจวนจะประทะกัน ทั้งรามัญ
พม่าร่าเข้าใส่ พม่ารับมอญรุกบุกเข้าไป ต่างว่องไว
หลีกหลบรบรับ พม่าแทงมอญถอยคอยป้องกัน 
พม่าฟันมอญฟาดเสียงฉาดฉับ อาวุธเป็นประกาย
กระจายวับ ต่างกลอกกลับแกล้วกล้าราวี ฯ ๔ ค า 
ฯ เชิด 

... 
๏ บัดนั้น ฝ่ายสมิงพระรามงามสงวน เห็น

นรามิละเสียกระบวน ขับม้าสวนเข้าไปใกล้ชิด ฝ่าย
นรามิละไม่ประวิง เห็นสมิงพระรามไม่ขามจิตต์ 
มิ ไ ด้ ยั้ ง รั้ ง รอ เข้ าต่ อฤทธิ์  ดาบสองมือถื อติ ด
แนบเนียน ต่างคนฟันฉาดฟาดเฉาะ รับเปาะรันปับ
กลับหันเหียน ชักม้าเป็นกลวนเวียน ต่างคนเปลี่ยน
ผลัดท่าราวี ฯ ๖ ค า ฯ เชิดฉิ่ง 

๏ ฝ่ายสมิงพระรามงามสง่า เห็นนรามิละ
จวนจะหนี ชักม้าเทียบเข้าใกล้ได้ที ฟันเกษีเสียง
ฉาดคอขาดพลัน ฯ ๒ ค า ฯ โอดเชิด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๑๒-๑๓) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นสงครามในตอนที่มอญยกทัพมารบกับนรามิละเจ้าเมือง

ตะแคง ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่านรามิละสิ้นชีวิตในสนามรบ ขณะที่บทละครพันทางฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมความเพ่ือแสดงนาฏการของตัวละคร ดังจะเห็นได้จากการเตรียม

ก าลังพล ภาพของการสู้รบที่ผลัดกันรุกผลัดกันรับ เสียงดาบฟันฉาดเฉาะ จนกระทั่งสมิงพระรามขี่ม้า

เข้าไปใกล้นรามิละ และสามารถตัดคอของนรามิละได้ในที่สุด จะเห็นได้ว่าบทละครเพ่ิมเติมความ

เพ่ือให้ทั้งตัวละครหลักและตัวละครประกอบได้แสดงท่าทางอย่างชัดเจน 

นอกจากตอนที่ผู้ศึกษายกตัวอย่างมาข้างต้นแล้วนั้น ยังปรากฏสงครามอ่ืนๆ 

อีกที่บทละครพันทางเพ่ิมเติมความเพ่ือแสดงนาฏการของตัวละครในสถานการณ์สงคราม เช่น ภาพ

ของทหารของฝ่ายมอญและพม่าไล่ฟันกัน การตะลุมบอน ปีนก าแพง ล้มตายเกลื่อน เป็นต้น ลักษณะ



  

 
 

๒๔๙ 

ดังกล่าวล้วนแต่เป็นลักษณะเฉพาะของบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ในการปรับเปลี่ยน

ตัวบทเพ่ือท าให้เหมาะสมส าหรับการแสดง 

กล่าวสรุปได้ว่าบทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมความใน

สถานการณ์สงคราม ได้แก่ การเพ่ิมความที่น าไปสู่ความขัดแย้ง และการเพ่ิมความขณะเกิดความ

ขัดแย้ง การเพ่ิมความดังกล่าว ล้วนแต่ท าให้ผู้ชมเห็นอากัปกิริยาของตัวละคร และภาพของสงคราม

ชัดเจนมากขึ้น สอดรับกับการน าตัวบทวรรณกรรมไปใช้แสดงละครพันทาง ซึ่งมีหัวใจส าคัญอยู่ที่การ

แสดงท่าทางร่ายร าประกอบการแสดง   

๑.๒.๒ การเพิ่มรายละเอียดอ่ืน ๆ 
  นอกไปจากการเพ่ิมความในสถานการณ์สงคราม ซึ่งเป็นเรื่องหลักในเรื่องราชาธิราช 

บทละครพันทางเรื่องราชาธิราช ยังเพ่ิมเติมรายละเอียดในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือความชัดเจนและสมจริง

ส าหรับการแสดงมากที่สุด ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ได้ให้ความส าคัญกับรายละเอียด  ท าให้

อาจไม่เข้าใจความเป็นมาของบางสถานการณ์ได้ ดังตัวอย่างจากตารางเปรียบเทียบ การเพ่ิม

รายละเอียดค าสารภาพผิดของยีก ากอง และการเพ่ิมรายละเอียดในตอนแม่อายพะโรเปิดเผยที่ซ่อน

ทรัพย์สินของตน ดังนี้ 

ตารางที่ ๙๐ การเพิ่มรายละเอียดค าสารภาพผิดของยีก ากอง 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...ยีก ากองจนแก่ถ้อยค าก็รับสารภาพว่าผิด... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๗๘) 
๏  บัดนั้ น  ยีก ากองรู้ ตั วคิ ดกลั วยิ่ ง  จึ ง

สารภาพรับผิดข้าคิดจริง หมายจะชิงราชสมบัติ
กษัตริย์ตรา บัดนี้เห็นบุญญาบารมี ก็เป็นที่ย าเยง
เกรงหนักหนา รู้จักโทษใหญ่หลวงล่วงอาชญา จึง
ออกมาลุกะโทษให้โปรดปราน ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๒๑๕) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงท าสงครามกับบรรดาเมืองขึ้นใน

มอญ ในคราวหนึ่งยีก ากองเจ้าเมืองทะละแข็งเมืองต่อพระเจ้าราชาธิราช เมื่อนายทหารน าตัวไป

สอบสวนความผิด ยีก ากองรับสารภาพความผิด ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ได้ระบุค าสารภาพของยีก า

กอง แตเ่สนอว่า “รับสารภาพผิด” ท าให้ไม่ทราบรายละเอียดว่าเหตุใดยีก ากองถึงแข็งเมือง ขณะที่บท



  

 
 

๒๕๐ 

ละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะระบุค าสารภาพผิดไว้ว่ายีก ากองมุ่งหวังจะ “ชิงราชสมบัติ” 

จากพระเจ้าราชาธิราช จึงได้แข็งเมือง ท าให้สาเหตุและผลลัพธ์ของการกระท านั้นชัดเจนมากขึ้น และ

ท าให้ผู้อ่านผู้ชมสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

ตารางที่ ๙๑ การเพิ่มรายละเอียดตอนแม่อายพะโรพาเจ้าเสินเข้าไปขนทรัพย์สินในบ้านของตน 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...เจ้าเสินรับพระบรมราชโองการแล้วก็ถวายบังคม
ลาคุมเอาตัวแม่อายพะโรออกไปซักถาม แล้วก็เร่ง
เอาเงินทองของหลวงแก่แม่อายพะโรได้สิ้น... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๗๔) 

๏ เมื่อนั้น เจ้าเสินได้สมอารมณ์หมาย รับ
โองการคลานเคลื่อนคลาย คุมแม่อายพะโรออก
นอกไป ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๙๘) 
๏ นั่ ง ยั ง ศ าลา โถง โ ร งทหาร  เ จ้ า เ สิ น

ตระลาการจึงถามไถ่ แล้วเรียกเอาขื่อคามาเตรียม
ไว้ ย้อนซักไซ้เร่งรัดให้ชัดความ ฯ ๒ ค า ฯ เจรจา 

๏ บัดนั้น แม่อายพะโรพรั่นหวั่นใจหวาม จึง
สารภาพผิดด้วยคิดคร้าม จะรับส่งเงินตามพระ
โองการ ซึ่งราชทรัพย์หลวงทั้งปวงมี แต่บัดนี้เก็บไว้
ที่ในบ้าน ขอท่านผู้ปรีชาตระลาการ ให้ทหารคุมข้า
พาครรไลย ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น เจ้าเสินยินดีจะมีไหน เอาเถิดตัว
ข้าจะพาไป พร้อมบ่าวไพร่เสร็จจะจรจรัล ฯ ๒ ค า 
ฯ เชิด 

๏ ครั้นมาถึงบ้านใหม่ใหญ่โต แม่พะโรเยื้อง
กรายผายผัน น าเจ้าเสินเข้าไปในเรือนพลัน จึงไข
ห้องส าคัญทันที เจ้าเสินคุมให้คนเข้าขนของ ทั้งเงิน 
ทองรูปพรรณขมันขมี ให้เสมียนจดเขียนท าบาญชี
ของดี ๆ ได้เสร็จส าเร็จพลัน แล้วสั่งคนทั้งผองขน
ของไป พร้อมนายไพร่ทั้งหลายผายผัน เข้าขนของ
เอะอะพัลวัน เจ้าเสินนั้นน าหน้าพาครรไล ฯ ๖ ค า 
ฯ เชิด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๙๙) 

 



  

 
 

๒๕๑ 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงให้เจ้าเสิน ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์

พระองค์หนึ่งสอบสวนแม่อายพะโร ภรรยาของสมิงพระตะบะ เพ่ือให้นางยอมรับผิดและบอกที่ซ่อน

ทรัพย์สินของสมิงพระตะบะ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ให้รายละเอียดของเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเจ้าเสิน

สามารถเร่งเอาทรัพย์สินจากแม่อายพะโรได้อย่างไร ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง

เพ่ิมความอย่างละเอียดตั้งแต่ตอนที่แม่อายพะโรรับสารภาพผิดเพราะกลัวความตาย จากนั้นจึงพาเจ้า

เสินและนายทหารไปยังบ้านของตน ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัติ เมื่อเจ้าเสินได้เข้าค้นบ้านและพบ

ทรัพย์สินของหลวง จึงสั่งให้ทหารเก็บของทั้งหมดไว้เพ่ือน าไปถวายพระเจ้าราชาธิราช จะเห็นว่าบท

ละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงมุ่งเสนอความเป็นเหตุเป็นผลของเรื่อง ท าให้ผู้ชมการแสดง

สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชเพ่ิมความ ๒ ประเด็น ได้แก่ การเพ่ิม

ความในสถานการณ์สงคราม และการเพ่ิมรายละเอียดอ่ืน ๆ การเพ่ิมความดังกล่าว ล้วนเป็นการ

ปรับเปลี่ยนเพ่ือท าให้เรื่องราชาธิราชเหมาะส าหรับน าไปใช้แสดงละคร เนื่องจากให้ความส าคัญกับ

บทบาทของตัวละคร ด้วยการแสดงนาฏการของตัวละคร อีกทั้งยังให้รายละเอียดสถานการณ์ต่าง ๆ 

อย่างชัดเจนเพ่ือให้สะดวกเมื่อน าตัวบทไปใช้แสดงละคร  

๑.๓ การสลับความ 

แม้ว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะมีวิธีล าดับเนื้อความ จากเหตุไปสู่ผลลัพธ์เป็นส าคัญ ท าให้ไม่

เกิดความสับสน แต่ปรากฏว่าบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงมีวิธีท าให้เรื่องเข้าใจง่ายขึ้น

อีก ด้วยวิธีการสลับความในบางตอนเพ่ือให้เหมาะแก่การเล่าเรื่องในฐานะวรรณกรรมการแสดง จาก

การศึกษาพบว่าบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงสลับความ ดังนี้ 

  ๑.๓.๑ การสลับความเพ่ือท าให้การกระท าของตัวละครต่อเนื่อง 

  ๑.๓.๒ การสลับความในพระราชสาส์น 

๑.๓.๑ การสลับความเพื่อท าให้การกระท าของตัวละครต่อเนื่อง 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะเล่าเรื่องสลับไปมาในบางตอน ส่งผลให้การกระท าของตัว

ละครขาดความต่อเนื่องไป บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจึงล าดับเนื้อความใหม่ ด้วยการ

สลับความเพ่ือท าให้การกระท าของตัวละครต่อเนื่องกัน ดังนี้ 



  

 
 

๒๕๒ 

ตารางที่ ๙๒ การสลับความตอนมังรายกะยอฉะวาทรงถอยทัพเนื่องจากหลงกลอุบายของพระยาเกียร 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
(๑) มังรายกะยอฉะวาได้ฟังดังนั้นก็เห็นด้วย จึ่งให้
เลิกทัพกลับไปจากเมืองตะแคง (๒) พระยาเกียรแม่
ทัพหลวงแลนายทัพนายกองทั้งปวงเห็นพม่าเลิกทพั
กลับไปเมืองอังวะแล้วก็ให้จัดเสบียงอาหารทรัพย์
สิ่งของ แล้วกวาดเอาครอบครัวชาวเมืองตะแคงทั้ง
ปวงลงมาถวายสมเด็จพระเจ้าราชาธิราช กราบทูล
ราชกิจทุกประการ... 
(๓) ฝ่ายมังรายกะยอฉะวากลับมาถึงกรุงอังวะแล้ว
ก็กราบทูลพระราชบิดา ซึ่งตีได้เมืองทรางทวยคืน
แลยกไปกระท าการ ณ เมืองตะแคงทุกประการ 
แล้วถวายหนังสือซึ่งเก็บได้มานั้นด้วย พระเจ้า
มณเฑียรทองได้แจ้งความในหนังสือแล้วจึ่งตรัส
แก่มังรายกะยอฉะวาว่ามอญนายทัพนายกอง
ทแกล้วทหารพระเจ้าราชาธิราชประกอบด้วย
สติปัญญาสามารถนัก หนังสือนี้ เป็นกลอุบาย
ล่อลวงเจ้ายังเยาว์แก่ความรู้มิเท่ามอญ จึ่งเลิกทัพ
กลับมา อันจะท าสงครามแก่มอญนั้นอย่าพึง
ประมาท... 

 (ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๙๑)  

(๑) ๏ เมื่อนั้น โอรสเจ้าอังวะจอมทหาร ได้
ทรงฟังเห็นงามตามโบราณ สั่งให้เตรียมพลการ
กองทัพ เวลาค่ าวันนี้ตีสิบเอ็ด จงเตรียมให้ส าเร็จ
พร้อมสรรพ กระท าตามค าสั่งบังคับ จกยกกลับ   
อังวะพระนคร ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๗) 
(๓) ๏ ถึงพระโรงโอฬารคลานเข้าเฝ้า ก้ม

เกล้าทูลตามเนื้อความหลัง แลเก็บได้สาราในป่ารัง 
จนกระทั่งเลิกทัพกลับมา ฯ ๒ ค า ฯ 

๏ เมื่อนั้น พระเจ้ากรุงอังวะมีสง่า ฟังโอรส
ทูลความตามกิจจา จึงตรัสเรียกสารามาพลัน 
ทอดพระเนตรตรองความตามนุสนธิ์ ทราบว่ากลไม่
จริงทุกสิ่งสรรพ์ จึงตรัสว่าลูกเราช่างเขลาครัน มิได้
รู้เท่าทันจึงถอยทัพ นี่ฤๅหนังสือที่เก็บได้ อ้ายมอญ
มันหลอกให้ก็รีบกลับ ด้วยมอญเหลือก าลังจะตั้งรับ 
จึงแต่งหนังสือลับหลอกลวงมา พวกมอญมิใช่ชั่ว
ล้วนตัวกลั่น ซึ่งจะท าศึกไปภายหน้าอย่าประมาท
กลศึกจงตรึกตรา เจ้าปัญญาอ่อนเขลายังเยาว์ความ
... 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๘) 
(๒) ๏ เมื่อนั้น พระยาเกียนเอิบอ่ิมออกยิ้ม

หัว ตรัสสั่งทหารมอญออกต้อนครัว กวาดให้ทั่วอย่า
ทิ้งทั้งหญิงชาย จัดคนคุมพม่าล่วงหน้าไป ดูอย่าให้
หลบลี้หลีกหนีหาย แล้วสั่งให้เตรียมคนพลนิกาย 
จะเคลื่อนคลายกองทัพกลับกรุงไกร ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๙) 
๏ ครั้นถึงหงษาธานี สั่งให้หยุดโยธีทัพใหญ่ 

ลงจากคชาคลาไคล ตรงเข้าในวังพลันทันที ฯ ๒ ค า 
ฯ เสมอ 

 

 



  

 
 

๒๕๓ 

ตารางที่ ๙๒ การสลับความตอนมังรายกะยอฉะวาทรงถอยทัพเนื่องจากหลงกลอุบายของพระยาเกียร (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

 ๏ ครั้นถึงจึงคลานเข้าไปเฝ้า น้อมเกล้าทูล
พลันขมันขมี ตามแพ้แลมีชัยกับไพรี กราบทูลถ้วนถี่
ทุกประการ ฯ ๒ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๓๑) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนมังรายกะยอฉะวาทรงท าสงครามกับมอญเป็นครั้งแรกและ

พ่ายแพ้ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เล่าเรื่อง ดังนี้ เริ่มแรกจะกล่าวถึงตอนมังรายกะยอฉะวาพ่ายแพ้มอญ

และถอยทัพกลับเมืองอังวะ(๑) จากนั้นจะกล่าวถึงตอนที่ฝ่ายมอญกวาดต้อนเสบียงและผู้คนกลับเมือง

หงสาวดี(๒) และจึงกลับมากล่าวถึงตอนที่มังรายกะยอฉะวาทรงกลับมาทูลพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเรื่อง

ผลลัพธ์ของสงคราม(๓) จะเห็นว่าการล าดับเรื่องดังกล่าวท าให้เรื่องของมังรายกะยอฉะวาไม่

ต่อเนื่องกัน ด้วยเหตุนี้ บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจึงสลับความ โดยน าเสนอว่า

หลังจากมังรายกะยอฉะวาพ่ายแพ้มอญและถอยทัพกลับมาเมืองอังวะ(๑) พระองค์ก็เร่งรีบกลับมา

รายงานผลสงครามที่เมืองอังวะทันที(๓) จากนั้นจึงเป็นตอนที่พระยาเกียรทรงมีรับสั่งให้ทหารกวาด

ต้อนเสบียงแล้วชาวเมือง(๒)  

ตารางที่ ๙๓ การสลับความก่อนตะละแม่ท้าวสิ้นพระชนม์ 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

(๑) ...ตะละแม่ท้าวระลึกขึ้นมาถึงพ่อลาวแก่นท้าว
แล้วก็ทรงพระกันแสงร่ ารักเป็นอันมาก 

(๒) ขณะนั้นนางอัครมเหสีพระเจ้าฝรั่งมัง
ฆ้องก็ทรงพระครรภ์ ให้บังเกิดความปรารถนาอยาก
เสวยดินกลางใจกรุงหงสาวดี... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๘๑) 
(๓) ฝ่ายตะละแม่ท้าวตั้งแต่ทรงพระโศก

ถึงพ่อลาวแก่นท้าวทุกเวลาราตรี แค้นพระทัย
โทมนัสมิสิ้นจึ่งด าริว่าเราจะอยู่เป็นคนให้ล าบากไย
ตายเสียประเสริฐกว่า นางก็เสวยยาพิษ ยาพิษกลุ้ม 

 

(๑) ๏ เมื่อนั้น ตะละแม่ท้าวเจ้าเศร้าซูบศรี 
ได้ประจักษ์เรื่องรู้ว่าภูมี ผลาญชีวีโอรสเปลื้องปลด
ปลง ดังใครแขวะแหวะล้วงเอาดวงชีวิต ให้อัดอ้ัน
ตันจิตต์นวลระหง แสนเสียดายโอรสยศยง นาง
ทอดองค์โศการ่ าจาบัลย์ ฯ ๔ ค า ฯ โอด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๒๙๘) 
(๓) ๏ ชิงมีดเจียนหมากจากพระหัตถ์ นาง

กระษัตริย์คั่งแค้นสุดแสนศัลย์ กรรแสงแสร้งลวง
หลอกก านัน ด้วยตัวฉันหิวอ่อนหาวนอนนัก แล้ว
เข้าห้องสุวรรณอันโอฬาร ปิดทวารลั่นไกใส่สลัก  

 



  

 
 

๒๕๔ 

ตารางที่ ๙๓ การสลับความก่อนตะละแม่ท้าวสิ้นพระชนม์ (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
ขึ้นมาจับดวงพระทัย ร้องขึ้นได้ค าหนึ่งว่าลูกเอ๋ยแม่
จะตายตามไปด้วย พอขาดลมอัสสาสะสิ้นพระชนม์ 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๘๓) 

หยิบยาพิษจิตต์ผูกถึงลูกรัก สอ้ืนฮักเซพับกับแท่น
ทอง ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๓๐๐) 
(๒) ๏ อยากเสวยแต่ดินถิ่นฐานมอญ กลาง

นครจักระพงษ์เจ้าหงษา จ าจะขึ้นไปทูลมูลกิจจา 
จะโปรดปรานีบ้างฤาอย่างไร... 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๓๐๓) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่ตะละแม่ท้าวทรงเสียพระทัย เนื่องจากพ่อลาวแก่นท้าว

ถูกประหารชีวิต พระนางจึงคร่ าครวญและเสวยยาพิษปลงพระชนม์พระองค์เอง ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์เสนอว่า หลังจากตะละแม่ท้าวทรงเสียพระทัยเรื่องพ่อลาวแก่นท้าว (๑) จากนั้นจึงกล่าวถึง

เรื่องราวในตอนที่พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงปรารถนาเสวยดินใจกลางเมืองมอญ(๒) และ

กลับมากล่าวถึงตอนที่ตะละแม่ท้าวทรงเสวยยาพิษจนสิ้นพระชนม์(๓) จะเห็นว่าฉบับตัวพิมพ์ล าดับ

เรื่องตะละแม่ท้าวไม่ต่อเนื่องกัน บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจึงสลับความ ด้วยการ

เสนอตอนที่ตะละแม่ท้าวทรงคร่ าครวญ(๑) และตอนตะละแม่ท้าวสิ้นพระชนม์ไว้ใกล้กัน(๓) แล้วจึง

ค่อยกล่าวถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตะละแม่ท้าว คือตอนที่พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องโปรดเสวย

ดินใจกลางเมืองมอญ(๒)ต่อไป 

๑.๓.๒ การสลับความในพระราชสาส์น 

การส่งพระราชสาส์นเป็นวิธีการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งในเรื่องราชาธิราช เนื่องจากเป็น

วรรณกรรมสงครามเน้นการสู้รบเป็นหลัก ท าให้ตัวละครส่งพระราชสาส์นหรือสาส์นหากันเพื่อรายงาน

สถานการณ์สงครามหรือท้ารบอยู่เสมอ ลักษณะดังกล่าวนี้ปรากฏทั้งในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์และบท

ละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง แต่ราชาธิราชทั้งสองฉบับมีวิธีเสนอข้อความในพระราช

สาส์นแตกต่างกัน กล่าวคือ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะเสนอให้ข้อความในพระราชสาส์นปรากฏตอนที่

ฝ่ายผู้ส่งเขียนพระราชสาส์นเสร็จแล้ว แต่บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะสลับ

ความ โดยให้ข้อความในพระราชสาส์นปรากฏตอนที่ผู้รับได้รับสาส์นนั้นแล้ว ซึ่งลักษณะดังกล่าว

ปรากฏอยู่ตลอดทั้งเรื่อง  



  

 
 

๒๕๕ 

จากการศึกษาพบว่า การที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอให้

ข้อความในพระราชสาส์นปรากฏตอนที่ผู้รับได้อ่านพระราชสาส์น น่าจะเป็นธรรมเนียมของบทละคร 

เนื่องจากบทละครดั้งเดิมในสมัยรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ ปรากฏลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน เช่น 

บทละครเรื่องรามเกียรติ์  ตอน องคตสื่อสาร พระรามทรงมีรับสั่งให้องคตส่งพระราชสาส์นไปถึง

ทศกัณฐ์เพ่ือทูลขอนางสีดาคืน เนื่องจากไม่ทรงปรารถนาจะท าสงคราม ข้อความในพระราชสาส์นจะ

ปรากฏตอนที่พระราชสาส์นฉบับนั้นไปถึงทศกัณฐ์เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

๏ เมื่อนั้น   พระทรงภพลบโลกทุกสถาน 
ได้ฟังสุครีพผู้ปรีชาญ   ผ่านฟ้าชื่นชมด้วยสมคิด 
จึงตรัสเรียกลูกพญาพาลี   เข้ามาแล้วมีประกาศิต 
ท่านผู้วงศาสุราฤทธิ์   ทศทิศย่อมเกรงเดชา 
จงเป็นราชทูตทูลสาร   ไปว่าขานแก่ท้าวยักษา 
ฟังดูอสูรพาลา    ฝ่ายมันจะว่าประการใด 
ตรัสแล้วสั่งสัตพลี    ผู้มีปัญญาอัชฌาสัย 
จงแต่งสารแจ้งการแต่เดิมไป  ส่งให้องคตพานร ฯ 

ฯ ๘ ค า ฯ 

(บทละครเร่ืองรามเกียรติ์, ๒๕๕๔: ๒: ๒๙๔) 

... 

จงน้อมเศียรเกล้าลงฟังสาร   โองการพระบรมจักรกฤษณ์ 
ว่าแล้วกระบี่ผู้มีฤทธิ์   ก็อ่านลิขิตด้วยปรีชา ฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ 
ช้า 

๏ ราชสารสมเด็จพระหริวงศ์ ผู้ทรงครุฑราชปักษา 
เอาพญาอนันตนาคา   มาเป็นบัลลังก์อลงกรณ์ 
สถิตยังเกษียรชลธาร   แทบเชิงจักรวาลสิงขร 
ฤๅษีเทวาวิชาธร    สโมสรแซ่ซ้องบังคมคัล 
ประชุมเชิญเสด็จไวกูณฐ์   ยังประยูรจักรพรรดิรังสรรค์ 
มาล้างอสุราอาธรรม์   ที่มันเป็นเสี้ยนแผ่นดิน 
ทรงนามสมเด็จพระราเมศ   มงกุฎเกศไตรภพจบสิ้น 
หน่อท้าวทศรถภูมินทร์   เป็นปิ่นทวารวดี 
อันนางสีดายุพาพักตร์   คือองค์นงลักษณ์พระลักษมี 



  

 
 

๒๕๖ 

ท้าวทศเศียรอสุรี    ไปลักเทวีมาไว้ 
จึ่งยกแสนยาพลากร   ข้ามมหาสาครสมุทรใหญ่ 
ตามมาจะผลาญชีวาลัย   แล้วมีพระทัยกรุณา 
จึ่งแต่งราชทูตถือสาร   หวังประทานชีวิตยักษา 
จงเชิญนางทูนเศียรอสุรา   ไปถวายบาทาพระจักรี ฯ 

ฯ ๑๔ ค า ฯ 
(บทละครเร่ืองรามเกียรติ์, ๒๕๕๔: ๒: ๓๐๒) 

เช่นเดียวกันกับบทละครเรื่องอิเหนา ตอน ท้าวกุเรปันทรงให้ดะหมังส่งพระราช

สาส์นถึงอิเหนา เพ่ือให้อิเหนาช่วยท้าวดาหาออกรบกับท้าวกะหมังกุหนิง ข้อความในพระราชสาส์นจะ

ปรากฏตอนที่อิเหนาทรงเปิดอ่านพระราชสาส์นแล้วเช่นกัน 

๏ เมื่อนั้น    พระปิ่นภพกุเรปันราชฐาน 
แจ้งว่าไพรีมารอนราญ    พระจึงให้แต่งสารหนังสือลับ 
คร้ันเสร็จสั่งสองเสนา    จงถือไปหมันหยาสองฉบับ 
ใบหนึ่งนัน้เร่งกองทัพ    ก าชับอิเหนาให้ยกมา 
ใบหนึ่งนัน้ไปให้ระตู    ท้าวผูผ้่านเมืองหมันหยา 
จงรีบไปให้ถึงพารา    แต่ในสิบห้าราตรี ฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ 
 (อิเหนา, ๒๕๔๖: ๒: ๒๒๙) 

๏ บัดนั้น    ฝ่ายดะหมังกุเรปันกรุงศร ี
คร้ันถึงหมันหยาธาน ี   ก็ตรงไปยังทีป่ระเสบัน 
ขึ้นบนชานพักต าหนักนอก    พอเห็นเสด็จออกกิดาหยัน 
จึงเข้าไปใกล้องค์พระทรงธรรม ์  อภิวันท์แล้วถวายสารา ฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ 
๏ เมื่อนั้น    พระโฉมยงวงศ์อสัญแดหวา 

คลี่สารสมเด็จพระบิดา    พลางทอดทัศนาทันใด ฯ 
ฯ ๒ ค า ฯ 

เอกบท 

๏ ในลักษณ์นั้นว่าปัจจามิตร  มาตั้งติดดาหากรุงใหญ่ 
จงเร่งรีบรี้พลสกลไกร    ไปชว่ยชิงชัยให้ทันท ี
ถึงไม่เลี้ยงบษุบาเห็นว่าชัว่    แต่เขารู้อยู่ว่าตัวนั้นเปน็พี ่



  

 
 

๒๕๗ 

อันองค์ท้าวดาหาธิบด ี   นั้นมิใช่อาหรือว่าไร 
มาตรแม้นเสียเมืองดาหา    จะพลอยอายขายหนา้หรือหาไม่ 
ซึ่งเกิดศึกสาเหตุเภทภัย    ก็เพราะใครท าความไวง้ามพักตร์ 
คร้ังหนึ่งก็ให้เสียวาจา    อายชาวดาหาอาณาจักร 
คร้ันนี้เร่งคิดดูจงนัก    จะซ้ าให้เสียศักดิ์ก็ตามท ี
แม้นมิยกพลไกรไปช่วย    ถึงเราม้วยก็อย่ามาดูผ ี
อย่าดูทั้งเปลวอัคค ี   แต่วันนี้ขาดกนัจนบรรลัย ฯ 

ฯ ๑๐ ค า ฯ 
(อิเหนา, ๒๕๔๖: ๒: ๒๕๐-๒๕๑) 

ดังนั้น การที่บทละครเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงสลับความให้

ข้อความในพระราชสาส์นปรากฏในตอนที่ผู้รับได้อ่านพระราชสาส์นนั้นแล้ว จึงเป็นลักษณะที่ปรากฏ

เฉพาะในวรรณกรรมการแสดงประเภทบทละคร ดังตัวอย่างการสลับความตอนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรง

จารึกข้อความถึงสมิงนครอินท์และส่งศพพร้อมข้อความจารึกถึงสมิงนครอินท์กลับมาหาพระเจ้า

ราชาธิราช และการสลับความตอนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องให้ทหารส่งพระราชสาส์นถึงมังรายกะยอฉะวา

เพ่ือให้ถอยทัพกลับเมืองอังวะ ดังนี้ 

ตารางที่ ๙๔ การสลับความตอนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงจารึกข้อความถึงสมิงนครอินท์และส่งศพพร้อม
ข้อความจารึกถึงสมิงนครอินท์กลับมาหาพระเจ้าราชาธิราช 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
(๑)...ซึ่งสมิงนครอินท์มาถึงแก่ความตายเสีย น่า
อาลัยเสียดายนัก ลูกเราท าดังนี้มิชอบ ตรัสติโทษ
พ ร ะ ร า ช บุ ต ร เ ป็ น อั น ม า ก  แ ล้ ว จึ่ ง เ ป ลื้ อ ง
เครื่องประดับซึ่งพระองค์ทรงมานั้นออกใส่ศพเจ้า
สมิงนครอินท์ (๒)...แลจารึกอักษรใส่แผ่นทองลงไว้
ด้วย เนื้อความว่าเจ้าสมิงนครอินท์มีความสัตย์เป็น
แท้ รู้จักคุณพระมหากษัตราธิราชเป็นอันยิ่งหาผู้
เสมอตัวยาก ซึ่งราชบุตรเราท าดังนี้เราหาเห็นชอบ
ด้วยไม่ ครั้นเรารู้จึ่งรีบลงมา มาก็มิทันพอสมิงนคร
อินท์ถึงแก่กรรมเสียแล้ว บัดนี้เราให้แต่งศพสมิง
นครอินท์ประดับเครื่องกษัตริย์ใส่เรือขนานลอยไป
ให้ ขอสมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าอย่าได้น้อย 

(๑) ๏ เมื่อนั้น พระจอมเจ้าอังวะชาญสนาม 
มีโองการด ารัสตรัสสั่งความ โดยตามพระปัญญา
ปรีชาชาญ ให้เอาศพใส่โกษฐ์แล้วโปรดสั่ง ยกลงไป
แต่งตั้งเรือขนาน พร้อมด้วยเครื่องสูงฉัตรชัชวาล 
ลอยลงไปตามธานสาคร แล้วเอาแผ่นธรรมชาติ
ขนาดบาง ตรัสสั่ งช่างสลักเป็นอักษร ทรงให้
ข้อความตามสุนทร ลงวลัญจกรประทับตรา ฯ ๖ 
ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๙๓) 
(๓) ๏ เมื่อนั้น เจ้าราชาธิราชเป็นใหญ่ 

พร้อมด้วยนายทหารชาญชัย ประทับในเรือพระที่ 
 



  

 
 

๒๕๘ 

ตารางที่ ๙๔ การสลับความตอนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงจารึกข้อความถึงสมิงนครอินท์และส่งศพพร้อม
ข้อความจารึกถึงสมิงนครอินท์กลับมาหาพระเจ้าราชาธิราช (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
พระทัยเลย ครั้นจารึกอักษรเสร็จแล้วก็ให้ลอยเรือ
ขนานลงมา 

(๓) ฝ่ายสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชเสด็จลง
มาประทับ ณ เรือขนานพระที่นั่ง พอทอดพระเนตร
เห็นเรือขนานใส่ศพเจ้าสมิงนครอินท์ลอยลงมา
ดังนั้นก็ประหลาดพระทัย จึ่งตรัสสั่งนายทัพนาย 
กองให้ออกไปรับเรือใส่ศพเจ้าสมิงนครอินท์เข้า
มาถึงหน้าขนานพระที่นั่ง แล้วทอดพระเนตรเห็น
อักษรซึ่งพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องให้มานั้น... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๐๗) 

นั่งริมฝั่งชล เห็นเรือใส่ศพปล่อยลอยคว้างอยู่กลาง
วน ตรัสสั่งคนให้เหนี่ยวเก่ียวเรือมา ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๙๔) 
๏ เมื่อนั้น จอมกระษัตริย์หลากจิตรพิศวง 

แลเห็นแผ่นสุวรรณบรรจง กรายกรทรงหยิบสาร
อ่านกิจจา ฯ ๒ ค า ฯ 
(๒) ๏ ในอักษรมีความตามระบิล ว่าเจ้าสมิงนคร
อินท์ผู้แกล้วกล้า รู้จักคุณกระษัตริย์ขัติยา ซึ่งจะหา
ผู้เปรียบไม่เทียบทัน ซึ่งบุตรเราท ากิจผิดระบอบ 
เรามิได้เห็นชอบทุกสิ่งสรรพ์ จึงรีบรุดคลาไคลก็ไม่
ทัน เจ้านครอินทร์นั้นบรรลัย จึงส่งศพลอยไปในคง
คา ถวายพระเชษฐาเป็นใหญ่ ขอจงอย่าเศร้าสร้อย
น้อยพระทัย เรามิได้แจ้งจิตรในกิจจา ฯ ๖ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๙๔) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่สมิงนครอินท์สิ้นใจ พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องจึงทรงให้น าศพ

สมิงนครอินท์ใส่เรือขนาน ตกแต่งศพด้วยเครื่องประดับของกษัตริย์ พร้อมกับจารึกข้อความลงแผ่น

ทองยกย่องสมิงนครอินท์ และกล่าวว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเห็นด้วยกับการกระท าของมังรายกะยอฉะวา

ที่ท าให้สมิงนครอินท์ต้องสิ้นใจ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอให้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงแสดงความ

อาลัยต่อศพสมิงนครอินท์และทรงต าหนิมังรายกะยอฉะวา(๑) จากนั้นพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีรับสั่ง

ให้จารึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องสมิงนครอินท์ใส่แผ่นทอง โดยข้อความดังกล่าวปรากฏทันทีขณะทรงมี

รับสั่ง(๒) เมื่อเรือบรรทุกศพสมิงนครอินท์มาถึงเมืองหงสาวดี พระเจ้าราชาธิราชได้ทอดพระเนตรศพ

สมิงนครอินท์พร้อมกับข้อความจารึกนั้น โดยไม่ปรากฏเนื้อความในพระราชสาส์น(๓) ฉบับตัวพิมพ์

เพียงแต่ให้รายละเอียดว่า “แล้วทอดพระเนตรเห็นอักษรซึ่งพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องให้มานั้น” ขณะที่บท

ละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงสลับความ ด้วยการเสนอให้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีรับสั่งให้

จารึกข้อความเกี่ยวกับสมิงนครอินท์(๑) แต่ยังไม่ปรากฏข้อความในจารึก ต่อเมื่อพระเจ้าราชาธิราชได้

ทอดพระเนตรศพของสมิงนครอินท์(๓) ข้อความในจารึกจึงปรากฏตอนพระเจ้าราชาธิราชทรงหยิบ



  

 
 

๒๕๙ 

สาส์นนั้นมาอ่าน(๒) จะเห็นว่าการสลับให้ข้อความที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงจารึกมาปรากฏในตอนที่

ศพของสมิงนครอินท์มาถึงเมืองหงสาวดีแล้ว แสดงให้เห็นอารมณ์สะเทือนใจของพระเจ้าราชาธิราช

มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากพระองค์ต้องทรงเห็นทั้งศพสมิงนครอินท์ และข้อความจากฝ่ายศัตรู แม้ว่า

จะไม่ได้เป็นข้อความมุ่งร้าย แต่การที่พระเจ้าราชาธิราชทรงรับรู้ว่าสมิงนครอินท์สิ้นใจในสภาพที่ถูก

ฝ่ายพม่าจับตัวไป อีกทั้งยังทรงได้รับศพพร้อมพระราชสาส์นจากศัตรู จึงน่าจะท าให้อารมณ์เศร้าโศก

ของพระองค์เพ่ิมมากกว่าเดิม 

ตารางที่ ๙๕ การสลับความตอนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องให้ทหารส่งพระราชสาส์นถึงมังรายกะยอฉะวาเพื่อให้ถอย
ทัพกลับเมืองอังวะ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

(๑) พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องได้แจ้งในหนังสือ
นั้นแล้วจึ่งตรัสว่าราชบุตรเราท าสงคราม รู้แต่จะได้
ถ่ายเดียว ยังทะนงอยู่หารู้คิดระวังที่จะเสียไม่ แล้ว
สั่งให้จัดเสบียงอาหารบรรทุกเรือ แต่งกองทัพคุมลง
มาอุดหนุนเพิ่มเติมเป็นอันมาก แล้วมีหนังสือก าชับ
ลงมาด้วยฉบับหนึ่งใจความว่า 

(๒) ซึ่งลูกเราท าการนั้นก็ดีอยู่แล้ว แต่อย่า
ไว้ใจทแกล้วทหารพระยามอญ พระยามอญย่อมมี
ความคิดเล่ห์กลอุบายแกล้วกล้าในการสงครามเป็น
สามารถ ถ้าเห็นจะเอาชัยช านะได้ถ่ายเดียวก็ให้ท า
ไปเถิด แม้นเห็นฝืดเคืองขัดข้องประการใดก็อย่าให้
รี้พลทแกล้วทหารได้ความล าบาก ให้ผ่อนผันถอย
ทัพขึ้นมาเถิด 

นายทัพนายกองทั้งปวงก็คุมเสบียงรีบมา
ส่ง แล้วเอาหนังสือเข้ามาถวายมังรายกะยอฉะวา 
(๓)มังรายกะยอฉะวาได้แจ้งในหนังสือแล้วก็มิฟัง 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๑๖) 

(๑) ๏ ...ตรัสหาฦาเสนานายทหาร ลูกเรา
ปัญญาปรีชาชาญ เห็นแต่การจะได้ท าใจพลัน จึง
ตรัสสั่งอาลักษณ์พนักงาน จงแต่งสารก าชับให้ขับ
ขัน หน่อยจะแพ้ปัญญารามัญ พระทรงธรรม์ให้
ความตามพระทัย ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๑๒๖) 
(๓) ๏ เมื่อนั้น โอรสเจ้าภุกามงามยศถา รับ

สารของทรงฤทธิ์พระบิดา ทัศนาคลี่สารออกอ่าน
พลัน ฯ ๒ ค า ฯ 

(๒) ๏ ในศุภสารศรีนั้นมีว่า ด้วยบิดาคะนึง
นึกพรึงพรั่น เจ้าระวังตั้งจิตต์ศึกติดพัน พวกรามัญ
ใช่ชั่วล้วนตัวดี แม้นการเห็นจะได้ถ่ายเดียว จงขับ
เข้ียวรบพุ่งชิงกรุงศรี แม้นสงครามงามเงี่ยข้างเสียที 
จงหลีกลี้ถอยทัพกลับคืนหนา การท าศึกแรมปีมิใช่
เล่น อย่าคิดเห็นแต่ได้ตามใจกล้า ตรองการไว้
เสียก่อนผ่อนปัญญา ควรจะล่าจงกลับนคร ฯ ๖ ค า 
ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๑๒๗) 
๏ ได้ทรงสดับสารอ่านหมด พระทรงยศภิน

โยสโมสร ตรัสว่าเราแค้นจิตต์พระบิดร ชั่งขยาด
ขลาดมอญจนเกินการ ศึกครั้งนี้เราด่วนจวนจะได้ 
มาเตือนให้ถอยทัพกลับสถาน คิดถึงพระบิดาน่า  



  

 
 

๒๖๐ 

ตารางที่ ๙๕ การสลับความตอนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องให้ทหารส่งพระราชสาส์นถึงมังรายกะยอฉะวาเพื่อให้ถอย
ทัพกลับเมืองอังวะ (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 ร าคาญ คนโบราณขี้ขลาดไม่ปราดเปรียว แม้นการ

ครั้งนี้แคล้วเราแล้วหนอ เป็นไม่ขอคืนกลับมาขับ
เขี้ยว ไม่ยอมสละทิ้งความจริงเจียว จะพิโรธโกรธ
เกรี้ยวก็ตามที จึงตรัสสั่งบรรดาโยธาหาญ เร่งท า
การรบพุ่งเอากรุงศรี ตรัสเสร็จเสด็จจรลี เข้าสู่ที่
ห้องหับพลับพลา ฯ ๘ ค า ฯ ช้า 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๑๒๘) 
 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงประทับอยู่ที่เมืองเมาะตะมะ 

เนื่องจากทรงมีพระเคราะห์ ฝ่ายมังรายกะยอฉะวาซึ่งยกทัพมาตีเมืองมอญ จึง เข้าพระทัยว่าพระเจ้า

ราชาธิราชทรงเกรงกลัว แต่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงห้ามปรามไว้เพ่ือไม่ให้มังรายกะยอฉะวาหลงกลฝ่าย

มอญ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่า พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงส่งพระราชสาส์นให้มังรายกะยอฉะวา

ถอยทัพกลับมาอังวะ(๑) และความในพระราชสาส์นปรากฏตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องมีรับสั่งให้เขียน

พระราชสาส์น(๒) จากนั้นมังรายกะยอฉะวาทรงได้รับพระราชสาส์นจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง แต่

พระองค์ทรงเพิกเฉย ไม่ถอยทัพตามรับสั่ง(๓) จะเห็นว่าข้อความในพระราชสาส์นจะปรากฏตอนที่

พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีรับสั่งให้อาลักษณ์เขียนพระราชสาส์น ขณะที่บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยา

มหินทรศักดิ์ธ ารงสลับให้ความในพระราชสาส์นปรากฏตอนที่มังรายกะยอฉะวาทรงได้รับพระราช

สาส์นนั้นแล้ว กล่าวคือพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงให้ทหารน าพระราชสาส์นไปให้มังรายกะยอฉะวา แต่ยัง

ไม่ปรากฏข้อความในพระราชสาส์น(๑) จากนั้นมังรายกะยอฉะวาทรงได้รับพระราชสาส์น(๓) ข้อความ

ในพระราชสาส์นจะปรากฏเมื่อมังรายกะยอฉะวาทรงอ่าน(๒) นอกจากนี้ บทละครพันทางฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงยังเพ่ิมเติมอารมณ์โกรธของมังรายกะยอฉะวาหลังจากทรงอ่านพระราช

สาส์น อาจกล่าวได้ว่าการสลับความในพระราชสาส์นมีความสัมพันธ์ต่อการแสดงอารมณ์ของตัวละคร  

กล่าวโดยสรุปแล้ว บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงสลับความทั้งหมด ๒ ประการ 

ได้แก่ การสลับความเพ่ือท าให้การกระท าของตัวละครต่อเนื่อง และการสลับความในพระราชสาส์น 

การสลับความดังกล่าวแสดงให้เห็นวิธีการจัดการเนื้อความและลักษณะเฉพาะในบทละครฉบับ



  

 
 

๒๖๑ 

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ดังจะสังเกตเห็นว่าบทละครจะสลับความแม้จะเพียงเล็กน้อยเพ่ือท าให้

เนื้อเรื่องที่เป็นสาเหตุและผลลัพธ์ด าเนินอย่างต่อเนื่องกัน นอกจากนั้น การสลับความในพระราชสาส์น

น่าจะเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการประพันธ์บทละครสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

๑.๔ การปรับความ 

การปรับความเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง

เหมาะสมกับการเป็นวรรณกรรมการแสดง แตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ซึ่งเป็นวรรณกรรม

เพ่ือการอ่าน เนื่องจากมีการปรับทั้งในด้านเนื้อความ ลักษณะค าประพันธ์ และความสมจริงในการ

แสดง โดยล้วนแต่ค านึงถึงการเป็นตัวบทส าหรับแสดงเป็นหลักทั้งสิ้น ดังนี้ 

๑.๔.๑ การปรับเนื้อความ 

๑.๔.๒ การปรับความให้เข้ากับลักษณะค าประพันธ์ 

๑.๔.๓ การปรับรายละเอียดเพื่อความสมจริงในการแสดง 

๑.๔.๑ การปรับเนื้อความ 

แม้ว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์อาจเสนอเรื่องที่เป็นสาเหตุและผลลัพธ์เป็นหลัก แต่

บางตอนเหตุและผลอาจแยกออกจากกัน ส่งผลให้เรื่องอาจขาดความต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ บทละคร

ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงในฐานะตัวบทการแสดงจึงปรับเ รื่องให้เชื่อมร้อยกัน เพ่ือให้

สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตัวละคร ดังตัวอย่างการปรับนิมิตของพระยาน้อยตอนเสด็จไปไหว้

พระธาตุมุนาถในเมืองตะเกิง และการปรับความตอนพระมหาเทวีทรงมีรับสั่งให้จัดทัพไปจับพระยา

น้อยที่เมืองตะเกิง ดังนี้ 

ตารางที่ ๙๖ การปรับนิมิตของพระยาน้อยตอนเสดจ็ไปไหว้พระธาตุมนุาถในเมืองตะเกิง 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ขณะนั้นพ่อศุภมิตรเอาดอกกมุทขาวเจ็ดก า
มาถวาย...มังกันจีจึ่งทูลว่า...เป็นมงคลศุภนิมิตอัน
ประเสริฐ ด้วยนามเมืองพะโคกับนามแห่งดอกกมุท
ชาตินั้นต้องกันเป็นนิมิตที่พระองค์จะได้ซึ่งเมืองพะ
โคเป็นแท้ดุจได้ดอกกมุทนี้... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๙๖) 

...เราจะเข้าไปไหว้ซึ่งพระธาตุ นามมุนาศเจดีย์คืนนี้
ฝัน ว่าเราได้ค านับอภิวันทน์ จักผายผันใครเห็นเป็น
อย่างไร ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น มังกันจีปรีชาจะหาไหน ซึ่งทรง
สุบินนี้จะมีไชย ว่าจะได้นารีรูปดีครัน เชิญเสร็จ
เสด็จลีลาศ ไปที่พระมุนาศนะรังสรรค์ จะภิญโญ 



  

 
 

๒๖๒ 

ตารางที่ ๙๖ การปรับนิมิตของพระยาน้อยตอนเสดจ็ไปไหว้พระธาตุมนุาถในเมืองตะเกิง (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
ครั้นรุ่งขึ้นเวลาเช้าพระยาน้อยเสด็จไป

นมัสการพระบรมธาตุมุนาถนอกเมืองตะเกิง... 
(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๙๘) 

โภไคยคุ้มไภยัน อภิวันทน์โดยประสงค์คงเจริญ ฯ ๔ 
ค า ฯ เจรจา 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๗) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยทรงได้รับนิมิตหมายที่ดีขณะประทับในเมือง

ตะเกิง ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอนิมิตไม่สัมพันธ์กับตอนที่พระยาน้อยทรงเดินทางไปนมัสการ  

พระบรมธาตุมุนาถ กล่าวคือ ก่อนพระยาน้อยจะเสด็จไปนมัสการพระบรมธาตุมุนาถ พระองค์ทรง

ได้รับนิมิตจากการที่พ่อศุภมิตรซึ่งเป็นชาวเมืองตะเกิง น าดอกบัวสีขาวเจ็ดก ามาถวายพระองค์ มังกันจี

ท านายว่าพระยาน้อยจะได้เมืองพะโคอย่างแน่นอน จากนั้นในวันถัดมาพระยาน้อยเสด็จไปนมัสการ

พระธาตุประจ าเมืองและได้พบเม้ยมะนิก ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เชื่อมโยงกับนิมิต ขณะที่บทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรับนิมิตของพระยาน้อยให้สอดคล้องกับการเดินทางไปนมัสการพระบรม

ธาตุประจ าเมืองและเชื่อมโยงกับการได้พบเม้ยมะนิก ด้วยการเสนอว่าก่อนที่พระยาน้อยจะเสด็จไป

นมัสการพระธาตุ พระองค์ทรงพระสุบินว่าหากเสด็จไปนมัสการพระบรมธาตุมุนาถ ท านายว่าจะทรง

ได้พบนารีรูปงามซึ่งหมายถึงนางเม้ยมะนิก การปรับความดังกล่าว เป็นการเกริ่นการณ์ไว้ล่วงหน้าว่า 

หากพระยาน้อยเสด็จไปนมัสการพระธาตุตามพระสุบินจะทรงได้รับชัยชนะจากสงครามและได้พบสตรี

รูปงาม ถือเป็นการปรับเนื้อเรื่องให้เชื่อมโยงกันอย่างมีเอกภาพยิ่งขึ้น 

ตารางที่ ๙๗ การปรับความตอนพระมหาเทวีทรงมีรับสั่งให้จัดทัพไปจับพระยาน้อยที่เมืองตะเกิง 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...พระนางจึ่งทรงตั้งให้สมิงมราหูเป็นแม่ทัพใหญ่ทัพ
หนึ่ง แลจัดให้สมิงชีพรายซึ่งเป็นเสนาบดีในเมืองพะ
โคนั้นเป็นแม่ทัพทัพหนึ่งกอบด้วยทัพเมืองมองมะ
ละเมืองตองอูเป็นสี่ทัพ... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๑๙) 

๏ เมื่อนั้น สมิงมราหูผู้แกล้วกล้า พรักพร้อม
ด้วยเหล่าท้าวพระยา แลบรรดาหัวเมืองเนืองมา
เติม ตัวสมิงมราหูผู้แม่ทัพ ได้รับอาชญาสิทธิ์น้ าจิตต์
เหิม ใจกรุ่มกริ่มอ่ิมเอิบไม่เคิบเคิ้ม คิดจะเริ่มจัดทัพ
บังคับการ ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๖๗) 
ร่าย 

๏ สั่งสมิงชีพรายนายพหล ให้คุมพลทัพหน้า
เห็นกล้าหาญ ซึ่งเจ้าเมืองตองอูผู้ช านาญ เป็นกอง 



  

 
 

๒๖๓ 

ตารางที่ ๙๗ การปรับความตอนพระมหาเทวีทรงมีรับสั่งให้จัดทัพไปจับพระยาน้อยที่เมืองตะเกิง (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 ด้านปีกขวาอย่าระแวง อันเจ้าเมืองมองมะละกะ

หมาย เป็นปีกซ้ายเห็นว่าจะกล้าแข็ง ทั้งสามนาย
รีบรัดเร่งจัดแจง... ฯ ๖ ค า ฯ  

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๖๘) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าอู่ประชวร พระมหาเทวีจึงรักษาการแทน และ

ทรงมีรับสั่งให้สมิงมราหูจัดทัพไปจับตัวพระยาน้อยที่ประทับอยู่เมืองตะเกิง โดยแอบอ้างว่าเป็นรับสั่ง

ของพระเจ้าอู่ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระมหาเทวีทรงจัดทัพด้วยพระองค์เอง ทั้งที่ไม่ทรง

สันทัดเรื่องสงคราม แต่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรับความให้สมเหตุสมผล ด้วยการ

เสนอให้พระมหาเทวีทรงออกค าสั่งให้ยกทัพไปเมืองตะเกิง แต่ผู้ที่จัดทัพคือสมิงมราหู การปรับความ

ดังกล่าวจึงท าให้เรื่องที่เกิดขึ้นสมเหตุผล เนื่องจากสมิงมราหูเป็นนายทหารและแม่ทัพ ย่อมจะทราบดี

ว่าควรจะจัดทัพอย่างไร  

๑.๔.๒ การปรับความให้เข้ากับลักษณะค าประพันธ์ 

เนื่องจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ใช้ภาษาร้อยแก้วในการเสนอตัวบท จึงสามารถใช้

ค าเพ่ือบรรยายเนื้อความหรือตัวละครได้อย่างสะดวก ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ ารงจะปรับความให้เข้ากับสัมผัสและจ านวนค าในกลอน เนื่องจากเป็นข้อบังคับของการประพันธ์งาน

ประเภทกลอนบทละคร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๙๘ การปรับความจ านวนพระธ ามรงค์ของพระมหาเทวี 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ฝ่ายชาวพระคลังทั้งปวงตรวจดูเสร็จแล้ว
จึ่งเข้ากราบบังคมทูลว่าสิ่งของในท้องพระคลัง
ทั้งนั้นอ่ืน ๆ ดีอยู่สิ้นมิได้เป็นอันตราย บัดนี้ยังขาด
อยู่แต่พระธ ามรงค์เพชรสิบวงของค่าควรเมือง ด้วย
พระมหาเทวี ให้มาเรียกเอาไปแต่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวยังมิได้เสด็จสวรรคต... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๖๗) 

๏ บัดนั้น ชาวคลังฟังตรัสด ารัสถาม จึง
กราบทูลพระองค์ผู้ทรงนาม ของอยู่ตามพนักงาน
ครบบาญชี ขาดแต่แหวนเพ็ชรสิบเอ็ดวง ธ ามรงค์
ล้ าเลิศประเสริฐศรี เป็นของค่าควรคู่กับบุรี พระ
มหาเทวีเรียกมาไว้ ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๖๖) 



  

 
 

๒๖๔ 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงให้ฝ่ายพระคลังริบแหวนเพชรของ

ควรเมืองจากพระมหาเทวี ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าฝ่ายงานพระคลังริบแหวนเพชร “สิบวง” 

ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงกล่าวว่าริบแหวนเพชร “สิบเอ็ดวง” ซึ่งเป็นการปรับ

ความให้เข้ากับสัมผัสภายในวรรค และให้จ านวนค าลงตัว ดังจะเห็นว่า “สิบเอ็ด” สัมผัสกับค าว่า 

“เพชร” และ “สิบเอ็ด” ยังท าให้จ านวนค าในวรรคดังกล่าวลงตัวสามารถอ่านได้เป็น ขาดแต่ -แหวน

เพชร-สิบเอ็ดวง ดังนั้น หากบทละครไม่ปรับค าดังกล่าว จะท าให้จ านวนค าภายในวรรคไม่ลงตัว อีกท้ัง

ยังไม่ส่งสัมผัส ท าให้ขาดความงามทางวรรณศิลป์ไป 

ตารางที่ ๙๙ การปรับความค าอธิษฐานของพ่อลาวแก่นท้าว 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...ถ้าข้าพเจ้าตายแล้วขอให้ได้ไปเกิดในครรภ์พระ
อัครมเหสีสมเด็จพระเจ้ามณเฑียรทอง ณ กรุงรัตน
บุรอังวะเถิด ถ้าอายุข้าพเจ้าได้ยี่สิบสองปีแล้วขอให้
ได้ท าสงครามด้วยพระราชบิดาองค์นี้จงได้... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๗๙) 

๏ ...แม้นเมื่อประสูติออกนอกครรภา อายุ
ข้าถ้วนผ่องสิบสองปี ขอได้ท าสงครามตามพิฆาฏ 
เจ้าราชาธิราชให้ป่นปี้ คือพระบิตุรงค์ข้าองค์นี้ จง
สมที่ปรารถนาข้าจ านง ฯ ๘ ค า ฯ สาธุการ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๒๙๔)   

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พ่อลาวแก่นท้าวทรงอธิษฐานก่อนถูกเพชฌฆาตน าตัวไป

ประหารชีวิตตามรับสั่งของพระเจ้าราชาธิราช ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอเนื้อความของค าอธิษฐาน

ว่า ถ้าพ่อลาวแก่นท้าวอายุ “ยี่สิบสองปี” ขอให้ได้ท าศึกกับพระเจ้าราชาธิราช ขณะที่บทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรับจากยี่สิบสองปีเป็น “สิบสองปี” เนื่องจากยี่สิบสองปี ท าให้จ านวนค า

ในวรรคเกินและอ่านได้ไม่สะดวก ด้วยเหตุนี้ เมื่อบทละครปรับมาใช้ค าว่า “สิบสองปี” ท าให้อ่านบท

กลอนได้ว่า อายุข้า-ถ้วนผ่อง-สิบสองปี ซึ่งท าให้สะดวกต่อการอ่านบทประพันธ์ยิ่งขึ้น 

๑.๔.๓ การปรับรายละเอียดเพื่อความสมจริงในการแสดง 

ความสมจริงในการแสดงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ผู้ชมการแสดงละคร

ประทับใจกับการแสดง ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่เน้นความสมจริงในรายละเอียดปลีกย่อย เนื่องจาก

มุ่งเสนอเฉพาะเรื่องสงครามเป็นส าคัญ ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะปรับ

รายละเอียดเพ่ือให้การแสดงดูสมจริงมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างการใช้ม้าเร็วแทนเรือเร็ว และการใช้

สาแหรกเพ่ือหย่อนราชทูตมาเจรจาเรื่องสงครามกับพระเจ้าราชาธิราช ดังนี้ 



  

 
 

๒๖๕ 

ตารางที่ ๑๐๐ การเปลี่ยนอุปกรณ์ในการแสดงจากเรือเร็วเป็นม้าเร็ว 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
ขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชยกไป

นมัสการพระธาตุกะเมาะเตาให้อ ามาตย์ทินมณี
กรอดอยู่รักษาเมือง ครั้นเสนาบดีคุมเอามังก ามุนี
มาถึงเมืองพะสิม อ ามาตย์ทินมณีกรอดแจ้งแล้วจึ่ง
ให้แต่งเรือเร็วรีบถือหนังสือไปกราบทูลสมเด็จพระ
เจ้าราชาธิราช สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชแจ้งแล้วก็
ดีพระทัย... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๒๑) 

๏ บัดนั้น อ ามาตย์ทินเสนีมียศถา สั่งนาย 
กองมีชื่อถือสารา ไปกราบทูลผ่านฟ้าทราบพระทัย 
ฯ ๒ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น ผู้ถือสารฟังแจ้งแถลงไข ค านับรับ
สารามาทันใด คลานคล้อยถอยไปไม่ช้าที ฯ ๒ ค า 
ฯ  

๏ ขึ้นยังหลังม้าอาชาชาญ ขับทยานปราด
ปร๋อปล่อยห้อจี๋ ออกจากประตูบุรี เหวี่ยงแซ่ตี     เข
วียวขวับควบขับไป ฯ ๒ ค า ฯ เชิด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๐๐) 

๏ พระฟังสารอ่านเสร็จส าเร็จสิ้น พระ
ภูมินทร์ภิญโญสโมสร ตรัสประภาสสั่งอ ามาตย์สมร 
จงรีบร้อนขึ้นไปในวันนี้ รับครอบครัวพม่ามาให้เรา 
ดูแลเอาใจใส่อย่าให้หนี จงอย่าวางใจกับไพรี จัด
โยธีกองทัพไปรับมา ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๐๒)  

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่อ ามาตย์ทินมณีกรอดให้คนไปแจ้งข่าวพระเจ้าราชาธิราช

เรื่องเมืองตะแคง เนื่องจากจับตัวพระราชบุตรเขยและพระราชธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง อีกทั้งยังยึด

เมืองตะแคงได้ จากเรื่องดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างเร่งรีบ แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่า

อ ามาตย์ทินมณีกรอดให้คนแต่ง “เรือเร็ว” รีบไปกราบทูลพระเจ้าราชาธิราช ขณะที่บทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรับความเพ่ือให้การแสดงสมจริง ด้วยการปรับให้ตัวละครใช้ “ม้าเร็ว” 

ไปทูลรายงานข่าวสารแทน ทั้งนี้เมื่อค านึงถึงการน าตัวบทมาใช้แสดงละคร การใช้ม้าเร็วย่อม

สมเหตุสมผลมากกว่าการใช้เรือเร็ว 

 



  

 
 

๒๖๖ 

ตารางที่ ๑๐๑ การใช้สาแหรกเพื่อหย่อนราชทูตจากในเมืองมองมะละมาเจรจาเรื่องสงครามกับพระเจ้า
ราชาธิราช 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
ขณะนั้นเป็ดน้อยจึ่งแต่งหนังสือออกไปถึง

พระเจ้าราชาธิราช ในหนังสือนั้นว่า... 
(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๘๕) 

๏ บัดนั้น เป็ดน้อยฝีมือฤาขยัน เรียกขุนนาง
ตัวกล้าเข้ามาพลัน นี่แน่ท่านจงถือหนังสือไป ถวาย
เจ้าหงษาอย่าช้าที แม้นภูมีคาดจิตต์คิดสงสับ จงทูล
บอกให้ออกมาชิงไชย ดูพูดให้มานะจึงจะดี ฯ ๔ ค า 
ฯ 

๏ บัดนั้น ขุนนางนายทหารชาญไชยศรี รับ
หนังสือส าคัญมาทันที จรลีรีบมาไม่ช้าพลัน ฯ ๒ ค า  
ฯ เชิด 

๏ ถึงก าแพงแจ้งความตามคดี ผู้รักษาน่าที่
ขมีขมัน เราคนถือหนังสือสาระส าคัญ จงช่วยกัน
ส่งออกข้างนอกไป ฯ ๒ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น ชาวน่าที่พร้อมกันเสียงหวั่นไหว 
ติดรอกผูกเชือกพันเข้าทันใด ผูกกับแสรกใหญ่ให้
มั่นคง ผู้ถือหนังสือนั่งยังแสรก ชาวน่าทีชักแยกค่อย
หย่อนส่ง ถึงแผ่นดินทันใดดั่งใจจง ผู้ถือหนังสือลง
แล้วรีบไป ฯ ๔ ค า ฯ 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๒๔๖-๒๔๗) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่เป็ดน้อยบุตรเจ้าเมืองมองมะละ ส่งราชทูตออกจากเมือง

เพ่ือไปเจรจาจะขอกระท ายุทธหัตถีกับพระเจ้าราชาธิราชแทนการท าสงคราม ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์

เสนอว่าเป็ดน้อยให้คนแต่งหนังสือไปถึงพระเจ้าราชาธิราช ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมให้ราชทูตนั่งสาแหรกออกมาจากเมือง ซึ่งเป็นเรื่องที่สมเหตุผล เนื่องจากสถานการณ์

ในขณะนั้นเป็นช่วงสงครามคับขัน การเปิดประตูเมืองเพ่ือให้ราชทูตเดินทางออกจากเมือง จึงอาจไม่

ปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ บทละครพันทางจึงเพ่ิมเติมอุปกรณ์การแสดงเพ่ือท าให้การแสดงสมจริงยิ่งขึ้น 

กล่าวโดยสรุปแล้ว บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรับความทั้งหมด ๓ ประการ

ได้แก่ การปรับเนื้อความ การปรับความให้เข้ากับลักษณะค าประพันธ์ และการปรับรายละเอียดเพ่ือ

ความสมจริงในการแสดง การปรับความดังกล่าว ล้วนเป็นการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวรรณกรรม



  

 
 

๒๖๗ 

การแสดงประเภทบทละคร ซึ่งต้องด าเนินเรื่องอย่างรวดเร็ว และด าเนินเรื่องต่อเนื่องอย่างเป็นเหตุ

เป็นผลกัน อีกทั้งยังต้องค านึงถึงจ านวนค า สัมผัส ที่ใช้ในบทประพันธ์อย่างเคร่งครัด ดังนั้น จะเห็นว่า

เมื่อปรับจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มาเป็นตัวบทการแสดง ข้อความส่วนใดที่ไม่สามารถบรรยายความ

อย่างละเอียดลออเช่นฉบับตัวพิมพ์ได้ บทละครจะปรับให้กระชับ สมเหตุสมผล และปรับให้เข้ากับ

จ านวนค าและสัมผัสของกลอนบทละคร  

๑.๕ การรวบความ 

การรวบความเป็นกลวิธีที่แสดงให้เห็นว่าบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงมีวิธีการ

เสนอเนื้อความแตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ เนื่องจากบางครั้งฉบับตัวพิมพ์จะเสนอฉากสลับ

ไปมาท าให้เรื่องยืดยาว ขณะที่บทละครพันทางจะเสนอเรื่องอย่างฉับไว ด้วยเหตุนี้ หากตอนใด

สามารถรวบมาเสนอตอนเดียวได้ บทละครพันทางจะรวบความเพ่ือให้การด าเนินเรื่องกระชับมาก

ยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างการรวบความตอนพระมหาเทวีฝากสิ่งของให้มุอายลาวน าไปถวายพระยาน้อย และ

การรวบความตอนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงซักถามฉางกายและพระมเหสี ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๐๒ การรวบความตอนพระมหาเทวีฝากสิ่งของให้มุอายลาวน าไปถวายพระยาน้อย 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...พระมหาเทวีจึงตรัสแก่มุอายลาวว่าพระ

ยาน้อยมีหนังสือแลสั่งมากับพ่อยี่ว่าถึงเดือนเก้าให้
เจ้าไปรับ บัดนี้ก็ถึงเดือนเก้าล่วงมาเป็นกึ่งเดือนแล้ว
เราจะให้เจ้าถือหนังสือไปรับพระยาน้อยจะได้ฤๅ
มิได้ประการใด 

นางมุอายลาวได้ฟังดังนั้นดีใจนักเพราะ
อยากจะใคร่ได้เฝ้าพระยาน้อย...แต่ข้าพเจ้าต้อง 
กลับไปหาตะละแม่ท้าวก่อน เผื่อจะได้ฝากสิ่งของ
อันใดไปถวายพระยาน้อยบ้าง พระมหาเทวีจึ่งตรัส 
ว่าตามใจท่านเถิด นางมุอายลาวก็ทูลลาพระ
มหาเทวีกลับไปหาตะละแม่ท้าว... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๐๘) 

๏ เมื่อนั้น พระมหาเทวีศรีไสย เห็นนางมุ
อายลาวกล่าวทักไป ซึ่งเราให้หามาเพลานี้ ด้วยพ่อ
น้อยสั่งมาว่าเดือนเก้า แล้วให้เจ้าไปรับกลับกรุงศรี 
เจ้าจงรีบไคลคลาอย่าช้าที เราจะมีหนังสือให้ถือไป 
ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น มุอายลาวยินดีจะมีไหน อยากปะ
พระยาน้อยกลอยใจ ได้แจง้ไขทลูความตามรา้ยดี... 

... 
๏ เมื่อนั้น นางพระยาฟังค าร่ าสนอง จึงหยิบ

สารส่งให้ดังใจปอง กับผ้าห่มริ้วทองของอย่างดี 
ฝากไปประทานพระหลานรัก แล้วเยื้องยักสั่งการ
นอกสารศรี เป็นค าอ้อนวอนปลอบให้ชอบที มิให้มี
ระแวงแหนงระคาง ฯ ๔ ค า ฯ 



  

 
 

๒๖๘ 

 
ตารางที่ ๑๐๒ การรวบความตอนพระมหาเทวีฝากสิ่งของให้มุอายลาวน าไปถวายพระยาน้อย (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...แล้วพระมหาเทวีจึ่งฝากผ้าห่มไปให้พระยาน้อย
ผืนหนึ่ง จึ่งมอบหนังสือส่งให้มุอายลาว แล้วสั่ง
ความไปนอกหนังสือนั้นอีก... 

ฝ่ายมุอายลาวรับหนังสือแลผ้าแล้วก็ถวาย
บังคมลาพระมหาเทวีมาขึ้นช้างพังกริณีไปกับบ่าว
ไพร่ชายหญิงเป็นอันมาก... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๑๐) 

๏ บัดนั้น มุอายลาวเปรมปรีดีไม่มีหมาง รับ
สารกับผ้าทูลลานาง แล้วเยื้องย่างออกมาคลาไคล 
ฯ ๒ ค า ฯ เชิด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๔๒) 
๏ ครั้นมาถึงองค์ตะละแม่ท้าว แล้วจึงกล่าว

ทูลแจ้งแถลงไข บัดนี้นางกษัตริย์ด ารัสใช้ ให้ข้าไป
รับองค์พระทรงธรรม ฯ ๒ ค า ฯ 

... 
๏ บัดนั้น มุอายลาวแจ้งจิตต์กฤษณา ได้

สดับรับค าแล้วอ าลา ก็ด่วนเดินออกมาสั่งข้าไท จง
จัดช้างม้าอย่าช้าการ ทั้งเสบียงอาหารบรรทุกใส่ 
ช่วยกันเข้าเร็วหวาช้าอยู่ใย ไวไวให้ทันในวันนี้ ฯ ๔ 
ค า ฯ เจรจา 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๔๓)   

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระมหาเทวีทรงมีรับสั่งให้มุอายลาวน าพระราชสาส์นและสิ่งของ

ไปถวายพระยาน้อยที่เมืองตะเกิง ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอให้มุอายลาวพบกับพระมหาเทวีถึงสอง

ครั้ง กล่าวคือ พระมหาเทวีทรงรับสั่งเรื่องท่ีจะให้มุอายลาวไปส่งสาส์นถึงพระยาน้อย เมื่อรับทราบแล้ว

มุอายลาวทูลลาไปหาตะละแม่ท้าว หลังจากนั้นมุอายลาวก็กลับมาหาพระมหาเทวีอีกครั้งก่อนจะออก

เดินทาง พระมหาเทวีจึงฝากผ้าห่มและมอบหนังสือไว้ให้มุอายลาว ขณะที่บทละคร พันทางฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงรวบความให้พระมหาเทวีทรงมอบหนังสือและของฝากถึงพระยาน้อย

ต้ังแต่ครั้งแรกที่เรียกตัวมุอายลาว จากนั้นมุอายลาวจึงทูลลาไปพบกับตะละแม่ท้าว และนางก็ได้ฝาก

สิ่งของถึงพระยาน้อย เสร็จแล้วมุอายลาวก็เร่งออกเดินทางไปยังเมืองตะเกิงทันที จะเห็นได้ว่าฉบับบท

ละครรวบความ โดยให้มุอายลาวพบกับพระมหาเทวีเพียงครั้งเดียว ท าให้เรื่องด าเนินรวดเร็วมากขึ้น

และยังสอดคล้องกับเรื่องในขณะนั้น เนื่องจากการไปพบพระยาน้อยถือเป็นเรื่องเร่งด่วน มุอายลาวจึง

ควรเร่งจัดสิ่งของและออกเดินทางทันที 



  

 
 

๒๖๙ 

ตารางที่ ๑๐๓ การรวบความตอนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงซักถามฉางกายและพระมเหสี 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...ครั้นพระเจ้ามณเฑียรทองทอดพระเนตรเห็น
ลักษณะพระอัครมเหสีประกอบด้วยสิริโสภาคเป็น
อันงามมีพระทัยสงสัยขึ้นขณะใดก็ให้เอาฉางกายแล
นายช้างเข้ามาซักถามอีกเล่า ฉางกายแลนายช้างก็
ให้การยืนอยู่อย่างหนหลังมิได้ผิดเพี้ยน พระเจ้า
มณเฑียรทองก็พระราชทานรางวัลอยู่เนือง ๆ ทุก
คร้ัง 

ครั้นอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้ามณเฑียรทอง
เสด็จไปหานางมังคละเทวีที่ห้องพระต าหนัก... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๔๒-๒๔๓) 

๏ เมื่อนั้น พระเจ้ามณเฑียรทองราชนเรน
สูรย์ หายระแวงแจ้งกระจ่างที่ทางทูล เห็นเค้ามูล
แม่นย าเป็นค าจริง...จึงให้เบิกเงินทองของทั้งหลาย 
มาประทานสองนายเป็นหนักหนา เสด็จจากแท่น
รัตน์รจนา ตรงมายังปรางค์นางเทวี  ฯ ๖ ค า ฯ 
เสมอ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๗๖) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่ฉางกายพาพระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องซึ่งพลัดหลงกับ

กองทัพหลวงมาส่งที่เมืองอังวะ แต่พระอารมณ์หึงหวง ท าให้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงไม่วางพระทัยใน

ตัวฉางกาย ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอให้เห็นว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงเรียกตัวฉางกายและนายช้าง

มาถามถึงเรื่องราวระหว่างเดินทางกลับมายังเมืองอังวะหลายครั้ง ก่อนที่จะทรงเริ่มวางพระทัยและใน

วันหนึ่งจึงเสด็จไปหาพระมเหสี ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงรวบความเรื่องการ

ซักถามฉางกายกับการเสด็จไปหาพระมเหสีให้อยู่ภายในวันเดียวกันเพ่ือให้เรื่องด าเนินอย่างรวดเร็ว 

ดังจะเห็นว่าบทละครเสนอให้หลังจากที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงหายข้องพระทัยเรื่องฉางกายแล้ว 

จากนั้นพระองค์เสด็จไปหาพระมเหสีทันที  

กล่าวสรุปได้ว่า บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรับเปลี่ยน

ด้านเนื้อเรื่องทั้งหมด ๕ ประการ ได้แก่ การตัดความ การเพ่ิมความ การสลับความ การปรับความ 

และการรวบความ กลวิธีเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นวิธีการเฉพาะในการเสนอบทละครพันทาง ทั้งด้าน

การใช้ค าประพันธ์และด้านเนื้อหา ด้านค าประพันธ์ บทละครพันทางปรับเรื่องให้เข้ากับลักษณะค า

ประพันธ์ประเภทกลอนบทละคร โดยรักษาสาระส าคัญจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไว้ได้ ส่วนด้าน

เนื้อหา บทละครพันทางต้องเสนอให้ทั้งกระชับได้ใจความ ด าเนินเรื่องรวดเร็ว และต้องเสนอ

รายละเอียดให้สมเหตุสมผลมากท่ีสุด เพ่ือให้ผู้ชมเกิดภาพและเข้าใจเรื่องราวที่เกิดข้ึนทันที  



  

 
 

๒๗๐ 

๒.การปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร 

 การปรับเปลี่ยนด้านตัวละครเป็นวิธีการส าคัญในบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง เนื่องจากเน้นปรับให้ตัวละครได้แสดงท่าทางมากขึ้นและตัดรายละเอียด

ที่ไม่เอ้ือต่อการแสดงออกไป แตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ซึ่งไม่เสนอให้เห็นกิริยาการ

เคลื่อนไหวของตัวละคร จากการศึกษาพบว่าบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรับเปลี่ยน

ด้านตัวละคร ดังนี้ 

๒.๑ การแสดงนาฏการของตัวละคร 

๒.๒ การปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวละคร 

 ๒.๓ การแสดงรายละเอียดของตัวละคร 

๒.๑ การแสดงนาฏการของตัวละคร 

นาฏการ (Dramatication) หมายถึง การแสดงหนึ่ง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดความหมายหรือ

สื่อความหมายให้ผู้ดูเข้าใจ ซึ่งมีวิธีน าเสนอโดยการแสดงท่าทางประกอบการแสดงนั้น (กุสุมา รักษมณี

, ๒๕๔๗: ๗๐) ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ในฐานะที่เป็นวรรณกรรมส าหรับอ่าน มีวิธีในการเสนอตัวบท 

โดยเน้นเล่าเรื่องมากกว่าเสนอด้วยภาพ แต่เมื่อมีการปรับมาเป็นบทละคร จึงต้องเสนอให้สอดคล้อง

กับการเป็นตัวบทส าหรับการแสดง คือการปรับตัวบทเพ่ือแสดงภาพและท่าทางการเคลื่อนไหวของตัว

ละครให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังที่ปรากฏว่าบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงใช้กลวิธีในการ

ปรับตัวบทเพ่ือแสดงนาฏการ ดังนี้ 

  ๒.๑.๑ การเพ่ิมนาฏการแสดงสภาวะทางร่างกาย 

๒.๑.๒ การเพ่ิมนาฏการด้านอารมณ์ความรู้สึก 

  ๒.๑.๓ การเพ่ิมบทสระสรงทรงเครื่อง  

๒.๑.๑ การเพิ่มนาฏการแสดงสภาวะทางร่างกาย 

ท่าทางของตัวละครเป็นองค์ประกอบส าคัญมากที่สุดในการแสดงละครร า เนื่องจาก

ท่าร่ายร าจะแสดงให้เห็นทั้งพฤติกรรมและความงดงามขณะแสดงละคร บทละคร พันทางฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง จึงปรับเปลี่ยนตัวบทด้วยการเพ่ิมนาฏการแสดงสภาวะทางร่างกายของ

ตัวละครอย่างชัดเจน แตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ซึ่งเป็นวรรณกรรมส าหรับอ่าน จึงไม่ต้อง

ค านึงถึงท่าทางของตัวละคร แต่ต้องให้ความส าคัญกับรายละเอียดและการบรรยายเรื่องที่เกิดขึ้น  



  

 
 

๒๗๑ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มักจะไม่บรรยายท่าทางของตัวละคร แต่เน้นบรรยาย

พฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครผ่านการเล่าเรื่องและบทสนทนาของตัวละคร ขณะที่บท

ละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรับให้ตัวละครแสดงนาฏการ โดยไม่ต้องมีบทสนทนา หรือ

อาจจะมีบทสนทนาแต่กิริยาการเคลื่อนไหวร่างกายจะชัดเจนกว่า เหตุที่บทละครพันทางต้องปรับ 

เนื่องมาจากหากตัวละครไม่แสดงท่าทาง ผู้ชมจะไม่สามารถคาดเดาพฤติกรรมหรืออารมณ์ของตัว

ละครได้เหมือนกับการอ่านวรรณกรรมที่ผู้อ่านมีอิสระในการจินตนาการถึงการกระท าหรืออารมณ์

ความรู้สึกของตัวละครผ่านบทบรรยายความ ดังนั้น ตัวละครจึงจ าเป็นต้องแสดงท่าทางให้ผู้ชมเห็น

การเคลื่อนไหว เพ่ือท าให้ผู้ชมทราบสถานการณ์หรืออารมณ์ความรู้สึก จากการศึกษาพบว่าบทละคร

ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพิ่มนาฏการแสดงสภาวะทางร่างกายของตัวละคร ดังนี้ 

๒.๑.๒.๑ ตัวละครกษัตริย์ 

๒.๑.๒.๒ ตัวละครประกอบ 

๒.๑.๑.๑ ตัวละครกษัตริย์ 

ตัวละครกษัตริย์ในบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชมี เพียงพระเจ้า

ราชาธิราช พระเจ้าอู่ พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และพระเจ้ากรุงจีน ตัวละครดังกล่าว

ยกเว้นพระเจ้ากรุงจีนล้วนเป็นตัวละครที่โดดเด่นและมีความส าคัญมากในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์อยู่

แล้ว แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะเสนอพฤติกรรมหรืออารมณ์ของตัวละครผ่านบทบรรยายหรือบท

สนทนาของตัวละคร โดยไม่ปรากฏกิริยาอาการเคลื่อนไหวของตัวละคร เช่น เสนอว่าตัวละครป่วย

หนัก แต่ไม่ปรากฏท่าทางให้เห็นว่าอาการป่วยหนักนั้นเป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้ บทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจึงปรับเปลี่ยน ด้วยการเพ่ิมเติมท่าทางให้ตัวละครแสดงออกมาอย่าง

ชัดเจน ดังตัวอย่างการเพ่ิมนาฏการในตอนที่พระเจ้าอู่ประชวร และการเพ่ิมนาฏการในตอนที่พระเจ้า

ฝรั่งมังศรีฉะวาทรงได้รับพระราชสาส์นจากพระเจ้าราชาธิราช ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๐๔ การเพิ่มนาฏการในตอนที่พระเจ้าอู่ประชวร 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

…สมเด็จพระเจ้าช้างเผือกครั้นพระโรคก าเริบหนัก
ขึ้นมา รู้พระองค์ว่าจะไม่รอดแล้ว จึ่งตรัสเรียกพระ
มหาเทวีพระเจ้าพี่นางเธอเข้ามาสั่งว่าคร้ังนี้ข้าจะถึง
กาลเป็นแท้ ด้วยความเจ็บทั่วสรรพางค์กาย ข้าจะ 

๏ เมื่อนั้น จอมกระษัตรกระดิกพลิกพระ
เศียร ไม่สร่างพระโรคทรงอาเจียน โฮกฮากเหียน
พระเนตรกลับขยับลง ตรัสเรียกพระพี่นางแล้ว
ครางร้อง หุ้ยหุยจะผุยผง ฉันขออ าลาพี่สูญชีวงค์  



  

 
 

๒๗๒ 

ตารางที่ ๑๐๔ การเพิ่มนาฏการในตอนที่พระเจ้าอู่ประชวร (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
ลาพี่ไปก่อนแล้ว แต่วิตกอยู่ด้วยราชสมบัตินี้ ข้าได้
ปลงใจไว้แก่พ่อขวัญเมือง...ถ้าข้าหาบุญไม่แล้วพี่
เห็นผู้ใดสมควรก็จงยกตั้งแต่งขึ้นตามชอบใจ ถ้าไม้
เห็นผู้ใดสมควรแล้ว พี่จงครอบครองเทอญ... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๔๔) 

จะขอปองธุระใหญ่ให้พี่นาง แม้นเห็นผู้ใดถือใจ
ซื่อสัตย์ พี่จงมอบสมบัติอย่าขัดขวาง ถ้าแม้นพี่เห็น
ใครจะไว้วาง พระพี่นางจงครองน้องประทาน... 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๑๖-๑๑๗) 

 

ตัวอย่างขา้งต้น เป็นตอนที่พระเจ้าอู่ประชวรหนักและใกล้สวรรคต ราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์บรรยายอาการประชวรของพระเจ้าอู่จากบทเจรจาของพระองค์ ขณะที่บทละครพันทาง

ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงแสดงให้เห็นชัดเจนผ่านท่าทางที่พระเจ้าอู่ทรงแสดงออกมา ท าให้

ทราบว่าพระองค์ทรงประชวรหนักมาก ดังจะเห็นว่าก่อนพระเจ้าอู่จะสนทนากับพระมหาเทวี พระองค์

ทรงพยายามพลิกพระเศียร ทั้งทรงอาเจียน พระเนตรค่อยเคลื่อนขยับ ซึ่งเป็นกิริยาอาการที่ทุรนทุราย 

และจวนจะพยุงร่างกายรวมถึงพูดจาได้อย่างยากล าบาก  

ตารางที่ ๑๐๕ การเพิ่มนาฏการในตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาทรงได้รับพระราชสาส์นจากพระเจ้า
ราชาธิราช 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
สมเด็จพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาได้ทรงฟัง

เห็นยังขัดขวางอยู่ก็จนพระทัย ตั้งแต่นั้นมามิได้มี
ความสบาย ทรงพระโทมนัสขัดแค้นด้วยได้ความ
อัปยศอยู่ทุกวันทุกเวลามิได้ขาด เสวยพระกระยา
หารก็น้อยกว่าเก่าจนพระโรคก าเริบขึ้น ทรงพระ
ประชวรหนักลงก็เสด็จสวรรคต 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๐๒) 

๏ เมื่อนั้น เจ้าอังวะพระทัยสะท้อนถอน 
ทรงพิโรธโกรธแสนแค้นมอญ เผลอพระทัยภูธรจิตต์
ผูกพัน หาวเหียนอาเจียนพระโลหิต คลั่งเคลิ้มพระ
จริตผิดผัน แลเห็นเหล่าเสนาเป็นรามัญ ชักพระแสง
ไล่ฟันวิ่งเวียนวง ฯ ๔ ค า ฯ เชิด 

๏ สิ้นก าลังล้มผางลงกลางแปลง พอพระ
แสงหลุดไปพระทัยหลง พวกขุนนางเข้ามุงพยุงองค์ 
น าเข้าไปวางลงบนแท่นทอง ฯ ๒ ค า ฯ 

... 
๏ เมื่อนั้น เจ้าอังวะปั่นป่วนประชวรไข้ 

ก าเริบฤทธิ์พิษรุมกลุ้มพระทัย เหลือจะให้ด ารงคง
ชีวัน เหลือกพระเนตรแลเขียวเบี้ยวพระโอษฐ์  

 



  

 
 

๒๗๓ 

ตารางที่ ๑๐๕ การเพิ่มนาฏการในตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาทรงได้รับพระราชสาส์นจากพระเจ้า
ราชาธิราช (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 ทะลึ่งโลดล้มพับทับสาวสวรรค์ สิ้นลมปัสวาศขาด

ลงพลัน ก็สวรรคตปลดชีวา ฯ ๔ ค า ฯ โอด 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๓๑-๓๒) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาทรงตรอมพระทัย 

เนื่องจากทรงเจ็บแค้นที่พระเจ้าราชาธิราชทรงส่งพระราชสาส์นมาเยาะเย้ย อีกทั้งยังถูกข้าราชบริพาร

ห้ามปรามไม่ให้เร่งเสด็จยกทัพไปรบกับมอญ เพราะจะท าให้แพ้ศึกได้ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอให้

ทราบสิ่งที่เกิดขึ้นว่าพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาทรงรู้สึกขัดแค้น จึงเสวยพระกระยาหารได้น้อยลงกว่าเดิม

จนประชวร และสวรรคตในที่สุด ขณะที่บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอให้เห็น

อารมณ์ความรู้สึกขัดแค้นพระทัย ผ่านท่าทางและกิริยาอาการที่ทรงอาเจียนเป็นเลือด และควบคุม

พระสติไม่ได้ จนเข้าพระทัยผิดว่าข้าราชบริพารเป็นพวกมอญ พระองค์จึงไล่ฟันจนกระทั่งอ่อนแรง 

จากนั้นพระองค์ทรงพระประชวรหนัก พระเนตรเป็นสีเขียว พระโอษฐ์เบี้ยว และสวรรคต จะเห็นว่า

บทละครพันทางพยายามปรับบทละคร ด้วยการเสนอให้ตัวละครกษัตริย์ได้แสดงท่าทางชัดเจนมากข้ึน

กว่าเดิม ท าให้เมื่อน าไปใช้แสดงละคร ผู้ชมจะสามารถเห็นกิริยาอาการของตัวละคร และทราบทันทีว่า

ในบริบทนั้น ๆ ตัวละครก าลังตกอยู่ในสภาวะทางอารมณ์อย่างไร  

๒.๑.๑.๒ ตัวละครประกอบ 

ตัวละครประกอบ เป็นตัวละครที่ไม่มีความส าคัญต่อการด าเนินเรื่องและ

อาจจะตัดทิ้งไปเสียก็ได้ ตัวละครประกอบในเรื่องราชาธิราชอาจเป็นทั้งตัวละครที่มีชื่อเฉพาะ หรือตัว

ละครที่ไม่ปรากฏชื่อ จากการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ได้ให้ความส าคัญกับบทบาทของ

ตัวละครประกอบ ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงให้ความส าคัญ ด้วยการเพ่ิมการ

แสดงท่าทางของตัวละครประกอบ อาจเป็นเพราะว่าตัวละครประกอบสามารถสร้างสีสันให้กับการ

แสดงได้ บทละครพันทางจึงให้ความส าคัญกับตัวละครประกอบมากกว่าที่ปรากฏในราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์ ดังตัวอย่างการเพ่ิมนาฏการในตอนที่มะเตากุญข้ารับใช้ของพระยาน้อยถูกทรมานเพ่ือให้บอก

แผนการของพระยาน้อย ดังนี้ 



  

 
 

๒๗๔ 

ตารางที่ ๑๐๖ การเพิ่มนาฏการในตอนที่มะเตากุญข้ารับใช้ของพระยาน้อยถูกทรมานเพื่อให้บอกแผนการ
ของพระยาน้อย 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
คร้ันอยู่มาพระมหาเทวีจึงให้หามะเตากุญ 

ผู้เป็นข้าเก่าของพระยาน้อย ซึ่งอยู่ด้วยตะละแม่
ท้าวนั้นถามว่า เมื่อพระยาน้อยจะหนีไปนั้นคิดอ่าน
การสิ่งใดบ้าง มะเตากุญไม่ใคร่จะบอกเนื้อความ 
พระมหาเทวีทรงพระโกรธ จึงให้ลงโทษตีมะเตากุญ 
ๆ ได้ความเจ็บปวดทนมิได้ จึงทูลแจ้งความว่าเมื่อ
พระยาน้อยหนีไปนั้น ให้มังกันจีและพ่อมอญไปชิม
ลางเอานิมิตทุกประตูเมือง ได้ศุภนิมิตดีแล้วพระยา
น้อยจึงหนีไป ข้าพเจ้าได้แจ้งความอยู่แต่เท่านี้ 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๐๖)  

๏ บัดนั้น  ต ารวจพร้อมพรั่ งฟั งกระแส 
เตรียมไว้ถี่ถ้วนตรวนประแจ บ้างวิ่งแร่จับเอามะเตา
มา ปลอบถามโดยดีก็มิรับ ขู่ส าทับถามไถ่อย่างไร
หวา แล้วฉุดลากมะเตายัดเข้าคา ผูกโยงหน้าหลังง้ า
โดยท านอง จับหวายจ้วงหน่วงเหนี่ยวหวดเฟี้ยวฝับ 
คนคอยนับเสียงอึงว่าหนึ่งสอง มะเตาเจ็บลึกแล้ว
ตรึกตรอง เสียงโอยร้องรับไปจะให้การ เดิมท่าน
พระยาน้อยนั้นจะหนี ให้มังกันจีอธิฐาน ชิมลางทุก
ประตูข้ารู้การ บันดาลนิมิตดีจึงหนีไป ฯ ๘ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๓๗) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระมหาเทวีทรงเรียกหามะเตากุญบริวารของ

พระยาน้อย เพ่ือสอบสวนความเรื่องพระยาน้อยทรงหลบหนีออกจากเมืองพะโค ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์เสนอว่ามะเตากุญไม่ยอมตอบค าถามของพระมหาเทวี ท าให้พระนางทรงพระโกรธ และ

รับสั่งให้ลงโทษจนมะเตากุญทนความเจ็บปวดไม่ไหว มะเตากุญจึงรายงานความตามที่ตนเองทราบ

ทุกประการ ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอให้เห็นภาพตอนมะเตากุญถูก

ลงโทษอย่างชัดเจน ตั้งแต่ต ารวจ(ทหารคุมนักโทษ)เร่งจับตัวมะเตากุญ ภาพของการฉุดลาก ผูก

นักโทษ ใช้หวายหวด คนคอยนับจ านวนครั้งที่ลงหวาย จนกระทั่งมะเตากุญแสดงอาการเจ็บปวด ร้อง

เสียงโอดโอย จนรับสารภาพความทุกอย่างในที่สุด จะเห็นว่าบทละครเพ่ิมเติมให้เห็นท่าทางและ

กิริยาอาการทั้งของนายทหาร และอาการเจ็บปวดของมะเตากุญ ท าให้เห็นภาพและเกิดอารมณ์

ร่วมกับตัวละคร ไม่ใช่แค่เพียงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นฉบับตัวพิมพ์  

ตัวละครประกอบดังที่เสนอข้างต้นเช่นมะเตากุญ เป็นตัวละครประกอบที่

มีชื่อให้เรียกเฉพาะ แต่ทั้งนี้ ยังมีตัวละครประกอบอ่ืน ๆ ทีไ่ม่ปรากฏชื่อ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ได้

ให้ความส าคัญกับตัวละครเหล่านั้น แต่บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ให้

ความส าคัญ ดังตัวอย่างการเพิ่มนาฏการในตอนที่ชาวเมืองตะแคงดีใจที่นรามิละกลับมาเพ่ือจะตีเมือง

คืนจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และการเพิ่มนาฏการในตอนที่นายทหารขุดดินและน าดินมาอบ ดังนี้ 



  

 
 

๒๗๕ 

ตารางที่ ๑๐๗ การเพิ่มนาฏการในตอนที่ชาวเมืองตะแคงดีใจที่นรามิละกลับมาเพื่อจะตีเมืองคืนจากพระเจ้า
ฝรั่งมังฆ้อง 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...ชาวเมืองตะแคงรู้ว่านรามิละพากองทัพมอญมาตี
เมืองตะแคง ชาวเมืองทั้งปวงก็ออกมาหานรามิละ
เป็นอันมาก... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๒๐) 

๏ บัดนั้น พวกชาวเมืองได้ฟังไม่กังขา ร้อง
บอกกันแซ่ดังทั้งภารา เสียงเฮฮาเปรมปรีดิ์ดีใจ 
อยากจะไปหานรามิละนั้น ทั้งหญิงชายชวนกัน
หวั่นไหว ต่างคนยินยอมพร้อมใจ เปิดประตูคลา
ไคลไปพร้อมกัน ฯ ๔ ค า ฯ เชิด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๙๔) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่ชาวเมืองตะแคงชวนกันออกจากเมืองซึ่งขณะนั้น

อยู่ภายใต้การปกครองของพม่า เพ่ือมาสวามิภักดิ์ต่อนรามิละอุปราชประจ าเมืองที่เคยพ่ายแพ้พระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องจนเสียเมือง แต่นรามิละได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าราชาธิราช จึงกลับมาอีกครั้ง

พร้อมกองทัพมอญเพ่ือจะยึดเมืองตะแคงคืนจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่า

ชาวเมืองออกมาหานรามิละ ขณะที่บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมให้เห็น

อาการดีใจของชาวเมืองตะแคง พร้อมทั้งแสดงท่าทาง คือร้องบอกกันทั้งเมืองเพ่ือแสดงความยินดี 

ตารางที่ ๑๐๘ การเพิ่มนาฏการในตอนที่นายทหารขุดดินและน าดินมาอบ 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...จึงตรัสสั่งให้ขุดดินในที่จัณฑคารสถานเก่ามาอบ
ปรุงให้หอมกลิ่นดี... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๘๒) 

๏ ถึงที่มันคระสถานเก่า จึงขุดเอาดินมาหา
ช้าไม่ จัดแจงอบเร็วพลันอย่างควันไฟ เสร็จสรรพ
กลับเข้าในราชวัง ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

๏ ครั้นถึงจึงถวายก้อนดิน จัดพร้อมสิ้นเสร็จ
สรรพตามรับสั่ง แล้วนิ่งหมอบชม้อยคอยฟัง ระวัง
สดับรับวาที ฯ ๒ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๓๐๘) 

 

ตัวอย่างช้างต้น เป็นตอนที่พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องมีพระประสงค์

จะเสวยดินใจกลางเมืองมอญ เพราะทรงพระครรภ์มังรายกะยอฉะวาหรือพ่อลาวแก่นท้าวในอดีตชาติ 

พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องจึงส่งพระราชสาส์นไปถึงพระเจ้าราชาธิราชเพ่ือทูลขอดินมาให้พระมเหสี อย่างไรก็



  

 
 

๒๗๖ 

ตาม พระเจ้าราชาธิราชไม่ได้ทรงน าดินใจกลางเมืองมาถวายให้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง  แต่น าดินที่อ่ืนมา

อบปรุง และน าไปถวายพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องแทน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระเจ้าราชาธิราชทรง

มีรับสั่งให้ทหารไปขุดดิน และน าดินมาอบปรุงให้หอม ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ ารงเพ่ิมเติมให้เห็นภาพตั้งแต่ตอนขุดดิน และกรรมวิธีในการน าดินมาอบ คือการอบด้วยควันไฟ 

จากนั้นทหารจึงน าก้อนดินนั้นมาถวายพระเจ้าราชาธิราช  

กล่าวสรุปได้ว่า บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมนาฏการแสดงสภาวะ

ทางร่างกาย ได้แก่ การเพ่ิมนาฏการตัวละครกษัตริย์ และการเพ่ิมนาฏการตัวละครประกอบ การเพ่ิม

นาฏการดังกล่าว ล้วนแต่แสดงให้เห็นว่าตัวบทการแสดงมีวิธีการปรับเปลี่ยน โดยเน้นสื่อความด้วย

ภาษาท่าทาง นอกจากนี้ เมื่อน าตัวบทไปใช้แสดงละคร นาฏการของตัวละครท าให้เอ้ือต่อการร่ายร า

ประกอบการแสดง ซึ่งช่วยดึงดูดใจผู้ชมการแสดงได้เป็นอย่างด ี

๒.๑.๒ การเพิ่มนาฏการด้านอารมณ์ความรู้สึก  

การแสดงอารมณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการแสดงละคร นักแสดงจึง

ต้องสื่อความด้วยภาษาท่าทางเพ่ือแสดงอารมณ์ให้สอดคล้องกับท้องเรื่อง เพ่ือท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์

ร่วมไปกับละครได้ แม้ว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะเน้นเสนออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครผ่านบท

พรรณนาต่าง ๆ โดยเฉพาะการคร่ าครวญ แต่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงได้เพ่ิมนาฏ

การด้านอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๒.๑.๒.๑ การเพ่ิมนาฏการเพื่อแสดงอารมณ์ผ่านอากัปกิริยา 

๒.๑.๒.๒ การเพ่ิมนาฏการเพื่อแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้า 

๒.๑.๒.๑ การเพิ่มนาฏการเพื่อแสดงอารมณ์ผ่านอากัปกิริยา 

การแสดงอารมณ์ผ่านอากัปกิริยาในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะเด่นชัด

เฉพาะตอนที่ตัวละครแสดงอารมณ์โกรธและคร่ าครวญเท่านั้น ส่วนอารมณ์อ่ืนจะเสนอในลักษณะของ

การบรรยายความให้ทราบว่าตัวละครดีใจ หึงหวง เป็นต้น ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารงเสนออารมณ์ของตัวละครอย่างชัดเจนผ่านค าพูดและการกระท า ดังปรากฏว่าบทละคร

พันทางเสนออารมณ์ท้ังหมด ๗ ประเภท ดังนี้ 

๑.อารมณ์เศร้า  



  

 
 

๒๗๗ 

๒.อารมณ์หงึหวง 

๓.อารมณ์คิดถึง 

๔.อารมณย์ินดีปรีดา 

๕.อารมณ์โกรธ 

๖.อารมณช์ิงชังรังเกียจ 

๗.อารมณเ์ร่าร้อนใจ 

๑.อารมณ์เศร้า  

ในบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง อารมณ์เศร้ามักจะ

เกิดจากการจากลา และความเข้าใจผิดบางประการ ซึ่งท าให้ตัวละครต้องพลัดพรากกัน ดังตัวอย่าง

ตอนที่พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงคร่ าครวญ และตอนที่พระราชธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

ทรงคร่ าครวญถึงสมิงพระราม ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๐๙ พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงคร่ าครวญ 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

 
 

 
 

(ไม่ปรากฏ) 

๏ เมื่อนั้น นางกระษัตริย์หวั่นไหวพระไทย
หาย เข้ากิดชงฆ์องค์ชอ้อนอ่อนกาย เฝ้าฟูมฟายชล
ไนยพิไลยวอน ฯ ๒ ค า ฯ โอ้ 

๏ โอ้โอ๋พระทูลกระหม่อมแก้ว เป็นกรรม
แล้วเวรหลังมาสังหรณ์ ฝ่าพระบาทจงโปรดงดโทษ
กรณ์ ทรงด าริห์ตริก่อนให้ควรการ ถ้าแม้นน้องกลับ
กลอกท านอกจิตต์ เทวฤทธิ์ทุกองค์จงประหาร ไม่
เห็นใครที่จะได้เปนพยาน กรรมบันดาลจึงเปนได้
เช่นนี้ โปรดพิสูตรทดลองให้ถ่องแท้ พิรุธแน่จง
ก าจัดตัดเกษี ถึงตัวตายไม่เสียดายดวงชีวี นางโศกี
ครวญคร่ าร าพรรณ ฯ ๖ ค า ฯ โอด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๗๗) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเข้าพระทัยผิดว่าพระ

มเหสีทรงรักใคร่ฉางกายซึ่งเป็นนายช้าง เนื่องจากพระนางทรงร้องเรียกหาฉางกายในขณะที่ถูก



  

 
 

๒๗๘ 

กรรไกรบาดนิ้วพระหัตถ์ ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องมีรับสั่งให้ถอดต าแหน่งพระมเหสี พระนางจึง

คร่ าครวญ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ปรากฏว่าพระมเหสีแสดงอารมณ์เศร้า ขณะที่บทละครพันทาง

ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงสร้างอารมณ์สะเทือนใจ ด้วยการเสนอว่าพระมเหสีทั้งทรงคร่ าครวญ 

พยายามอธิบายและอ้อนวอนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง เพ่ือทรงขอให้พระองคเ์ข้าพระทัยนาง  

ตารางที่ ๑๑๐ พระราชธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงคร่ าครวญถึงสมิงพระราม 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...พระราชธิดาได้แจ้งก็ตกพระทัยทรงพระกันแสง
ร่ ารัก แล้วเข้าไปดูดาบในที่นอนสมิงพระรามก็
หายไป ดูผ้าโพกแลแหวนเครื่องประดับมีค่าทั้งปวง
ก็หาเห็นไม่ จึ่งเหลือบพระเนตรเห็นหนังสือที่ใต้
หมอน... 

พระราชธิดาได้แจ้งในหนังสือนั้นแล้วก็ยิ่ง
ทรงพระโศกด้วยความอาลัย... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๖๗) 

๏ ฟังเหตุ คลอน้ าเนตรสะท้อนถอนสอื้น สิ้น
สติล้มลงทั้งทรงยืน ไม่มีชื่นโศกาไห้จาบัลย์ ฯ ๒ ค า 
ฯ 

๏ ซังตาย ค่อยด าเนินเดินเข้าห้อง แล้ว
ค้นคว้าหาของพลางโศกศัลย์ ไม่เห็นธ ามรงค์วง
ส าคัญ ทั้งดาบฝักสุวรรณก็หายไป เอะผิดแล้วพระ
แก้วของน้องเอ๋ย นี่กรรมสิ่งใดเลยมาซัดให้ ฤๅโทษ
เมียผิดพรั้งเป็นอย่างไร ก็มิได้โกรธน้องมีพ่องแพว 
ถึงน้องจะผิดพลั้งแต่ครั้งหนึ่ง ควรคิดถึงลูกตาแจ๋ว
แหวว ชั่งสูญสิ้นอาลัยหนีไปแล้ว โอ้พระร่มโพธิ์แก้ว
ไม่กังวล ชั่งไม่ไว้ใยเยื่อเหลือสักนิด น่าน้อยจิตต์
กรรมใดมาให้ผล เสียอารมณ์ตรมตรองหมอง
กระมล เนตรนองชลนาโศกาลัย ฯ ๘ ค า ฯ โอด 
ร่าย 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๓๐๙) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่สมิงพระรามหนีออกจากเมืองอังวะเพ่ือ

กลับไปหาพระเจ้าราชาธิราชที่เมืองหงสาวดี เนื่องจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงเรียกพระโอรสของสมิง

พระรามว่าลูกเชลย ซึ่งผิดข้อตกลงที่สมิงพระรามได้ท าไว้กับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ด้วยเหตุนี้ พระราช

ธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องในฐานะพระชายาของสมิงพระราม เมื่อทรงทราบข่าวว่าสมิงพระรามหนี

ออกจากเมืองไป พระนางก็ทรงเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าหลังจาก

พระราชธิดาทรงทราบว่าสมิงพระรามหนีไปก็ทรง “พระกันแสงร่ ารัก” และ “พระโศกด้วยความ

อาลัย” ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมให้เห็นการแสดงอารมณ์เศร้าโศก



  

 
 

๒๗๙ 

อย่างชัดเจน ตั้งแต่ทรงน้ าตาคลอ ทรงสิ้นสติล้มตัวลง จากนั้นจึงค่อยทรงด าเนินเข้าห้องบรรทม เพ่ือ

ค้นหาสิ่งของอันเป็นของสมิงพระรามด้วยท่าทางเศร้าโศก จนกระทั่งไม่พบสิ่งใดในห้องบรรทม พระ

ราชธิดาจึงทรงคร่ าครวญพร้อมกับทรงร้องไห้  

๒.อารมณ์หึงหวง 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอให้เห็นว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงเป็น

กษัตริย์ที่มีพระทัยหึงหวง ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมบทสนทนาเพ่ือเร้า

อารมณ์หึงหวงนั้นให้รุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างจากตารางเปรียบเทียบในตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

ทรงหึงหวงพระมเหสี ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๑๑ พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงหึงหวงพระมเหสี 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...ทรงพระด าริแล้วก็มีพระทัยหึงขึ้งเคียดจึ่งให้ถอด
นางมังคละเทวีเสียจากที่พระอัครมเหสี... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๔๓) 

๏ ฟังเหตุผิดสังเกตหลากจิตต์พิศวง เปน
ไฉนไยฉะนี้นางโฉมยง ช่างใหลหลงผูกพันในสันดาน 
ฉุนพิโรธโกรธขึ้งหึงหวง พระโทโสทราบทรวงให้
ฟุ้งซ่าน ชะรอยเสนหากันมานาน พระภูบานกริ้ว
กราดตวาดไป เสียแรงเลี้ยงบ าเรอเสมอพักตร์ ไม่
ควรลักเล่นชู้ปดกูได้ ประจักษ์หูรู้แท้แน่กะใจ สิ้น
อาลัยขาดกันจนวันตาย 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๗๗) 
๏ ฟังถ่อยอย่าส าออยโหยกเหยกเยกมาเสก

สัน กูมีเมียหนักหนาสักห้าพัน พอรู้ชั้นเชิงหญิงว่า
จริงเท็จ เมื่อได้ยินกับหูกูนิหวา มาพูดจากลับกลอก
อีดอกเห็ด ชั่งลอยหน้าท้าได้อีใจเพ็ชร เถอะกูเข็ด
แล้วไม่ขอสมาคม ฉุนพิโรธด ารัสตรัสประภาศ อีนี่
ขาดจากคณะพระสนม อย่าให้เหยียบอัฒจันท์
ที่บรรธม เฮ้ยสนมไล่ส่งมันลงไป ฯ ๖ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๗๘) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเข้าพระทัยผิดว่าพระ

มเหสีทรงเป็นชู้กับฉางกาย พระองค์จึงทรงหึงหวงเป็นอย่างมาก ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระ



  

 
 

๒๘๐ 

เจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงหึงหวง และมีรับสั่งให้ถอดต าแหน่งพระมเหสี ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหิ

นทรศักดิ์ธ ารงเสนอให้เห็นว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องตรัสรุนแรง เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทั้งทรงหึงหวง

และโกรธแค้นมากเพียงใด ดังจะเห็นว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงด่าทอพระมเหสีด้วยค าหยาบคายต่างๆ* 

เช่น “อีดอกเห็ด” “อีใจเพชร” ก่อนจะทรงถอดต าแหน่งและมีรับสั่งให้คนพาตัวพระนางออกไปจากที่

ประทับทันท ี

๓.อารมณ์คิดถึง 

อารมณ์คิดถึงของตัวละครเป็นอารมณ์ที่ไม่ปรากฏในราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์ แต่ปรากฏในบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงอยู่ ๒ ลักษณะ ได้แก่ ความคิดถึง

ระหว่างชายหญิง และความคิดถึงในลักษณะของการระลึกพระคุณ ดังตัวอย่างในตอนที่พระยาน้อย

ทรงคิดถึงตะละแม่ท้าวและพ่อลาวแก่นท้าว และตอนที่สมิงพระรามคิดถึงพระเจ้าราชาธิราช ดังนี้  

ตารางที่ ๑๑๒ พระยาน้อยทรงคิดถึงตะละแม่ท้าวและพ่อลาวแก่นท้าว 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 

ตามกวาง 

๏ เอนอิงนิ่งนึกอนาถหนาว ถึงแม่ท้าวเห็น
จะคอยละห้อยหา เพราะพี่กลัวไพรีจึงหนีมา 
อนิจจาโฉมตรูไม่รู้การ ปานฉะนี้จอมขวัญจะรันทด 
ทั้งโอรสมารดาน่าสงสาร คงเศร้าซูบโศกปะทะอุระ
ราญ จะกอดกกกุมารอนาถนอน โอ้พ่อลาวแก่น
ท้าวของพ่อเอ๋ย ยามนี้เคยสัพยอกหลอกหลอน ยิ่ง
คิดคิดนิทราให้อาวรณ์ สะท้อนถอนหลับไปในไสยา 
ฯ ๖ ค า ฯ ตระ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๖) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยเสด็จหนีออกจากเมืองพะโค

เพ่ือเตรียมก าลังพลที่เมืองตะเกิง เนื่องจากพระเจ้าป้าและสมิงมราหูหมายมุ่งลอบปลงพระชนม์

พระองค์ เมื่อพระยาน้อยเสด็จมาถึงเมืองตะเกิงแล้ว ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ปรากฏว่าพระยาน้อย

                                                           
* การแสดงละครพันทาง ตัวละครอาจไม่ได้วางตัวให้เหมาะสมกับฐานะ เพราะเน้นการแสดงที่สนุกสนาน ตลกโปกฮา 

และให้ผู้ชมการแสดงเข้าใจเร่ืองราวที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 



  

 
 

๒๘๑ 

ทรงคิดถึงตะละแม่ท้าวและพ่อลาวแก่นท้าว ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติม

อารมณ์อ่อนไหวของพระยาน้อย ด้วยการเสนอให้เห็นว่าพระองค์ทรงคิดถึงพระชายาและพระโอรส

เป็นอย่างมาก พร้อมกับค าพูดที่ทรงอธิบายว่าสาเหตุที่ต้องหนีมาอยู่เมืองตะเกิง เพราะทรงกลัวศัตรูจะ

ลอบปลงพระชนม์ การเพ่ิมเติมอารมณ์ความคิดถึงผนวกกับค าพูดที่แสดงให้เห็นถึงสาเหตุของการคร่ า

ครวญ ท าให้ผู้อ่านผู้ชมยิ่งเกิดอารมณ์สะเทือนใจและเห็นใจพระยาน้อยมากยิ่งขึ้น 

ตารางที่ ๑๑๓ สมิงพระรามแสดงความคิดถึงต่อพระเจ้าราชาธิราช 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 

ร่าย 

๏ แสนรัญจวนครวญคร่ าร าพึง หวลคิดถึงบุ
รินถิ่นฐาน แต่พลัดพรากจากมาไม่ช้านาน จะ
ประมาณมานี้สามปีกลาย มิได้ลืมพระคุณอุ่นเกศา 
เจ้าราชาธิราชผู้ฦๅสาย ถึงมียศเป็นใหญ่ได้สบาย ก็
ไม่วายอาวรณ์ร้อนอุรา ถ้ามาดแม้นชีวีไม่ลี้ลับ จะ
ขอกลับคืนคงไปหงษา ไม่มัวปลื้มลืมคุณกรุณา ทุก
เวลาห่วงหวลรัญจวนใจ ฯ ๖ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๙๙) 

 

ตัวอย่ างข้ างต้น เป็นตอนที่ สมิ งพระรามอยู่ ใน เมือง อังวะ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่เสนอให้เห็นชัดเจนว่าสมิงพระรามแสดงความคิดถึงต่อพระเจ้าราชาธิราช 

แต่สมิงพระรามจะค านึงถึงพระเจ้าราชาธิราชเฉพาะตอนที่พระเจ้ากรุงจีนมาล้อมเมืองอังวะ และสมิง

พระรามกังวลว่ากองทัพจีนจะไปถึงเมืองหงสาวดี หากตนไม่อาสาเป็นตัวแทนฝ่ายพม่าเพ่ือออกต่อสู้

กับนายทหารของจีน ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมบทคร่ าครวญเพ่ือแสดง

ให้เห็นความผูกพันและความจงรักภักดีของสมิงพระรามที่มีต่อพระเจ้าราชาธิราช ด้วยการให้สมิง

พระรามระลึกถึงพระเจ้าราชาธิราช และแสดงความปรารถนาที่จะกลับเมืองหงสาวดีอยู่เสมอ แม้ว่า

ตนเองจะได้เป็นอุปราชและมีความเป็นอยู่ที่ดีในเมืองอังวะแล้วก็ตาม  

๔.อารมณ์ยินดีปรีดา 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอเพียงว่าตัวละครยินดีปรีดา แต่ไม่ได้มี

อากัปกิริยาที่แสดงให้เห็นว่าตัวละครก าลังอยู่ในภาวะอารมณ์ดังกล่าว ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยา



  

 
 

๒๘๒ 

มหินทรศักดิ์ธ ารงจะเพ่ิมเติมให้ตัวละครแสดงอารมณ์ยินดีปรีดาชัดเจน ดังตัวอย่างในตอนที่พระมเหสี

ของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงดีพระทัยที่จะไดเ้สวยดินใจกลางเมืองมอญ ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๑๔ พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงดีพระทัยที่จะได้เสวยดินใจกลางเมืองมอญ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...พระอัครมเหสีก็มีพระทัยชื่นชมได้เสวยดินกลาง
ใจเมืองมอญสมความปรารถนาแล้วก็บรรเทาพระ
โทหฬะลง มีพระทัยยินดียิ่งนัก 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๘๒) 

๏ เมื่อนั้น ฝ่ายองค์พระมเหสี กราบบาท
พระราชสามี ยินดีสมหวังดังพระทัย รับผอบมา
พลันทันที เทวียิ้มแย้มแจ่มใส เปิดฝาผอบกลิ่นกลบ
ไป หอมชื่นในอารมณ์ชมเชย เป็นสุดที่จะงดอดออม 
กลิ่นหอมไม่หายวายระเหย พระนางเหลือที่จะ
ละเลย จึงเสวยก้อนดินด้วยยินดี เสวยเสร็จสมหวัง
ดังใจ อรทัยปลื้มเปรมเกษมศรี ถวายบังคมลาพระ
สามี จรลีไปปรางค์นางทรามชม ฯ ๘ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๓๑๑) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงดี

พระทัย เนื่องจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงน าดินที่เข้าพระทัยผิดว่าเป็นดินใจกลางเมืองมอญมาให้มเหสี

ได้เสวยเพ่ือแก้อาการแพ้พระครรภ์ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าเมื่อพระมเหสีได้เสวยดินแล้ว ก็

ทรงมีพระทัยยินดียิ่งนัก ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมให้เห็นท่าทาง

ประกอบอารมณ์ยินดีปรีดา ตั้งแต่ที่พระมเหสีทรงรับผอบมาจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง พร้อมทั้งทรงยิ้ม

แย้มแจ่มใส จากนั้นทรงเปิดฝาผอบและพบว่าดินมีกลิ่นหอมเย้ายวนใจมาก ซึ่งยิ่งเพ่ิมความยินดีให้กับ

พระนางเมื่อได้เสวยดินดังกล่าว จะเห็นว่าบทละครเพ่ิมเติมให้เห็นท่าทางยินดีของพระมเหสีอย่างเป็น

ล าดับ ท าให้ผู้อ่านผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าถึงอารมณ์ของพระมเหสีได้ว่าทรงดีพระทัยมากเพียงใดที่

ได้เสวยดินใจกลางเมืองมอญสมปรารถนา 

๕.อารมณ์โกรธ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์อาจเสนอให้เห็นอารมณ์โกรธของตัวละคร

ผ่านท่าทางและค าพูดอยู่บ้าง ดังเช่นที่ให้พระยาน้อยทรงแสดงอารมณ์โกรธสมิงมราหู อย่างไรก็ตาม 

การเสนอดังกล่าวปรากฏเป็นส่วนน้อย ฉบับตัวพิมพ์มักจะเสนออารมณ์โกรธของตัวละคร ด้วยการ

บรรยายความเท่านั้น เช่น ตัวละครก าลังโกรธ แต่ไม่ทราบว่ากิริยาอาการโกรธนั้นเป็นอย่างไร แต่บท



  

 
 

๒๘๓ 

ละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอให้ตัวละครได้แสดงอารมณ์โกรธผ่านค าพูดและท่าทาง

มากขึ้น ดังตัวอย่างในตอนที่สมิงพ่อเพชรโมโหที่สมิงนครอินท์บอกกลอุบายให้ฝ่ายพม่ารู้  และตอน

ทีม่ังรายกะยอฉะวาทรงพระโกรธที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องรับสั่งให้ถอยทัพ ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๑๕ สมิงพ่อเพชรโมโหที่สมิงนครอินท์บอกกลอุบายให้ฝ่ายพม่ารู้ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...สมิงพ่อเพชรแลเสนาบดีผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงก็
กลับมาเฝ้าสมเด็จพระเจ้าราชาธิราช กราบทูลดัง
ถ้อยค าสมิงนครอินท์บอกแก่พม่า พม่ากลับไปนั้น
สิ้นทุกประการ 

สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชได้แจ้งดังนั้นก็
ทรงพระโกรธยิ่งนัก จึ่งให้หาตัวสมิงนครอินท์... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๕๗) 

๏ บัดนั้น สมิงพ่อเพ็ชรฟังเหตุผล ก็พากัน
กลับทั่วทุกตัวคน ไปเฝ้าภูวดลทันใด ฯ ๒ ค า ฯ 
เสมอ 

๏ ครั้นถึงจึงทูลมูลกิจ ที่ทรงคิดนุงถุงเกือบ
ยุ่งใหญ่ พม่ารู้ความลับเลี่ยงกลับไป ข้าแค้นใจ
เพราะอ้ายฉิบหายอินทร์ ไม่เกรงราชอาชญาฝ่าพระ
บาท ไว้ฉลาดบอกความภุกามสิ้น คนนอกเจ้าทร
ลักษณ์หนักแผ่นดิน ให้ศัตรูดูหมิ่นประมาทใจ ฯ ๔ 
ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๒๒๒) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่สมิงนครอินท์บอกกลอุบายที่พระเจ้า

ราชาธิราชทรงวางไว้เพ่ือก าจัดพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ให้ขุนนางฝ่ายพม่ารู้ก่อนจะท าสัญญาสงบศึก 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่า หลังจากสมิงนครอินท์ท าลายแผนการก าจัดพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ท าให้

ฝ่ายพม่าถอยทัพกลับออกไปจากสถานที่ที่นัดกันท าสัญญาสงบศึก สมิงพ่อเพชรจึงกลับมาทูลรายงาน

ให้พระเจ้าราชาธิราชทรงทราบ และพระองค์ทรงพระโกรธสมิงนครอินท์เป็นอย่างมาก ขณะที่บท

ละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอว่าสมิงพ่อเพชรก็รู้สึกโกรธสมิงนครอินท์เช่นกัน จึงกลับมา

ทูลรายงานทั้งอารมณ์ฉุนเฉียว และด่าทอสมิงนครอินท์ ซึ่งเป็นการเร้าอารมณ์ให้เห็นว่าในสถานการณ์

ดังกล่าวสมิงนครอินท์ท าผิดพลาดเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งขุนนางมีอายุและใจเย็นอย่างสมิงพ่อเพชรก็

ไม่อาจระงับโทสะได้เช่นกัน 

 

 



  

 
 

๒๘๔ 

ตารางที่ ๑๑๖ มังรายกะยอฉะวาทรงพระโกรธที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องรับสั่งให้ถอยทัพ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...มังรายกะยอฉะวาได้แจ้งในหนังสือแล้วก็มิฟัง 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๑๖) 
๏ ได้ทรงสดับสารอ่านหมด พระทรงยศภิน

โยสโมสร ตรัสว่าเราแค้นจิตต์พระบิดร ชั่งขยาด
ขลาดมอญจนเกินการ ศึกครั้งนี้เราด่วนจวนจะได้ 
มาเตือนให้ถอยทัพกลับสถาน คิดถึงพระบิดรน่า
ร าคาญ คนโบราณขี้ขลาดไม่ปราดเปรียว แม้นการ
ครั้งนี้แคล้วเราแล้วหนอ เป็นไม่ขอคืนกลับมาขับ
เขี้ยว ไม่ยอมสละทิ้งความจริงเจียว จะพิโรธโกรธ
เกรี้ยวก็ตามที จึงตรัสสั่งบรรดาโยธาหาญ เร่งท า
การรบพุ่งเอากรุงศรี ตรัสเสร็จเสด็จจรลี เข้าสู่ที่
ห้องหับพลับพลา ฯ ๘ ค า ฯ ช้า 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๑๒๘) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีรับสั่งให้

พระโอรสมังรายกะยอฉะวายกทัพกลับเมืองอังวะ แต่มังรายกะยอฉะวาเห็นว่าฝ่ายมอญก าลัง

เสียเปรียบเนื่องจากพระเจ้าราชาธิราชประทับอยู่ที่เมืองเมาะตะมะ และไม่ได้ทรงบัญชากองทัพด้วย

พระองค์เอง ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่า แม้ว่าพระเจ้าฝรั่ งมังฆ้องจะทรงส่งหนังสือและมีรับสั่ง

ให้มังรายกะยอฉะวาถอยทัพ แต่มังรายกะยอฉะวาเพียงแต่รับทราบข้อความในหนังสือ และไม่ปฏิบัติ

ตามรับสั่งของพระราชบิดา ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมให้เห็นว่ามังราย

กะยอฉะวาทรงขัดเคืองพระทัยที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีรับสั่งให้ถอนทัพ จึงได้ทรงรับสั่งเชิงต่อว่า

พระราชบิดาว่าเป็น “คนโบราณขี้ขลาด” การเพ่ิมเติมให้เห็นอารมณ์โกรธของมังรายกะยอฉะวาผ่าน

ค าพูดที่รุนแรง จึงแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามังรายกะยอฉะวาเป็นบุคคลที่จริงจังเรื่องการท าสงคราม และ

ยังมีอารมณ์ฉุนเฉียวเอาแต่พระทัยมากอีกด้วย 

๖.อารมณ์ชิงชังรังเกียจ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะไม่พรรณนาอารมณ์ชิงชังรังเกียจของตัว

ละคร แต่จะบรรยายความให้ทราบว่าตัวละครเกลียดชังกัน โดยไม่ได้แสดงท่าทางหรือค าพูด ส่วนบท

ละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะเสนอให้ตัวละครแสดงค าพูดหรือท่าทาง  เพ่ือแสดงให้เห็น



  

 
 

๒๘๕ 

อารมณ์ชิงชังรังเกียจอย่างชัดเจน ดังตัวอย่างจากตารางเปรียบเทียบในตอนที่ พ่อลาวแก่นท้าวทรง

แสดงอารมณ์เกลียดเม้ยมะนิก ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๑๗ พ่อลาวแก่นท้าวทรงแสดงอารมณ์ชิงชังรังเกียจเม้ยมะนิก 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...พ่อลาวแก่นท้าวได้ฟังดังนั้นก็ทรงพระกันแสงร่ า
รักพระมารดา ถ้อยทีถ้อยปรับทุกข์กันทั้งสององค์ 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๗๗) 

๏ เมื่อนั้น พระโอรสฟังเล่าโศกเศร้าศรี เจ็บ
จิตรคิดแค้นแสนทวี น้อยฤๅอีเม้ยมะนิกจุกจิกจริง 
มาลบหลู่ดูหมิ่นพระมารดร ท ายอกย้อนวางใหญ่ใจ
เย่อหยิ่ง ถ้าแม้นกูแก่กล้าอย่าประวิง เตะให้กลิ้งหก
กลางสีข้างโกง ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๒๘๘) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พ่อลาวแก่นท้าวทรงถามตะละแม่ท้าว

ว่าเหตุใดไม่เสด็จเข้าเฝ้าพระราชบิดาบ้าง ตะละแม่ท้าวจึงพรั่งพรูอารมณ์ความรู้สึกอัดอ้ันตันใจให้   

พ่อลาวแก่นท้าวรับรู้ว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงหลงใหลนางเม้ยมะนิก จนไม่สนพระทัยพระองค์ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าตะละแม่ท้าวทรงระบายความอัดอ้ันตันใจให้พ่อลาวแก่นท้าวรับรู้ และ

สองแม่ลูกต่างปรับทุกข์กัน ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมค าพูดของพ่อลาว

แก่นท้าว ดังจะเห็นว่าพ่อลาวแก่นท้าวทรงแสดงอารมณ์ชิงชังรังเกียจ ด้วยการด่าทอเม้ยมะนิกอย่าง

หยาบคาย ซึ่งกระตุ้นอารมณ์ให้รู้สึกว่าพ่อลาวแก่นท้าวทรงเกลียดชังเม้ยมะนิกแทนพระมารดาเป็น

อย่างมาก 

๗.อารมณ์เร่าร้อนใจ 

เรื่องราชาธิราชตัวละครจะแสดงอารมณ์เร่าร้อนใจ จากการที่ตัว

ละครไม่พึงพอใจในเรื่องสงคราม ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ เสนออารมณ์ดังกล่าว แต่บทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมอารมณ์เร่าร้อนใจอันเนื่องมาจากสงคราม ดังตัวอย่างการเพ่ิม

อารมณ์เร่าร้อนพระทัยของพระมหาเทวีเรื่องพระยาน้อยเตรียมทัพอยู่ที่เมืองตะเกิง  และการเพ่ิม

อารมณ์เร่าร้อนใจของมะสันที่อยากรีบโจมตีค่ายพม่าโดยไม่รอทัพหนุน ดังนี้ 

 



  

 
 

๒๘๖ 

ตารางที่ ๑๑๘ อารมณ์เร่าร้อนพระทัยของพระมหาเทวีเร่ืองพระยาน้อยเตรียมทัพอยู่ที่เมืองตะเกิง 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...พระมหาเทวีได้ฟังดังนั้นก็เห็นด้วย จึ่งให้สมิงม
ราหูแต่งหนังสือตามความที่พระนางด าริไว้ แล้วสั่ง
ให้หาตัวนางมุอายลาวเข้ามา... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๐๘) 

๏ เมื่อนั้น นางพระยาร้อนใจดั่งไฟสุม ให้ตึง
ตันอ้ันอ้นเหมือนจนมุม ครั้นจะทุ่มเถียงไปไม่ได้การ 
สั่งสมิงมราหูชายชู้รัก อย่าเยื้องยักจัดแจงคิดแต่ง
สาร ให้เหมาะเจาะหมดจดพจมาน อย่าเนิ่นนาน
อย่างนึกที่ตรึกไว้ ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๔๐) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนหลังจากที่พระมหาเทวีทรงได้รับนิมิต แม้

จะไม่ทรงทราบแน่ชัดว่านิมิตดีหรือร้าย แต่พระองค์ทรงปรารถนาให้สมิงมราหูเร่งไปจับตัวพระยาน้อย 

ซึ่งประทับอยู่เมืองตะเกิงให้ได้ ราชาธิราชตัวพิมพ์เสนอว่าพระมหาเทวีทรงรับฟังค าแนะน าของ    

สมิงมราหู ด้วยการส่งหนังสือไปหาพระยาน้อยเสียก่อน ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ ารงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระมหาเทวีทรงเร่าร้อนพระทัยและอัดอ้ันตันใจเป็นอย่างมากท่ีไม่สามารถ

จับพระยาน้อยได้ทันทีตามพระประสงค์ ก่อนจะมีรับสั่งให้ส่งสารหาพระยาน้อย การเพ่ิมเติมอารมณ์

ดังกล่าว จึงเป็นการเน้นให้เห็นชัดเจนว่าพระมหาเทวีทรงเกลียดชังพระยาน้อยมากเพียงใด 

ตารางที่ ๑๑๙ อารมณ์เร่าร้อนใจของมะสันที่อยากรีบโจมตีค่ายพม่าโดยไม่รอทัพหนุน 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...ถึงเวลากลางคืนกองทัพยังมิทันพร้อม มะสันก็ถือ
ดาบสักมั่นทั้งสองมือแล้ว วิ่งโจนขึ้นไปบนก าแพงไล่
ฟันพม่าตายประมาณห้าร้อยคน 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๔๓) 

๏ บัดนัน้ มะสนัจิตต์หาญชาญชยัศรี คร้ันค่ า
พลบเวลาราตรี อยากเข้าตนีครร้อนฤทัย จ าจะเข้า
เมืองปล้นแต่คนเดียว... 

๏...จับดาบสองมือกรายร าซ้ายขวา ส าแดง 
ฤทธิไกรไคลคลา ตรงมาประตูบรูี ฯ ๒ ค า ฯ รัว 

๏ คร้ันถึงจึงเผ่นโผนโจนก าแพง ไล่ฟนัแทง
พม่าบนหน้าที ่ตลุมบอนรอนรุกคลุกคลี เข้าราวีฟัน
ฟาดปราดเปรียว มะสนัฟนัโยธาตายห้าร้อย... 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๔๓) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่มะสันอาสาพระเจ้าราชาธิราชรบกับ

พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่า ในขณะที่กองทัพยังไม่พร้อม มะสันก็เข้าโจมตี



  

 
 

๒๘๗ 

ทหารพม่าแล้ว ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมให้เห็นสาเหตุที่มะสันเร่ง

โจมตีทัพพม่าไว้ว่า เนื่องมาจากมะสันเร่าร้อนใจ จึงไม่รอทัพเสริมและเข้าโจมตีค่ายพม่าเพียงล าพัง  

จะเห็นว่าการเพ่ิมเติมอารมณ์ดังกล่าวในบทละคร นอกจากจะเห็นตัวละครแสดงอารมณ์แล้ว ยังท าให้

เรื่องราวที่ก าลังด าเนินอยู่สมเหตุสมผลมากยิ่งข้ึน เนื่องจากบทละครระบุสาเหตุของการที่มะสันเร่งเข้า

โจมตีค่ายพม่า แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ได้ระบุไว้ 

๒.๑.๓.๒ การเพิ่มนาฏการเพื่อแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้า 

การแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ เนื่องจาก

ฉบับตัวพิมพ์เน้นเสนอเนื้อความมากกว่าอารมณ์ของตัวละคร แต่ลักษณะดังกล่าวปรากฏในบทละคร

ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ดังตัวอย่างในตอนที่ฉางกายตกใจที่พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

ร้องเรียกให้ช่วยเหลือ ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๒๐ ฉางกายตกใจที่พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องร้องเรียกให้ช่วยเหลือ 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...ครั้นฉางกายเห็นดังนั้นจึ่งพูดกับนายช้างว่า... 
(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๔๑) 

๏ บัดนั้น ฉางกายตกประหม่าหน้าเหมือนผี 
พบพระกาลจะมาผลาญเอาชีวี ชีวิตเราคราวนี้
ถึงบรรไลย จึงพูดกับนายหมอขี่คอช้าง... 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๖๙) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงพลัดหลง

กับกองทัพหลวง เมื่อพระมเหสีทรงพบฉางกาย จึงร้องให้ฉางกายเข้ามาช่วย ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์

ไม่ได้เสนอสีหน้าของฉางกายในตอนที่พระมหาเทวีทรงเรียก ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารงแสดงให้เห็นอาการตกใจ ตกประหม่า และหน้าตาเหมือนผี ซึ่งเป็นการสื่อความและเน้นว่า 

ฉางกายตกใจมากที่ได้พบพระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง เนื่องมาจากฉางกายรู้ดีว่า หากช่วยเหลือ

พระนางแล้ว พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องจะต้องทรงคลางแคลงพระทัย ด้วยอารมณ์หึงหวงจนขาดพระสติ 

และจะท าให้ฉางกายได้รับโทษ ซึ่งสถานการณ์การลงโทษก็เกิดขึ้นจริงตามที่ฉางกายคิดไว้ทุกประการ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมนาฏการด้าน

อารมณ์ความรู้สึก ได้แก่ การเพ่ิมนาฏการเพ่ือแสดงอารมณ์ผ่านอากัปกิริยา และการเพ่ิมนาฏการเพ่ือ



  

 
 

๒๘๘ 

แสดงอารมณ์ผ่านสีหน้า การเพ่ิมเติมดังกล่าว ล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะเฉพาะที่ปรากฏในบทละคร

ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ซึ่งเป็นการปรับให้เหมาะสมส าหรับน าไปใช้แสดงละคร เนื่องจาก

การแสดงละครจะต้องท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมและประทับใจกับการแสดง จึงต้องเสนอให้ตัวละคร

แสดงอารมณ์ออกมาผ่านทั้งอากัปกิริยาและสีหน้าให้ชัดเจนมากท่ีสุด 

๒.๑.๓ การเพิ่มบทสระสรงทรงเครื่อง 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ปรากฏบทพรรณนาเครื่องแต่งกายทั้งเครื่องแต่งกายของ

กษัตริย์และนายทหารคนส าคัญ แต่มักจะให้ความส าคัญกับเครื่องแต่งกายของนายทหารในตอนที่

กษัตริย์ฝ่ายพม่าขอดูตัว เช่น ตอนสมิงนครอินท์แต่งกายเพ่ือไปเข้าเฝ้าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง หรือตอนที่

พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องขอดูตัวสมิงพระราม ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรากฏบท

พรรณนาเครื่องแต่งกายเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ตรงที่บทละครพันทางจะ

เน้นบทพรรณนาเครื่องแต่งกายของตัวละครกษัตริย์และพรรณนาอย่างสม่ าเสมอ การเน้นพรรณนา

เครื่องแต่งกายกษัตริย์ น่าจะเป็นเพราะว่ากษัตริย์ทรงมีเครื่องประดับมากกว่านายทหาร ท าให้เห็น

ความงดงามของเครื่องแต่งกายสอดคล้องกับกระบวนท่าร าที่อ่อนช้อย ดังตัวอย่างการเพ่ิมบทสระสรง

ทรงเครื่องก่อนพระเจ้าราชาธิราชจะทรงยกทัพไปยึดเมืองตะแคง และการเพ่ิมบทสระสรงทรงเครื่อง

ของมังรายกะยอฉะวาก่อนทรงออกรบกับมอญครั้งแรก ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๒๑ บทสระสรงทรงเคร่ืองก่อนพระเจ้าราชาธิราชจะทรงยกทัพไปยึดเมืองตะแคง 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 
 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 

 ๏ เมื่อนั้น เจ้าราชาธิราชเรืองศรี ถึงวันยก
ทัพใหญ่ได้ฤกษดี เสร็จสู่ที่ทรงเครื่องเรืองพราย ฯ 
๒ ค า ฯ เสมอโทน  

๏ สอดสนับเพลาปักหักทองขวาง ทรงภูษา
ส าอางเฉิดฉาย ผ้าทิบห้อยปกกระหนกลาย เกี้ยว
คาดสายเข็มขัดรัดเอวทับ สวมฉลองพระองค์ทรง
เกราะเกร็จ สังวาลเพ็ชรมณีสีสลับ สร้อยนวมสวม
อังสาระย้ายับ ทรงประดับอินทนูพู่สุวรรณ์ สอด
พระธ ารงสวมมงกุฎ  ประดับบุษมณีสดสีสัน
กรรเจียกจรหน่วงเหนี่ยวเกี่ยวพระกรรณ พร้อม
ครบครันเครื่องทรงอลงกรณ์ ฯ ๔ ค า ฯ 



  

 
 

๒๘๙ 

ตารางที่ ๑๒๑ บทสระสรงทรงเคร่ืองก่อนพระเจ้าราชาธิราชจะทรงยกทัพไปยึดเมืองตะแคง (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 

(ไม่ปรากฏ) 

ร่าย 

๏ จับพระแสงโพรงแก้วแสงแวววับ ก้าว
ขยับเยื้องย่างอย่างไกรสร แกว่งพระแสงจ้องจด
บทจร ออกมาเกยกุญชรไม่ช้าที ฯ ๒ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๗๔) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนพระเจ้าราชาธิราชทรงยกทัพมาเพ่ือจะตีเมืองตะแคง 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ปรากฏบทพรรณนาเครื่องแต่งกายของกษัตริย์ก่อนจะเสด็จเคลื่อนทัพ 

ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะใช้บทพรรณนาเครื่องแต่งกาย เพ่ือแสดงภาพให้

เห็นชัดเจนว่าก่อนออกรบกษัตริย์แต่งกายอย่างไร ดังจะเห็นว่าก่อนเคลื่อนทัพไปเมืองตะเกิง พระเจ้า

ราชาธิราชทรงเครื่องอลังการอย่างกษัตริย์ เช่น ทรงสวมสนับเพลาปักด้วยทอง สวมสร้อยเพชร สวม

แหวน สวมมงกุฎ แต่งกายอย่างวิจิตรอลังการ 

ตารางที่ ๑๒๒ บทสระสรงทรงเคร่ืองของมังรายกะยอฉะวาก่อนทรงออกรบกับมอญคร้ังแรก 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

 
 

 
 

(ไม่ปรากฏ) 
 
 

๏ เมื่อนั้น โอรสเจ้าอังวะชาญสมร บังคมลา
ทรงฤทธิ์พระบิดร รับพรภูบาลคลานออกมา ฯ ๒ 
ค า ฯ เสมอโทน 

๏ ทรงเคร่ืองสดสีบริสุทธิ์ อย่างพระราชบุตร
เจ้าพม่า สนับเพลาเงางามอร่ามตา ทรงภูษางาม
อร่ามเรือง ผ้าทิพย์ห้อยเข็มกลัดรัดทรง สวมฉลอง
พระองค์พื้นเหลือง สังวาลเพ็ชร์ลงยาค่าควรเมือง 
ทรงเครื่องประดับเกล้ามุ่น เมาฬีทรงพระมาลา
ระย้าเพ็ชร์ แต่งเสร็จวาวแววแจ่มสี จับพระแสง
เสด็จจรลี ออกยังที่เกยลาหน้าพระลาน ฯ ๖ ค า ฯ 
เสมอ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๑๖-๑๗)  

 



  

 
 

๒๙๐ 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่มังรายกะยอฉะวาทรงเตรียมออกรบกับมอญครั้งแรก 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ปรากฏบทพรรณนาเครื่องแต่งกายของมังรายกะยอฉะวา ขณะที่บทละคร

ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะใช้บทพรรณนาเครื่องแต่งกาย เพ่ือแสดงให้เห็นภาพเครื่องแต่ง

กายอย่างวิจิตรอลังการของพระราชโอรส ดังจะเห็นว่ามังรายกะยอฉะวาทรงสวมฉลองพระองค์สี

เหลือง สวมสร้อยเพชร เกล้าผม ทรงพระมาลาประดับเพชร อาจกล่าวได้ว่าการเพ่ิมเติมบทแต่งกายใน

บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง แสดงให้เห็นความงดงามจากเครื่องแต่งกายอย่างอลังการ

ของกษัตริย์ เพ่ือให้สอดรับกับลีลาการร่ายร าอันอ่อนช้อยของผู้แสดงละครร า 

กล่าวโดยสรุปแล้ว บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรับตัวบทเพ่ือเพ่ิมนาฏการของ

ตัวละคร ๔ ประการ ได้แก่ การเพ่ิมนาฏการของตัวละครในเหตุการณ์สงคราม การเพ่ิมนาฏการแสดง

สภาวะทางร่างกาย การเพ่ิมนาฏการด้านอารมณ์ความรู้สึก และการเพ่ิมบทสระสรงทรงเครื่อง การ

ปรับเปลี่ยนดังกล่าว ล้วนแต่เป็นวิธีการสร้างความงดงามและความประทับใจให้กับการแสดงละคร 

ผ่านท่าทางและอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร โดยเฉพาะการเน้นแสดงท่าทางของตัวละครใน

สถานการณ์สงครามเป็นส าคัญ เช่น การเพ่ิมรายละเอียดการต่อสู้เพื่อให้ตัวละครแสดงฝีมือทางการรบ 

เพ่ิมการแสดงท่าทางของตัวละครทั้งตัวละครหลักและตัวละครประกอบเพ่ือให้ตัวละครมีช่องทาง

แสดงท่าทางร่ายร า หรือแม้แต่การเพ่ิมบทสระสรงทรงเครื่อง ยังเป็นการเพ่ิมเพ่ือให้เอ้ือต่อการแสดง

ท่าร าอันอ่อนช้อยประกอบความงามของเครื่องแต่งกาย  

๒.๒ การปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวละคร 

 บทบาทของตัวละครเป็นองค์ประกอบด้านการแสดงที่ช่วยสร้างความชัดเจนให้แก่ตัวละคร

นั้น ๆ และท าให้เรื่องน่าติดตาม ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ให้ความส าคัญเฉพาะบทบาทของตัวละคร

ส าคัญ เช่น สร้างเม้ยมะนิกให้มีบทบาทในการสร้างความร้าวฉานให้พระเจ้าราชาธิราชทรงเกลียดชัง

ตะละแม่ท้าว แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับตัวละครประกอบ ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารงเสนอให้ตัวละครประกอบมีบทบาทในเรื่องมากขึ้น และตัดบทบาทไม่ส าคัญของตัวละคร

หลักออกไป ดังจะน าเสนอต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ การเพ่ิมบทบาทของตัวละครประกอบ 

๒.๒.๒ การตัดบทบาทที่ไม่ส าคัญของตัวละคร 



  

 
 

๒๙๑ 

๒.๒.๑ การเพิ่มบทบาทของตัวละครประกอบ 

  แม้ว่าตัวละครประกอบจะมีความส าคัญไม่มากนักในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ แต่ตัว

ละครประเภทนี้กลับมีส่วนส าคัญต่อวรรณกรรมการแสดง เนื่องจากตัวละครประกอบท าให้เรื่องสนุก

มากขึ้น หรือเพ่ิมระดับความตื่นเต้นในบางตอน จากการศึกษาพบว่าบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารงเพ่ิมบทบาทให้กับตัวละครประกอบ ดังนี้  

   ๒.๒.๑.๑ อาลักษณ์ 

   ๒.๒.๑.๒ ทหารชั้นผู้น้อย 

   ๒.๒.๑.๓ ตัวละครสัตว์ 

๒.๒.๑.๑ อาลักษณ์ 

   อาลักษณ์เป็นตัวละครที่ไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ เนื่องจาก

กษัตริย์อาจทรงอ่านพระราชสาส์นด้วยพระองค์เอง หรือให้ขุนนางคนใดคนหนึ่งแต่งพระราชสาส์น 

ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอบทบาทและหน้าที่ของอาลักษณ์แยกออกจาก

ตัวละครที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกันเช่นในฉบับตัวพิมพ์อย่างชัดเจน ดังเช่น บทบาทอาลักษณ์ในตอนที่

พระยาน้อยทรงให้เขียนสาส์นไปหาสมิงพระตะบะและสมิงเลิกพร้า และบทบาทอาลักษณ์ในตอนที่ 

มังรายกะยอฉะวาทรงมีรับสั่งให้อาลักษณ์อ่านสาส์นของฝ่ายมอญ ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๒๓ บทบาทอาลักษณ์ในตอนที่พระยาน้อยทรงให้เขียนสาส์นไปหาสมิงพระตะบะและสมิงเลิกพร้า 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
ฝ่ายพระยาน้อย. . .สั่ ง ใ ห้มั งกันจีแต่ ง

หนังสืออ่อนน้อม... 
(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๑๔) 

๏ บัดนั้น มังกันจีบังคมน้อมก้มเกล้า ร่างคัด
จัดค าจดส าเนา แล้วเรียกเหล่าเสมียนมาเขียนพลัน 
ฯ ๒ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น นายเวนเจนหนังสือมือขยัน หยิบ
กระดาษอย่างดีสีเป็นมัน แล้วนั่งบรรจงเขียนไม่
เพี้ยนค า ดูวิจารณ์อ่านสอบระบอบบท ฟังหมดจด
มิได้ขาดพลาดถล า ตรารูปจักรมณีตีประจ า ใส่ซอง
ส าเร็จนั่งฟังบัญชา ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๕๔) 

 



  

 
 

๒๙๒ 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยทรงมีพระประสงค์จะส่งสาส์นไปถึง

สมิงเลิกพร้าซึ่งเป็นเจ้าเมืองเมืองหนึ่งในมอญ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงมี

รับสั่งให้มังกันจีเป็นผู้แต่งสาส์น ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอหน้าที่ของ

อาลักษณ์อย่างชัดเจน ด้วยการให้มังกันจีเป็นผู้สั่งการให้อาลักษณ์เขียนสาส์น นอกจากนี้ ยังเพ่ิมเติม

ภาพในตอนที่อาลักษณ์ก าลังปฏิบัติหน้าที่ ดังจะเห็นว่าตัวละครหยิบกระดาษ และนั่งเขียนสาส์นอย่าง

บรรจง จากนั้นจึงประทับตรา และน าสาส์นใส่ซอง นอกจากอาลักษณ์จะท าหน้าที่เป็นผู้เขียนสาส์น

แล้ว ยังท าหน้าที่เป็นผู้อ่านสาส์นอีกด้วย ดังตัวอย่างบทบาทอาลักษณ์ในตอนที่มังรายกะยอฉะวาทรง

มีรับสั่งให้อาลักษณ์อ่านสาส์นของฝ่ายมอญ ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๒๔ บทบาทอาลักษณ์ในตอนที่มังรายกะยอฉะวาทรงมีรับสั่งให้อาลักษณ์อ่านสาส์นของฝ่ายมอญ 
  ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ฝ่ายพม่าได้หาบแลหนังสือนั้นก็เอาไป
ถวายมังรายกะยอฉะวา มังรายกะยอฉะวาได้ทราบ
ความในหนังสือแล้วก็หวั่นพระทัย... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๙๐) 

๏ เมื่อนั้น มังรายกะยอชวาฟังปราศรัย จึง
สั่งอาลักษณ์พลันทันใด อ่านหนังสือดูให้แจ้งความ 
ฯ ๒ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น พวกอาลักษณ์แจ้งจิตต์ไม่คิดขาม 
ถวายบังคมราบกราบงาม ตรวจดูตามหนังสือมีชื่อ
คน ล้วนสาราพวกพ้องคนกองทัพ หลายฉบับแจ้ง
ความตามนุสนธ์ บอกข่าวคราวร้ายดีตามมีจน 
เลือกค้นดูกว่าสิบห้าใบ พบหนังสือรับสั่งเจ้าหงษา 
ประทับตราของหลวงดวงใหญ่ ฉีกผนึกออกพลัน
ทันใด คลี่สารอ่านไปตามกระทรวง ฯ ๖ ค า ฯ ช้า 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๔) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่มังรายกะยอฉะวาทรงรับทราบข้อความในสาส์น

ลวงที่ฝ่ายมอญท าเป็นอุบายขึ้นมา ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ปรากฏบทบาทของอาลักษณ์ซึ่งท าหน้าที่

อ่านสาส์น ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมบทบาทของอาลักษณ์ ด้วยการ

แสดงให้เห็นหน้าที่และบทบาทในฐานะอาลักษณ์อย่างชัดเจน ตั้งแต่การค้นสาส์น กระทั่งน าสาส์นมา

อ่านให้มังรายกะยอฉะวาทรงรับทราบ 



  

 
 

๒๙๓ 

๒.๒.๑.๒ ทหารชั้นผู้น้อย 

นายทหารชั้นผู้น้อย คือ นายทหารที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นแม่ทัพ หรือนาย

ทัพนายกองน าทหารออกสู้รบ แต่ท าหน้าที่รับใช้เจ้านาย ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ได้ให้ความส าคัญ

กับตัวละครดังกล่าว ขณะที่บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมบทบาทนายทหาร

ชั้นผู้น้อย เช่น นายทหารกองตระเวน นายทหารส่งสาส์น นายทหารล่าม เนื่องจากตัวละครดังกล่าว

ท าให้การด าเนินเรื่องสมเหตุผลมากข้ึน ดังตัวอย่างจากตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้  

ตารางที่ ๑๒๕ บทบาทนายทหารสืบข่าวสงคราม 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...กิตติศัพท์แจ้งเข้าไปถึงสมเด็จพระเจ้าราชาธิราช 
(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๔๔) 

๏ บัดนั้น กองตระเวนรีบมาในป่าใหญ่ ข้าม
ทุ่งตัดทางหว่างต้นไม้ ตรงไปหงษาไม่ช้าที ฯ ๒ ค า 
ฯ เชิด 

๏ ครั้ นถึ งจึ งแสดงแจ้ งกิจจา  แก่มหา
เสนาบดีศรี ว่าเกิดศึกภุกามล่วงลามตี มาย่ ายีรุก
ราษฎร์ต้อนกวาดครัว ตั้งค่ายชายดอนบ้านงอนโต 
ส า เนียงโห่ฉาวฉานสท้านทั่ ว  ชาวประชาหนี
กระฉ่อนซุกซ่อนตัว ด้วยความกลัวไพรีจะบีฑา ฯ ๔ 
ค า ฯ เจรจา 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๘๓) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีรับสั่งให้ทหารยกทัพมา

โจมตีเมืองรายทางของมอญ และพระเจ้าราชาธิราชทรงทราบเรื่องที่เกิดขึ้น ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์

เสนอว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงรับทราบข่าวสงครามด้วยพระองค์เอง  เนื่องจากมีข่าวเข้าไปถึงใน

พระราชวัง ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมให้มีนายทหารกองตระเวนเป็น

ผู้รายงานสถานการณ์สงครามให้เสนาบดีทราบ หลังจากนั้นเสนาบดีจึงน าไปกราบทูลให้พระเจ้า

ราชาธิราชทรงทราบอีกครั้ง  

 

 



  

 
 

๒๙๔ 

ตารางที่ ๑๒๖ บทบาทนายทหารส่งสาส์น 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...ทรงพระราชด าริแล้วแต่งให้ขุนนางพม่าจ าทูล
พระราชสาสน์คุมเครื่องราชบรรณาการมาถวาย
สมเด็จพระเจ้าราชาธิราช สมเด็จพระเจ้าราชาธิราช
จึ่งมีรับสั่งให้อ่าน... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๐๗) 

๏ ...แล้วสั่งนายพหลคนผู้ใหญ่ ถือสารไปถึง
องค์เจ้าหงษา ทูลองค์ทรงฤทธิ์ตามกิจจา แล้ว
กลับมาไวไวให้ได้การ ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น ขุนนางนายค านับรับสาร บังคมลา
เคลื่อนคล้อยถอยคลาน ออกมานอกทวารพลับพลา 
ฯ ๒ ค า ฯ 

๏ ร้องเรียกเหล่าผู้คนขนของ ล้วนนายกอง
แข็งขันกลั่นกล้า พร้อมส าเร็จเสร็จสิ้นลินลา ด่วน
ไคลคลารีบไปดังใจจง ฯ ๒ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๙๗) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีพระราชประสงค์จะ

ขอดูตัวสมิงพระราม พระองค์จึงมีรับสั่งให้ขุนนางน าพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการมาถวาย

พระเจ้าราชาธิราช ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอเฉพาะบทบาทของขุนนางผู้มีหน้าที่น าพระราชสาส์น

และเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้าราชาธิราช ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง

เสนอให้เห็นว่า นอกจากจะมีขุนนางคนหนึ่งเป็นผู้น าคณะผู้ส่งสาส์น ยังมีนายทหารชั้นนายกองท า

หน้าที่ขนสิ่งของตามค าสั่งของขุนนางผู้นั้นด้วย 

ตารางที่ ๑๒๗ บทบาทนายทหารล่าม 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...สมิงอังวะมังศรีคิดขึ้นได้จึ่งให้หาฝรั่งเศสนาย
ก าปั่นมาปรึกษาด้วย นายก าปั่นบอกว่า... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๓๙) 

๏ บัดนั้น มอญผู้รู้เฉลยเคยเป็นล่าม รับค า
สั่งเสร็จสรรพค านับงาม ออกไปตามบัญชาแล้วคลา
ไคล ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๑๘) 
… 

๏ มอญตัวนายปีนป่ายขึ้นก าปั่น เห็นกัปตัน
นั่งที่เก้าอ้ีใหญ่ ฝรั่งเห็นท าทีดีใจ ต่างเข้าใกล้ค านับ
จับมือ แล้วต่างคนยับยั้งนั่งเก้าอ้ี มอญพาทีแจ้ง 



  

 
 

๒๙๕ 

ตารางที่ ๑๒๗ บทบาทนายทหารล่าม (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 ความไปตามซื่อ บัดนี้เจ้าภาราอยากหาฦๅ เร่ืองราว

คือเกิดยุ่งรบพุ่งกัน... 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๑๘) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่สมิงอังวะมังศรีเจ้าเมืองเสี่ยง สั่งให้คนไปตาม

นายก าปั่นเรือชาวฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาท าการค้าขายในมอญ มาเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือเรื่องการรักษา

ความปลอดภัยในเมืองเสี่ยง เนื่องจากสมิงอังวะมังศรีต้องออกไปให้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องดูตัวตามค าเชื้อ

เชิญ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าสมิงอังวะมังศรีเจรจากับนายก าปั่นทันทีที่ได้พบกัน ขณะที่บท

ละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมบทบาทนายทหารชั้นผู้น้อย ซึ่งเป็นนายทหาร “ล่าม” 

ผู้รู้ภาษาฝรั่งออกไปเจรจากับนายก าปั่นก่อนจะพามาเข้าพบสมิงอังวะมังศรี เนื่องจากสมิงอังวะมังศรี

เป็นนายทหารชาวมอญและไม่ปรากฏว่าเคยไปเมืองฝรั่ง จึงไม่น่าจะรู้ภาษาฝรั่ง บทละครจึงเพ่ิมเติมให้

มีนายทหารล่ามออกไปเจรจาแทนสมิงอังวะมังศรี  

๒.๒.๑.๓ ตัวละครสัตว์ 

   ตัวละครสัตว์ที่มีบทบาทในเรื่องราชาธิราช คือช้างพลายประกายมาศซึ่ง

เป็นช้างทรงของพระเจ้าราชาธิราช แม้ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะกล่าวถึงพลายประกายมาศบ่อยครั้ง

ว่าเป็นสัตว์ที่สามารถรับรู้และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ได้ แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า

พลายประกายมาศมีกิริยาอาการคล้ายมนุษย์ ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง

เพ่ิมเติมบทบาทช้างพลายประกายมาศ ด้วยการเสนอให้ช้างพลายประกายมาศแสดงกิริยาท่าทางเช่น

มนุษย์ ดังตัวอย่างในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงมีรับสั่งให้นายช้างน าตะปูไปตอกเท้าช้างพลาย

ประกายมาศ เนื่องจากพระเจ้าราชาธิราชทรงไม่ปรารถนาให้มังรายกะยอฉะวาใช้พลายประกายมาศ

ในการท าสงครามกับพระองค์ ดังนี้ 

 
 
 
 



  

 
 

๒๙๖ 

ตารางที่ ๑๒๘ บทบาทของช้างพลายประกายมาศ 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...ช้างพม่าทั้งปวงนั้นพระองค์มิได้กลัว มาเกรงอยู่
แต่พ่อช้างเดียว จึ่งตรัสสั่งให้ข้าเอาตะปูมาตรึงเท้า
พ่อเสีย บัดนี้ข้ามีจิตสงสารท าพ่อไม่ได้แล้ว... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๒๗) 

๏...ประทานตะปูล้วนใหญ่ยาว มาตอกเท้า
หน้าหลังทั้งสี่ ด้วยครั่นคร้ามพระทัยเกรงไพรี จะ
ขับขี่เจ้าวิ่งออกชิงชัย ประกายมาศแจ้งเร่ืองช าเลือง
ดู นิ่งฟังรู้ภาษาน้ าตาไหล ยกเท้าขึ้นพลันทันใด แล้ว
ยื่นให้เหมือนจะบอกว่าตอกลง ฯ ๑๐ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น ตาควาญช้างหลากจิตต์พิศวง จะ
ตอกตะปูใหญ่ดังใจจง คิดแล้วสงสารสุดจึงหยุดยั้ง 
น้ าตาไหลนองจึงร้องบอก ว่าเราตอกไม่ได้เหมือนใจ
หวัง ด้วยสงสารเหลือล้ าเป็นก าลัง... 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๑๖๗) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงมีรับสั่งให้นายช้างน าตะปู

ไปตอกเท้าช้างพลายประกายมาศซึ่งถูกฝ่ายพม่ากักขังไว้อยู่ เพ่ือไม่ให้มังรายกะยอฉะวาทรงช้างพลาย

ประกายมาศออกมาท าสงครามกับพระองค์ได้ เนื่องจากพลายประกายมาศเป็นช้างที่มีก าลังมหาศาล 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่านายช้างได้สนทนากับพลายประกายมาศอยู่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่

ช้างพลายประกายมาศรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่นายช้างพูด ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ ารงเพ่ิมเติมให้เห็นว่าช้างพลายประกายมาศทั้งเข้าใจ และยังโต้ตอบบทสนทนาของนายช้าง ด้วยการ

แสดงท่าทาง “ยกเท้า” ขึน้มา เพื่อจะให้นายช้างตอกตะปู  

กล่าวสรุปได้ว่า บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมบทบาทตัวละคร

ประกอบ ได้แก่ ตัวละครอาลักษณ์ ตัวละครทหารชั้นผู้น้อย และตัวละครสัตว์  ตัวละครดังกล่าวล้วน

เป็นตัวละครประกอบ ซึ่งไม่มีบทบาทส าคัญในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ แต่มีความส าคัญในบทละคร

ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง เนื่องจากตัวละครประกอบอาจช่วยท าให้เรื่องเศร้าโศก หรือ

สนุกสนานก็ได้ นอกจากนี้ บทบาทของตัวละครดังกล่าว น่าจะช่วยให้นักแสดงหลักได้มีช่วงพัก ก่อนที่

จะแสดงละครในฉากต่อไป 



  

 
 

๒๙๗ 

๒.๒.๒ การตัดบทบาทท่ีไม่ส าคัญของตัวละคร 

พระเจ้าราชาธิราชเป็นตัวละครที่ส าคัญมากที่สุดในเรื่องราชาธิราช แต่ราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์จะให้ความส าคัญกับตัวละครที่แวดล้อมพระเจ้าราชาธิราชด้วยเช่นกัน ท าให้บทบาทใน

บางตอนของพระองค์อาจจะไม่โดดเด่น ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะตัด

บทบาทที่ไม่ส าคัญของตัวละครแวดล้อมพระเจ้าราชาธิราช เพ่ือเน้นบทบาทของพระองค์ให้เด่นชัด

มากยิ่งขึ้น เช่น การตัดบทบาทของมังกันจี การตัดบทบาทเม้ยมะนิก และการตัดบทบาทพระสนมของ

พระเจ้าราชาธิราช ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๒๙ การตัดบทบาทมังกันจี 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
พระยาน้อยได้ทรงฟังดังนั้นจึ่งตรัสตอบว่า

ซึ่งท่านแสดงความให้เราฟังโดยกระแสพุทธภาษิต 
บรรยายหวังจะให้คลายความโศกก็ควรอยู่ แต่เรา
จะได้ร้องไห้เพราะย่อท้อแก่ความตายนั้นหามิได้ 
อันน้ าใจเราเป็นชายชาติทหารมิได้คิดครั่นคร้ามแก่
ความตาย ถ้าสะดุ้งกลัวตายอยู่แล้วที่ไหนจะคิดการ
ใหญ่ท าศึกได้ ซึ่งเราร้องไห้ทั้งนี้ เพราะระลึกถึง
พระคุณของสมเด็จพระราชบิดาที่ทรงพระกรุณา 
ปลูกเลี้ยงเรามาหาที่จะอุปมามิได้...อนึ่งเรามีความ
น้อยใจด้วยสมเด็จพระราชบิดาทรงพระประชวร
หนัก มิได้อยู่งานพยาบาลสนองพระเดชพระคุณ 
มิได้เห็นพระทัยเมื่อจะสวรรคต เพราะสมิงมราหูกับ
พระมหาเทวีเป็นข้าศึกศัตรูคิดร้ายจึ่งได้หนีมา ท า
ให้ขาดประโยชน์หลายประการ เราจึ่งร้องไห้เพราะ
ดังนี้ มังกันจีจึ่งกราบทูลว่า ซึ่งพระองค์ทรงพระ
ด าริจะสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระราชบิดา
นั้นก็เพราะความกตัญญูกตเวทีเป็นมงคลสิริสวัสดิ์
ปรากฏแก่พระองค์อยู่แล้ ว  ถึงมิ ได้อยู่ปฏิบัติ
พยาบาลเมื่อทรงพระประชวรหนักดังนี้ การที่จะ
สนองพระเดชพระคุณอย่าง อ่ืนก็ยั งมีอยู่  ขอ
พระองค์อย่าเพ่อโทมนัสน้อยพระทัยก่อน... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๔๒) 

๏ เมื่อนั้น พระยาน้อยฟังแจ้งแถลงไข ซึ่งท่าน
ร าพรรณปลอบเราขอบใจ เราร้องไห้น้อยจิตรคิด
เสียดาย ด้วยมิได้รักษาพยาบาล เฝ้าอยู่งานปรุงรศ
โอสถถวาย ไม่เห็นพระทัยท่านเมื่อวันวาย จึ่งฟูม
ฟายชลนาโศกาไลย ด้วยเราแค้นเคืองขัดสองศัตตู 
เจ้าป้ากับราหูจึ่งร้องไห้ พระตรัสเสร็จเสด็จเลื่อน
เคลื่อนคลาไคล เข้าสู่ในห้องหับในพลับพลา ฯ ๖ 
ค า ฯ เสมอ 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๑๕-๑๑๖) 



  

 
 

๒๙๘ 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยทรงยกทัพมาประชิดเมืองพะโค แล้วทรง

เศร้าโศกถึงพระเจ้าอู่ เนื่องจากทรงเห็นว่าพระองค์ยังไม่ได้ทดแทนพระคุณพระราชบิดา มังกันจีจึงพูด

ปลอบให้พระยาน้อยคลายเศร้า ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอบทบาทในตอนที่มังกันจีปลอบพระยา

น้อย ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงตัดบทบาทดังกล่าวออกไปเพื่อเน้นบทบาทของ

พระยาน้อยให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความส าคัญของตอนดังกล่าวจะอยู่ที่อารมณ์โศกเศร้าของ

พระยาน้อย การตัดตอนที่ให้มังกันจีปลอบพระยาน้อย ท าให้อารมณ์เศร้าโศกของพระยาน้อยไม่ถูก

ลดทอนความส าคัญจากบทบาทของมังกันจีไป  

ตารางที่ ๑๓๐ การตัดบทบาทเม้ยมะนิก 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...ครั้นสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชแจ้งว่าตะละแมท่า้ว
เสวยยาพิษดับสูญเสียแล้วก็มิได้ทรพระอาลัย...จึ่ง
ตรัสสั่งให้เสนาบดีกระท าเมรุซึ่งจะปลงพระศพตาม
ประเพณีสมควรแก่ศักดิ์พระราชบุตรีหลวง...แต่
พระองค์มิได้เสด็จไปสู่เมรุ ตรัสสั่งให้ตกแต่งตาม
ธรรมเนียม คร้ันถึงวันค ารบก าหนดซึ่งจะถวายเพลิง
นั้น จึ่งตรัสแก่นางปิยราชเทวีอัครมเหสีว่าตะละแม่
ท้าวนี้เราแค้นใจยังมิหาย คิดจะไม่เผาผีแล้ว แต่
เกรงพระวงศานุวงศ์ ขุนนางทั้งปวงจะนินทาได้ ยัง
ตรองมิตกชั่งใจอยู ่

นางปิยราชเทวี อัครมเหสีจึ่ งทูลว่าซึ่ ง
พระองค์จะไม่เสด็จไปพระราชทานเพลิงนั้นมิชอบ 
พระวงศานุวงศ์จะติเตียนได้ อนึ่งคนทั้งปวงจะ
กล่าวโทษข้าพเจ้าว่าท าเสน่ห์เวทมนตร์ให้พระองค์
หลงจนชิงชังตะละแม่ท้าวพระมเหสี เดิม แต่
สิ้นพระชนม์แล้วยังมิเสด็จไปเยือนพระศพ ขอเชิญ
พระองค์เสด็จไปพระราชทานเพลิงเถิด ความนินทา
จึ่งจะไม่มีแก่พระองค์แลข้าพเจ้า สมเด็จพระเจ้า 
ราชาธิราชได้ทรงฟังก็เห็นด้วย พระนางปิยราชเทวี
เพ็ดทูลประการใดก็ย่อมเชื่อฟัง... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๘๓-๒๘๔) 

๏ ฟังเรื่อง พระมิ่งเมือง ไม่รันทดก าสรดศรี 
จึงตรัสว่ากูไซร้ไม่ใยดี มันไม่รักชีวีก็แล้วไป ตรัส
เสร็จเสด็จยุรยาตร จากราชบัลลังก์ทองผ่องใส ทรง
ด าเนินเยื้องย่างจากปรางค์ใน ออกท้องพระโรงไชย
ชัชวาล ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

๏ ลดองค์ลงนั่งบัลลังก์อาศน์ พร้อมอ ามาตย์
เฝ้าแหนแน่นขนาน จึงมีมธุรศพจมาน ตรัสการพอ
งามตามกระทรวง จงกะเกณฑ์ท าเมรุนางตะละ แต่
ตามประเพณีบุตตรีหลวง ดูแต่พอประมาณการทั้ง
ปวง สั่งเสร็จเสด็จเข้าข้างใน ฯ ๔ ค า ฯ เสมอ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๓๐๒) 



  

 
 

๒๙๙ 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่ตะละแม่ท้าวสิ้นพระชนม์ แต่พระเจ้าราชาธิราชมี

พระราชด าริจะไม่เสด็จไปพระราชทานเพลิงพระศพ แต่เม้ยมะนิกกราบทูลให้เสด็จ พระองค์จึงทรง

ยินยอมท าตามค าแนะน าของเม้ยมะนิก เนื่องจากพระองค์ทรงชิงชังตะละแม่ท้าวอยู่แล้ว ราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์เสนอบทบาทในตอนที่เม้ยมะนิกกราบทูลให้พระเจ้าราชาธิราชเสด็จไปพระราชทาน

เพลิงพระศพตะละแม่ท้าว ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงตัดบทบาทดังกล่าวของ

เม้ยมะนิก โดยเสนอเฉพาะตอนพระเจ้าราชาธิราชทรงมีรับสั่งให้เสนาบดีจัดพระราชพิธีพระศพตาม

ศักดิ์ของตะละแม่ท้าว จะเห็นว่าการตัดบทบาทของเม้ยมะนิก แสดงให้เห็นภาพของกษัตริย์ที่น่ายก

ย่อง เนื่องจากพระองค์ทรงลดทิฐิมานะ และรู้จักการให้อภัย 

ตารางที่ ๑๓๑ การตัดบทบาทพระสนมของพระเจ้าราชาธิราช 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ขณะนั้นนางเม้ยซุนเครือ เม้ยสดุ้งมอด
บุตรสาวสมิงชีพรายซึ่งเป็นพระสนมเอกทั้งสองนั้น 
ครั้นรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวมิได้รับเป็นไมตรีแก่พระเจ้า
ฝรั่งมังฆ้องก็เป็นทุกข์ถึงพระบิดา จึ่งเข้ามากอดฝ่า
พระบาทซ้ายขวาสมเด็จพระเจ้าราชาธิราช แล้ว
ร้องไห้ทูลอ้อนวอนว่าบิดาข้าพเจ้าทั้งสองตกอยู่ใน
เงื้อมมือข้าศึกจะร้ายดีประการใดมิได้แจ้ง ขอ
พระองค์จงรับเป็นไมตรีด้วยพระเจ้ามณเฑียรทอง
เถิด จึ่งจะได้สมิงชีพรายบิดาข้าพเจ้าทัง้สองคืนมา... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๗๒) 

 
 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 
 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่สืบเนื่องมาจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงจับตัวสมิงชีพราย

บิดาของนางเม้ยซุนเครือและเม้ยสดุ้งมอดไปได้ พระนางทั้งสองจึงทรงคร่ าครวญอ้อนวอนขอให้    

พระเจ้าราชาธิราชทรงท าสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเพ่ือช่วยชีวิตของบิดา ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์เสนอบทบาทพระสนมในตอนที่ทรงคร่ าครวญ ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ ารงตัดบทบาทพระสนมออกไป เพ่ือไม่แสดงให้เห็นอารมณ์อันอ่อนไหวของพระเจ้าราชาธิราช และ

มุ่งเสนอเฉพาะบทบาทของพระองค์ในฐานะกษัตริย์นักรบเท่านั้น  



  

 
 

๓๐๐ 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรับเปลี่ยนบทบาทของ

ตัวละคร ๒ ประการ ได้แก่ การเพ่ิมบทบาทของตัวละครประกอบ และการตัดบทบาทที่ไม่ส าคัญของ

ตัวละคร การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ส่งผลต่อเรื่องทั้งในด้านความสนุกสนาน และท าให้เรื่องกระชับ

รัดกุมยิง่ขึ้น 

๒.๓ การระบุชื่อตัวละคร  

แม้ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะให้ความส าคัญกับตัวละครมากกว่าฉบับตัวเขียน แต่ตัวละคร

ประกอบอ่ืน ๆ เช่น ทหารชั้นผู้น้อย คนส่งสาส์น ไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึง และมักจะไม่ระบุชื่อให้เห็น

ชัดเจน ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะให้ความส าคัญแก่ตัวละครประเภทนี้มาก

ขึ้น ดังจะเห็นได้จากการระบุชื่อของตัวละครประกอบดังกล่าวให้ชัดเจน เช่น การระบุชื่อขุนนางพม่า

คนหนึ่ง หรือการระบุชื่อนายก าปั่นชาวฝรั่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๑๓๒ การระบุชื่อตัวละคร “มังอะเซยา” ขุนนางที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องให้อยู่รักษาเมืองไทยใหญ่ 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องครั้นตีเมืองไทย
ใหญ่ก็ให้สืบสาวเจ้าเมือง...ภายหลังจึ่งจัดแจงให้  
ขุนนางอยู่รักษา แล้วพระองค์ก็เลิกทัพกลับมายัง
เมืองอังวะ... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๒๑) 

๏ ลดองค์ลงนั่งบัลลังอาศน์ พร้อมอ ามาตย์
เฝ้าแหนอยู่แน่นหนา จึงตรัสสั่งให้มังอะเซยา อยู่
รักษาเมืองไทยใหญ่นี้ อย่าให้ราษฎรร้อนใจได้ จะ
กลับใจเรรวนไม่ควรที่ จักเกิดเป็นศัตรูในบุรี ระวัง
ไว้ให้ดีมีปัญญา ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๘๗) 

 

ตัวอย่างข้างต้น หลังจากที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงตีเมืองไทยใหญ่ได้แล้ว ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์เสนอว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงแต่งตั้ง “ขุนนาง” คนหนึ่งอยู่รักษาเมืองไทยใหญ่ ขณะที่บท

ละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงระบุชื่อขุนนางผู้นั้นอย่างชัดเจนว่า ชื่อ “มังอะเซยา” การที่

ฉบับละครระบุชื่อตัวละครช่วยเอ้ือต่อการแสดงละคร เนื่องจากในการแสดงละครพันทาง นักร้อง

จะต้องขับร้องให้นักแสดงร่ายร าท่าทางเท่านั้น ดังนั้น การที่ตัวละครทุกตัวต้องมีชื่อ ก็เพ่ือให้นักร้อง

เรียกขานชื่อได้ถูกต้อง และท าให้นักแสดงเข้าใจว่าถึงบทที่ตนเองต้องออกแสดงแล้ว  

 



  

 
 

๓๐๑ 

ตารางที่ ๑๓๓ การระบุชื่อตัวละครนายก าปั่นฝรั่ง 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...สมิงอังวะมังศรีคิดขึ้นได้จึ่งให้หาฝรั่งเศสนาย
ก าปั่นมาปรึกษาด้วย... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๓๙) 

๏ บัดนั้น กัปตันตอมตอบความตามภาษา 
ซึ่งการบัดนี้เล่าเจ้าภารา จะให้หาเราไปเป็นไรมี... 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๑๘) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่สมิงอังวะมังศรีเจ้าเมืองเสี่ยง ได้พบนายก าปั่นชาวฝรั่งเศสเพ่ือ

หารือเรื่องการป้องกันตนเองและบ้านเมือง เนื่องจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องมีรับสั่งขอดูตัวสมิงอังวะมังศรี 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ระบุว่านายก าปั่นฝรั่งผู้นั้นชื่ออะไร ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารงระบุชัดเจนว่า ชื่อ “ตอม” เพ่ือให้เอ้ือต่อการแสดงละครโดยเฉพาะ เพราะในการแสดงละคร 

นักร้องจะขับร้องชื่อตัวละครเพื่อให้นักแสดงเข้าใจว่าถึงบทที่ตนเองต้องร่ายร าแล้ว  

 จากการศึกษาการปรับเปลี่ยนด้านตัวละครพบว่าบทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารงปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร ๓ ประการ ได้แก่ การแสดงนาฏการของตัวละคร การปรับเปลี่ยน

บทบาทของตัวละคร และการระบุชื่อตัวละคร การแสดงนาฏการเป็นการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างไปจาก

ฉบับตัวพิมพ์อย่างชัดเจน เนื่องจากบทละครพันทางเพ่ิมนาฏการทั้งด้านร่างกาย และด้านอารมณ์

ความรู้สึก เพ่ือเสนอให้เห็นการแสดงท่าทางของตัวละคร เช่น การเพ่ิมให้ตัวละครได้แสดงท่าทางใน

การรบ ภาพของการฟันแทง ปีนก าแพง ล้มตาย หรือการแสดงอารมณ์อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ 

บทละครยังให้ความส าคัญกับตัวละครประกอบ โดยเฉพาะการเพ่ิมบทให้ตัวละครประกอบช่วยสร้าง

อารมณ์ประทับใจ และความบันเทิงให้กับเรื่อง อีกทั้งยังระบุชื่อเฉพาะให้กับตัวละครเหล่านั้นท าให้

สะดวกต่อการแสดงละคร  

๓.การสร้างฉากและบรรยากาศ 

การแสดงละครพันทางของคณะละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเป็นการแสดงแบบดั้งเดิม 

คือไม่มีการจัดฉากบนเวทีการแสดง บนเวทีจะมีเพียงเตียงตั้งไว้เท่านั้น ท าให้ผู้ชมละครไม่สามารถนึก

ภาพและสัมผัสบรรยากาศตามท้องเรื่องได้ นอกจากจินตนาการตามบทร้องเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บท

ละครจึงต้องเสนอรายละเอียดภาพของฉากและบรรยากาศผ่านบทประพันธ์ให้ชัดเจนมากที่สุด 

ในขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ปรากฏ หรือปรากฏบ้างแต่ไม่ชัดเจนมาก จากการศึกษาพบว่าบท

ละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมฉากและบรรยากาศ ดังนี้ 



  

 
 

๓๐๒ 

 ๓.๑ การเพ่ิมฉาก 

 ๓.๒ การรวบฉาก 

๓.๑ การเพิ่มฉาก 

 ฉากเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับวรรณกรรมการแสดง เพราะช่วยสร้างบรรยากาศและ

ความสมจริงให้กับเรื่อง ลักษณะดังกล่าวแทบไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ แต่พบว่าบทละคร

พันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพิ่มเติมหลายฉาก ดังนี้  

๓.๑.๑ ฉากการลงโทษ 

๓.๑.๒ ฉากสงคราม 

๓.๑.๓ ฉากแสดงความรัก 

๓.๑.๔ ฉากการพระราชพิธีและพิธี 

๓.๑.๕ ฉากเข้าเฝ้ากษัตริย์และเจ้าเมือง 

๓.๑.๖ ฉากตลาดในเมืองตะเกิง 

๓.๑.๗ ฉากพระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงประสูติมังรายกะยอฉะวา 

๓.๑.๘ บรรยากาศความร่วมมือร่วมใจ 

๓.๑.๙ บรรยากาศการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินในเมืองอังวะ  

๓.๑.๑ ฉากการลงโทษ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะเสนอฉากลงโทษบ่อยครั้ง เนื่องจากในสถานการณ์

สงคราม หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้ชนะและผู้มีอ านาจเหนือกว่าย่อมสามารถลงโทษผู้แพ้และ

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ วิธีการที่ฉบับตัวพิมพ์น ามาใช้ คือเล่าเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ไม่เห็นภาพการ

ลงโทษ ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมฉากการลงโทษตามจารีตโบราณ เช่น 

การถ่วงน้ า การเชือดเนื้อ การประหารชีวิต เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๑๓๔ ฉากลงโทษยีก ากองด้วยการจับถ่วงน้ า 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...จึ่งตรัสสั่งให้สมิงอินทชีพเอายีก ากองใส่ถุงไปถ่วง
เสียที่ท่าคล้า... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๗๘)  

๏ บัดนั้น อินทชีพรับสั่งนรังสรรค์ นายทหาร
แวดล้อมเข้าพร้อมกัน ฉุดยีก ากองนั้นรีบออกมา ฯ 
๒ ค า ฯ เชิด 



  

 
 

๓๐๓ 

ตารางที่ ๑๓๔ ฉากลงโทษยีก ากองด้วยการจับถ่วงน้ า (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 ๏ ครั้นถึงซึ่งท่าคล้าหน้าค่ายใหญ่ จับยีก า

กองใส่ในถุงผ้า แล้วผูกรัดมัดซ้อนก้อนศิลา พอได้
ท่าผลักส่งลงน้ าครืน ฯ ๒ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๒๑๖) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นฉากลงโทษในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชมีรับสั่งให้สมิงอินทชีพน า

ตัวยีก ากองเจ้าเมืองทะละไปถ่วงน้ า เนื่องจากยีก ากองคิดแข็งเมืองต่อพระเจ้าราชาธิราช ราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าสมิงอินทชีพน าตัวยีก ากองใส่ถุงไปถ่วงน้ า ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารงแสดงภาพให้เห็นล าดับการจับยีก ากองไปถ่วงน้ า ด้วยการเสนอว่า หลังจากสมิงอินทชีพ

ได้รับค าสั่งให้น าตัวยีก ากองไปถ่วงน้ า เหล่านายทหารล้วนฉุดยีก ากอง และจับยีก ากองใส่ในถุงผ้ารัด

กับก้อนหิน แล้วผลักร่างของยีก ากองลงน้ าไป  

ตารางที่ ๑๓๕ ฉากเชือดเนื้อสมิงมราหู 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
พระยาน้อยจึ่งตรัสสั่งให้กระท าพิธีปฐมกรรม

...เสร็จแล้วพระยาน้อยจึ่งตรัสสั่งทหารให้เอาสมิงม
ราหูไปฆ่า สับให้เนื้อละเอียดมิให้กากลืนแค้น... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๕๒) 

๏ เมื่อนั้น ราชมัญทั้งหลายล้วนนายไพร่ 
ต่างฉวยได้มีดพร้าร่าเข้าไป ล้วนแต่ใจดุร้ายคล้าย
พระกาล จับสมิงมราหูอยู่ใต้เกย ฉุดลากเลยออกมา
ยังหน้าฉาน ผูกรัดมัดยืนง้ าท าประจาน บ้างฉวย
ฉานขวานดาบพร้ายืนร่าร่ า ฯ ๔ ค า ฯ เชิดฉิ่ง 

๏ เข้าถากเนื้อเถือเชือดเลือดไหลแดง โยน
ให้แร้งกาชิมไม่ อ่ิมหน า ค่อยค่อยแล่พอเหมาะ
จ าเพาะค า แล้วโยนซ้ าให้กาพาเอาไป ราหูนิ่วหน้า
เจ็บสาหัส ด้วยต้องมัดมือตีนดิ้นไม่ไหว ร้องอึงถึง
ขนาดจวนขาดใจ เลยบรรลัยล่วงลับยืนหลับตา ฯ 
๔ ค า ฯ โอด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๓๑) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยทรงมีรับสั่งให้ทหารน าตัวสมิงมราหูไป

ประหารชีวิต และสับเนื้อให้ละเอียด ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์บรรยายความรับสั่งของพระยาน้อยที่ให้



  

 
 

๓๐๔ 

น าตัวสมิงมราหูไปประหารและสับเนื้อให้ละเอียด แต่ไม่แสดงภาพตอนสับเนื้อ ขณะที่บทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอให้เห็นภาพว่า เหล่านายทหารมอญฉุดลากสมิงมราหู และหาอาวุธ

เตรียมไว้ จากนั้นจึงเข้าถากเนื้อสมิงมราหูจนเลือดไหลแดง อีกท้ังยังค่อยค่อยแล่เนื้อ แล้วโยนให้กากิน 

ในท้ายทีสุ่ดสมิงมราหูทนความเจ็บปวดไม่ไหว จึงสิ้นใจทั้งที่ยืน จะเห็นว่าบทละครเสนอฉากดังกล่าวไว้

อย่างสยดสยอง เนื่องจากนายทหารแล่เนื้อสมิงมราหู ทั้งที่สมิงมราหูยังมีชีวิตอยู่ ท าให้เห็นภาพของ

ความโหดร้ายทารุณอย่างผิดธรรมชาติ  

ตารางที่ ๑๓๖ การเพิ่มรายละเอียดตอนฉางกายถูกประหารชีวิต 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...พอฉางกายสั่งสอนนายช้างแล้วเพชฌฆาตก็พาตัว
ไปฆ่าเสียตามรับสั่ง... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๔๓) 

๏ พอได้ทีเพ็ชฌฆาตก็ฟาดฉับ คอพับอนาท
เหลือเห็นเนื้อขาว เลือดฉีดปรีดปราดแดงสาดฉาว 
เสร็จเรื่องราวกลับมาไม่ช้าที ฯ ๒ ค าฯ เชิดช้า 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๘๐) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนประหารฉางกายนายช้างของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์ไม่ได้ให้รายละเอียดตอนเพชฌฆาตประหารฉางกาย แต่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารงเสนอภาพตอนฉางกายถูกฟันจนคอพับเห็นแต่เนื้อสีขาว และเลือดแดงสาดพุ่งกระจาย จะ

เห็นว่าบทละครน าเสนอให้เห็นว่าฉางกายถูกประหารชีวิตอย่างโหดร้ายทารุณ   

๓.๑.๒ ฉากสงคราม 

แม้ว่าสงครามเป็นเรื่องส าคัญในเรื่องราชาธิราช แต่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะไม่ให้

รายละเอียดเกี่ยวกับการตระเตรียมก าลังทหารและอาวุธเพ่ือออกสู้รบ อีกทั้งยังไม่ปรากฏฉากความ

วุ่นวายจากสงคราม ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมฉากสงคราม ทั้งก่อนการ

รบ และผลของการท าสงครามอย่างชัดเจน ดังตัวอย่างในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงจัดทัพไปเมือง

นครเพน และตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องมีรับสั่งให้จัดทัพไปหงสาวดีตามค าขอของมังรายกะยอฉะวา 

ดังนี้  

 



  

 
 

๓๐๕ 

ตารางที่ ๑๓๗ พระเจ้าราชาธิราชทรงจัดทัพไปเมืองนครเพน 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...แล้วจึ่งจัดแจงกองทัพจะยกไปตีเมืองนครเพน... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๖๘) 
๏ เมื่อนั้น พระจอมเจ้าธานินปิ่นหงษา 

จัดแจงการส าเร็จเสร็จกิจจา ได้เวลาจะเดินด าเนิน
พล ฯ ๒ ค า ฯ 

ร่าย 

๏ ด้วยโยธาเตรียมตรวจทุกหมวดกอง จัด
ส ารองคั่งคับแลสับสน แต่พอจวนได้ฤกษเบิกกระ
มร จรดลด่วนเลยมาเกยไชย ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๗๕) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงมีรับสั่งให้ขุนนางจัดเตรียมทัพเพ่ือ

จะเสด็จยกไปตีเมืองนครเพน ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของมอญ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระเจ้า

ราชาธิราชทรงให้จัดกองทัพ ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมรายละเอียด

ภายในกองทัพ ท าให้เห็นภาพการตรวจทหาร และจัดก าลังพลส ารอง ก่อนที่พระองค์จะเคลื่อนทัพไป

เมืองนครเพนต่อไป 

ตารางที่ ๑๓๘ พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีรับสั่งให้จัดทัพไปหงสาวดีตามค าทูลขอของมังรายกะยอฉะวา 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...จึ่งสั่งให้เกณฑ์ทัพหัวเมืองขึ้นทั้งปวง ได้คนยี่สิบ
แสน ช้างสองหมื่น ม้าห้าหมื่น สรรพด้วยเครื่อง
ศาสตราวุธทั้งปวง... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๙๕) 

๏ บัดนั้น นันทมิตจิตต์อาจหาญ น้อมค านับ
รับพระราชโองการ แล้วค่อยคลานออกไปเกณฑ์
ไพร่พล ฯ ๒ ค า ฯ เจรจา 

๏ เร่งจัดแจงเตรียมตรวจเป็นหมวดกอง ได้
คนสองร้อยหมื่นพื้นพหล อาวุธจ่ายแจกทั่วถ้วนตัว
คน ล้วนแต่เคยประจญประจัญบาล เกณฑ์ช้างสาม
หมื่นพื้นกล้า พลม้าถึงแสนแน่นขนาน เตรียมไว้ที่ช
ลาหน้าพระลาน เทียบพระคชาธารเกยบวร ฯ ๔ 
ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๔๗-๔๘)   

 



  

 
 

๓๐๖ 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีรับสั่งให้จัดกองทัพเพ่ือเตรียมไป

ตีเมืองหงสาวดีตามค าขอของมังรายกะยอฉะวา ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

ทรงให้เกณฑ์คนจากเมืองขึ้น ได้คนยี่สิบแสน ช้างสองหมื่น ม้าห้าหมื่น ล้วนแล้วไปด้วยอาวุธ ขณะที่

บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว กล่าวคือ พระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องทรงได้ทหารมาทั้งสิ้นสองล้านนาย ช้างสามหมื่น พลม้าหนึ่งแสน และพระองค์ทรงให้คน

เตรียมตรวจนายทหารทุกหมวดกอง จากนั้นจึงแจกจ่ายอาวุธให้ทุกคน จะเห็นว่าบทละครปรับตัวบท 

ด้วยการเสนอให้เห็นภาพของการจัดเตรียมกองทัพอย่างละเอียดลออและชัดเจน 

นอกจากการจัดเตรียมทัพเพ่ือการรบแล้ว ยังปรากฏฉากซึ่งเป็นผลจากการท า

สงคราม คือ ฉากชาวบ้านได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม ชาวบ้านเป็นตัวละครที่ไม่มีความส าคัญใน

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ แต่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

เนื่องจากบทบาทของชาวบ้านช่วยสร้างความสมจริงให้กับฉากสงคราม ดังตัวอย่างในตอนที่ชาวบ้าน

มอญหนีภัยสงคราม และตอนที่ทหารมอญกวาดต้อนเชลย ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๓๙ ฉากชาวบ้านวิ่งหนีแตกตื่น 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
สังขยานายทัพรับสั่งแล้วถวายบังคมลา ยกกองทัพ
มาถึงปลายแดนเมืองหงสาวดีแล้วก็แยกกันออก
เที่ยวจับครอบครัวมอญ...         

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๔๔) 

๏ ฝ่ายพวกมอญหญิงชายปลายแดน บ้างลุก
แล่นแบกกระบุงเมียจูงผัว หอบที่นอนหมอนข้าง
วางกันนัว บ้างเข้าครัวฉวยจวักสากกะเบือ โลดเต้น
เผ่นโผนโจนลงมา เห็นพม่าร้องตวาดกูชาติเสือ 
พม่าตีต้ าอักด้วยกลักเกลือ สากกะเบือหลุดมือวิ่งตื๊อ
ไป ฯ ๔ ค า ฯ เชิด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๘๒) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีรับสั่งให้นายทัพรีบยกทัพมา

โจมตีเมืองรายทางของมอญ เพ่ือไม่ให้มอญตั้งตัวได้ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ปรากฏฉากชาวบ้านใน

ยามสงคราม ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอให้เห็นภาพชุลมุนวุ่นวายจากการ

ที่ชาวบ้านต่างหนีภัยสงคราม  



  

 
 

๓๐๗ 

ตารางที่ ๑๔๐ ฉากทหารมอญกวาดต้อนผู้คนในเมืองตะแคง 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...พระยาเกียรแม่ทัพหลวงแลนายทัพนายกองทั้ง
ปวงเห็นพม่าเลิกทัพกลับไปเมืองอังวะแล้วก็ให้จัด
เสบียงอาหารทรัพย์สิ่งของ แล้วกวาดเอาครอบครัว
ชาวเมืองตะแคงทั้งปวงลงมาถวายสมเด็จพระเจ้า
ราชาธิราช... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๙๑) 

๏ เมื่อนั้น พระยาเกียนเอิบอ่ิมออกยิ้มหัว 
ตรัสสั่งทหารมอญออกต้อนครัว กวาดให้ทั่วอย่าทิ้ง
ทั้งหญิงชาย จัดคนคุมพม่าล่วงหน้าไป ดูอย่าให้
หลบลี้หลีกหนีหาย แล้วสั่งให้เตรียมคนพลนิกาย 
จะเคลื่อนคลายกองทัพกลับกรุงไกร ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น นายทัพรับสั่งไม่ยั้งได้ ถวายบังคม
ลาคลาไคล รีบออกไปจัดสรรตามบัญชา ฯ ๒ ค า ฯ 
เชิด 

๏ เที่ยวป่าวร้องครอบครัวทั่วไป รับสั่งให้
ต้อนลงไปหงษา จงเร่งเก็บข้าวของเงินทองมา แม้น
ใครขัดอาญาแล้วฆ่าตาย ฯ ๒ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น พวกชาวเมืองประหวั่นขวัญหาย 
เกรงมอญจะฆ่าชีวาวาย ทั้งหญิงชายเก็บของร้องไห้
โฮ ฯ ๒ ค า ฯ ทยอย 

ร่าย 

๏ บ้างก็จัดหาบคอนไม่นอนใจ เก็บของใส่
สาแหรกแบกกระโล่ พวกผู้ชายตะพายย่ามโตโต 
ผู้หญิงเก็บถ้วยโถใส่กะทาย พวกผู้ดีมีทรัพย์นับถัง
ตวง เป็นห่วงหวงเงินทองของทั้งหลาย ทั้งเรือกสวน
ไร่นาน่าเสียดาย ฟูมฟายชลนัยร้องไห้ดัง ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๙-๓๐) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาเกียรพระราชโอรสในพระเจ้าราชาธิราช ทรงท า

สงครามชนะมังรายกะยอฉะวา พระองค์จึงทรงมีรับสั่งให้กวาดต้อนเสบียงและผู้คนมายังเมืองหงสาวดี 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอเรื่องกวาดเสบียงและกวาดต้อนครอบครัวมอญอย่างเป็นล าดับ ขณะที่

บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมฉากชาวบ้านในเมืองตะแคงในตอนที่ถูกทหารมอญ

เร่งให้ไปเก็บข้าวของเงินทอง ดังจะเห็นว่าชาวบ้านล้วนร้องไห้ระงม ผู้ชายตะพายย่าม ผู้หญิงเก็บถ้วย

โถใส่กะทาย และแสดงให้เห็นท่าทางของชาวบ้านที่เสียดายทรัพย์สิน ที่นา และข้าวของทั้งหลาย 



  

 
 

๓๐๘ 

๓.๑.๓ ฉากแสดงความรัก 

บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมฉากแสดงความรักบางฉาก ซึ่ง

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ได้ให้ความส าคัญ เช่น ฉากแสดงความรักระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับ

ตะละเจ้าเปฟ้า และฉากแสดงความรักระหว่างสมิงพระรามกับพระราชธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ดัง

ตัวอย่างจากตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๑๔๑ ฉากแสดงความรักระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับตะละเจ้าเปฟ้า 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...พอมังก ามุนีป่วยเป็นปัจจุบันโรคถึงแก่พิราลัย 
อ ามาตย์มะสะมอญก็คุมเอาตะละเจ้าเปฟ้ากับช้าง
ม้าผู้คนมาถวายสมเด็จพระเจ้าราชาธิราช สมเด็จ
พระเจ้าราชาธิราชก็เอาตะละเจ้าเปฟ้าไว้เป็น
บริจาริกา... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๒๑) 

ร้องร า 

๏ ทอดพระเนตรตละเจ้าเปฟ้า ดูก็น่าเชยชิด
พิสมัย งามจริตเอวองค์ทรงวิไลย น่าจะใคร่แนบ
สนิทนิทรา ถึงเป็นหม้ายก็ยังก าลังรุ่น เชื้อสกุล
ปรากฏทั้งยศถา ด้วยเป็นวงษ์กษัตริย์ขัติยา ควร
เป็นบริจาสนมใน ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๐๔) 

๏ ด าริห์พลางทางสั่งเสนา คุมครอบครัว
พม่าน้อยใหญ่ ตรัสเสร็จลีลาคลาไคล เข้าในห้องหับ
พลับพลา ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

๏ ลดองค์ลงนั่งบัลลังก์อาศน์ ภูวนารถนึกรัก
หนักหนา ในองค์ตละเจ้าเปฟ้า เสน่หาปั่นป่วนยวน
ยี จึงตรัสสั่งสาวใช้ออกไปหา ตละเจ้าเปฟ้ามาในที่ 
ช่วยจัดแจงแต่งองค์ให้จงดี น าเข้ามาในนี้จงเร็วไว ฯ 
๔ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น ก านัลนางผู้มีอัชฌาไศรย รับสั่งใส่
เกศาคลาไคล ออกไปข้างน่าไม่ช้าที ฯ ๒ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๐๕) 

๏ บัดนั้น เจ้าราชาธิราชเรืองศรี เห็นองค์
เจ้าเปฟ้านารี พระยิ่งมีก าหนัดกลุ้มหัศไทย แกล้ง
ชม้ายชายเนตรสบเนตรนาง ทั้งสองข้างมีจิตต์ 

  



  

 
 

๓๐๙ 

ตารางที่ ๑๔๑ ฉากแสดงความรักระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกับตะละเจ้าเปฟ้า (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

 พิสมัย พระเห็นได้ท่วงทีไม่มีใคร จึงปราไสเล้าโลม
โฉมยง ฯ ๔ ค าฯ 

ชาตร ี

๏ แสนสวาสดิ์ เจ้าเชื้อชาติตระกูลประยูร
หงส์ เป็นธิดากษัตริย์ขัติยวงษ์ เราคิดจงใจรักศักดิ์
ตระกูล จะถนอมเป็นจอมสนมนาฏ มิให้ขาดศักดิ์ภุ
กามทรามสูญ จะปรากฏยศประยูร บริบูรณ์สมบัติ 
ไม่ขัดเคือง เรามิตรจิตต์ตะมิตรใจตอบ ให้ประจักษ์
อย่ายักเยื้อง ทางช าเลืองดูนางไม่วางตา ฯ ๖ ค า ฯ 

๏ ทรงเดช ซึ่งงดโทษโปรดเกษเกศา เป็น
ชะเลยกองทัพจับมา ทรงพระกรุณาโปรดปราน 
ควรจะชุบเลี้ยงเพียงโขลนจ่า ทรงเมตตายิ่งอย่างไม่ 
ล้างผลาญ ชีวิตไซ้อยู่ใต้บทมาล โปรดประทานชีวา
ไม่ฆ่าฟัน ซึ่งจะทรงชุบเลี้ยงไว้เคียงบาท ก็เป็นวาศ
นากระหม่อมฉัน พระคุณหาสิ่งเปรียบไม่เทียมทัน 
ขอถวายชีวันจนวางวาย ฯ ๖ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๐๖) 

โอ้โลม 

๏ น้องแก้วพี่  ช่างพาทีหวานหูไม่รู้หาย 
พลางเลื่อนลงจากอาศน์นาดกราย เข้าจูงกรโฉม
ฉายขึ้นแท่นทอง สวมสอดกอดรัดสัมพัสชิด จุมพิต
เชยชมภิรมย์สอง ต้องเต้าประทุมอุ้มประคอง นาง
ปัดป้องอายเอินเขินใจ ต่างองค์ภิรมย์เรียงเอียงแอบ 
ทั้งสองแนบสนิทพิสมัย ยิ่งแสนเสน่หาอาไลย ทั้ง
สองไสยาเรียงเคียงกัน ฯ ๖ ค า ฯ โลมตระ 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๐๔-๑๐๗) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่สืบเนื่องมาจากทหารของพระเจ้าราชาธิราชจับตัวราช

บุตรเขยและพระราชธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องมาได้ พระเจ้าราชาธิราชจึงแต่งตั้งให้ตะละเจ้าเปฟ้า



  

 
 

๓๑๐ 

เป็นบาทบริจาริกา ส่วนราชบุตรเขยนั้นล้มป่วยสิ้นพระชนม์ระหว่างทางก่อนถึงเมืองหงสาวดี 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงแต่งตั้งให้ตะละเจ้าเปฟ้าเป็นบาทบริจาริกา 

ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมฉากแสดงความรัก เสนอตั้งแต่ตอนที่พระเจ้า

ราชาธิราชทรงให้คนไปตามตะละเจ้าเปฟ้ามา จนได้เห็นหน้านางแล้วเกิดความรัก จึงพยายามพูดจา

เกี้ยวหว่านล้อม ส่วนทางตะละเจ้าเปฟ้าก็แสดงท่าทางเขินอายพูดจาโต้ตอบพระเจ้าราชาธิราช จนทั้ง

สองได้ครองรักร่วมกัน 

ตารางที่ ๑๔๒ ฉากแสดงความรักระหว่างสมิงพระรามกับพระราชธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...อภิเษกพระราชธิดากับเจ้าสมิงพระรามเป็นมหา
อุปราช...ครั้นอยู่มาประมาณสามเดือนพระราชธิดา
พระเจ้ามณเฑียรทองก็ทรงพระครรภ์... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๖๔) 
 

๏ ...นั่งใกล้เคียงองค์พระอุปราช ขยับลง
จากอาศน์จะหน่ายหนี อุปราชสมถวิลยินดี เห็นได้
ทีฉวยกรวอนร าพรรณ ฯ ๔ ค า ฯ โอ้โลม 

๏ แสนสวาสดิ์ บิตุราชโปรดปรานประทาน
ฉัน จะให้เราทั้งสองอยู่ครองกัน อย่างไรนั่นจะไป
ข้างไหนนาง ฤๅทรงน้อยพระทัยมิได้รัก ไม่สมศักดิ์
เจ้าน้องจึงหมองหมาง เห็นพี่คนทนทุกข์คุกตะราง 
จึงระคางระคายไม่หมายครอง เป็นบุญแล้วแก้วตา
อย่าฉงน ด้วยกุศลปางหลังเราทั้งสอง จงได้พบสบ
สมอารมณ์ปอง ไม่ควรน้องจะมาอาวรณ์ เสียแรงพี่
จงหวังตั้งจิตต์ ฝากชีวิตมอบกายสายสมร ตรัส
พลางทางขยับจับพระกร จูงขึ้นปัจฐรณ์แท่นบรรธม 
ฯ ๘ ค า ฯ 

๏ ทรงศักดิ์ ถ้าแม้นรักยาวยืนอย่าขืนข่ม 
ขอให้ยับยั้งตั้งอารมณ์ จะบังคมทูลถามด้วยขามใจ 
โปรดปรานน้องจริงจังเหมือนอย่างตรัส ฤๅว่าขัด
บิดาข้ามิได้  แกล้งโลมน้องปลงหลงอาลัย สม
พระทัยทรงเดชเจตนา ก็จะคิดแหนงหน่ายวาย
สวาสดิ์ แรมนิราศกลับลงไปหงษา จะทิ้งน้องว้าเหว่
อยู่เอกาเสวยชลนาไม่วายวัน ฯ ๖ ค า ฯ โอ้ชาตรี 

๏ สุดที่รัก ใช่พี่จักโหยกเหยกกล่าวเสกสัน 
พี่รักเจ้าเทียมเท่ากับชีวัน จึงได้ขันอาสาออกราวี ไม่
เจียมตัวกลัวม้วยด้วยมานะ เพราะรักพระธิดา 



  

 
 

๓๑๑ 

ตารางที่ ๑๔๒ ฉากแสดงความรักระหว่างสมิงพระรามกับพระราชธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 มารศรี จนปราบศึกมีชัยกับไพรี สมคิดที่รักน้อง

ปองนิยม ความจริงสุจริตไม่คิดจาก จะขอฝากชีวิต
สนิทสนม จนวันตายมิได้วายสวาสดิ์ชม วางอารมณ์
เถิดน้องอย่าหมองนวล ตรัสพลางกางกรประคอง
กอด สวมสอดอิงแอบแนบสงวน สมถวิลยินดียียวน 
ตรัสเชิญชวนแนบสนิทนิทรา ฯ ๘ ค า ฯ โลม 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๙๗-๒๙๘) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่สมิงพระรามอภิเษกกับพระธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่า หลังจากสมิงพระรามอภิเษกกับพระธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องแล้ว 

สามเดือนหลังจากนั้นพระราชธิดาก็ทรงพระครรภ์ ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง

เพ่ิมฉากในตอนที่ตัวละครแสดงความรักต่อกัน ด้วยการแสดงล าดับภาพตั้งแต่สมิงพระรามพูดจาเกี้ยว

พระราชธิดา และพระราชธิดาทรงแสดงท่าทางเขินอาย แสดงจริตของสตรี พูดจาตัดพ้อโต้ตอบสมิง

พระราม จนกระท่ังทั้งสองได้ครองรักร่วมกันที่สุด 

๓.๑.๔ ฉากพระราชพิธีและพิธี 

ฉากพระราชพิธีและพิธีเป็นฉากส าคัญในบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

เนื่องจากเป็นฉากสวยงามและช่วยเพ่ิมความยิ่งใหญ่อลังการให้การแสดง ขณะที่ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์จะบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างเป็นล าดับเท่านั้น จากการศึกษาพบว่าบทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพิ่มเติมฉากพระราชพิธี ดังนี้ 

๓.๑.๔.๑ พิธีปฐมกรรม 

๓.๑.๔.๒ พระราชพิธีสมโภชเดือนและข้ึนพระอู่ 

๓.๑.๔.๓ งานพระบรมศพ 

๓.๑.๔.๔ พระราชพธิีแต่งตั้งอุปราช 

๓.๑.๔.๕ พิธีสมโภชศาสนสถาน  



  

 
 

๓๑๒ 

๓.๑.๔.๑ พิธีปฐมกรรม 

พิธีปฐมกรรมเป็นพิธีส าคัญที่ช่วยประกาศชัยชนะในการสงคราม มีขั้นตอน

คือ กษัตริย์จะเสด็จขึ้นบนเกย และรินน้ าช าระพระบาทให้รดลงต้องศีรษะของศัตรู พิธีดังกล่าวปรากฏ

ทั้งในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ และบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง แต่บทละครจะเสนอ

ล าดับขั้นตอนของพิธีได้ละเอียดมากกว่าฉบับตัวพิมพ์ เช่น พิธีปฐมกรรมมังรายกะยอฉะวา ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๔๓ พิธปีฐมกรรมมังรายกะยอฉะวา 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชก็เสด็จขึ้นสู่เกย 
ทรงเหยียบเหนือหน้าฆ้องชัยมหาฤกษ์ล้างพระบาท
ลงไป พอน้ าช าระพระบาทตกลงถูกมังรายกะยอฉะ
วา มังรายกะยอฉะวาก็สิ้นพระชนม์ ในขณะนั้นฝ่าย
พราหมณ์ปโรหิตทั้งปวงก็ถวายอาเศียรพาทน้ ากรด
น้ าสังข์เสร็จแล้วก็เสด็จพระราชด าเนินขึ้นยังราชา
อาสน์ ณ ภายใต้มหาเศวตฉัตรอันประเสริฐพร้อม
ด้วยเสนาพฤฒามาตย์ราชปโรหิตทั้งปวง 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๓๖) 

๏ คุมองค์เจ้าพม่านั้นมาไว้ แทบภายใต้เกย
น่าพลับพลาศรี เครื่องประโคมส ารองฆ้องเภรี 
ทหารสี่ด้านพร้อมตั้งล้อมวง ที่บูชาอารักษ์พระหลัก
เมืองจัดแต่งเครื่องสังเวยเคยประสงค์ พร้อมด้วย
ราชวัตรปักธง เตรียมคอยท่าองค์พระภูมี ฯ ๔ ค า ฯ 
เจรจา 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๑๙๓) 

๏ เมื่อนั้น เจ้าราชาธิราชเรืองศรี จะเสด็จไป
กิจการพิทธี เข้าสู่ที่สรงชลสุคนธ์ธาร ฯ ๒ ค า ฯ ลง
สรงมอญ 

... 
๏ กุมพระแสงจ าหลักฝังเพ็ชร ด่วนเสด็จจร

จรัลผันผาย ออกจากฉากสุวรรณพรรณราย ค่อย
นาถกรายมาที่พิธีการ ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

๏ ครั้นถึงจึงประทับยืนอยู่ พร้อมราชมานู
นั่ งขนาน กับทั้ งด้วยโหราพฤฒาจารย์  คอย
ประมาณฤกษ์พาถ้วนนาฑี ได้ฤกษ์ตามต าราไม่ช้า
เฉย เชิญเสด็จขึ้นเกยสุวรรณศรี เสียงสังข์แตรแซ่
ซ้องฆ้องกลองตี ฤกษ์พิธีต้องยามตามต ารา เสด็จ
เหยียบเหนือฆ้องทองส าฤทธิ์ ประโรหิตเรียงรายเข้า
ซ้ายขวา สรงพระบาทด้วยชลสุคนธา ราดรดวาริน
โรยโปรยปรอย ฯ ๖ ค า ฯ สาธุการ  

 



  

 
 

๓๑๓ 

ตารางที่ ๑๔๓ พิธีปฐมกรรมมังรายกะยอฉะวา (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

 มหาไชย 

๏ เมื่อนั้น มังรายกะยอชวานั่งหน้าจ๋อย แต่
พอวารินรดหยดย้อย ต้องเศียรหน่อยหนึ่งนิดคิด
เสียดาย พระเนตรหลับหับโอษฐ์โกรธเต็มกลั้น ก็อัด
อ้ันอารมณ์ให้ลมหาย สิ้นลมปัสสาวาตธาตุกระจาย 
ก็วางวายชีวิตปลดปลิดลง ฯ ๔ ค า ฯ โอด 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๑๙๔-๑๙๕) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นพิธีปฐมกรรมมังรายกะยอฉะวา เนื่องจากพระเจ้า

ราชาธิราชทรงจับตัวมังรายกะยอฉะวาได้ แต่มังรายกะยอฉะวาไม่ยอมสวามิภักดิ์ พระองค์จึงมีรับสั่ง

ให้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์และบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงล้วนเสนอ

ฉากพิธีปฐมกรรม แต่บทละครแสดงให้เห็นขั้นตอนของพิธีปฐมกรรมอย่างละเอียดลออ ตั้งแต่การคุม

ตัวมังรายกะยอฉะวาไว้ใต้เกย และจัดเตรียมเครื่องประโคมและเครื่องสังเวยไว้พร้อม นอกจากนี้    

บทละครพันทางยังเพ่ิมเติมให้เห็นภาพตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงสรงน้ าเพ่ือช าระร่างกายให้สะอาด 

ก่อนกระท าพิธีส าคัญ จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนภายในพิธี คือ เมื่อได้ฤกษ์อันสมควร พระเจ้าราชาธิราช

จะเสด็จขึ้นบนเกย พร้อมมีดนตรีบรรเลงประกอบพิธีปฐมกรรม พระองค์จะทรงเหยียบเหนือฆ้องชัย 

และเหล่าปุโรหิตจะสรงพระบาท เมื่อน้ าช าระพระบาทถูกพระเศียรของมังรายกะยอฉะวาแล้ว ในเวลา

ต่อมามังรายกะยอฉะวาก็สิ้นพระชนม์ 

๓.๑.๔.๒ พระราชพิธีสมโภชเดือนและข้ึนพระอู่ 

พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ เป็นพระราชพิธีเกี่ยวกับการประสูติ

ของพระราชโอรสและพระราชธิดาของกษัตริย์ พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อประสูติ คือเริ่ม

จากพระราชพิธีสมโภชรับขวัญ กษัตริย์จะทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศา ต่อจากนั้นเป็นพระราช

พิธีสมโภช ๓ วัน และเมื่อครบเดือน โหรจะถวายพระฤกษ์ ค านวณดวงชะตาเพ่ือจะได้พระราชทาน

พระนาม และจะอัญเชิญพระราชโอรสพระราชธิดาขึ้นพระอู่บรรทมในเปล (ชัยญะ หินอ่อน, ๒๕๔๙: 

๙) จากการศึกษาพบว่าทั้งราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์และบทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ ารงเสนอฉากพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ ดังตัวอย่างจากตารางเปรียบเทียบในฉากพระ



  

 
 

๓๑๔ 

ราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่มังรายกะยอฉะวา และฉากพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่

พระโอรสของสมิงพระราม ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๔๔ ฉากพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่มังรายกะยอฉะวา 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...อยู่มาประมาณเดือนหนึ่งพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องก็
โปรดให้กระท ามงคลโสกันต์พระเกศเพลิงเฉลิมพระ
ขวัญ... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๘๔) 

๏ เมื่ อนั้ น  พระจอมเจ้ าภุกามงามยศ 
พระโอรสครบเดือนไม่เคลื่อนคลา ถึงวันปลงเกษา
เพลิงกุมาร ลงจากอาศน์เสด็จจรจรัล พร้อมก านัล
นางงามตามขนาน เชิญเครื่องตามเสด็จภูบาล บท
มาลย์มาปรางค์นางพระยา ฯ ๔ ค า ฯ เพลง 

๏ ครั้นถึงจึงขึ้นบนปราสาท เห็นพรักพร้อม
อ ามาตย์วงษา และพวกปุโรหิตโหรา เตรียมมา
พร้อมพรักพนักงาน ลดองค์ลงนั่งบัลลังก์อาสน์ จึง
ประภาศด ารัสตรัสบรรหาร แก่เหล่าพวกเสนา
พฤฒาจารย์ ให้ปลงเกษกุมารถึงฤกษดี ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น ขุนนางบังคมก้มเกษี รับพระ
บัญชาเจ้าธานี มาท าตามหน้าที่พนักงาน ฯ ๒ ค า ฯ 
เจรจา 

๏ แล้วสมโภชทรงยศโอรสราช ทั้งพิณพาทย์
สังข์แตรแซ่ประสาน พร้อมวงษาพวกข้าราชการ 
เวียนเทียนพระกุมารสมโภชเดือน ฯ ๒ ค า ฯ เวียน
เทียน 

๏ เมื่อนั้น เจ้าอังวะยินดีไม่มีเหมือน เห็นขุน
นางพหลพลเรือน กล่นเกลื่อนมาสมโภชโปรดปราน 
เลื่อนลงจากอาศน์ยาตรา ผูกกรโอรสายอดสงสาร 
ทอดพระเนตรพิศดูพระกุมาร... 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๓๑๔) 

 

ตัวอย่างข้างต้น ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอพระราชพิธีเมื่อแรกประสูติ  

มังรายกะยอฉะวา พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องโปรดให้กระท าพิธีปลงพระเกศเพ่ือรับขวัญพระราชกุมารเท่านั้น 

ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมให้เห็นบรรยากาศในพระราชพิธีสมโภช   



  

 
 

๓๑๕ 

พระราชโอรส ด้วยการน าเสนอว่ามีดนตรีบรรเลงประกอบอย่างยิ่งใหญ่ และให้ทั้งเชื้อพระวงศ์และขุน

นางเวียนเทียนสมโภชมังรายกะยอฉะวา 

ตารางที่ ๑๔๕ ฉากพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระโอรสของสมิงพระราม 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
ครั้นอยู่มาประมาณสามเดือนพระราช

ธิดาพระเจ้ามณเฑียรทองก็ทรงพระครรภ์ถ้วนทศ
มาสแล้วก็ประสูติพระราชโอรส พระเจ้ามณเฑียร
ทองได้ทราบก็มีพระทัยเสน่หายิ่งนัก เสด็จไปรับ
พระราชนัดดาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ แล้ว
พระราชทานเครื่องประดับทั้งปวงส าหรับพระราช
กุมารโดยขนาดลูกหลวงเอก 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๖๔) 

๏ เมื่อนั้น พระเจ้ามณเฑียรทองผ่องใส จะ
สมโภชน์นั ดดายา ใจ  พนักงานน้อยใหญ่มา
เตรียมการ ทั้งโหรพราหมณ์พร้อมพรั่งรับสั่งโปรด 
จงจัดแจงสมโภชน์พระเจ้าหลาน  ให้อยู่เย็นเป็นสุข
ส าราญ ปลงเกษเพลิงกุมารตามกิจจา ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น พนักงานบังคมก้มเกศา พร้อม
ด้วยชีพราหมณ์โหรา ก็ท าตามเคยมาแบบโบราณ ฯ 
๒ ค า ฯ มหาไชย 

๏ ครั้นปลงเกษสรงน้ าส าเร็จ พร้อมเสร็จนั่ง
เรียงเคียงขนาน พร้อมชีพราหมณ์โหราพฤฒาจารย์ 
เวียนเทียนพระกุมารพร้อมเพรียง ฯ ๒ ค า ฯ เวียน
เทียน 

๏ พราหมณ์รับเสด็จลงทรงพระอู่ ท่านตัว
ครูโห่ขานประสานเสียง ฟังแสนเสนาะเพราะ
ส าเนียง ตามอย่างเยี่ยงโบราณประเพณี ฯ ๒ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๓๐๒) 

 

ตัวอย่างข้างต้น ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอพระราชพิธี เมื่อแรกประสูติ

พระโอรสของสมิงพระรามว่า “พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องพระราชทานเครื่องประดับทั้งปวงส าหรับพระราช

กุมาร” ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมฉากพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้น

พระอู่อย่างละเอียดลออ โดยแสดงภาพตั้งแต่การปลงพระเกศา สรงน้ า จากนั้นพราหมณ์และ

โหราจารย์จะกระท าพิธีเวียนเทียน และน าพระโอรสเสด็จลงพระอู่บรรทม พร้อมบรรเลงเพลง

ประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่ 



  

 
 

๓๑๖ 

๓.๑.๔.๓ งานพระบรมศพ 

ฉากงานพระบรมศพปรากฏทั้งในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์และบทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง แต่ฉบับบทละครจะเสนอฉากพระราชพิธีดังกล่าวอย่างเป็นขั้นตอน

มากกว่าฉบับตัวพิมพ์ ดังตัวอย่างฉากงานพระบรมศพพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๔๖ ฉากงานพระบรมศพพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 
 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 

๏ บัดนั้น พวกขุนนางบังคมก้มเกษี เข้าสรง
พระศพพลันทันที ตามราชประเพณีบุราณการ ฯ ๒ 
ค า ฯ เจรจา 

๏ ครั้นส าเร็จเสร็จสรรพประดับโกษฐ์ หน่อ
กษัตริย์ตรัสโปรดพระบรรหาร สั่งเหล่าพวกเจ้า
พนักงาน เชิญโกษฐ์ไปวิมานปราสาททอง ฯ ๒ ค า 
ฯ 

๏ บัดนั้น พวกขุนนางพร้อมพรั่งอยู่ทั้งผอง 
พวกเกณฑ์แห่พระศพครบส ารอง ทั้งปี่กลองแตร
สังข์คับคั่งกัน เชิญพระโกษฐ์ขึ้นยังบัลลังก์อาศน์ ภา
นุมาศงามเลิศเฉิดฉัน พร้อมขุนนางพระหน่อจรจรัล 
เคลื่อนกระบวนแห่นั้นรีบมา ฯ ๔ ค าฯ กลองโยน 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๓๔) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นงานพระบรมศพพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา ราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์ไม่เสนอฉากดังกล่าว ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพิ่มเติมให้เห็นฉาก

งานพระบรมศพ ด้วยการเสนอให้เห็นว่าเหล่าพนักงานน าพระโกศไปที่ปราสาท แล้วให้ประโคมดนตรี

ประกอบการอัญเชิญพระโกศ  

๓.๑.๔.๔ พระราชพิธีแต่งตั้งอุปราช 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์กล่าวถึงพระราชพิธีแต่งตั้งอุปราช แต่ไม่ได้แสดงให้

เห็นฉากพิธีดังกล่าว ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมฉากดังกล่าว ท าให้เห็น

ทั้งภาพและข้ันตอนของพิธีแต่งตั้งอุปราช เช่น ฉากพระราชพิธีแต่งตั้งสมิงพระรามเป็นอุปราช ดังนี้ 



  

 
 

๓๑๗ 

ตารางที่ ๑๔๗ ฉากพระราชพิธีแต่งตั้งสมิงพระรามเป็นอุปราช 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องจึ่งตรัสสั่ ง ให้ปลูก

ต าหนักใหญ่อย่างที่มหาอุปราช แลแต่งการเฉลิม
พระต าหนักเครื่องภิเษกทั้งปวงเสร็จแล้ว พระโหร
จึ่งถวายฤกษ์อันเป็นศุภมงคลเข้าพิธีเฉลิมพระ
ต าหนักพร้อมด้วยพระญาติวงศา พราหมณ์พฤฒา
มาตย์ราชปโรหิตทั้งปวง อภิเษกพระราชธิดากับเจ้า
สมิงพระรามเป็นมหาอุปราชตามราชประเพณีมา
แต่ก่อน แล้วพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องก็พระราชทาน
เครื่องยศส าหรับที่ลูกหลวงเอก ให้สมิงพระรามเป็น
มหาอุปราช... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๓๖๔) 

๏ เมื่อนั้น พระจอมเจ้าภุกามงามยศถา ได้
ทรงฟังคดีปรีดา วันเวลาอภิเษกเอกบุตรี จะเสด็จ
ไปตั้งวังบวร ประทานพรลูกรักตามศักดิ์ศรี จึงตรัส
ชวนองค์พระเสาวนี จรลีจากสุวรรณบัลลังก์ ฯ ๔ 
ค า ฯ เสมอ 

... 
๏ ส าเร็จเสร็จสององค์ทรงเครื่อง อร่ามเรือง

จ ารัสประภัดศร พร้อมด้วยพระภูบาลและมารดร 
จูงกรสองลูกยาคลาไคล ฯ ๒ ค า ฯ 

๏ ให้นั่งกองสุวรรณหิรัญเรียง ตามอย่าง
เยี่ยงถือเวทเภทไสย พร้อมพระราชวงษาเสนาใน 
สั่งโหรจุดเทียนชัยติดแว่นเวียน ฯ ๒ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๙๖) 
๏ บัดนั้น พวกโหรพราหมณ์พรักพร้อมน้อม

เศียร ได้ฤกษ์เบิกบายศรีจุดเทียน ติดแว่นเวียนฆ้อง
กลองก้องโกลา ฯ ๒ ค า ฯ เวียนเทียน 

๏ ครั้นค ารบครบเสร็จส า เร็จการ ทรง
ประทานสุวรรณบัตรต่อหัตถา ทั้งเครื่องยศเครื่อง
ทรงอลงการ์ ให้มหาอุปราชราชบุตรี จงอยู่สืบ
สมบัติสวัสดี ให้เจ้ามีชัณษากว่าพัน ตรัสเสร็จเสด็จ
ลีลาศ ลงจากอาศน์บัลลังก์นรังสรรค์ ชวนนางพระ
ยาลีลาพลัน ฝูงก านัลนางห้ามตามไป ฯ ๖ ค า ฯ
เสมอ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๙๗) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่แต่งตั้งสมิงพระรามเป็นอุปราชของเมืองอังวะ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงแต่งตั้งให้สมิงพระรามเป็นอุปราช พร้อมทั้ง

พระราชทานเครื่องยศส าหรับที่ลูกหลวงเอก แต่ไม่เห็นภาพและขั้นตอนของพระราชพิธี ขณะที่บท

ละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมให้เห็นตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องและพระมเหสี



  

 
 

๓๑๘ 

เสด็จมาต าหนักอุปราช ทรงรดน้ าและอ านวยพร จากนั้นพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงมีรับสั่งให้จุดเทียนชัย

ไว้ในเมือง พร้อมกับประโคมดนตรีประกอบพระราชพิธี และเสร็จสิ้นการแต่งตั้งต าแหน่งอุปราช ด้วย

การที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงพระราชทานพรให้แก่สมิงพระรามและพระราชธิดา 

๓.๑.๔.๕ พิธีสมโภชศาสนสถาน 

พิธีสมโภชศาสนสถานเป็นพิธีเฉลิมฉลองสถานที่ส าคัญทางศาสนา บทละคร

ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมฉากดังกล่าวเข้ามา เนื่องจากเป็นฉากที่เปิดโอกาสให้

นักแสดงได้แสดงความสามารถในทางศิลปะการร่ายร าแขนงต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังเป็นฉากที่แสดง

ความสนุกสนานครึกครื้นอีกด้วย ดังตัวอย่างในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงจัดพิธีสมโภชศาสนสถาน

ในเมืองพุกาม ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๔๘ พระเจ้าราชาธิราชทรงจัดพิธีสมโภชศาสนสถานในเมืองพุกาม 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...จึ่งให้ถอยทัพมาตั้งอยู่ ณ เมืองพุกาม ทรงพระ
ราชศรัทธาสั่งให้ก่อกุฏิถวายพระสงฆ์เป็นอันมาก 
แลให้มีการมหรสพสมโภชสามวัน แล้วก็ยก        
พยุหโยธาเสด็จกลับมาถึงกรุงหงสาวดี 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๑๗) 

๏ เมื่อนั้น เจ้าหงษาปรีดิ์เปรมเกษมสานต์ 
ตรัสสั่งเหล่าพวกเจ้าพนักงาน แต่งส ารับคาวหวาน
ตระเตรียมไว้ จงนิมนต์พระสงฆ์ลงมาฉัน สมโภชกุฏิ
นั้นที่สร้างใหม่ แล้วตรัสถามพหลพลไกร เฮ้ยผู้ใดซึ่ง
มีวิชาการ รู้จักเล่นเต้นร าอย่าท าเฉย เอาเถิดเหวย
คราวศุขสนุกสนาน เล่นสมโภชกุฏิจะมีงาน คิดอ่าน
เล่นพองามสักสามวัน ฯ ๖ ค า ฯ  

๏ บัดนั้น พวกโยธาฟังตรัสต่างจัดสัน พวกรู้
เล่นเต้นร าล้วนส าคัญ เล่นถวายทรงธรรม์หน้า
พลับพลา ฯ ๒ ค า ฯ 

๏ คนมวยชกถวายเป็นหลายคู่ พวกคนดู
เบียดแบนแน่นหนา บ้างกระโดดชะโงกร้องโปกฮา 
พวกโยธาครึกครื้นรื่นเริงครัน ฯ ๒ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๖๔-๖๕) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนหลังจากพระเจ้าราชาธิราชทรงถอยทัพออกมา

จากเมืองอังวะ ระหว่างทางจะกลับเมืองหงสาวดี พระองค์ทรงให้บูรณะศาสนสถานภายในเมืองพุกาม

ของพม่าเพ่ือเป็นพระราชกุศล และให้มีพิธีสมโภช ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระเจ้าราชาธิราช



  

 
 

๓๑๙ 

ทรงให้จัดมหรสพสมโภชสามวัน ขณะที่บทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอให้เห็น

ภาพของพิธีสมโภชอย่างชัดเจน ท าให้เห็นบรรยากาศความครึกครื้น ทหารต่างร้องเล่นเต้นร า และชก

มวยถวายหน้าพลับพลา   

๓.๑.๕ ฉากเข้าเฝ้ากษัตริย์และเจ้าเมือง 

บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะใช้ฉากเข้าเฝ้ากษัตริย์และเจ้าเมือง

บ่อยครั้ง และเป็นฉากที่มีขั้นตอนชัดเจน โดยเสนอว่าก่อนจะเข้าเฝ้ากษัตริย์หรือเจ้าเมือง ราชทูต

จะต้องพบกับนายด่าน ต่อมานายด่านจะรายงานให้เสนาบดีรับทราบ จากนั้นเสนาบดีจะพาราชทูต

เข้าเฝ้า แสดงให้เห็นว่าฉากเข้าเฝ้ากษัตริย์ถือเป็นธรรมเนียมหนึ่งในการประพันธ์บทละคร ขณะที่

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอฉากดังกล่าวไม่สม่ าเสมอ ดังตัวอย่างฉากเข้าเฝ้าพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา 

และฉากเข้าพบสมิงเลิกพร้า ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๔๙ ฉากเข้าเฝ้าพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ครั้นถึงจึ่งเข้าไปแจ้งแก่เสนาบดีให้น าเข้า
เฝ้า เสนาบดีเจ้าพนักงานรู้ส าเนาความในหนังสือ
แล้วก็เห็นว่ามิเป็นราชสาสน์ทางพระราชไมตรีโดย
แท้ จึ่งว่าเราจะพาเข้าเฝ้านั้นยังมิควร จะกราบ
บังคมทูลพระกรุณาให้ทราบก่อน เสนาบดีจึ่งเข้า
กราบทูลสมเด็จพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา สมเด็จพระ
เจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาก็ตรัสปรึกษาด้วยเสนาบดีทั้งปวง
ว่า จะให้รับขุนนางรามัญเข้ามาดีฤๅประการใด 
เสนาบดีทั้งปวงจึ่งกราบทูลว่าซึ่งจะมิให้รับเข้ามา
นั้น...ขอได้ทรงพระกรุณาโปรดให้รับเข้ามาจึ่งจะ
ควร 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๙๙) 

๏ ครั้นถึงอังวะพระนคร ลงจากหลังกุญชร
หาช้าไม่ ผู้คนขึ้นบรรณาคลาไคล เข้าในพระประตู
บูร ีฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

๏ ถึงบ้านพนักงานท่านผู้ใหญ่ ชวนกันเข้า
ไปขมันขมี น้อมค านับแจ้งความตามคดี ต่อมังบาย
สุกตรีพนักงาน ชี้แจงแถลงเล่าเค้ามูล เราเป็นทูตจ า
ทูลราชสาร คุมเครื่องมหาบรรณาการ มาสมาน
ไมตรีที่เคยมา ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น มังบายสุกตรีมียศถา ฟังทูตรามัญ
จ านรรจา จึงตอบพจนาทันใด ขอเชิญท่านหยุด
หย่อนผ่อนพัก ไปอยู่ที่ส านักตึกใหญ่ สั่งพนักงานพา
คลาไคล จงน าแขกเมืองไปที่ส านัก สั่งเสร็จจัดแจง
ตกแต่งกาย ให้เชิดฉายงามงดตามยศศักดิ์ เดินออก
จากตึกคนคึกคัก บ่าวพร้อมพรักตามหลังเข้าวังใน 
ฯ ๖ ค า ฯ เชิด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๒๒) 
 



  

 
 

๓๒๐ 

ตารางที่ ๑๔๙ ฉากเข้าเฝ้าพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

 ๏...ทรงปฤกษาเสนาบดี การทั้งนี้จะเห็น
เป็นอย่างไร จะรับทูตรามัญนั้นเข้ามา ฤๅจะว่าอย่า 
ต้อนรับควรขับไล่ จะคิดอ่านผ่อนผันเป็นฉันใด แต่
เราไม่อยากพบคบค้าเลย ฯ ๖ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น พวกเสนาบดีที่ปฤกษา จึงกราบ
ทูลทรงฤทธิ์ตามกิจจา แม้นมิรับมอญมาจะว่ากลัว...
จะดีชั่วอย่างไรโปรดให้รับ ฯ ๔ ค า ฯ เจรจา 

๏ บัดนั้น พวกเสนาบดีที่ปฤกษา จึงกราบ
ทูลทรงฤทธิ์ตามกิจจา แม้นมิรับมอญมาจะว่ากลัว...
จะดีชั่วอย่างไรโปรดให้รับ ฯ ๔ ค า ฯ เจรจา 

๏ เมื่ อนั้น  พระเจ้ ากรุ ง อังวะทรงสดับ 
เห็นชอบจึ่งเอ้ือนโอษฐ์โปรดบังคับ พนักงานไปรับ
ทูตมอญมา 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๒๓) 
 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงมีรับสั่งให้ทหารไปส่งพระราช

สาส์นในเชิงเยาะเย้ยพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาที่เมืองอังวะ ทั้งราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์และบทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอฉากเข้าเฝ้ากษัตริย์ไว้เหมือนกัน แต่ฉบับบทละครจะให้ภาพการ

ด าเนินการต่าง ๆ ชัดเจนกว่าฉบับตัวพิมพ์ กล่าวคือ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอข้อมูลให้ทราบว่า 

ก่อนราชทูตจะได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ ทูตเมืองมอญต้องพบเสนาบดีหรือขุนนางผู้ใหญ่เสียก่อน จากนั้น

เสนาบดีจะน าความไปกราบทูลและรอพระราชวินิฉัย เมื่อกษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุญาต 

จึงจะได้เข้าเฝ้า ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมให้เห็นภาพทูตของมอญเข้า

พบเสนาบดีผู้ใหญ่และบอกวัตถุประสงค์ท่ีมาขอเข้าเฝ้า จากนั้นเสนาบดีจะให้คณะทูตเข้าพักท่ีตึกใหญ่ 

และเข้ากราบทูลให้กษัตริย์ทรงทราบเพื่อรอพระบรมราชานุญาตต่อไป  

 

 



  

 
 

๓๒๑ 

ตารางที่ ๑๕๐ ฉากเข้าพบสมิงเลิกพร้า 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...ครั้นแล้วพระอาจารย์มะเปงก็ลามาหากองทัพ
สมิงเลิกพร้า เจ้าเมืองมองมะละว่ากล่าวให้สมิงเลิก
พร้าฟังดุจว่าแก่สมิงชีพรายทุกประการ... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๒๓) 

๏ ครั้นถึงจึงตรงไปบอกเล่า แก่คนเฝ้าประตู
เป็นผู้ใหญ่ ช่วยสงเคราะห์น าข้าพาครรไล ท่าน
อย่าได้อิดเอ้ือนท าเชือนแช ด้วยเรามีการใหญ่จะไป
หา ท่านสมิงเลิกพร้าคนเก่าแก่ รู้จักกันมานานการ
เที่ยงแท้ ช่วยผันแปรแก้ไขน าคลาไคล ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น นายประตูผู้ใหญ่ได้ฟังว่า เห็น
พระสงฆ์ทรงศีลา อาราธนาน าไปดั่งใจปอง ฯ ๒ ค า 
ฯ 

๏ บัดนั้น พระอาจารย์เดินไปไม่สยอง เห็น
สมิงเลิกพร้าช้อยตามอง ค่อยเยื้องย่องหยุดยั้งยืน
ฟังการ ฯ ๒ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น สมิงเลิกพร้าใจกล้าหาญ ผันแปร
แลมาเห็นอาจารย์ หัตถ์ประสานต้อนรับอัพภิวัน 
แล้วจึงร้องนิมนต์นั่งบนอาศน์ สั่งข้าทาสรีบจัดเภสัช
ฉัน แล้วนั่งใกล้ไต่ถามเนื้อความพลัน พระคุณท่าน
ออกมาว่ากระไร ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๗๙) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระอาจารย์มะเปงขอเข้าพบสมิงเลิกพร้า ราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์ไม่ได้เสนอฉากเข้าพบเจ้าเมือง ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอ

ธรรมเนียมการเข้าเฝ้าเจ้าเมืองเช่นเดียวกับการเข้าเฝ้ากษัตริย์ ด้วยการแสดงให้เห็นว่า ก่อนที่พระ

อาจารย์มะเปงจะได้เข้าพบเจ้าเมือง ต้องชี้แจงเหตุผลที่ขอเข้าพบกับคนเฝ้าประตู และหลังจากนั้นคน

เฝ้าประตูจะน าทางเพ่ือพาพระอาจารย์เข้าพบเจ้าเมือง  

๓.๑.๖ ฉากตลาดในเมืองตะเกิง 

ฉากตลาดเป็นฉากที่ท าให้ผู้ชมการแสดงได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แตกต่างไปจาก

เรื่องสงคราม และอาจเป็นฉากคั่นเวลาเพ่ือรอนักแสดงส าคัญออกมาแสดงฉากต่อไป บทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจึงได้เพ่ิมเติมฉากดังกล่าวเข้ามาในบทประพันธ์ ดัง ในตอนที่พระยาน้อย

เสด็จชมตลาดในเมืองตะเกิง ดังนี้ 



  

 
 

๓๒๒ 

ตารางที่ ๑๕๑ ฉากตลาดในเมืองตะเกิง 

ราชาธิราชฉบับพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 

 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 

๏ ครั้นมาถึงตลาดแลกลาดกลุ้ม เสียงคนถุ้ม
เถียงกันอยู่หวั่นไหว ชักอาชามากลางเหยาะย่างไป 
เข้าในตลาดประพาศชม ฯ ๒ ค า ฯ 

ชมตลาด 

๏ เห็นแม่ค้าเรียงรายนั่งขายของ เต็มทั้งสอง
แถวทางหว่างถนน บ้างนั่งกริ่มหงิมเสงี่ยมท าเจียม
ตน ทีลางคนสวยสมน่าชมเชย พวกสาวสาวเถ้าแก่
ต่างแลดู ท าอดสูขวยเขินท าเมินเฉย พวกตามเจ้าจุ
เจาะเฆาะเปรียบเปรย ร้องหัดเชยสบภักตร์แล้วยัก
คิ้ว... 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๗-๘) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยทรงได้พบเม้ยมะนิกเป็นครั้งแรกที่ตลาดเมือง

ตะเกิง และทรงหลงใหลในความงามของนางเป็นอย่างมาก ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่เสนอฉากตลาด

ในเมืองตะเกิง ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมฉากดังกล่าว ท าให้เห็นภาพ

และบรรยากาศภายในเมืองตะเกิง ซึ่งมีผู้คนเป็นจ านวนมากและมีแม่ค้าล้วนนั่งขายของกันเรียงราย 

๓.๑.๗ ฉากพระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงประสูติมังรายกะยอฉะวา 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์กล่าวถึงตอนที่พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรง

ประสูติมังรายกะยอฉะวา แต่ไม่เห็นภาพบรรยากาศก่อนประสูติและหลังประสูติ บทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจึงเพิ่มเติมฉากดังกล่าว ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๕๒ ฉากประสูติมังรายกะยอฉะวา 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ฝ่ายอัครมเหสีพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ครั้น
ทรงพระครรภ์ครบก าหนดแล้วก็ประสูติพระราช
โอรสมีพระรูปสิริงดงาม สมเด็จพระราชบิดามารดา
พระญาติวงศาทั้งปวงก็มีความโสมนัสชื่นชมนัก... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๘๔) 

๏ พระครรภ์ครบก าหนดทศมาศ พระนางนาฏดิ้น
โดยโหยหวน ปวดกระชั้นพระนางครางครวญ ยิ่ง
ป่วนเหลือล้นพ้นก าลัง ฝ่ายสนมเฒ่าแก่ขรัวแม่เจ้า 
ต่างคนเข้าพรักพร้อมล้อมหน้าหลัง บ้างวิ่งสอเรียก
หมอเข้าในวัง เตรียมสพรั่งพร้อมพรักพนักงาน บ้าง 



  

 
 

๓๒๓ 

ตารางที่ ๑๕๒ ฉากประสูติมังรายกะยอฉะวา (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 เข้าประคองครรภ์ผันแปร พวกเฒ่าแก่วิ่งวุ่นงุ่นง่าน 

พร้อมหมอนวดหมอยามาภิบาล หมอกุมาร
แวดล้อมพร้อมเพรียง ฯ ๖ ค า ฯ เจรจา 

๏ ครั้นว่าได้ฤกษยามตามกาล พระกุมาร
ประสูติกรรแสงเสียง ท่านเฒ่าแก่ผู้ใหญ่นั่งใกล้เตียง 
คนนั่งเคียงคอยดูพระกุมาร คนฆ้องไชยลั่นห่ึงอึงดัง 
แตรสังข์ส าเนียงเสียงประสาน ทั้งพิณพาทย์แซ่ซ่อง
ก้องกังวาล ประโคมขานวังเวงเพลงดนตรี ฯ ๔ ค า 
ฯ ประโคม 

๏ เมื่อนั้น เจ้าฝรั่งมังฆ้องผ่องศรี แว่วพระ
กรรณเสียงฆ้องกลองเภรี ดังอยู่ที่ข้างปรางค์นาง
พระยา ทราบพระทัยว่าองค์อนงนาฏ ประสูติซึ่ง
พระราชโอรสา ทรงฉลองพระพาทยาตรา ก านัล
นางตามมาเรียงราย ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๓๑๒) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงคลอดพระราช

โอรสมังรายกะยอฉะวา ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะบรรยายเรื่องที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ไม่ให้รายละเอียด

หรือแสดงภาพการคลอดพระราชโอรส ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมให้

เห็นทั้งความรู้สึกเจ็บปวดของพระมเหสีก่อนคลอด ภาพที่เหล่านางสนม หมอต าแย ต่างกุลีกุจอเพ่ือ

ช่วยท าคลอดให้แก่พระมเหสี นอกจากนี้ เมื่อพระราชโอรสประสูติจะมีการประโคมดนตรีอย่างอึกทึก

ครึกโครม และใช้เครื่องดนตรีฆ้องชัยและกลองเภรีประกอบนอกเหนือไปจากการใช้แตร สังข์ และปี่

พาทย์ ซึ่งท าให้ทราบว่าพระมเหสีทรงมีพระประสูติกาลพระราชโอรสแล้ว 

๓.๑.๘ บรรยากาศความร่วมมือร่วมใจ 

บรรยากาศความร่วมมือร่วมใจ ท าให้เห็นภาพการกระท าของตัวละครที่ร่วมแรงร่วม

ใจกันกระท าการตามรับสั่งกษัตริย์ บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมฉากดังกล่าว ดัง

ตัวอย่างในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงชมสถานที่ในเมืองพุกามก่อนยกทัพกลับเมืองหงสาวดี ดังนี้ 



  

 
 

๓๒๔ 

ตารางที่ ๑๕๓ พระเจ้าราชาธิราชทรงชมสถานที่ในเมืองพุกามก่อนยกทัพกลับเมืองหงสาวดี 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชได้ทรงฟังอ ามาตย์

ทินมณีกรอดทูลทัดทานดังนั้นก็เห็นด้วย จึ่งให้ถอย
ทัพมาตั้งอยู่ ณ เมืองพุกาม ทรงพระราชศรัทธาสั่ง
ให้ก่อกุฏิถวายพระสงฆ์เป็นอันมาก แลให้มีการ
มหรสพสมโภชสามวัน แล้วก็ยกพยุหโยธาทัพเสด็จ
กลับมาถึงกรุงหงสาวดี 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๑๗) 
 

 

๏ ถึงเมืองภุกามนามดารา เป็นเมืองหลวง
พม่าแต่ก่อน สั่งให้หยุดพหลพลมอญ ประทับร้อน
พักอยู่น่าบุรี จึงตรัสชวนเข้าเฝ้าเหล่าอ ามาตย์ ไป
เที่ยวชมปราสาทปรางค์ศรี เสด็จจากนาวาไม่ช้าที 
พร้อมเสนีโยธาคลาไคล ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ ทอดพระเนตรวัดวาอาราม ดูงดงามราย
เรียงเคียงไสว เห็นรั้ววังโซมซุดช ารุดไป ปราสาท
ใหญ่ล้มยอดถอดทลาย เห็นวัดหนึ่งไม่มีเจดีย์ใหญ่ 
ที่อาศัยพระสงฆ์องค์ทั้งหลาย จึงตรัสสั่งบรรดา
เสนานาย สร้างกุฎีถวายท่านสมภาร จะต้องแรม
ส านักพักอยู่นี่ เห็นท่วงทีสนุกสนาน สั่งเสร็จพระ
ทรงยศบทมาลย์ ขึ้นสถานประทับพลับพลา ฯ ๖ 
ค า ฯ เสมอ 

๏ บัดนั้น พวกขุนนางนายช่างพรั่งพร้อม
หน้า เร่งกะเกณฑ์พวกไพร่ตัดไม้มา ปลูกกุฎิศาลา
ไม่ช้าพลัน 

๏ บ้างเจาะเสาเลื่ อยซุ งปรุง เครื่องบน 
พรักพร้อมคนรีบรวดเป็นกวดขัน ยกเสาใส่ชื่อรอด
สอดจันทัน เร่งรัดกันปลูกปรุงมุงหลังคา ฯ ๒ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๖๔-๖๕) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นคราวที่พระเจ้าราชาธิราชทรงยกทัพไปพม่าในตอนที่พระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้องเพ่ิงขึ้นครองราชย์ ฝ่ายพม่าจึงยังไม่พร้อมรบ หลังจากพระเจ้าราชาธิราชทรงยินยอมถอน

ทัพออกจากเมืองอังวะแล้ว ก่อนเสด็จกลับเมืองหงสาวดี พระองค์ทรงชมสถานที่ในเมืองพุกามพร้อม

กับมีรับสั่งให้ทหารร่วมกันสร้างศาสนสถาน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงมี

รับสั่งให้สร้างกุฎีถวายพระสงฆ์เพ่ือเป็นพระราชกุศล ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง

เสนอสภาพของเมืองพุกามซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของพม่าว่ามีสภาพที่ทรุดโทรม และเห็นภาพ

ของนายทหารร่วมแรงกันสร้างกุฎีตามรับสั่งของพระเจ้าราชาธิราช  



  

 
 

๓๒๕ 

๓.๑.๙ บรรยากาศการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินในเมืองอังวะ 

ตามธรรมเนียมของไทย หลังการสวรรคตของกษัตริย์จะมีธรรมเนียมโบราณประการ

หนึ่งในคืนสวรรคต คือ ธรรมเนียม“จุกช่องล้อมวง” ซึ่งเป็นธรรมเนียมการตั้งกองล้อมวงถวายความ

ปลอดภัยให้แก่องค์รัชทายาทในช่วงเวลาผลัดแผ่นดิน ซึ่งธรรมเนียมดังกล่าวมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรี

อยุธยา กล่าวคือ เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอาการประชวรหนักใกล้จะสวรรคต พระราชวงศ์ผู้ใหญ่

หรือเจ้าพระยากลาโหมจะต้องท าหน้าที่ในการสั่งการเจ้ากรมทหาร เพ่ือน าก าลังไปปิดล้อมก าแพงวัง

อันเป็นที่ประทับขององค์พระมหาอุปราช องค์พระยุพราช หรือองค์รัชทายาท เนื่องจากมีความเสี่ยง

ต่อการถูกกบฏหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยในการสืบราชบัลลังก์ ณ ขณะนั้นลอบปลงพระชนม์ (อานนท์ จิตร

ประภาส, ๒๕๕๔: ๓๐) บรรยากาศการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินปรากฏในบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารง แต่ไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ดังตัวอย่างการอัญเชิญมังสุเหนียดขึ้นครองราชย์

เป็นพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๕๔ การอัญเชิญมังสุเหนียดขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ล าดับนั้นมังสุเหนียดผู้เป็นพระราชโอรส
พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาได้ราชาภิเศกครองราช
สมบัติในกรุงรัตนบุรอังวะสืบมา ทรงพระนามพระ
เจ้าฝรั่งมังฆ้องตามพุกามภาษา... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๐๒) 

๏ คร้ันวายวิโยคโศกกรรแสง มังจอแครงนะ
ระทาเสนาใหญ่ จึงห้ามนางสนมกรมฝ่ายใน อย่า
ร้องไห้จะคิดอ่านการส าคัญ จึงสั่งขุนนางนายฝ่าย
ทหาร ไปคุมพระทวารให้กวดขัน แลรอบนอกในวัง
ทั้งสองชั้น ดูป้องกันเพื่อมีไพรีมา สั่งการส าเร็จเสร็จ
ขาด พร้อมอ ามาตย์แลราชวงษา ทั้งปุโรหิตอิศรา 
จึงปรึกษาราชการบ้านเมือง ซึ่ ง เจ้าอยู่ หัวนั้น
สวรรคต พระโอรสธิราชเห็นปราดเปรื่อง ควรผดุง
กรุงไกรให้รุ่งเรือง ได้สืบเนื่องตามวงษ์พระทรง
ธรรม์ ฯ ๘ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น ฝ่ายขุนนางน้อยใหญ่ไม่เดียดฉัน 
ต่างเห็นชอบยินยอมกล่าวพร้อมกัน ซึ่งปรึกษามา
นั้นเห็นสมควร ฯ ๒ ค า ฯ เจรจา 

๏ บัดนั้น ท่านเสนาบดีฟังถี่ถ้วน คร้ันขุนนาง
เห็นงามตามกระบวน ไม่เรรวนหมอบลงตรงภักตรา 
ทูลเชิญมังสุเนียดราชบุตร จงบ ารุง  



  

 
 

๓๒๖ 

ตารางที่ ๑๕๔ การอัญเชิญมังสุเหนียดขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

 พระพุทธศาสนา ได้คุ้มเข็ญเย็นเกล้าเหล่าประชา 
สืบวงษ์ขัติยาให้ยิ่งยง บัดนี้พนักงานเตรียมการครบ 
จงโปรดเชิญพระศพออกสระสง เข้าสู่โกษฐ์สุวรรณ์
บรรจง จะได้ทรงคิดอ่านการภารา ฯ ๖ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๓๓) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นบรรยากาศผลัดเปลี่ยนแผ่นดินในเมืองอังวะ ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์ไม่ได้เสนอให้เห็นขั้นตอนก่อนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องจะขึ้นครองราชย์ ขณะที่บทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมให้เห็น “ธรรมเนียมจุกช่องล้อมวง” และ “การทูลเชิญรัชทายาท

ขึ้นครองราชย์” ด้วยการเสนอว่า หลังการสวรรคตของพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา เสนาบดีจะสั่งการให้

ทหารล้อมวัง จากนั้นขุนนางจะปรึกษาหารือกันว่าสมควรจะให้พระราชโอรสองค์ใดขึ้นครองราชย์ใน

กรณีที่กษัตริย์ไม่ได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดเป็นรัชทายาท ล าดับถัดนั้นขุนนางจึงพร้อมกันไปอัญเชิญพระราช

โอรสมังสุเหนียดให้ขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 

กล่าวโดยสรุปแล้ว บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมฉากและบรรยากาศ ดังนี้ 

ฉากการลงโทษ ฉากสงคราม ฉากแสดงความรัก ฉากพระราชพิธีและพิธี ฉากตลาดในเมืองตะเกิง ฉาก

พระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงประสูติมังรายกะยอฉะวา บรรยากาศความร่วมมือร่วมใจ และ

บรรยากาศการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินในเมืองอังวะ การสร้างฉากและบรรยากาศดังกล่าวในบทละคร

เรื่องราชาธิราช นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าฉากเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากในวรรณกรรมการแสดง 

เพราะช่วยท าให้การแสดงมีความงดงามอลังการ และยังท าให้เกิดความสนุกสนานและอารมณ์ร่วมได้

ง่าย เนื่องจากการแสดงละครพันทางในยุคของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะไม่มีฉากประกอบการ

แสดง แต่ผู้ชมจะทราบความงามของฉากนั้นได้จากการฟังนักร้องขับร้อง ดังนั้น หากบทละครเสนอ

ฉากอย่างละเอียด จะท าให้ผู้อ่านผู้ชมสามารถสร้างภาพขึ้นภายในใจอย่างชัดเจน 

๓.๒ การรวบฉาก 

การรวบฉากเป็นการน าฉากที่ใกล้เคียงกันเข้ามารวมไว้ให้เหลือเพียงฉากเดียว ท าให้เรื่อง

กระชับ และไม่เกิดความสับสน ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่รวบฉาก แต่จะเสนอฉากที่แม้จะเป็นฉาก



  

 
 

๓๒๗ 

ใกล้เคียงกันไว้ตามล าดับ ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะรวบฉากใกล้เคียงกันมา

เสนอเพียงฉากเดียว ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๕๕ การรวบฉากในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงมีพระราชด าริเรื่องแต่งตั้งต าแหน่งให้ผู้มีความดี
ความชอบในสงครามที่รบชนะสมิงมราหู 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...ครั้นเวลาค่ าพระเจ้าราชาธิราชเสด็จเข้าที่สิริ
ไสยาสน์เหนือแท่นที่พระบรรทม ครั้นเวลาอุษา   
โยคตื่นจากที่พระสิริไสยาสน์ ก็ทรงพระจินตนาการ
ถึงผู้มีบ าเหน็จความชอบซึ่งได้ท าสงครามมาแต่ปาง
หลัง บัดนี้ก็เสร็จราชการได้ปราบดาภิเษกเป็น
กษัตราธิราช แล้วก็ยังจะได้ปราบบรรดาเมืองขึ้น
เมืองออกสืบไปอยู่ ซึ่งผู้ใดกระท าการมาด้วยแต่
ก่อน จ าจะปลูกเลี้ยงจัดแจงตั้งแต่งตามฐานานุศักดิ์
โดยสมควร ครั้นทรงพระด าริแล้วก็เสด็จออกยัง
ท้องพระโรงราชพินิจฉัย...จึ่งทรงพระกรุณาโปรด
แต่งตั้งให้... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๖๖) 

๏ ลดองค์ลงนั่งบัลลังก์อาสน์ เหล่าอ ามาตย์
พร้อมพรั่งอยู่ทั้งผอง พระองค์ทรงด าริห์ตริตรอง 
พระทัยปองตั้งบรรดาข้าหลวงเดิม ด้วยได้ท า
สงครามมีความชอบ จะประกอบยศประยูรให้ภูล
เพิ่ม ตัวเราได้พรักพร้อมเป็นจอมเดิม ต้องตั้งเติม
เสนาให้ถาวร จึงเรียกสัญญาบัตรที่จัดตั้ง ได้ตรัสสั่ง
จัดสันแต่วันก่อน แล้วตรัสเรียกซึ่งวะลัญจกร กับ
ตราพระนครมาพร้อมเพรียง ฯ ๖ ค า ฯ 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๖๔-๑๖๕) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนหลังจากพระเจ้าราชาธิราชขึ้นครองราชย์ พระองค์จึงมีพระราชด าริ

จะแต่งตั้งขุนนางผู้มีความดีความชอบ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าก่อนที่พระเจ้าราชาธิราชจะทรง

แต่งตั้งต าแหน่งให้เหล่าผู้มีความดีความชอบ พระองค์ทรงมีพระราชด าริในขณะที่ทรงอยู่ในห้อง

บรรทม แต่เมื่อทรงตัดสินพระทัยได้แล้ว พระองค์จึงเสด็จออกมายังท้องพระโรงเพ่ือแต่งตั้งขุนนาง

ตามท่ีทรงตัดสินพระทัยมาแต่ห้องบรรทมนั้น ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรับให้

เหลือเพียงฉากเดียว ด้วยการเสนอว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงตัดสินพระทัยเรื่องการแต่งตั้งต าแหน่งให้

ขุนนางทันทีที่ท้องพระโรง โดยไม่ได้ทรงกลับมาตัดสินพระทัยที่ห้องบรรทม ท าให้การด าเนินเรื่อง

เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังท าให้การด าเนินเรื่องกระชับได้ใจความ เนื่องจากไม่ต้องเสนอเรื่องการ

แต่งตั้งต าแหน่งขุนนางซ้ าถึง ๒ ครั้ง ทั้งจากพระราชด าริในห้องบรรทมและจากการที่ทรงเสด็จมา

แต่งตั้งต าแหน่งขุนนางที่ท้องพระโรง 



  

 
 

๓๒๘ 

ตารางที่ ๑๕๖ การรวบฉากตอนพระยาอินทโยธามาส่งเม้ยมะนิกเข้าวัง 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ฝ่ายเฒ่าแก่ชาวแม่พระสนมก็เชิญนางเม้ย
มะนิกลงเรือพระที่นั่งเก๋งทองมีม่านปิดป้องก าบัง 
พระยาอินทโยธาก็ตามลงมาส่งกับด้วยภรรยาบ่าว
ไพร่ พ่อมอญค านับลาพระยาอินทโยธาแล้ว ก็ลง
เรือล าหนึ่งพร้อมด้วยบ่าวไพร่ฝีพาย...เร่งรีบฝีพาย
มาถึงเมืองพะโค... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๖๑) 
...พอพระยาอินทโยธาซึ่งรักษาเมืองตะเกิงนั้น จึ่ง
คิดว่าครั้งนี้พระเจ้าอยู่หัวของเราได้ราชสมบัติแล้ว
เห็นจะกระท าการราชาภิเษก จ าจะเข้าไปเฝ้าฟัง
ข่าวดู จึ่งให้กรมการอยู่รักษาเมืองมีบ่าวไพร่พร้อม 
แล้วก็ขึ้นช้างรีบมาเฝ้า พอพระยาอินทโยธาเข้า
มาถึงกราบถวายบังคม... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๖๒) 

๏ ครั้นถึงเรือนั่งเรียงเคียงขนาน ยุพาพาน
แสนโสมนัศ พระยาอินทร์รีบรัดจัดนาวา จะตามส่ง
กัลยาถึงธานี พ่อมอญเตือนฝีพายทั้งซ้ายขวา ออก
จากท่าลอยเลื่อนเคลื่อนพ้นที่ เสียงขานยาวฉาวมา
ในวารี ฝีพายถี่จ้ ามุ่งไปกรุงไกร ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๔๙) 

๏ บัดนั้น พระยาอินทโยธามาข้างหลัง ครั้น
ส่งนางเข้าสู่ประตูวัง ก็หยุดยั้งตามควรชวนพ่อมอญ 
ไปพระโรงรัตน์ชัชวาล เฝ้าภูบาลบพิตรอดิศร ชวน
พลางผันผายกรีดกรายกร บทจรรีบมาไม่ช้าที ฯ ๔ 
ค า ฯ เสมอ 

๏ ครั้นถึงจึงคลานเข้าไปเฝ้า น้อมเกล้า
บังคมก้มเกษี พ่อมอญกราบทูลความตามคดี ว่า
บัดนี้ข้ารับงามสรรพมา ให้เถ้าแก่ชาวแม่ก านัลนาง 
น าเข้าไปในปรางค์ดูรักษา ขอพระองค์ทรงฤทธิ์แจ้ง
กิจจา จงทราบใต้บาทาฝ่าธุลี ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๕๐) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนพระยาน้อยทรงรับสั่งให้พ่อมอญไปพาเม้ยมะนิกซึ่งอยู่เมืองตะเกิง

กลับมาที่วังในเมืองพะโค ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าอาจารย์มะเปงหรือพระยาอินทโยธาซึ่งเป็น

เจ้าเมืองตะเกิง ไม่ได้ตามมาส่งเม้ยมะนิกพร้อมกับพ่อมอญที่เมืองพะโค แต่มาเมืองพะโคในภายหลัง

เพ่ือหารือเรื่องพระราชพิธีราชาภิเษก ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรับฉากให้

ปรากฏเพียงฉากเดียว โดยเสนอให้พระยาอินทโยธาตามพ่อมอญมาส่งเม้ยมะนิกที่เมืองพะโค พร้อม

กับปรึกษาเรื่องพระราชพิธีราชาภิเษกด้วย เนื่องจากตามบทประพันธ์ในฉบับตัวพิมพ์ พระยาอินท

โยธาจะต้องมาจัดพระราชพิธีราชาภิเษกของพระยาน้อยที่เมืองพะโคอยู่แล้ว ฉบับบทละครจึงปรับ

ฉากให้พระยาอินทโยธาตามมาเมืองพะโคด้วยภายในครั้งเดียว เพ่ือท าให้เรื่องกระชับมากข้ึน 



  

 
 

๓๒๙ 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงสร้าง

ฉากและบรรยากาศ ได้แก่ การเพ่ิมฉากและการรวบฉาก การเพ่ิมฉากเป็นวิธีการส าคัญที่ช่วยสร้าง

อารมณ์ให้กับเรื่อง อีกทั้งยังส่งผลต่อการแสดงละคร เนื่องจากเพ่ิมความงดงามให้กับการแสดง ส่วน

การรวบฉากเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้เรื่องกระชับมากข้ึน ซึ่งท าให้สะดวกเม่ือน ามาใช้แสดงละคร เพราะ

ตัวละครจะแสดงภายในฉากเดียว 

๔.การปรับเปลี่ยนบทสนทนา 

แม้ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะมีการเจรจาโต้ตอบระหว่างตัวละคร แต่จะกลมกลืนไปกับการ

เล่าเรื่อง ไม่แบ่งแยกให้เห็นชัดเจนว่าตัวละครพูดว่าอย่างไร ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารงจะให้ตัวละครเจรจาโต้ตอบกันเพ่ือแสดงให้ผู้ชมเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องได้ทันที 

ลักษณะบทสนทนาในบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจึงแตกต่างกับการเจรจาโต้ตอบใน

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ เนื่องจากมีการแบ่งแยกบทสนทนาชัดเจน และเปิดโอกาสให้นักแสดงสามารถ

คิดบทพูดขึ้นเองได้ ดังนี้ 

๔.๑ การเพ่ิมบทเจรจาส าเร็จรูป 

๔.๒ การเพ่ิมบทเจรจาที่ผู้แสดงด้นสด 

๔.๑ การเพิ่มบทเจรจาส าเร็จรูป 

บทเจรจาส าเร็จรูปในบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง เป็นบทร้อยกรองที่มีการ

ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในบทละครผู้ร้องจะขับร้องบทเจรจาดังกล่าว และผู้แสดงจะ

ร่ายร าออกท่าทางให้สอดคล้องกับบทร้อง ดังตัวอย่างบทเจรจาโต้ตอบระหว่างสมิงโลกนรินทร์กับ

สมิงนรธา และบทเจรจาของทหารฝ่ายมอญขณะพูดจาเยาะเย้ยทหารฝ่ายพม่า ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๕๗ บทเจรจาโต้ตอบร้อยกรองระหว่างสมิงโลกนรินทร์กับสมิงนรธา 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ฝ่ายสมิงโลกนรินทร์ สมิงนรธา สมิงพระ
คลั ง  เ ห็นผู้ คนหนี ไป เข้ าหากองทัพพระเจ้ า
ราชาธิราชเป็นอันมากดังนั้น ก็ตกใจกลัวเห็นจะอยู่
สู้รบต้านทานมิได้ จึ่งจัดแจงช้างม้าเครื่องศัตราวุธ 
แลทรัพย์สิ่งของครอบครัวยกหนีออกจาก 

๏ บัดนั้น สมิงโลกนรินสิ้นกล้าหาญ เห็น
ชาวเมืองกลับใจไม่ได้การ ไม่ต้านทานรบรับน่าอับ
จน นั่งตรึกตรองการศึกจึงปฤกษา สมิงนระทาตาม
เหตุผล เราจะออกรอนราญเหลือทานทน จะผ่อน
ปรนฉันใดไฉนดี ฯ ๔ ค า ฯ 



  

 
 

๓๓๐ 

ตารางที่ ๑๕๗ บทเจรจาโต้ตอบร้อยกรองระหว่างสมิงโลกนรินทร์กับสมิงนรธา (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
เมืองพะสิมไปอยู่ป่า แต่สมิงนรธา สมิงพระคลังนั้น
ยกแยกไปทางเมืองปรวน 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๙๑)   

๏ บัดนั้น สมิงนระทาหน้าซีดสี จึงสนองวาจา
ไม่ช้าที ศึกครั้งนี้ฉุกเฉินเกินก าลัง จะต้องคิดอ่าน
อพยพหนี เปิดประตูบุรีทางด้านหลัง ไปพักผ่อน
โยธาในป่ารัง คิดอ่านตั้งซ่องสุมชุมนุมคน ฯ ๔ ค า 
ฯ 

๏ บัดนั้น สมิงโลกนรินยินเหตุผล ต้องความ
ตามระบอบเห็นชอบกล จึ่งจัดแจงเตรียมพลโยธา ฯ 
๒ ค า ฯ เจรจา 

(บทละครราชาธิราช เล่ม ๑, ๒๕๐๒ : ๒๖๙) 
๏ ครั้นถึงที่ป่ายางทางสามแพร่ง จวนเข้า

แขวงแว่นแคว้นแดนพม่า จึงหยุดช้างต่างคน
สนทนา สมิงนระทาจึงว่าพลัน เราจะแยกทางเยื้อง
ไปเมืองปรวน เห็นสมควรหรือกลับทางขับขัน ถึง
กองทัพตามไปก็ไม่ทัน ไปด้วยกันหรือไม่ตรองให้
งาม ฯ ๔ ค า ฯ 

๏ บัดนั้น สมิงโลกนรินได้ยินถาม ตรึกตรอง
ไม่เห็นชอบจึงตอบความ ท่านจะไปก็ตามแต่น้ าใจ 
ตัวเราจะไปทางเมืองทรางทวย เพราะว่าด้วยทาง
นั้นกระชั้นใกล้ จงแยกมรคากันคลาไคล รีบหนีภัย
ให้ปลอดรอดชีวา ฯ ๔ ค า ฯ เจรจา 

(บทละครราชาธิราช เล่ม ๑, ๒๕๐๒ : ๒๗๐) 
 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นบทเจรจาระหว่างสมิงโลกนรินทร์กับสมิงนรธา จะเห็นว่าราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์จะไม่เสนอบทสนทนาของตัวละคร หรือหากเสนอบทสนทนาจะเล่าว่าตัวละครได้พูดเรื่องใด 

ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอรายละเอียดของบทสนทนา ดังเช่นเมื่อกองทัพ

ของพระเจ้าราชาธิราชตีเมืองพะสิมได้แล้วนั้น ในบทละครจะมีการเจรจาระหว่างสมิงโลกนรินทร์และ

สมิงนรธา ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ปรากฏบทสนทนาระหว่างคนทั้งสอง 

 



  

 
 

๓๓๑ 

ตารางที่ ๑๕๘ บทเจรจาร้อยกรองของทหารฝ่ายมอญขณะพูดจาเยาะเย้ยทหารฝ่ายพม่า 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...พลพม่าตายอยู่กับคูเมืองเป็นอันมาก พม่าเข้ารอ
มิได้ก็ถอยออกมา ฝ่ายมอญในเมืองเห็นดังนั้นก็ตี
ฆ้องกลองโห่ร้องเยาะเย้ยหยาบช้าต่าง ๆ ... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๙๕) 

๏ พลภุกามล้มตายหลายร้อย ก็ท้อถอย
รวนเรเหหัน เหล่าพวกพลโยธารามัญ ชวนกันเฉลย
เย้ยเยาะ ฯ ๒ ค า ฯ เย้ย 

๏ เหวยเหวยแน่ะเฮ้ยพวกพม่า มึงอวดกล้า
อย่างไรท าใจเสาะ อยากได้เมืองตะเกิงเกลงเขนาะ 
จะเดินเลาะเลียบคูอยู่ท าไม ถ้ามาดแม้นอวดกล้า
แล้วอย่าหนี จงเร่งรีบเข้าตีให้จงได้ บ้างตีกลองร้อง
ท้าด่าไป เต้นร าให้เริงร่าท้าทาย ฯ ๔ ค า ฯ กราวร า
มอญ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม ๓, ๒๕๐๒ : ๔๙) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นบทเจรจาของนายทหารฝ่ายมอญในตอนที่ทหารมอญในเมืองตะเกิงรบ

กับทหารของมังรายกะยอฉะวา ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เล่าความในบทเจรจาว่าฝ่ายมอญพูดจาเยาะ

เย้ยทหารฝ่ายพม่าที่ไม่ยอมต่อสู้และถอยทัพออกมา ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง

เสนอรายละเอียดของบทสนทนา ดังจะเห็นว่าทหารมอญกล่าวเยาะเย้ยถากถางทหารฝ่ายพม่าที่ล้ม

ตายตรงคูเมืองเป็นจ านวนมาก ดังความว่า “ทหารพม่าใจเสาะ” “เหตุใดจึงเดินเล่นอยู่ตรงคูเมือง” 

และ“หากปรารถนาเมืองตะเกิงจริงก็ออกมาสู้รบเข้าตีเมืองให้จงได้” 

๔.๒ การเพิ่มบทเจรจาที่ผู้แสดงด้นสด 

นอกจากการเพ่ิมบทโต้ตอบเจรจาเป็นบทร้อยกรองในบทละครพันทางแล้ว ยังมีการใช้บท

เจรจาอีกประเภทหนึ่ง คือ การที่ผู้แสดง “เพ่ิมบทเจรจาด้วยตนเอง” วิธีการนี้เป็นการก าหนดบท

เจรจาตามแบบละครร าดั้งเดิม คือ ไม่มีการก าหนดค าเจรจาที่แน่นอนตายตัวไว้ในบทละคร มีเพียงค า

ว่า “เจรจา” อยู่ท้ายบทละครเท่านั้น ผู้แสดงจะต้องคิดถ้อยค าเจรจาให้สอดคล้องกับบทละครบทนั้น 

ดังนั้น หากไม่มีบทเจรจานี้ ผู้ชมก็สามารถเข้าใจเรื่องทั้งหมดได้เช่นเดิม (รักษ์พงศ์ ธรรมผุสนา , 

๒๕๔๔: ๑๓๙) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 



  

 
 

๓๓๒ 

๏ เมื่อนั้น สมิงมราหูผู้เป็นใหญ่... 
๏ ครั้นถึงจึงลงจากหลังช้าง เสร็จขึ้นบนปรางปราสาทศรี คลานเข้าไปเฝ้า

พระเสาวนี อัญชุลีทูลความตามแตกมา ฯ ๒ ค า ฯ เจรจา 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๐๐) 

 ๏ เมื่อนั้น โอรสเจ้าหงษาสุธาไหว ส าเร็จปราบไพรีมีชัย จึงตั้งให้เสนารามัญ 
จงอยู่เฝ้ารักษาธานี เราจะยกโยธีผายผัน ไปตีเมืองตะแคงแย่งเขตต์คัน ตามพระ
บัญชาใช้ให้มา ฯ ๔ ค า ฯ เจรจา 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๑๑) 

กล่าวสรุปได้ว่า บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรับเปลี่ยนบทสนทนา ๒ วิธี ได้แก่ 

การเพ่ิมบทเจรจาส าเร็จรูป และการเพ่ิมบทเจรจาที่ผู้แสดงด้นสด การปรับเปลี่ยนดังกล่าว  ล้วนเป็น

ลักษณะส าคัญในบทละคร ซึ่งแตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากบท

ละครพันทางจะพยายามเพ่ิมบทโต้ตอบของตัวละคร ทั้งตัวละครหลักและตัวละครประกอบ เพื่อแสดง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร ท าให้เห็นภาพและได้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าการเล่าเรื่องดังที่ปรากฏ

ในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ 

๕.การใช้เพลงร้อง 

เพลงร้อง เป็นเพลงส าหรับประกอบการขับร้องให้สอดคล้องกับอารมณ์ บทบาทของตัวละคร

ในตอนนั้น ๆ และเนื้อเรื่องในบทประพันธ์ เมื่อน ามาแสดงละครจะถ่ายทอดด้วยการร าบท (มนตรี 

ตราโมท, ๒๕๓๖: ๕๕) เนื่องจากเพลงร้องสัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร และการแสดง

ละคร ทั้งเนื้อความและภาษาในบทประพันธ์จึงจะต้องสอดรับกับเพลงร้อง เพ่ือให้ผู้ชมละครเข้าถึง

อารมณ์ของเรื่อง จากการศึกษาพบว่าบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรับบทประพันธ์ให้

สอดคล้องกับเพลงร้อง ดังนี้  

๕.๑ เพลงร้องประกอบการน าเสนอตัวละคร 

๕.๒ เพลงร้องประกอบการด าเนินเรื่องให้รวดเร็ว 

๕.๓ เพลงร้องประกอบฉากรบ  

๕.๔ เพลงร้องประกอบบทพรรณนาการแต่งตัว 

๕.๕ เพลงร้องประกอบการชมความงามของตัวละคร 

๕.๖ เพลงร้องประกอบฉากแสดงความรัก 



  

 
 

๓๓๓ 

๕.๗ เพลงร้องประกอบอารมณ์โศกเศร้า 

๕.๘ เพลงร้องประกอบพิธีกรรม 

๕.๙ เพลงร้องประกอบการแสดงที่สนุกสนาน 

๕.๑๐ เพลงร้องประกอบอารมณ์คิดถึง 

๕.๑๑ เพลงร้องประกอบการเดินชมตลาด 

๕.๑๒ เพลงร้องประกอบการอ่านสาส์น 

๕.๑ เพลงร้องประกอบการน าเสนอตัวละคร 

บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะใช้เพลงร้อง “ช้า” ในการเสนอตัวละครเป็นครั้ง

แรก และมักใช้กับตัวละครส าคัญ ๆ เท่านั้น เนื่องจากเพลงช้าเป็นเพลงที่มีท่วงท านองและลีลาอ่อน

ช้อย ซึ่งเหมาะส าหรับการแนะน าตัวละครที่มีฐานะสูง เพ่ือเน้นให้เห็นความสง่างาม และบรรยายให้

เห็นลักษณะที่ชัดเจน ดังตัวอย่างการใช้เพลงช้าในการน าเสนอพระยาน้อย ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๕๙ เพลงร้อง “ช้า” ประกอบการน าเสนอพระยาน้อย 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...พอเอาแต่ข้าหลวงเดิมเจ็ดสิบคนหนีออกจากทาง
ประตูกะโยงลาง พ่อพะโคนั้นก็พาเอาไปด้วย... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๙๑) 

ช้า 

๏ มาจะกล่าวบทไป ถึงพระยาน้อยนารถ
นวลฉวี แต่เตรียมการเรียบร้อยคอยฤกษ์ดี กับคน
เจ็ดสิบถ้วนล้วนร่วมจิตร เคยใช้ชิดเมตตามาแต่
ก่อน ให้พ่ออู่ผู้คร่ าน ากุญชร ไปซุ่มซ่อนให้มิดความ
ปิดง า ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยทรงเตรียมยกทัพเสด็จออกจากเมืองพะโคไปยังเมือง

ตะเกิง ส าหรับตอนดังกล่าว ในบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง คือ บทเปิดเรื่อง จึงต้อง

แนะน าตัวละครพระยาน้อย ด้วยการใช้เพลงร้อง “ช้า” เพ่ือแสดงให้เห็นว่าตัวละครดังกล่าวปรากฏ

บทบาทเป็นครั้งแรก 



  

 
 

๓๓๔ 

๕.๒ เพลงร้องประกอบการด าเนินเรื่องให้รวดเร็ว 

การด าเนินเรื่องให้รวดเร็วเป็นลักษณะส าคัญของการแสดงละครพันทาง ด้วยเหตุนี้ บทละคร

ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจึงใช้เพลงร้อง “ร่าย” ประกอบการด าเนินเรื่องให้รวดเร็ว แต่ใน

บางครั้งเพลงร่ายก็ใช้ประกอบการเล่าเรื่องและบรรยายความทั่วไป (รพีพรรณ เทียมเดช, ๒๕๓๑: 

๒๔๗) ได้เช่นกัน ดังตัวอย่างการใช้เพลงร่ายในตอนที่พระมหาเทวีเร่งให้สมิงชีพรายจัดทัพไปรบกับ

พระยาน้อยที่เมืองตะเกิง และในตอนที่พระสังฆราชปรึกษาหารือเรื่องจัดพระราชพิธีราชาภิเษกให้

พระยาน้อย ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๖๐ เพลงร้อง “ร่าย” ประกอบการด าเนินเรื่องในตอนพระมหาเทวีเร่งให้สมิงชีพรายจัดทัพไปรบ
กับพระยาน้อยที่เมืองตะเกิง 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...แลจัดให้สมิงชีพรายซึ่งเป็นเสนาบดีในเมืองพะโค
นั้นเป็นแม่ทัพหนึ่งกอบด้วยทัพเมืองมองมะละเมือง
ตองอูเป็นสี่ทัพ พร้อมด้วยเครื่องสรรพาวุธ ช้างม้ารี้
พลเป็นอันมาก แลกองทัพทั้งนั้นให้มีธงรูปพระยา
ช้างเผือกซึ่งเป็นศรีเมืองเมาะตะมะนั้นปักไปเป็น
ส าคัญทุกทัพ แต่กองทัพสมิงมราหูนั้นมีทั้งธงช้าง
แลธงรูปพระราหูซึ่งเป็นเจ้าอสูร... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๑๙) 

ร่าย 

๏ สั่งสมิงชีพรายนายพหล ให้คุมพลทัพหน้า
เห็นกล้าหาญ ซึ่งเจ้าเมืองตองอูผู้ช านาญ เป็นกอง
ด้านปีกขวาอย่าระแวง อันเจ้าเมืองมองมะละกะ
หมาย เป็นปีกซ้ายเห็นว่าจะกล้าแข็ง ทั้งสามนาย
รีบรัดเร่งจัดแจง ใช้ธงแดงช้างงามทั้งสามกอง ซึ่งธง
เราทัพหลวงจงล่วงรู้ รูปราหูใช้ตามนามเจ้าของ รีบ
ตระเตรียมทัพใหญ่ไว้ส ารอง ทั้งฆ้องกลองให้ครบ
เร่ืองรบรับ ฯ ๖ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๖๘) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระมหาเทวีมีรับสั่งให้สมิงชีพรายเร่งจัดทัพไปรบกับพระยาน้อยที่

เมืองตะเกิง ทั้งราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์และบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงล้วนเสนอภาพ

ภายในกองทัพที่พระมหาเทวีทรงมีรับสั่งให้จัดขึ้น แต่จะเห็นว่าบทละครพันทางระบุเพลงร้อง “ร่าย” 

ซึ่งใช้ประกอบการด าเนินเรื่องให้รวดเร็ว ดังปรากฏว่าหลังจากที่พระมหาเทวีทรงมีรับสั่งให้จัดกองทัพ 

เหล่านายทัพก็เร่งรีบยกกองทัพไปเมืองตะเกิงทันที นอกจากเพลงร่ายจะใช้ส าหรับตอนที่เรื่องก าลัง

ด าเนินไปอย่างเร่งรีบ ในบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงยังใช้เพลงร่ายในตอนที่บรรยาย

ความทั่วไป ดังตัวอย่างการใช้เพลงร่ายในตอนที่พระสังฆราชปรึกษาหารือเรื่องจัดพระราชพิธี

ราชาภิเษกให้พระยาน้อย ดังนี้ 



  

 
 

๓๓๕ 

ตารางที่ ๑๖๑ เพลงร้อง “ร่าย” ประกอบการน าเสนอความในตอนที่พระสังฆราชปรึกษาหารือเร่ืองจัดพระ
ราชพิธีราชาภิเษกให้พระยาน้อย 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
ขณะนั้นพระสังฆราชาคณะกับพระสงฆ์...

เข้ามาถวายพระพรพระยาน้อยว่าอันประเพณีพระ
มหากษัตราธิราชเจ้าแต่ก่อน ซึ่งพระองค์ได้ด ารง
พิภพสีมาอาณาเขตสืบ ๆ มานั้นก็ย่อมประกอบด้วย
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ตั้งการพิธีภิเษกก่อนจึ่ง
จะเป็นศรีสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ... 

(ราชาธิราช,๒๕๔๖ : ๑๖๒) 

ร่าย 

๏ ด้วยทรงยศโอรสจอมกษัตร์ ได้สมบัติเป็น
ใหญ่ในกรุงศรี ยังมิได้ประกอบกิจตั้งพิธี ประเพณี
ครองกรุงบ ารุงวัง เราทั้งหลายไปถวายพระพรเตือน 
ให้ท าเหมือนกษัตรามาแต่หลัง จึงจะเป็นศรีศักดิ์นัค
รัง พวกท่านทั้งหลานเห็นเป็นอย่างไร ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๕๑) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่เหล่าพระสังฆราชาและพระสงฆ์ปรึกษาพระยาน้อยเรื่องการจัด

พระราชพิธีราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ทั้งราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์และบทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรากฏเหตุการณ์ดังกล่าว แต่จะเห็นว่าบทละครใช้เพลงร้อง “ร่าย” 

ก ากับไว้หน้าบทประพันธ์ ซึ่งใช้ประกอบในตอนบรรยายความทั่วไป โดยสรุปแล้วเพลงร้องร่าย จึง

สามารถใช้บรรเลงประกอบการด าเนินเรื่องให้รวดเร็วและการน าเสนอเรื่องหรือบทบรรยายทั่วไปก็ได้ 

แต่ทั้งนี้ บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะใช้เพลงร่ายประกอบการด าเนินเรื่ องให้รวดเร็ว

มากกว่าใช้ประกอบเรื่องท่ัวไป 

๕.๓ เพลงร้องประกอบฉากรบ  

สงครามระหว่างมอญกับพม่า เป็นตอนส าคัญที่สุดในเรื่องราชาธิราช บทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง จึงระบุเพลงร้องประกอบฉากรบไว้หลายแห่ง ทั้งในตอนที่เตรียมทัพและ

ตอนเคลื่อนทัพ นอกจากนี้ แม้จะเป็นฉากรบเหมือนกัน แต่บางตอนจะเสนอเพลงร้องประกอบฉากรบ

คนละเพลง เนื่องจากแต่ละเพลงจะมีอัตราของเพลงหรือจังหวะดนตรีแตกต่างกัน (อารดา สุมิตร, 

๒๕๑๖: ๗๔) จากการศึกษาพบว่าบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงใช้เพลงร้องประกอบฉาก

รบ ๒ เพลง ได้แก่ เพลง“ยานี” และ“เพลงกราวกระแซ” ดังตัวอย่างการใช้เพลงยานีในตอนที่พระยา

น้อยทรงเร่งจัดทัพเพ่ือจะยกไปโจมตีกองทัพของสมิงมราหูที่มาตั้งประชิดเมืองตะเกิง และการใช้เพลง

กราวกระแซในตอนที่พระยาน้อยทรงยกทัพมารบกับสมิงมราหูที่เมืองพะโค ดังนี้ 



  

 
 

๓๓๖ 

ตารางที่ ๑๖๒ เพลงร้องประกอบการจัดทัพเตรียมรบ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...จึ่งสั่งให้จัดกองทัพตั้งเป็นกระบวนคชพยุหเสร็จ
แล้ว... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๓๐) 

ยานี 

๏ พวกกองหน้ากล้าหาญถือขวานใหญ่ 
เลือกคนได้รูปร่างอย่างที่อ้วน ที่สองขี่กระบือมือถือ
ทวน แต่ล้วนแล้วอยู่ยงคงกระพัน ที่สามถัดถือตรี
ขึ้นขี่วัว ดูเนื้อตัวก าย าล่ าสัน ถัดที่สี่ล้วนเหล่าถือ
เกาทัณฑ์ จัดพร้อมพลันงดงามตามกระบวน ฯ ๔ 
ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๙๗) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยทรงเร่งจัดทัพเพ่ือจะยกไปตีกองทัพของสมิงมราหู  

ที่มาตั้งประชิดเมืองตะเกิง ซึ่งเป็นที่ประทับชั่วคราวของพระองค์ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่า   

พระยาน้อยทรงมีรับสั่งให้คนจัดทัพ ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอภาพภายใน

กองทัพ และระบุเพลงร้อง “ยานี” ซึ่งเป็นเพลงร้องประกอบการจัดเตรียมทัพ ซึ่งประกอบไปด้วย 

กองทัพหน้ามีคนรูปร่างอ้วนถือขวานเล่มใหญ่ กองทัพที่สองขี่กระบือและใช้อาวุธทวน กองทัพที่สามขี่

วัวถือตรี และกองทัพสุดท้ายถือธนู  

ตารางที่ ๑๖๓ เพลงร้องประกอบตอนพระยาน้อยทรงยกทัพมารบกับสมิงมราหูที่เมืองพะโค 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...ยกทหารออกไปตรงค่ายสมิงมราหู แล้วไสช้าง
พระที่นั่งเข้าหักค่ายสมิงมราหู หมู่พลทหารทั้งปวง
ก็โห่ร้องอ้ืออึง บ้างก็ยิงเกาทัณฑ์แทงฟันรุมระดม
เข้าไปพร้อมกัน... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๓๐) 

กราวกระแซ 

๏ ครั้นถึงค่ายสมิงมราหู พลเกรียวกรูพร้อม
กันเข้าฟันใหญ่ ทหารพวกราหูรู้ตกใจ ด้วยมิได้
เตรียมตัวยังมัวนอน พลชาวเมืองชูคบรบเข้าไป 
พวกค่ายใหญ่ต่อสู้อยู่สลอน ยิงเกาทัณฑ์ฟันกลุ้ม
ตะลุมบอน ต่างราญรอนหักโหมเข้าโรมรัน พระยา
น้อยไสพลายประกายมาศ ทั้งช้างอ่ืนดื่อดาษล้วน
แขงขัน เข้าทะลายค่ายล้อมพรักพร้อมกัน ลางคน
ฟันเสาค่ายเรียงรายไป ฯ ๖ ค า ฯ เชิด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๙๘) 



  

 
 

๓๓๗ 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยทรงยกทัพมารบกับสมิงมราหูที่เมืองพะโค ราชาธิราชทั้ง

ฉบับตัวเขียนและฉบับบทละครล้วนน าเสนอให้เห็นภาพของการสู้รบ แต่จะเห็นว่าบทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงระบุเพลงร้อง “กราวกระแซ” ซึ่งเป็นเพลงร้องส าหรับการรบไว้ด้วย เพลง

กราวกระแซใช้ได้ท้ังตอนที่ตัวละครเคลื่อนทัพ สู้รบกัน หรือในตอนตั้งค่ายเพ่ือเตรียมจะรบก็ได้ 

๕.๔ เพลงร้องประกอบบทพรรณนาการแต่งตัว 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอบทแต่งกายของตัวละครในบางตอน โดยเฉพาะบทแต่งกายใน

ตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงขอดูตัวสมิงนครอินท์และสมิงพระราม และตอนพระเจ้าธรรมเจดีย์ทรง

ออกว่าราชการ ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะเพ่ิมเติมบทแต่งตัวเฉพาะตัวละคร

กษัตริย์ในบทประพันธ์มากกว่าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ และใช้เพลงร้อง “โทน” ประกอบการแต่งกาย

ของตัวละคร ท าให้เห็นภาพความงามของเครื่องแต่งกาย และการแสดงความอ่อนช้อยของการร่ายร า

จากบทสระสรงทรงเครื่อง ดังตัวอย่างการใช้เพลงโทนในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงเครื่องก่อนออก

กระท ายุทธหัตถีกับพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๖๔ เพลงร้อง “โทน” ประกอบตอนพระเจ้าราชาธิราชทรงเครื่องก่อนออกกระท ายุทธหัตถีกับ
พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 

โทน 

๏ ทรงภูษาตาโถงโจงจีบจับ ห้อยน่าทับเข็ม
ขัดรัดกระสัน สอดฉลองพระองค์ลงยันต์ สรวม
เกราะชั้นนอกเกร็จฝังเพ็ชร์พลอย สร้อยนวมสวม
อังสาน่าราหู อินทนูรัดหน่วงทับทรวงห้อย ทรง
มงกุฎมรกฎหยดย้อย ธ ามรงค์ทรงก้อยสรวมทองกร 
ฯ ๔ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๖) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาทรงตอบรับกระท ายุทธหัตถีต่อพระเจ้า

ราชาธิราช ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าเมื่อพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวาทรงรับกระท ายุทธหัตถีต่อพระ

เจ้าราชาธิราชแล้ว ทั้งฝ่ายมอญและฝ่ายพม่าต่างเร่งจัดทัพให้พร้อม (ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๙๖) 

ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมบทสระสรงทรงเครื่องของพระเจ้าราชาธิราช



  

 
 

๓๓๘ 

ก่อนจะเสด็จเคลื่อนทัพมาตามนัดหมาย ด้วยการใช้เพลงร้องเพลง “โทน” ประกอบการแต่งกายของ

ตัวละคร เพ่ือแสดงให้เห็นความอ่อนช้อยและความงดงามจากการแต่งองค์ทรงเครื่องของกษัตริย์  อีก

ทั้งยังท าให้เห็นภาพเครื่องทรงอลังการของกษัตริย์อย่างชัดเจน ดังจะเห็นว่าพระเจ้าราชาธิราชทรง

สวมเกราะฝังเพชร ทรงมงกุฎ สวมแหวนทอง เป็นต้น 

๕.๕ เพลงร้องประกอบการชมความงามของตัวละคร 

บทชมความงามเป็นการสร้างบรรยากาศให้การแสดงละครมีความงดงาม และแสดงให้เห็น

ลีลาอ่อนช้อย เชื่องช้า ผ่านการชมความงามของตัวละคร บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง

เพ่ิมเติมบทชมความงามประกอบเพลงร้อง “ชมโฉม” และ “ร้องร า” เฉพาะการชมความงามตัวละคร

หญิงเท่านั้น ดังตัวอย่างการใช้เพลงร้องชมโฉมในตอนที่พระยาน้อยทรงชมความงามของเม้ยมะนิก 

และใช้เพลงร้องร้องร าในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงชมความงามของตะละเจ้าเปฟ้า ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๖๕ เพลงร้องประกอบตอนพระยาน้อยทรงชมความงามของเม้ยมะนิก 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...พอเวลาวันนั้นพระยาน้อยเสด็จไปทอดพระเนตร
เห็นนางเม้ยมะนิกรูปงามก็ชอบพระทัย แต่หยุดยืน
พินิจโฉมนางอยู่มิใคร่จะเสด็จด าเนินต่อไปได้... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๙๘) 

ชมโฉม 

๏ เพ่งพินิจพิศภักตร์ลักษณะ งามจังหวะ
มารยาตรสอาดสิ้น นวลลอองสองปรางอย่างลูกอิน 
โอษฐ์ดังลิ้นจี่จิ้มยิ้มยวนใจ กรรฐ์เกษเนตรขนงนาสิก
ศอ ดั่งเหลาหล่อฬ่อจิตต์พิสมัย สองถันเคร่งเต่งตั้ง
บังสะไบ แลวิไลยสวยสิ้นทั้งอินทรีย์ บุญบุพเพปาง
ชาติวาศนา ทั้งสองราเคยภิรมย์สู่สมศรี ก าเริบรัก
หนักแน่นแสนทวี หยุดภาชีดูนางไม่วางตา ฯ ๖ ค า 
ฯ  

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๗) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นบทชมโฉมนางเม้ยมะนิก ในตอนที่พระยาน้อยเสด็จไปนมัสการพระบรม

ธาตุประจ าเมืองตะเกิง ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระยาน้อยทรงเห็นว่าเม้ยมะนิกรูปงาม จึงทรง

หยุดยืนพินิจโฉมนาง ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงระบุเพลงร้อง “ชมโฉม” ซึ่ง

เป็นเพลงร้องประกอบการชมความงามของตัวละคร อีกทั้งยังเพ่ิมเติมความให้พระยาน้อยทรงพินิจ



  

 
 

๓๓๙ 

โฉมเม้ยมะนิกอย่างเป็นล าดับ ตั้งแต่ใบหน้า แก้ม ปาก หู ผม ตา คิ้ว จมูก คอ หรือแม้กระทั่งหน้าอกก็

ยังงดงาม แสดงให้เห็นว่าเม้ยมะนิกเป็นผู้หญิงที่งดงามและสามารถดึงดูดใจชายหนุ่มได้อย่างแท้จริง  

ตารางที่ ๑๖๖ เพลงร้องประกอบตอนพระเจ้าราชาธิราชทรงชมความงามของตะละเจ้าเปฟ้า 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 

 
(ไม่ปรากฏ) 

ร้องร า 

๏ ทอดพระเนตรตละเจ้าเปฟ้า ดูก็น่าเชยชิด
พิศมัย งามจริตเอวองค์ทรงวิไลย น่าจะใคร่แนบ
สนิทนิทรา ถึงเป็นหม้ายก็ยังก าลังรุ่น เชื้อสกุล
ปรากฏทั้งยศถา ด้วยเป็นวงศ์กษัตริย์ขัติยา ควร
เป็นบริจาสนมใน ฯ ๔ ค า ฯ  

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๐๔) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นบทชมโฉมในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงชมความงามตะละเจ้าเปฟ้า 

ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ปรากฏบทดังกล่าว ขณะที่บท

ละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมบทชมโฉม และระบุเพลงร้อง “ร้องร า” ก ากับไว้หน้า

บทประพันธ์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเพลงร้องร าจะเป็นเพลงร้องประกอบการชมความงาม แต่จะแตกต่าง

ไปจากเพลงชมโฉมทั้งท่วงท านองและเนื้อความที่น ามาประกอบกับเพลงร้อง ดังจะเห็นว่าบทชมความ

งามประกอบเพลงร้องร า ตัวละครจะไม่พินิจโฉมทีละส่วนดังเช่นเพลงชมโฉม แต่จะพิจารณาเพียง

ภาพรวม จากนั้นตัวละครจึงเกี้ยวพาราสีต่อไป 

๕.๖ เพลงร้องประกอบฉากแสดงความรัก 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่เสนอรายละเอียดในตอนที่ตัวละครแสดงความรักต่อกันอย่าง

ชัดเจน จะเล่าเรื่องว่าตัวละครแสดงความรักต่อกัน เช่น “พระยาน้อยมีความรักใคร่ในนางเม้ยมะนิก

นัก...ก็อยู่ร่วมสมัครสังวาสด้วยนางเม้ยมะนิก”(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๙๘) ขณะที่บทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรากฏบทแสดงความรัก และระบุเพลงร้องประกอบฉากแสดงความรัก 

เพ่ือแสดงภาพให้เห็นชัดเจนว่าตัวละครก าลังแสดงความรักต่อกัน และเป็นบทที่เอ้ือให้ผู้แสดงสามารถ

แสดงท่าร่ายร าได้ บทละครใช้เพลงร้องประกอบแสดงความรักทั้งหมด ๓ เพลง ได้แก่ เพลง“ชาตรี” 

เพลง“โอ้โลม” และเพลง“โอ้ชาตรี” ดังตัวอย่างการใช้เพลงชาตรี และเพลงโอ้โลมในตอนที่มะสะลุม



  

 
 

๓๔๐ 

แสดงความรักต่อนางเกษรา และการใช้เพลงโอ้ชาตรีในตอนที่สมิงพระรามแสดงความรักต่อพระราช

ธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ดังนี้  

ตารางที่ ๑๖๗ เพลงร้องประกอบการแสดงความรักระหว่างมะสะลุมกับนางเกษรา 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...พอมังก ามุนีป่วยเป็นปัจจุบันโรคถึงแก่พิราลัย 
อ ามาตย์มะสะมอญก็คุมเอาตะละเจ้าเปฟ้ากับช้าง
ม้าผู้คนมาถวายสมเด็จพระเจ้าราชาธิราช สมเด็จ
พระเจ้าราชาธิราชก็เอาตะละเจ้าเปฟ้าไว้เป็น
บริจาริกา... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๒๑) 

       ชาตรี 

๏ แสนสวาทดิ เป็นบุญวาศนาอย่าเมินหนี 
พระเจ้ากรุงหงษาโปรดปราณี ประทานที่สมสู่เป็น
คู่ครอง ขอฝากชีวิตกันจนวันวาย ไม่แหนงหน่าย
น้องนางให้หมางหมอง สารพัดสมบัติทั้งเงินทอง จะ
มอบน้องจังจริงสิ่งทั้งปวง เวลานี้เที่ยงคืนดึกดื่นแล้ว 
เชิญน้องแก้วนอนหลับอย่านั่งง่วง แม้นอดนอน
หนักหนาตาจะกลวง คนจะล่วงติฉินกล่าวนินทา ฯ 
๖ ค า ฯ 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๒๑๐-๒๑๑) 

โอ้โลม 

๏ โฉมเฉลา พี่รักเจ้ามั่นคงอย่าสงสัย ถึงสูญ
สิ้นดินฟ้าสุราไลย พี่ก็ไม่ลืมน้องของประทาน ว่า
พลางทางชิดสนิทแนบ ประคองแอบกรกอดสอด
ประสาน ต่างระรื่นชื่นในอาไลยลาน สองส าราญชม
ชิดแนบนิทรา ฯ ๔ ค า ฯ โลม 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๒๑๑) 
 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระเจ้าราชาธิราชทรงท าสงครามกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง เมื่อทหาร

ฝ่ายมอญจับตัวราชบุตรเขยและพระธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องมาถวายพระเจ้าราชาธิราช ราชบุตร

เขยนั้นล้มป่วยสิ้นพระชนม์ไปก่อน พระเจ้าราชาธิราชจึงทรงแต่งตั้งให้ตะละเจ้าเปฟ้าเป็นบาท

บริจาริกา ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงตั้งให้ตะละเจ้าเปฟ้าเป็นบาทบริจา

ริกาเท่านั้น ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเพ่ิมบทแสดงความรัก และใช้เพลงร้อง

ประกอบการแสดงความรัก ได้แก่ เพลงชาตรี และเพลงโอ้โลม เพลงชาตรีเป็นเพลงร้องที่ใช้ประกอบ

ตอนที่ตัวละครต้องการยืนยันความรักที่มีต่อกัน (ลักษณา โตวิวัฒน์, ๒๕๒๔: ๑๖๗) ดังจะเห็นว่าพระ

เจ้าราชาธิราชทรงยืนยันว่าจะรักและดูแลตะละเจ้าเปฟ้าเป็นอย่างดีให้บริบูรณ์ด้วยสมบัติ อีกทั้งจะไม่



  

 
 

๓๔๑ 

ทรงท าให้นางขัดเคืองใจ ส่วนเพลงโอ้โลมนั้น เป็นเพลงร้องที่ใช้ประกอบเมื่อตัวละครย้ าถึงความรัก 

จากนั้นจึงเป็นบทเข้าพระเข้านางต่อไป (ลักษณา โตวิวัฒน์, ๒๕๒๔: ๑๖๗) ดังจะเห็นว่าหลังจากตะละ

เจ้าเปฟ้าเจรจาทางตอบพระเจ้าราชาธิราชด้วยความเขินอาย พระเจ้าราชาธิราชทรงเน้นย้ าความรัก

ของพระองค์ท่ีมีต่อนาง ด้วยการเข้ามาแสดงความรักอย่างใกล้ชิด จากนั้นจึงเป็นบทเข้าพระเข้านาง 

ตารางที่ ๑๖๘ เพลงร้องประกอบการแสดงความรักระหว่างสมิงพระรามกับพระธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 
 
 
 
 
 

 
(ไม่ปรากฏ) 

๏ ทรงศักดิ์ ถ้าแม้นรักยาวยืนอย่าขืนข่ม 
ขอให้ยับยั้งตั้งอารมณ์ จะบังคมทูลถามด้วยขามใจ 
โปรดปรานน้องจริงจังเหมือนอย่างตรัส ฤๅว่าขัด
บิดาข้ามิได้  แกล้งโลมน้องปลงหลงอาลัย สม
พระทัยทรงเดชเจตนา ก็จะคิดแหนงหน่ายวาย
สวาสดิ์ แรมนิราศกลับลงไปหงษา จะทิ้งน้องว้าเหว่
อยู่เอกาเสวยชลนาไม่วายวัน ฯ ๖ ค า ฯ โอ้ชาตรี 

๏ สุดที่รัก ใช่พี่จักโหยกเหยกกล่าวเสกสัน 
พี่รักเจ้าเทียมเท่ากับชีวัน จึงได้ขันอาสาออกราวี ไม่
เจียมตัวกลัวม้วยด้วยมานะ เพราะรักพระธิดา
มารศรี จนปราบศึกมีชัยกับไพรี สมคิดที่รักน้อง
ปองนิยม ความจริงสุจริตไม่คิดจาก จะขอฝากชีวิต
สนิทสนม จนวันตายมิได้วายสวาสดิ์ชม วางอารมณ์
เถิดน้องอย่าหมองนวล ตรัสพลางกางกรประคอง
กอด สวมสอดอิงแอบแนบสงวน สมถวิลยินดียียวน 
ตรัสเชิญชวนแนบสนิทนิทรา ฯ ๘ ค า ฯ โลม 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๒๙๗-๒๙๘) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นฉากแสดงความรักระหว่างสมิงพระรามกับพระราชธิดาของพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้อง ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ปรากฏฉากดังกล่าว ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารงระบุเพลง “โอ้ชาตรี” ประกอบฉากแสดงความรัก เพลงโอ้ชาตรีนี้จะใช้ในลักษณะเดียวกัน

กับเพลง “ชาตรี” ซึ่งใช้ประกอบในตอนที่ตัวละครต้องการยืนยันความรักของตน แต่ความแตกต่าง

ระหว่างเพลงโอ้ชาตรีและชาตรีจะอยู่ที่ท่วงท านองของดนตรี การเลือกเพลงร้องชนิดเดียวกัน แต่

ท่วงท านองแตกต่างกัน ท าให้ผู้อ่านผู้ชมไม่เกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องฟังเพลงเดิมซ้ า ๆ อยู่ตลอดเวลา 



  

 
 

๓๔๒ 

๕.๗ เพลงร้องประกอบอารมณ์โศกเศร้า 

บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอเพลงร้องประกอบอารมณ์โศกเศร้า ๒ เพลง 

ได้แก่ เพลง “โอ้” และเพลง “โอ้ร่าย” ทั้งสองเพลงล้วนใช้บรรเลงประกอบบทขับร้องในตอนที่ตัว

ละครแสดงอารมณ์เศร้าโศกหรือคร่ าครวญด้วยความทุกข์ใจ ดังตัวอย่างการใช้เพลงโอ้ในตอนที่ตะละ

แม่ท้าวทรงคร่ าครวญเรื่องที่พระเจ้าราชาธิราชทรงหลงเม้ยมะนิก และการใช้เพลงโอ้ร่ายในตอนที่  

พ่อลาวแก่นท้าวคร่ าครวญถึงพระมารดาก่อนถูกน าตัวไปประหารชีวิต ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๖๙ เพลงร้อง “โอ้” ประกอบตอนตะละแม่ท้าวทรงคร่ าครวญเรื่องที่พระเจ้าราชาธิราชทรงหลง
เม้ยมะนิก 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...ตะละแม่ท้าวได้ฟังพ่อลาวแก่นท้าวถามดังนั้นก็
แค้นพระทัยขึ้นมา ทรงพระกันแสงแล้วตรัสร าพัน
บอกความซึ่งได้ทุกข์ยากแก่พระราชบิดามาแต่หน
หลัง แลขัดเคืองกันกับพระราชบิดาด้วยเรื่องเม้ยมะ
นิก ซึ่งตั้งเป็นพระอัครมเหสีนั้นทุกประการ จึ่งตรัส
ว่าลูกเอ๋ยทุกวันนี้แม่เจ็บใจนัก คิดจะกลั้นใจตาย
เสียวันละร้อยหน อยู่ไปก็ได้ความอัปยศแก่คนทั้ง
ปวง... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๗๗) 

โอ้ 

๏ พ่อพุ่ มพวงดวงแขของแม่ เ อ๋ย  ไม่ รู้
เร่ืองราวเลยเจียวจอมขวัญ แม่แสนเจ็บแสนอายไม่
วายวัน คิดจะกลั้นใจตายเสียหลายที บิดาเจ้าทิ้ง
ศักดิ์ไม่รักหงส์ ไปลุ่มหลงกากากเสพย์ซากผี ยกขึ้น
เป็นนางพระยายอดนารี เธอเห็นดีเด็ดเดี่ยวไม่
เหลียวแล ตั้งแต่งมชมเชยเม้ยมานิก เธอแพลงพลิก
เชื่อฟังเกลียดชังแม่ มันซ้ าเติมเสิมส่อเฝ้าตอแย พิไร
แก่ลูกพลางทางโศกี 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๒๘๗-๒๘๘) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่ตะละแม่ท้าวทรงคร่ าครวญและระบายความอัดอ้ันตันใจเรื่องนาง

เม้ยมะนิกให้พ่อลาวแก่นท้าวทรงรับรู้ ราชาธิราชทั้งฉบับตัวพิมพ์และบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารงล้วนเสนอบทพรรณนาคร่ าครวญ แต่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะระบุเพลง

ร้อง “โอ้” ซึ่งเป็นเพลงบรรเลงประกอบอารมณ์ความรู้สึกเศร้าใจของตัวละคร ดังจะเห็นว่าบทละครใช้

เพลงร้องโอ้ประกอบในตอนที่ตะละแม่ท้าวทรงคร่ าครวญเรื่องที่พระเจ้าราชาธิราชทรงหลงเม้ยมะนิก 

ด้วยความโศกเศร้าอย่างที่สุด 

 



  

 
 

๓๔๓ 

ตารางที่ ๑๗๐ เพลงร้อง “โอ้ร่าย” ประกอบตอนพ่อลาวแก่นท้าวคร่ าครวญถึงพระมารดาก่อนถูกน าตัวไป
ประหารชีวิต 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...พ่อลาวแก่นท้าวมิได้ย่อท้อทรงพระกันแสง บ่าย
พระพักตร์มาตรงทิศต าหนักพระมารดา ยกพระ
หัตถ์ถวายบังคม... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๗๙) 

โอ้ร่าย 

๏ เจ้าประคุณทูลเกษของลูกแก้ว วันนี้
แล้วเวรามาถึงฉัน ไม่มีผิดบิตุราชให้ฟาดฟัน เพราะ
เกียดกันหลงกลอีคนพาล ยังมิได้ทดแทนพระคุณ
เลย โอ้อกเอ๋ยกรรมสร้างตามล้างผลาญ ถึงตัวตาย
ไม่เสียดายสู้วายปราณ สุดสงสารมารดรจะค่อน
ทรวง นิจจาเอ๋ยเคยเห็นอยู่เป็นนิจ สะท้อนจิตรรัน
จวนไห้หวลห่วง เหมือนดาวเดือนเลื่อนลับเด็ดดับ
ดวง เขาจูงล่วงพ้นมาโศกาไลย ฯ ๖ ค า ฯ โอด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๒๙๒) 
 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พ่อลาวแก่นท้าวทรงคร่ าครวญถึงตะละแม่ท้าว ก่อนถูกประหาร

ชีวิตตามรับสั่งของพระเจ้าราชาธิราช ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เสนอว่าพ่อลาวแก่นท้าวทรงหันพระ

พักตร์ไปทางต าหนักพระมารดาและยกพระหัตถ์ท าความเคารพ ส่วนบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทร

ศักดิ์ธ ารงเพ่ิมเติมบทพรรณนาคร่ าครวญ และระบุเพลงร้อง “โอ้ร่าย” ซึ่งเป็นเพลงร้องประกอบ

อารมณ์โศกเศร้าของตัวละคร ดังจะเห็นว่าพ่อลาวแก่นท้าวทรงคร่ าครวญถึงสาเหตุที่ต้องถูกประหาร

ชีวิตประกอบกับการระลึกถึงพระคุณตะละแม่ท้าว จึงยิ่งท าให้สถานการณ์ดังกล่าวเศร้าโศกกว่าเดิม  

๕.๘ เพลงร้องประกอบพิธีกรรม 

เพลงร้องประกอบพิธีกรรมในบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงปรากฏเพียงเพลง

เดียว คือ เพลง “เชื้อ” ซึ่งเป็นเพลงร้องที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในตอนที่ตัวละครอธิษฐานต่อสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์หรือเทพยดาเพ่ือขอให้ตนเองสมหวังปรารถนา ในบทละครเรื่องราชาธิราชจะปรากฏเพลง

เชื้อเฉพาะตอนที่ตัวละครกษัตริย์ทรงอธิษฐานเท่านั้น ดังตัวอย่างการใช้เพลงเชื้อในตอนที่พระยาน้อย

ทรงตั้งจิตอธิษฐานก่อนยกทัพไปเมืองพะโค ดังนี้ 

 



  

 
 

๓๔๔ 

ตารางที่ ๑๗๑ เพลงร้อง “เชื้อ” ประกอบตอนพระยาน้อยทรงตั้งจิตอธิษฐานก่อนยกทัพไปเมืองพะโค 

  ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
...ก็ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแลเทพยดาทั้งปวง จึ่ง
ทรงพระสัตยาธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะยกไปท า
การเมืองพะโคครั้งนี้ ถ้าจะมีชัยช านะได้ครองราช
สมบั ติ เ ป็ น ใหญ่ ใ น เ มื อ งพะ โค  แล ไ ด้ บ า รุ ง
พระพุทธศาสนาให้ถาวรสืบไปแล้ว ขอให้เทพยดา
บันดาลศุภนิมิตให้เห็นประจักษ์แก่ตาคนทั้งปวงเถิด 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๑๓๖) 

เชื้อ 

๏ เดชะเทพไทเบื้องใต้ต่ า คุณพระธรรมพระ
พุทธสมมุติสงฆ์ แม้นข้ายกขนัดจัตุรงค์ มีชัยจง
บันดาลซึ่งการดี แม้นจะได้เมืองพะโคเป็นโตใหญ่ 
เทพไทเทวาทุกราศี จงน าเหตุให้ชัดในบัดนี้ ให้โยธี
เห็นทั่วทุกตัวคน ฯ ๔ ค า ฯ สาธุการ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๑๐๖) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยทรงตั้งจิตอธิษฐานเพ่ือขอให้พระองค์ ได้รับชัยชนะใน

สงคราม ก่อนเสด็จยกทัพไปเมืองพะโค ทั้งราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์และบทละคร พันทางฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงล้วนเสนอเนื้อความค าอธิษฐานของพระเจ้าราชาธิราช แต่บทละครจะระบุ

เพลงร้อง “เชื้อ” ซึ่งเป็นเพลงร้องประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ในที่นี้คือพระยาน้อยทรงกระท า

พิธีกรรมอธิษฐานเพื่อขอให้พระองค์รบชนะสมิงมราหู 

๕.๙ เพลงร้องประกอบการแสดงท่ีสนุกสนาน 

บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอเพลงร้องประกอบการแสดงที่สนุกสนานเพียง

เพลงเดียว คือ เพลง“เย้ย” ซึ่งเป็นเพลงร้องที่ใช้ในตอนที่ตัวละครพูดจาเยาะเย้ยใส่กัน และแสดง

ท่าทางยียวนเพ่ือกระตุ้นให้อีกฝ่ายโมโหฉุนเฉียว ดังตัวอย่างการใช้เพลงเย้ยในตอนที่นายทหารมอญ

ร้องเยาะเย้ยฝ่ายพม่า ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๗๒ เพลงร้อง “เย้ย” ประกอบตอนนายทหารมอญร้องเยาะเย้ยฝ่ายพม่า 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

...ฝ่ายมอญในเมืองเห็นดังนั้นก็ตีฆ้องกลองโห่ร้อง
เยาะเย้ยหยาบช้าต่าง ๆ ... 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๙๕) 

๏ พลภุกามล้มตายหลายร้อย ก็ท้อถอย
รวนเรเหหัน เหล่าพวกพลโยธารามัญ ชวนกันเฉลย
เย้ยเยาะ ฯ ๒ ค า ฯ เย้ย 

๏ เหวยเหวยแน่ะเฮ้ยพวกพม่า มึงอวดกล้า
อย่างไรท าใจเสาะ อยากได้เมืองตะเกิงเกลงเขนาะ 
จะเดินเลาะเลียบคูอยู่ท าไม ถ้ามาดแม้นอวดกล้า
แล้วอย่าหนี จงเร่งรีบเข้าตีให้จงได้ บ้างตีกลองร้อง 



  

 
 

๓๔๕ 

ตารางที่ ๑๗๒ เพลงร้อง “เย้ย” ประกอบตอนนายทหารมอญร้องเยาะเย้ยฝ่ายพม่า (ต่อ) 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 ท้าด่าไป เต้นร าให้เริงร่าท้าทาย ฯ ๔ ค า ฯ กราวร า

มอญ 
(บทละครราชาธิราช เล่ม๓, ๒๕๐๒ : ๔๙) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่มังรายกะยอฉะวาทรงท าสงครามกับพระยาอินทโยธาเจ้าเมือง

เมืองตะเกิง และในสงครามดังกล่าวฝ่ายมอญใช้กลอุบายพูดจายั่วยุให้ฝ่ายพม่าโมโห ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์เสนอว่าทหารมอญพูดจาเยาะเย้ยหยาบคาย ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง

เสนอทั้งท่าทางสนุกสนานและบทพูดที่ทหารมอญใช้พูดจายั่วยุฝ่ายพม่า อีกทั้งยังระบุเพลงร้อง “เย้ย” 

ซึ่งเป็นเพลงร้องประกอบค าพูดหรือการแสดงที่สนุกสนาน  

๕.๑๐ เพลงร้องประกอบอารมณ์คิดถึง 

อารมณ์คิดถึงเป็นอารมณ์ที่ไม่ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ แต่ปรากฏในบทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง บทละครดังกล่าวใช้เพลงร้องประกอบอารมณ์คิดถึงเพียงเพลงเดียว

เท่านั้น คือ เพลง“ตามกวาง” ดังตัวอย่างการใช้เพลงตามกวางในตอนที่พระยาน้อยทรงคิดถึงตะละแม่

ท้าวและพ่อลาวแก่นท้าว ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๗๓ เพลงร้อง “ตามกวาง” ประกอบตอนพระยาน้อยทรงคิดถึงตะละแม่ท้าวและพ่อลาวแก่นท้าว 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 
 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 

ตามกวาง 

๏ เอนอิงนิ่งนึกอนาถหนาว ถึงแม่ท้าวเห็น
จะคอยละห้อยหา เพราะพี่กลัวไพรีจึงหนีมา 
อนิจจาโฉมตรูไม่รู้การ ปานฉะนี้จอมขวัญจะรันทด 
ทั้งโอรสมารดาน่าสงสาร คงเศร้าซูบโศกปะทะอุระ
ราญ จะกอดกกกุมารอนาถนอน โอ้พ่อลาวแก่น
ท้าวของพ่อเอ๋ย ยามนี้เคยสัพยอกหลอกหลอน ยิ่ง
คิดคิดนิทราให้อาวรณ์ สะท้อนถอนหลับไปในไสยา 
ฯ ๖ ค า ฯ ตระ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๖) 



  

 
 

๓๔๖ 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยเสด็จหนีออกจากเมืองพะโคมาอาศัยอยู่เมืองตะเกิง 

เพ่ือเตรียมก าลังพลกลับไปรบกับสมิงมราหู ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่เสนอให้เห็นว่าพระยาน้อยทรง

คิดถึงตะละแม่ท้าวและพ่อลาวแก่นท้าว ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะระบุเพลง

ร้อง “ตามกวาง” ซึ่งเป็นเพลงประกอบอารมณ์ความคิดถึงของตัวละคร ดังจะเห็นว่าบทละครระบุ

เพลงตามกวางในตอนที่พระยาน้อยทรงแสดงความคิดถึงพระชายาและพระโอรส  

๕.๑๑ เพลงร้องประกอบการเดินชมตลาด 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่เสนอฉากตลาด ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง

เพ่ิมเติมบทชมตลาด พร้อมระบุเพลงร้อง“ชมตลาด”ไว้ในบทประพันธ์ เพ่ือแสดงภาพและบรรยากาศ

ของตลาดภายในเมืองตะเกิง ดังตัวอย่างการใช้เพลงชมตลาดในตอนที่พระยาน้อยทรงพระด าเนินชม

ตลาดในเมืองตะเกิง ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๗๔ เพลงร้อง “ชมตลาด” ประกอบตอนพระยาน้อยทรงพระด าเนินชมตลาดในเมืองตะเกิง 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

 
 
 

(ไม่ปรากฏ) 

ชมตลาด 

๏ เห็นแม่ค้าเรียงรายนั่งขายของ เต็มทั้งสอง
แถวทางหว่างถนน บ้างนั่งกริ่มหงิมเสงี่ยมท าเจียม
ตน ทีลางคนสวยสมน่าชมเชย พวกสาวสาวเถ้าแก่
ต่างแลดู ท าอดสูขวยเขินท าเมินเฉย พวกตามเจ้าจุ
เจาะเฆาะเปรียบเปรย ร้องหัดเชยสบภักตร์แล้วยัก
คิ้ว... 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๗-๘) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระยาน้อยทรงพระด าเนินชมตลาดในเมืองตะเกิงก่อนได้พบนาง

เม้ยมะนิก ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ปรากฏฉากดังกล่าว ขณะที่บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ ารงเพ่ิมฉากตลาด พร้อมระบุเพลงร้อง คือ เพลง“ชมตลาด” บางแห่งกล่าวว่าเพลงนี้เป็นเพลง

ส าหรับการแต่งตัว (ลักษณา โตวิวัฒน์, ๒๕๒๔: ๑๗๘) แต่จากตัวอย่างที่ผู้ศึกษาเสนอ เพลงชมตลาด

เป็นเพลงที่ใช้ประกอบการเดินชมสถานที่ การใช้เพลงร้องดังกล่าวประกอบการชมตลาด เมื่อน าไปใช้

แสดงละคร จะช่วยท าให้ผู้ชมรู้สึกเข้าถึงบรรยากาศในเมืองตะเกิงว่ามีบรรยากาศคึกคัก มีผู้คน

มากมาย และแม่ค้าบ้างสวยบ้างแก่นั่งขายของเรียงรายอยู่  



  

 
 

๓๔๗ 

๕.๑๒ เพลงร้องประกอบการอ่านสาส์น 

ทั้งราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์และบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงต่างเสนอให้ตัวละคร

อ่านสาส์นอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากในสถานการณ์สงคราม ทั้งฝ่ายมอญและฝ่ายพม่าต้องส่งสาส์นหากัน  

และต่างฝ่ายต่างมีรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านเมือง แต่ทั้งนี้บทละครจะระบุเพลงร้อง

“เอกบท” ประกอบตอนที่ตัวละครอ่านสาส์น ดังตัวอย่างการใช้เพลงเอกบทในตอนที่พระเจ้าฝรั่งมัง

ฆ้องทรงอ่านพระราชสาส์นปฏิเสธไมตรีจากพระเจ้าราชาธิราช ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๗๕ เพลงร้อง “เอกบท” ประกอบตอนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงอ่านพระราชสาส์นปฏิเสธไมตรีจาก
พระเจ้าราชาธิราช 
ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

ฝ่ายมังนันทมิตรผู้ถือหนังสือนั้นก็น าพระ
ราชสาสน์นั้นแลเคร่ืองราชบรรณาการตอบของพระ
เจ้าราชาธิราชไปถวายพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง พระเจ้า
ฝรั่งมังฆ้องจึ่งสั่งให้อ่านในพระราชสารนั้นว่า 

พระเจ้าราชาธิราชตอบมาถึงพระเจ้า
ฝรั่งมังฆ้องผู้เป็นกษัตริย์อันประเสริฐ ด้วยเราได้
แจ้งในพระราชสาสน์น้องเราซึ่งมีมานั้นแล้ว อันจะ
ท าสัตย์ต่อกันบัดนี้ไม่ได้ ด้วยน้องเรายกพลทหาร
มาตีเอาเมืองทะละได้ กิตติศัพท์ก็เลื่องลือไปใน
นานาประเทศทั้งปวง เราได้ความอัประมาณเสีย
เกียรติยศยิ่งนัก เมื่อใดเรายกขึ้นไปตีเมืองปรวน
ตอบแทนได้บ้าง สมความคิดแล้วจึ่งจะสิ้นความ
อัปยศลบล้างกัน ซึ่งสมิงชีพรายนั้นก็มิใช่ชายชาติ
ทหาร ท าสงครามแพ้แก่ข้าศึกโทษถึงตายอยู่เอง ถึง
มาตรว่าน้องเราส่งคืนมาก็หาต้องการไม่ 

(ราชาธิราช, ๒๕๔๖ : ๒๗๓) 

๏  บัดนั้น อาลักษณ์รับสั่งนรังสรรค์ ค านับ
รับสารตรามาพลัน ก็คลี่อ่านสารนั้นขึ้นทันใด ฯ ๒ 
ค า ฯ เอกบท 

๏ ในสารองค์ทรงเดชพระเชษฐา ผู้ด ารง
หงษาสุธาไหว ถึงพระเจ้าอังวะธิปไตย ด้วยเราได้
ทราบสารการไมตรี ซึ่งจะส่งชีพพายเดนตายนั้น จะ
เปรียบมันเต็มกากเหมือนซากผี เรามิได้ถวิลนึก
ยินดี ซึ่งพระน้องมาตีเมืองทะละ ให้เสียเกียรติยศ
เราเศร้าหมอง ฤๅจักปองกลับมาวิสาสะ เราก็หวังตั้ง
จิตต์มานะ จะตีกรุงอังวะเป็นเชลย ถ้าแม้นไม่
สมหวังเหมือนดังคิด จะอายจิตต์ขุ่นข้องพระน้อง
เอ๋ย ไม่สมหวังดังอารมณ์ได้ชมเชย อย่านึกเลยว่า
จะได้เป็นไมตรี ฯ ๘ ค า ฯ 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๒๗๓) 

 

ตัวอย่างข้างต้น เป็นพระราชสาส์นที่พระเจ้าราชาธิราชทรงตอบปฏิเสธไมตรีของพระเจ้า

ฝรั่งมังฆ้อง บทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงเสนอให้เห็นข้อความในพระราชสาส์น

เช่นเดียวกันกับราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ แต่ฉบับบทละครจะระบุชัดเจนว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงให้

อาลักษณ์อ่านพระราชสาส์น ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไม่ได้ระบุ นอกจากนี้ บทละครยังระบุ



  

 
 

๓๔๘ 

เพลงร้อง “เอกบท” ซึ่งเป็นเพลงร้องประกอบการอ่านสาส์น โดยจะระบุไว้ในทุกตอนครั้งในขณะที่ตัว

ละครก าลังอ่านสาส์น 

กล่าวโดยสรุปแล้ว บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงจะใช้

เพลงร้อง ๑๒ ประเภท ได้แก่ เพลงร้องประกอบการน าเสนอตัวละคร เพลงร้องประกอบการด าเนิน

เรื่องให้รวดเร็ว เพลงร้องประกอบฉากรบ เพลงร้องประกอบบทพรรณนาการแต่งตัว เพลงร้อง

ประกอบการชมความงามของตัวละคร เพลงร้องประกอบฉากแสดงความรัก เพลงร้องประกอบ

อารมณ์โศกเศร้า เพลงร้องประกอบพิธีกรรม เพลงร้องประกอบการแสดงที่สนุกสนาน เพลงร้อง

ประกอบอารมณ์คิดถึง เพลงร้องประกอบการเดินชมตลาด และเพลงร้องประกอบการอ่านสาส์น  

การใช้เพลงร้องเป็นลักษณะเฉพาะในการประพันธ์วรรณกรรมการแสดงประเภทบทละคร 

รวมถึงบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นว่ามีการระบุเพลงให้สอดรับกับฉากและ

บทบาทของตัวละครเป็นส าคัญ เนื่องจากเม่ือน าตัวบทไปใช้แสดง ผู้ขับร้อง นักดนตรี และนักแสดงจะ

ได้เข้าใจตรงกันว่าในฉากนั้น ๆ นักดนตรีต้องเล่นเพลงใด นักร้องขับร้องอย่างไร และนักแสดงต้อง

แสดงท่าทางร่ายร าอะไรบ้าง  

การศึกษาการปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชจากฉบับตัวพิมพ์สู่บทละครพันทางเรื่อง

ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง พบการปรับเปลี่ยน ๖ ประการ ได้แก่ การปรับเปลี่ยน

ด้านเนื้อเรื่อง การปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร การปรับเปลี่ยนฉากและบรรยากาศ การปรับเปลี่ยนบท

สนทนา การใช้เพลงร้อง และการใช้ภาษา การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ล้วนแต่ท าให้เห็นว่าบทละครฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงในฐานะตัวบทการแสดง มีวิธีในการน าเสนอเนื้อเรื่องให้สอดรับกับการ

แสดงเป็นส าคัญ สามารถแบ่งสรุปได้เป็น ๒ ประเด็น ได้แก่ ด้านการคัดเลือกเรื่อง และด้านการ

ปรับตัวบท  

ด้านการคัดเลือกเรื่องมีการคัดเลือกเสนอเฉพาะตอน คือตอนพระยาน้อยทรงรบกับสมิงมราหู 

พระเจ้าราชาธิราชทรงรบกับพม่า กระทั่งสมิงพระรามอาสาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องสู้ศึกจีน จะเห็นว่าตอน

ดังกล่าวเป็นเรื่องสนุกสนาน โลดโผน ท าให้ถูกใจผู้อ่านผู้ชม อีกท้ังยังเป็นตอนที่สามารถน ามาประยุกต์

กับท่าร าอันเป็นลักษณะส าคัญของการแสดงละครพันทางได้ง่าย  

ส่วนในด้านการปรับตัวบท จะเห็นว่าบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงมีวิธีการ

ปรับตัวบทให้สอดคล้องกับการแสดงท่าร่ายร า ดังจะเห็นว่ามีการตัดบทบรรยาย ซึ่งปรากฏใน



  

 
 

๓๔๙ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ออกไปเป็นจ านวนมาก และปรับตัวบทให้ตัวละครสามารถแสดงท่าทางได้ 

โดยเฉพาะการเพ่ิมเติมฉากนาฏการ เพ่ือท าให้ทั้งตัวละครหลักและตัวละครประกอบได้แสดงท่าทาง

และอารมณ์ความรู้สึกอย่างชัดเจน นอกจากนี้ การเพ่ิมเติมบทเจรจาโต้ตอบ และการระบุเพลงร้อง 

นับเป็นองค์ประกอบส าคัญในการแสดงละครเช่นกัน และท าให้เห็นชัดเจนว่าบทละครพันทาง

ปรับเปลี่ยนตัวบทเพ่ือวัตถุประสงค์ส าหรับการแสดงละคร เนื่องจากบทละครเรื่องราชาธิราชด าเนิน

เรื่องด้วยบทเจรจาโต้ตอบระหว่างตัวละคร ไม่ใช่บทบรรยายเช่นฉบับตัวพิมพ์ และมีเพลงร้องช่วย

ก าหนดทศิทางของการแสดงท่าทางและอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครอีกด้วย 

๖.ความส าคัญของบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงในบริบท

วัฒนธรรมไทย 

 ความแพร่หลายของเรื่องราชาธิราชจากการตีพิมพ์ แม้จะยืนยันได้ว่าเรื่องราชาธิราชได้รับ

ความนิยมจากผู้อ่านในสังคมไทย แต่เรื่องราชาธิราชยังคงมีพัฒนาการไปสู่ศิลปะแขนงอ่ืน คือการเป็น

วรรณกรรมการแสดงประเภท “บทละครพันทาง” การปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราชเป็นบทละคร

พันทาง จึงท าให้เห็นเรื่องราชาธิราชในมิติของการแสดง  

บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง น าราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์

มาปรับเปลี่ยนเป็นบทละคร โดยมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้แสดงละครพันทางโดยเฉพาะ จึงมีการ

ปรับเปลี่ยนตัวบทวรรณกรรมให้เข้ากันกับการแสดงละครพันทางทั้งด้านฉันทลักษณ์และการแสดง

นาฏการแบบละครร า บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชแต่งขึ้นเพ่ือใช้แสดงและถูกน ามาใช้แสดงจริง 

(จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา, ๒๕๔๔: ๓๙) อีกทั้งยังได้รับความนิยมจากผู้ชมละคร (รพีพรรณ เทียมเดช , 

๒๕๓๑: ๕๕) ภายหลังพบว่ามีการน าบทละครพันทางดังกล่าวมาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส าหรับอ่าน ซึ่ง

อาจเป็นการรวบรวมให้เป็นหลักฐานลายลักษณ์ และใช้เป็นประโยชน์ในทางการค้า  

การปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราชจากวรรณกรรมการอ่านมาเป็นวรรณกรรมการแสดง ยังท าให้

เรื่องราชาธิราชได้รับความนิยมในสังคมไทยเช่นเดิม ซึ่งน่าจะมาจากสาเหตุส าคัญ ๒ ประการ ได้แก่ 

การผสมผสานศิลปะหลายแขนงเข้าด้วยกัน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

 



  

 
 

๓๕๐ 

๖.๑ การผสมผสานศิลปะหลายแขนงเข้าด้วยกัน  

บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง เป็นวรรณกรรมการแสดงที่

ท าให้เห็นพัฒนาการขั้นสูงสุดของเรื่องราชาธิราชในสังคมไทย เนื่องจากแสดงให้เห็น “ความสัมพันธ์

ระหว่างศิลปะการประพันธ์กับศิลปะการแสดง” เรื่องราชาธิราชจึงแพร่หลายไปยังผู้เสพวรรณกรรม

กลุ่มที่ชอบดูละคร นอกไปจากกลุ่มผู้อ่านวรรณกรรมที่รู้หนังสือ อีกทั้งยังท าให้เห็น “ความสัมพันธ์

ระหว่างศิลปะการแสดงกับศิลปะแขนงอ่ืน” ได้แก่ ด้านวรรณศิลป์ คีตศิลป์ และนาฏศิลป์ อาจกล่าว

ได้ว่าศิลปะการแสดงมีความสัมพันธ์กับศิลปะหลายแขนง ในลักษณะของศิลปะส่องทางให้กัน * เรื่อง

ราชาธิราชจึงงอกงามในศิลปะหลากหลายแขนงและมีบทบาทและหน้าที่ในสังคมไทยอย่างไร้ขีดจ ากัด 

ดังจะน าเสนอความสามารถของบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชในการผสมผสานศิลปะหลายแขนง

เข้าด้วยกัน ดังนี้ 

ด้านวรรณศิลป์ การน าเสนอเรื่องราชาธิราชไม่ว่าจะในรูปแบบใดไม่อาจประสบความส าเร็จ

ได้ หากขาดคุณสมบัติด้านวรรณศิลป์ เพราะภาษาวรรณศิลป์ช่วยสร้างความงามให้กับบทประพันธ์ 

และท าให้ผู้อ่านผู้ชมเกิดอารมณ์ความรู้สึกประทับใจได้ บทละครพันทางเรื่องราชาธิราช สามารถน า

ศิลปะด้านการประพันธ์ และความเป็นวรรณกรรมการอ่านของราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ มาใช้กับค า

ประพันธ์ร้อยกรองประเภทกลอนบทละคร และการแสดงละครพันทางได้อย่างลงตัว ดังจะเห็นได้จาก

การที่บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชสามารถรักษาสาระส าคัญจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ไว้ได้ แต่

ขณะเดียวกันก็ต้องค านึงถึงลักษณะของกลอนบทละคร คือจ านวนค าในวรรค และการใช้สัมผัสใน -

นอกให้ถูกต้อง ตลอดจนค านึงถึงความงามทางภาษาเพ่ือให้สอดรับกับการแสดงละครร า ซึ่งต้อง

ถ่ายทอดทั้งท่าร่ายร าอันงดงามและการขับร้องอันไพเราะสู่ผู้ชมการแสดง การใช้ภาษาวรรณศิลป์จึงมี

ความส าคัญมาก ดังเช่น การเลือกใช้ค าให้หลากหลาย การใช้โวหารอุปมา การพรรณนาอารมณ์

ความรู้สึกของตัวละคร การพรรณนาเครื่องแต่งกาย เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าการน าภาษาวรรณศิลป์มา

ใช้ในบทละครพันทางประกอบกับการรักษาความเป็นเรื่องราชาธิราชไว้ได้ ท าให้การแสดงละคร

                                                           
* ศิลปะส่องทางให้กัน คือการที่ศิลปะมีความสัมพันธ์ในลักษณะเกื้อหนุนกัน เช่น ในสมัยรัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๒ ทรง

น าการแสดงละครของชาวบ้านมาประพันธ์เป็นวรรณกรรม ท าให้ละครมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์กลายเป็นวรรณกรรม หรือการ
แสดงละครสัมพันธ์กับการเล่นดนตรี การขับร้อง เช่นเดียวกันกับที่ดนตรีมีอิทธิพลต่อบทละคร เป็นต้น อ่านเพ่ิมเติมได้ใน “ศิลปะ
ส่องทางให้แก่กันในวัฒนธรรมไทย” (เจตนา นาควัชระ, ๒๕๔๖: ๓๗-๖๑) 



  

 
 

๓๕๑ 

พันทางเรื่องราชาธิราชได้รับความนิยมจากผู้ชม เนื่องจากสามารถดึงดูดใจและสร้างความประทับใจ

ให้กับผู้ชมละครได้เป็นอย่างดี      

ด้านคีตศิลป์ คีตศิลป์เป็นศิลปะทางด้านดนตรี ทั้งการใช้เครื่องดนตรีเพ่ือบรรเลงเพลงและ

การขับร้องประกอบดนตรี คีตศิลป์มีความสัมพันธ์กับบทละครพันทางเรื่องราชาธิราช ทั้งด้านการใช้

ฉันทลักษณ์ในกลอนบทละคร การก าหนดเพลงหน้าพาทย์เพ่ือใช้บรรเลงเพลงประกอบการแสดง และ

การใช้เพลงร้อง  

ด้านความสัมพันธ์กับการใช้ฉันทลักษณ์ในกลอนบทละคร บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชใช้

ค าและจ านวนค าภายในวรรคเข้ากันกับจังหวะการขับร้อง ดังตัวอย่างจากบทละครเรื่องราชาธิราช 

ตอนเป็ดน้อยกระท ายุทธหัตถีต่อพระเจ้าราชาธิราช ความว่า  

๏ ช้างเป็ดน้อย-เหียนหัน-ยันถนัด   แทงช้าง-จอมกษัตริย์-ไพรปากร่ัว  
ช้างที่นั่ง-ให้ข้าง-ยืนขวางตัว    เป็ดน้อยมัว-ชักดาบ-เหงื่ออาบภักตร์ 

(บทละครราชาธิราช ตอน ๑, ๒๕๐๒ : ๒๕๕) 

ตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าจังหวะภายในวรรคเป็น ๓-๒-๓, ๒-๓-๓, ๓-๒-๓ ประกอบกับการ

ใช้สัมผัสในและสัมผัสนอก เช่น เหียนหัน-ยันถนัด ยันถนัด-จอมกษัตริย์ ชักดาบ-เหงื่ออาบ การใช้ค า 

จ านวนค า ล้วนท าให้นักร้องสามารถขับร้องได้สะดวกและตรงตามจังหวะ อีกทั้งเมื่อผู้ชมได้ฟังก็จะ

ไพเราะและรื่นหู 

ด้านการก าหนดเพลงหน้าพาทย์ เพลงหน้าพาทย์ในบทละครพันทางเรื่องราชาธิราช จะ

ปรากฏทั้งตอนต้นและท้ายบทประพันธ์ ผู้ศึกษาได้น าเสนอในตอนต้นของบทที่ ๕ แล้วว่าบทละคร

พันทางเรื่องราชาธิราชใช้เพลงหน้าพาทย์ทั้งแบบเพลงเดียวและสองเพลง ซึ่งรวมแล้วมีประมาณ ๔๐ 

กว่าเพลง โดยจะระบุเฉพาะชื่อเพลงไว้ในบทประพันธ์ เช่น การใช้เพลง“เชิด” และเพลง “เสมอ-โทน” 

๏ ทหารพม่าร่าเข้าไป แยกทัพใหญ่โอบอ้อมล้อมตระหลบ ไทยใหญ่เข้าที่
ล้อมพร้อมครบ ล้มตายศพเกลื่อนพระธรณี พม่าตรงเข้าจับมือเจ้าเมือง ชักม้าเยื้องสู้
พลางทางหนี วิ่งวนวกปลกเปลี้ยเสียที ชักพาชีต่อสู้อยู่กลางพล ฯ ๔ ค า ฯ เชิด 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๘๖) 



  

 
 

๓๕๒ 

๏ เมื่อนั้น เจ้าฝรั่งมังฆ้องผ่องใส แต่ตระเตรียมโยธาพร้อมหน้าไว้ คอย
กองทัพเชียงใหม่ไม่เห็นมา จึงตรัสสั่งเสนีผู้มีนาม เราจะลงไปตามทัพหน้า  สั่งเสร็จ
เยื้องบาทยาตรา สระสรงคงคาทรงเคร่ืองพลัน ฯ ๔ ค า ฯ เสมอ โทน 

  (บทละครราชาธิราช เล่ม๒, ๒๕๐๒ : ๑๒๘) 

เพลงหน้าพาทย์เป็นเพลงบรรเลงประกอบท่าร า ไม่ปรากฏค าร้องในบทละคร จากตัวอย่าง

ข้างต้น เพลงเชิดเป็นเพลงจังหวะเร็ว ใช้บรรเลงประกอบการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ส่วนเพลงเสมอ 

โทน เป็นเพลงจังหวะช้า เพลงเสมอใช้บรรเลงประกอบการเดินทางระยะใกล้ และเพลงโทนใช้บรรเลง

ประกอบการอาบน้ า (อารดา สุมิตร, ๒๕๑๖: ๘๘,๙๘) เมื่อน าเพลงเสมอและเพลงโทนมาบรรเลง

ต่อเนื่องกัน หมายความว่า ตัวละครก าลังเดินไปอาบน้ า จะเห็นว่าการก าหนดเพลงหน้าพาทย์ไว้ในบท

ละครพันทาง ย่อมท าให้สะดวกต่อนักดนตรีในเวลาน ามาใช้แสดง นักดนตรีจะทราบได้ทันทีว่าเมื่อจบ

ตอนจะใช้เพลงใด และจังหวะความเร็วช้าของดนตรีจะต้องบรรเลงอย่างไร  

การใช้เพลงร้อง เพลงร้องเป็นเพลงที่ปรากฏทั้งชื่อเพลงและค าประพันธ์ในบทละครพันทาง

เรื่องราชาธิราชอย่างชัดเจน การใช้เพลงร้องจึงท าให้เห็นลีลากลอนในบทละคร แตกต่างไปจากเพลง

หน้าพาทย์ที่จะทราบเฉพาะชื่อเพลงเท่านั้น ดังตัวอย่างการใช้เพลงร้อง “โอ้โลม” ในตอนที่มะสะลุม

(สมิงนครอินท์)เก้ียวนางเกษรา ความว่า 

   โอ้โลม 

๏ โฉมเฉลา พี่รักเจ้ามั่นคงอย่าสงสัย ถึงสูญสิ้นดินฟ้าสุราไลย พี่ก็ไม่ลืมน้อง
ของประทาน ว่าพลางทางชิดสนิทแนบ ประคองแอบกรกอดสอดประสาน ต่างระรื่น
ชื่นในอาไลยลาน สองส าราญชมชิดแนบนิทรา ฯ ๔ ค า ฯ โลม 

(บทละครราชาธิราช เล่ม๑, ๒๕๐๒ : ๒๑๑) 

เพลงโอ้โลมเป็นเพลงจังหวะช้า แต่มีการบรรเลงเพลงในอัตราสองชั้นปนกับอัตราสามชั้น 

(อารดา สุมิตร, ๒๕๑๖: ๘๑) หมายความว่า ความเร็วของเพลงอยู่ในระดับปานกลาง(สองชั้น)กับช้า

(สามชั้น) การก าหนดเพลงร้อง ท าให้นักดนตรีทราบว่าจะบรรเลงเพลงใดและใช้จังหวะอย่างไรให้

เหมาะสมกับการแสดงในตอนนั้น ๆ จากตัวอย่างจะเห็นว่าลักษณะของเพลงโอ้โลมปรากฏในบท

ประพันธ์ชัดเจน ท าให้ไม่เพียงแต่จะเห็นว่าบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชระบุเพลงร้องโอ้โลม แต่ยัง



  

 
 

๓๕๓ 

เห็นลีลากลอน ซึ่งมีความอ่อนหวานเชิงหยอกล้อ สอดรับกับตอนที่ตัวละครเกี้ยวพาราสีหรือแสดง

ความรักต่อกัน  

ด้านนาฏศิลป์ นาฏศิลป์เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่จัดได้ว่ามีอิทธิพลแผ่ขยายไปยังศิลปะแขนงอ่ืน 

(เจตนา นาควัชระ, ๒๕๔๖: ๔๗) บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชเป็นตัวบทหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลและมี

ความสัมพันธ์กับนาฏศิลป์เป็นอย่างมาก เนื่องจากละครพันทางจัดเป็นละครร า วัตถุประสงค์ส าคัญ

ของการน าบทละครพันทางไปใช้แสดง จะมุ่งเน้นไปที่ท่าทางการร่ายร าประกอบการแสดงเป็นหลัก 

ด้วยเหตุนี้ บทละครพันทางเรื่องราชาธิราช จึงเพ่ิมเติม “ฉากนาฏการ” เป็นจ านวนมาก ท าให้ทั้งตัว

ละครเอกและตัวละครประกอบล้วนมีบทบาทในเรื่องทั้งสิ้น ดังจะเห็นได้จากการศึกษาในบทวิเคราะห์

การปรับเปลี่ยนจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์สู่ราชาธิราชฉบับบทละครพันทางแล้วว่า บทละครพันทาง

เพ่ิมนาฏการในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน ได้แก่ ด้านแสดงสภาวะทางร่างกายเพ่ือให้ตัวละครแสดง

อากัปกิริยา เช่น พระเจ้าอู่ทรงอาเจียน ร้องคราง นาฏการด้านอารมณ์ความรู้สึก เช่น สมิงพระราม

คร่ าครวญคิดถึงพระเจ้าราชาธิราช พระเจ้าราชาธิราชทรงกระทืบพระบาทด้วยอารมณ์โกรธที่มีต่อ

สมิงมราหู นาฏการในบทสระสรงทรงเครื่อง ซึ่งเป็นบทที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าบทละครพันทางเรื่อง

ราชาธิราชได้รับอิทธิพลจากนาฏศิลป์ เนื่องจากการแต่งองค์ทรงเครื่องในนาฏศิลป์ไทย จัดว่าเป็นการ

แสดงความสามารถขั้นสูงของผู้แสดง (เจตนา นาควัชระ, ๒๕๔๖: ๔๘) ด้วยเหตุนี้ บทละครพันทาง

เรื่องราชาธิราชมักจะปรากฏตอนที่ตัวละครแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่บ่อยครั้ง เช่น ตอนที่พระเจ้า

ราชาธิราชทรงเครื่องกษัตริย์ก่อนออกรบ มังรายกะยอฉะวาทรงเครื่องก่อนออกรบกับมอญ นอกจากนี้ 

บทละครพันทางเรื่องราชาธิราช ยังเพ่ิมเติม “ฉาก” หลายฉาก เพ่ือแสดงนาฏการของตัวละคร เช่น 

ฉากพระมเหสีของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงประสูติมังรายกะยอฉะวา ท าให้เห็นพระอาการเจ็บพระ

ครรภ์ของพระมเหสี ภาพความวุ่นวายของนางก านัล หรือฉากตลาดในเมืองตะเกิง แสดงให้เห็นความ

เป็นไปของผู้คน และภาพของแม่ค้านั่งขายของ เป็นต้น  

การเพ่ิมเติมนาฏการดังกล่าว ล้วนแสดงให้เห็นว่าบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชได้รับ

อิทธิพลจากนาฏศิลป์อยู่มาก แม้ไม่ปรากฏท่าร่ายร าในบทประพันธ์ แต่ก็ท าให้เห็นว่า “นาฏการ” มี

ความส าคัญกับบทละครพันทางมาก และช่วยยืนยันได้ว่าบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชเป็น

วรรณกรรมที่ถูกน ามาใช้แสดงละครและสามารถใช้แสดงได้จริง เนื่องจากลักษณะดังกล่าวนี้ แทบไม่

ปรากฏในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ซึ่งเป็นวรรณกรรมการอ่าน  



  

 
 

๓๕๔ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชมีความสัมพันธ์กับศิลปะหลากหลายแขนง 

ทั้งวรรณศิลป์ คีตศิลป์ และนาฏศิลป์ ส่งผลให้เรื่องราชาธิราชยิ่งแพร่หลายในสังคมไทยมากขึ้น และ

ท าให้เห็นว่าเรื่องราชาธิราชก้าวข้ามการเป็นตัวบทวรรณกรรมที่มีบทบาทและหน้าที่อันเฉพาะเจาะจง

เช่น การเป็นต าราพิชัยสงคราม หรือการเป็นวรรณกรรมส าหรับอ่าน แต่เพียงอย่างเดียว แต่เรื่อง

ราชาธิราชก้าวไปไกลกว่าที่เป็นมา เนื่องจากบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชได้ช่วยเปิดโลกแห่งศิลปะ

ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  

๖.๒ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชเป็นวรรณกรรมการแสดงที่ท าให้เห็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ของผู้ประพันธ์ ในการน าเรื่องราชาธิราชส านวนร้อยแก้วมาปรับเปลี่ยนเป็นกลอนบทละคร และ

น ามาใช้แสดงละครพันทาง ซึ่งเป็นละครร าแบบใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ แต่เดิมละครร าที่มีความส าคัญ

ในสังคมไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ คือละครในและละครนอก ละครในใช้แสดง

ในวังหลวง ส่วนละครนอกใช้แสดงภายนอกวังและการแสดงจะไม่ประณีตเท่าละครใน แต่เมื่อเวลา

ผ่านไป ตั้งแต่การที่รัชกาลที่ ๔ พระราชทานอนุญาตให้เจ้านายและขุนนางมีคณะละครของตนเองได้ 

ประกอบกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก ตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน ท าให้ เจ้าพระยา  

มหินทรศักดิ์ธ ารงเจ้าของคณะละครหนึ่ง มีอิสระในการประดิษฐ์คิดค้นการแสดงละครแบบใหม่ ซึ่งก็

คือละครพันทาง 

ละครพันทางเป็นละครร าที่เกิดจากการน าละครนอกมาปรับปรุงใหม่ ด้วยการน าวรรณกรรม

อิงพงศาวดารต่างชาติมาใช้แสดง มีการผสมผสานทั้งเพลงร้อง ดนตรี เครื่องแต่งกาย และกระบวนท่า

ร า (สุรพล วิรุฬหรักษ์, ๒๕๕๔: ๖๓) แม้ว่าการแสดงละครพันทางจะเป็นของใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

แตพ่บว่าได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราชของ

คณะละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง (รพีพรรณ เทียมเดช, ๒๕๓๑: ๕๕)   

การผสมผสานระหว่างลักษณะดั้งเดิมของไทยประกอบกับลักษณะของต่างชาติ น่าจะเป็น

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ท าให้ละครพันทางเรื่องราชาธิราชได้รับความนิยมจากผู้ชม เนื่องจากผู้ชม

ละครอาจคุ้นเคยกับการแสดงละครนอกแบบดั้งเดิม จึงท าให้สามารถเข้าถึงและเปิดรับการแสดงละคร

แบบใหม่ได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ ละครพันทางเรื่องราชาธิราชจึงแพร่หลายในสังคมไทย และผู้ชมล้วนชื่น

ชอบละครของท่านในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  



  

 
 

๓๕๕ 

นอกจากนั้น สิ่งที่เป็นประจักษ์พยานต่อความส าเร็จของบทละครพันทางเรื่องราชาธิราช คือ

การสร้างมาตรฐานของบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชแก่การละครไทย  ดังจะเห็นได้จากการเป็น

ต้นแบบให้กับการแสดงของส านักการสังคีต กรมศิลปากร  

แม้ว่าการแสดงละครพันทางอาจไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากวิวัฒนาการด้าน

เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้ชมละครมีทางเลือกในการรับชมการแสดงหลายทางมากขึ้น เช่น ละครโทรทัศน์ 

ภาพยนตร์ ละครเวที ละครของกรมศิลปากร เป็นต้น แต่ก็พบว่ามีการแสดงละครเรื่องราชาธิร าชอยู่

บ้างในปัจจุบัน เห็นได้จากการที่ส านักการสังคีต กรมศิลปากรยังคงจัดการแสดงละครเรื่องราชาธิราช

อยู่บ่อยครั้ง เช่น ตอนสมิงพระรามอาสา ตอนสมิงนครอินท์ยกทัพเรือ ตอนสัจจสมิงนครอินทร์  เป็น

ต้น จากการศึกษาพบว่าบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงมีอิทธิพลต่อ

การประพันธ์บทละครของกรมศิลปากร ดังตัวอย่างตอนสมิงนครอินทร์ยกทัพเรือจากตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๑๗๖ อิทธิพลของบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ ารงที่มีต่อบทละครกรมศิลปากร 
บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง บทละครของกรมศิลปากร 

(๑) ๏ ครั้นถึงต าหนักแพกระแสสาย เรือ
เรียงรายหลายร้อยทั้งน้อยใหญ่ นครอินทร์จินตนา
แต่ในใจ คิดจะลองพระทัยเจ้าธานี (๒)ด าริห์พลาง
ย่างตรงลงนาวา สั่งบรรดาพลไพร่ไว้ถ้วนถี่ ทัพเรือ
บกเขายกโยธี เราจะจอดอยู่กับที่อย่าลีลา (๓)เรา
วิงเวียนเหียนหาวหนาวสท้าน ท าอาการผูกคิ้วแล้ว
นิ่วหน้า เอาผ้าห่มห่อหุ้มคลุมกายา ท านิทราซมซึม
ครึมคราง 

(บทละครเร่ืองราชาธิราช, ๒๕๐๒ : ๑๘๖-๑๘๗) 

ร้องเพลงพญาล าพอง 
(๑) ๏ ครั้นถึงต าหนักแพกระแสสาย เรือ

เรียงรายหลายร้อยทั้งน้อยใหญ่ นครอินทร์จินตนา
แต่ในใจ คิดจะลองหฤทัยเจ้าธานี 

ร้องเพลงร่าย 
(๒) ๏ ด าริพลางย่างตรงลงนาวา (สมิงนคร

อินทร์ก้าวลงเรือ) สั่งบรรดาพลไพร่ไว้ถ้วนถี่ ทัพเรือ
บกเขายกโยธี เราจะจอดอยู่กับที่อย่าลีลา 

เจรจา 
นครอินทร์     นี่พวกเรา ฟังทางนี้ บัดนี้ก็ใกล้จะถึง
ฤกษ์ที่จะเคลื่อนทัพแล้ว แต่ว่าแม้นโหรจะลั่นฆ้อง
ชัยให้ฤกษ์และกองทัพบกทัพเรือใครๆเขายกไปแล้ว
ก็ตาม กองของเรายังไม่ต้องยกไป 
เสนา             เอ๊ะ ท าไมล่ะครับ 
นครอินทร์      เพราะว่าเราไม่สบายน่ะซิ เราก าลัง
เป็นไข้รู้ไหม โอย หนาว  
เสนา            ถึงท่านแม่ทัพป่วยก็ต้องยกไปนะ
ครับ พระราชโองการนะครับ 



  

 
 

๓๕๖ 

ตารางที่ ๑๗๖ อิทธิพลของบทละครฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ ารงที่มีต่อบทละครกรมศิลปากร (ต่อ) 

บทละครฉบบัเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง บทละครของกรมศิลปากร 
 นครอินทร์      อย่าสู่รู้เลยน่ะ ไม่ต้องยกไป เข้าใจ

ไหม เราไม่สบาย  
(๓) ๏ เราวิงเวียนเหียนหาวหนาวสะท้าน 

ท าอาการผูกคิ้วแล้วนิ่วหน้า เอาผ้าห่มห่อหุ้มคลุม
กายา ท านิทราซมซึมครึมคราง 

(บทโขน ละคอนและลิเก แสดงในงานดนตรี
มหกรรม, ๒๕๐๔: ๓๕-๓๖) 

 

ตัวอย่างข้างต้น หมายเลข (๑) (๒) (๓) คือส่วนที่บทละครกรมศิลปากรเสนอเหมือนกับบท

ละครพันทางเรื่องราชาธิราช และในส่วนที่ผู้ศึกษาขีดเส้นใต้นั้น คือบทเจรจาในบทละครของกรม

ศิลปากร ซึ่งไม่ปรากฏในบทละครพันทาง จะเห็นว่าบทละครของกรมศิลปากรได้รับอิทธิพลจากบท

ละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงแน่นอน เนื่องจากมีการคัดลอกกลอน

บทละครในตอนเดียวกันเหมือนกันทุกประการ แต่ละครของกรมศิลปากรจะเพ่ิมเติมบทเจรจาส านวน

ภาษาพูด ให้สอดรับกับบทร้อยกรอง ลักษณะดังกล่าว เป็นพัฒนาการของการแสดงละครพันทาง 

รวมถึงการแสดงละครประเภทอ่ืน ๆ ภายหลังจากเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ดังจะพบว่าใน

ระยะเวลาใกล้เคียงกันกับละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง เช่น บทละครของพระเจ้าบรมวงศ์

เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หรือบทละครของคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ก็ปรากฏว่ามีการใช้บทเจรจา

ภาษาพูดสอดแทรกในกลอนบทละครแล้วเช่นกัน 

บทละครพันทางเรื่องราชาธิราช จึงเป็นพัฒนาการของเรื่องราชาธิราชในมิติของวรรณกรรม

การแสดง ท าให้เห็นความสามารถในการผสมผสานศิลปะหลายแขนงเข้าด้วยกัน และความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ของการแสดงละคร ปัจจัยดังกล่าว ล้วนส่งผลให้เรื่องราชาธิราชงอกงามในศิลปะการแสดง 

และศิลปะแขนงอ่ืน ๆ เรื่องราชาธิราชจึงยิ่งแพร่หลายในสังคมไทย ตลอดจนมีอิทธิพลต่อการ

สร้างสรรค์บทละครเรื่องราชาธิราชในยุคต่อ ๆ มา



 
 

 

๓๕๗ 

 

บทที่ ๖ 
บทสรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

๑.สรุปผลการศึกษา 

 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชในบริบทวัฒนธรรมไทย” มี

วัตถุประสงค์ในการศึกษา ๒ ประการ ได้แก่ ๑.วิเคราะห์การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราช

ฉบับมอญพม่า(ราชาธิราชยุทธนา)มาสู่ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)  ๒.วิเคราะห์การ

ปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)ไปสู่ฉบับต่าง ๆ ของไทย โดยมุ่ง

ประเด็นการปรับเปลี่ยนตัวบทวรรณกรรมในด้านต่างๆ ทั้งการปรับเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมและภายใน

วัฒนธรรมไทย ข้อมูลที่ใช้ศึกษามีทั้งสิ้น ๔ ฉบับ ได้แก่ ราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนเลขที่ ๔๙ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ พ.ศ.๒๕๔๖ และบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง พ.ศ.๒๕๐๒ 

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ๑.การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับมอญพม่า

(ราชาธิราชยุทธนา)มาสู่ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ผลการศึกษาพบว่าราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนปรับเปลี่ยนตัวบทจากราชาธิราชฉบับมอญพม่า ๔ ประการ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนด้านโครง

เรื่อง การปรับเปลี่ยนด้านเนื้อเรื่อง การปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร และการปรับเปลี่ยนด้านภาษา 

การปรับเปลี่ยนด้านโครงเรื่อง โดยเฉพาะการผนวกโครงเรื่องพระเจ้าธรรมเจดีย์ เป็นการ

ปรับเปลี่ยนที่สร้างความแตกต่างระหว่างราชาธิราชฉบับตัวเขียนและราชาธิราชฉบับมอญพม่าอย่าง

ชัดเจนที่สุด เนื่องจากท าให้เรื่องราชาธิราชของไทยไม่ได้ปรากฏเฉพาะเรื่องราวสงครามในสมัยพระเจ้า

ราชาธิราชเช่นราชาธิราชฉบับมอญพม่าเท่านั้น แต่ยังปรากฏเรื่องราวหลังสมัยพระเจ้าราชาธิราช ซึ่ง

เสนอพระราชกรณียกิจด้านการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาของพระเจ้าธรรมเจดีย์อีกด้วย 

การปรับเปลี่ยนด้านเนื้อเรื่อง ด้วยการเน้นเสนอเรื่อง “กษัตริย์ที่มาจากสามัญชน” และ 

“ชัยชนะของมอญและความพ่ายแพ้ของพม่า” ส่งผลให้เนื้อความในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย

แตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญพม่าอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนไม่ให้

ความส าคัญกับการสืบสันตติวงศ์ แต่จะเน้นย้ าเรื่องความรู้ความสามารถและบุญวาสนาของกษัตริย์

ที่มาจากสามัญชนเช่นพระเจ้าฟ้ารั่วและพระเจ้าธรรมเจดีย์ หรือกษัตริย์ที่ไม่ได้รับการยอมรับให้



  

 
 

๓๕๘ 

ครองราชย์เช่นพระเจ้าราชาธิราช นอกจากนี้ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจะเพ่ิม ตัด และปรับเนื้อความ 

เพ่ือให้เข้ากับแนวความคิดเรื่องชัยชนะของมอญเป็นส าคัญ ขณะที่ราชาธิราชฉบับมอญพม่าไม่เน้น

เสนอให้เห็นผลลัพธ์ของสงครามระหว่างมอญกับพม่า แต่มุ่งเสนอให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมอญกับ

พม่าท่ีมีต่อกันในอดีตผ่านการท าสงครามเท่านั้น  

การปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร เป็นการปรับเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการผนวกโครงเรื่องใหม่ 

และการปรับเปลี่ยนด้านเนื้อเรื่อง ท าให้ปรากฏตัวละครใหม่ซึ่งไม่มีในราชาธิราชฉบับมอญพม่า ได้แก่ 

พระเจ้าธรรมเจดีย์ และตะละเจ้าท้าว และมีการเพ่ิมเติมบทบาทตัวละคร โดยเฉพาะนายทหารของ

พระเจ้าราชาธิราช เพ่ือจะแสดงให้เห็นว่ามอญเหนือกว่าพม่า เนื่องจากพระเจ้าราชาธิราชทรงมี

นายทหารฝีมือดีและช านาญด้านการท าสงครามข้างพระวรกาย  

การปรับเปลี่ยนด้านภาษา โดยเฉพาะการใช้โวหาร “อุปมา” และโวหาร “พรรณนา” ส่งผล

ให้ส านวนภาษาในราชาธิราชฉบับตัวเขียนแตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญพม่า เนื่องจาก

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยจะเน้นสร้างความสละสลวยให้แก่ภาษาเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ 

ขณะที่ราชาธิราชฉบับมอญพม่าแทบไม่ปรากฏการใช้โวหารอุปมาและโวหารพรรณนา แต่จะใช้การ

บรรยายความ เพ่ือบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเรื่อง ท าให้ผู้ อ่านเข้าใจและเห็นจริงกับสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นภายในเรื่อง แต่ไม่เกิดจินตภาพดังเช่นการเสนอในราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย 

๒.การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)ไปสู่ฉบับต่าง  ๆ 

ของไทย อันได้แก่ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ และบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยา       

มหินทรศักดิ์ธ ารง 

การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชจากราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)(ฉบับ

ตัวเขียน)สู่ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)(ฉบับตัวพิมพ์) ผลการศึกษาพบว่า ราชาธิราชฉบับ

ตัวพิมพ์ปรับเปลี่ยนตัวบทจากราชาธิราชฉบับตัวเขียน ๔ ประการ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนด้านโครง

เรื่อง การปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร การปรับเปลี่ยนด้านแนวคิด และการปรับเปลี่ยนด้านภาษา 

การปรับเปลี่ยนด้านโครงเรื่อง โดยเฉพาะการปรับบทปิดเรื่องในโครงเรื่องหลัก และการ

สร้างความขัดแย้งระหว่างชายหญิงในโครงเรื่องย่อย ท าให้อารมณ์ของเรื่องในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์



  

 
 

๓๕๙ 

แตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับตัวเขียนอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นการปรับให้เรื่องราชาธิราชเป็นเรื่อง

อ่านบ ารุงปัญญาซึ่งค านึงถึงความบันเทิงใจจากการอ่านแทนที่การเป็นต าราพิชัยสงครามเช่น

ราชาธิราชฉบับตัวเขียน ด้วยเหตุนี้ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ จึงปรับให้เรื่องจบลงด้วยความสุขของ

บ้านเมืองแทนเรื่องสิ้นวงศ์ และสร้างเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงเรื่องสงครามระหว่างมอญกับพม่า คือ

การเพ่ิมให้พระเจ้าราชาธิราชทรงผิดใจกับตะละแม่ท้าวเพ่ือสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้กับเรื่อง  

การปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร โดยเฉพาะการเพ่ิมบทบาทตัวละคร และการให้ความส าคัญกับ

ตัวละครหญิง เป็นการปรับเปลี่ยนที่สร้างความแตกต่างระหว่างราชาธิราชฉบับตัวเขียนและราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์ เนื่องจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์สร้างให้ตัวละครมีชีวิตจิตใจมากขึ้น ขณะที่ราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนจะให้ความส าคัญกับการเสนอเหตุการณ์มากกว่าบทบาทตัวละคร ท าให้ตัวละครใน

ราชาธิราชฉบับตัวเขียนมีมิติเดียว นอกจากนี้ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ยังเพ่ิมบทบาทของตัวละครหญิง 

โดยให้ตัวละครหญิงแสดงบทบาทท้ังเป็นตัวเร่งความขัดแย้ง และช่วยแก้ปมปัญหาที่เกิดข้ึน  

การปรับเปลี่ยนด้านแนวคิด ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ยังคงรักษาแนวคิดส าคัญของราชาธิราช

ฉบับตัวเขียนไว้ แต่มีการเพ่ิมเติมแนวคิดเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนปรากฏ

แนวคิดส าคัญ ๒ ประการ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับกษัตริย์ และแนวคิดเกี่ยวกับขุนนางนายทหาร 

ความส าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับกษัตริย์ คือการทลายความคิดเรื่องการสืบเชื้อสาย มาเป็นการยอมรับ

กษัตริย์ที่มีความสามารถและเปี่ยมด้วยบุญวาสนา แม้จะเป็นสามัญชนหรือเป็นผู้สืบทอดที่ไม่ได้รับการ

ยอมรับก็ตาม ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับขุนนางและนายทหาร คือขุนนางและนายทหารที่ดีจะต้องซื่อสัตย์

และจงรักภักดีต่อกษัตริย์  ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ เพ่ิมเติมแนวคิดเกี่ยวกับกษัตริย์ ด้วยเรื่อง 

“สติปัญญา” กษัตริย์ไม่เพียงแต่จะต้องมีพระปรีชาสามารถและมีบุญวาสนาแล้ว แต่จะต้องมีพระ

สติปัญญาเหนือทุกคนด้วย ดังเช่น การเพ่ิมเติมให้พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงแสดงปฏิภาณไหวพริบ และ

ให้ขุนนางสรรเสริญพระสติปัญญาของพระองค์อยู่หลายครั้ง ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับขุนนางนายทหาร 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์เพ่ิมเติมเรื่อง “การอาสาเจ้าจนตัวตาย” ขุนนางและนายทหารที่ดีในราชาธิราช

ฉบับตัวพิมพ์ จึงไม่ได้มีเพียงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเช่นฉบับตัวเขียน แต่ยังต้องรับราชการ

แบบถวายชีวิตอีกด้วย 



  

 
 

๓๖๐ 

การปรับเปลี่ยนด้านภาษา การใช้ภาษาในราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์คล้ายคลึงกับราชาธิราช

ฉบับตัวเขียน แต่เพ่ิมเติมการใช้โวหารพรรณนา โดยเฉพาะการใช้โวหารพรรณนาอารมณ์ความรู้สึก

ของตัวละคร เป็นการปรับให้สอดคล้องกับการเพ่ิมบทบาทตัวละคร เพ่ือสร้างอารมณ์และความรู้สึก

ประทับใจให้กับผู้อ่าน   

การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์สู่บทละครพันทางเรื่อง

ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ผลการศึกษาพบว่าบทละครพันทางฉบับเจ้าพระยามหิ

นทรศักดิ์ธ ารงปรับเปลี่ยนตัวบทจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ๕ ประการ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนด้าน

เนื้อเรื่อง การปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร การสร้างฉากและบรรยากาศ การปรับเปลี่ยนบทสนทนา และ

การใช้เพลงร้อง 

การปรับเปลี่ยนด้านเนื้อเรื่อง ราชาธิราชฉบับบทละครพันทางปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่อง ด้วยการ

เน้นตัดบทบรรยายความที่ไม่สามารถน ามาใช้แสดงละครได้ อีกทั้งยังตัด ปรับ สลับ รวบ โดยค านึงถึง

ลักษณะค าประพันธ์ประเภทกลอนบทละคร และการแสดงละครเป็นส าคัญ  

การปรับเปลี่ยนด้านตัวละคร เป็นการปรับเปลี่ยนที่เป็นลักษณะเฉพาะของบทละครพันทาง

เรื่องราชาธิราช เนื่องจากมีการเน้นเพ่ิมเติมนาฏการให้ทั้งตัวละครหลักและตัวละครประกอบได้แสดง

ท่าทางและอารมณ์ความรู้สึก ขณะที่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์จะเน้นเสนอเรื่องด้วยการบรรยายความ 

และแทบไม่ปรากฏการแสดงนาฏการของตัวละคร อีกทั้งตัวละครประกอบยังไม่มีความส าคัญภายใน

วรรณกรรมอีกด้วย 

การสร้างฉากและบรรยากาศ ราชาธิราชฉบับบทละครพันทางเพ่ิมฉากทั้งหมด ๙ ฉาก เพ่ือ

สร้างความงดงามอลังการและความสมจริงให้กับการแสดงละคร ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ปรากฏใน

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ บทละครพันทางจะเน้นการพรรณนาฉากอย่างละเอียดลออ เพราะการแสดง

ของคณะละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงไม่มีฉากประกอบ แต่จะอาศัยบทขับร้องจากนักร้องช่วย

สร้างจินตภาพให้กับผู้ชม   

การปรับเปลี่ยนบทสนทนา ราชาธิราชฉบับบทละครพันทางเพ่ิมบทเจรจา ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

บทเจรจาส าเร็จรูป และบทเจรจาที่ผู้แสดงด้นสด บทเจรจาส าเร็จรูปเป็นบทที่มีระบุไว้ในบทประพันธ์ 



  

 
 

๓๖๑ 

ส่วนบทเจรจาที่ผู้แสดงด้นสด คือบทที่ผู้แสดงคิดขึ้นเองในขณะแสดง บทละครพันทางเพ่ิมบทเจรจา

ทั้งสองลักษณะดังกล่าวให้กับทั้งตัวละครหลักและตัวละครประกอบ เนื่องจากบทเจรจาเป็น

องค์ประกอบส าคัญในการด าเนินเรื่องของบทละครพันทาง ตัวละครจะเจรจากันตลอดทั้งเรื่อง 

แตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ที่เน้นเล่าเรื่องด้วยการบรรยายความ  

การใช้เพลงร้อง บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงระบุเพลง

ร้องในบทประพันธ์ชัดเจนจ านวน ๑๒ เพลง แสดงให้เห็นว่าบทละครพันทางปรับเปลี่ยนตัวบทส าหรับ

การแสดงโดยเฉพาะ เนื่องจากเพลงร้องช่วยให้นักดนตรีทราบว่าควรจะบรรเลงเพลงใด นักร้องควรจะ

ร้องด้วยน้ าเสียงใด และนักแสดงจะต้องแสดงอากัปกิริยาและอารมณ์อย่างไร  

 กล่าวโดยสรุปแล้ว การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชในบริบทวัฒนธรรมไทย แสดง

ให้เห็นกระบวนการการเข้ามาของเรื่องราชาธิราชฉบับมอญพม่าสู่สังคมไทย ใน ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนแรก ปรับตัวสู่การเป็นวรรณกรรมไทยโดยสมบูรณ์คือราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)   

ขั้นตอนที่สอง ปรับตัวในฐานะวรรณกรรมคัดลอกบอกเล่าไปสู่วรรณกรรมที่เผยแพร่ด้วยเทคโนโลยี

การพิมพ์ ได้แก่ ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ ในขั้นตอนนี้เรื่องราชาธิราชต้องปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขของ

บริบทสังคมและผู้รับสารที่เปลี่ยนแปลงไป คือการเป็นวรรณกรรมเพ่ือการอ่าน และขั้นตอนที่สาม 

การปรับตัวในฐานะวรรณกรรมการแสดง ในขั้นตอนนี้ แสดงให้เห็นการปรับตัวอย่างมาก เพ่ือให้เรื่อง

ราชาธิราชไปกันได้กับวัฒนธรรมชุดอ่ืน อันได้แก่ บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยา    

มหินทรศักดิ์ธ ารง การปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราชในบริบทวัฒนธรรมไทยทั้งสามขั้นตอนนี้ แสดงให้

เห็นความจริงข้อหนึ่งว่า วัฒนธรรมมีชีวิต หากยังไม่ตายหรือสาบสูญ จะต้องมีการถ่ายทอด ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง พัฒนาเพ่ือให้เข้ากับเงื่อนไขของสังคมในทุกยุคทุกสมัย นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นวิถี

ของวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของชนชาติหนึ่ง ที่ต้องปรับเปลี่ยนตนเองในบริบทของวัฒนธรรมใหม่ 

เพ่ือให้ตัวบทใหม่สามารถสื่อสารกับผู้รับสารกลุ่มใหม่ได้ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ออกไป อีกทั้งยังต้องรักษาพ้ืนที่ใหม่อย่างเหนียวแน่น ด้วยการปรับตัวให้สามารถไปกันได้กับ

วัฒนธรรมรูปแบบอ่ืน ๆ ในสังคมอีกด้วย 

 

 



  

 
 

๓๖๒ 

๒.อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษา “การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชในบริบทวัฒนธรรมไทย” ตั้งแต่การ

ปรับเปลี่ยนจากราชาธิราชฉบับมอญพม่ามาสู่ราชาธิราชฉบับตัวเขียน จากราชาธิราชฉบับตัวเขียนมา

สู่ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์ และจากราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์มาสู่บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง ท าให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชที่มาจาก

ต่างแดนในบริบทวัฒนธรรมไทย 

ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นความเจริญงอกงามของวัฒนธรรมมอญพม่าในบริบทวัฒนธรรม

ไทย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การปรับให้เป็นวัฒนธรรมประจ าถิ่น การตอบสนองความต้องการของคนใน

สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ดังจะน าเสนอต่อไปนี้ 

 การปรับให้เป็นวัฒนธรรมประจ าถิ่น คือการสร้างลักษณะเฉพาะให้กับวรรณกรรมเรื่อง

ราชาธิราชของไทย ด้วยการปรับเปลี่ยนตัวบทให้แตกต่างไปจากราชาธิราชฉบับมอญพม่าอย่างชัดเจน 

โดยเฉพาะการเพ่ิมโครงเรื่องหลักพระเจ้าธรรมเจดีย์ และการเน้นย้ าเรื่องชัยชนะของมอญและความ

พ่ายแพ้ของพม่า ด้วยเหตุนี้ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทยจะตัด เพ่ิม สลับ ปรับ เนื้อความให้เข้ากับ

เรื่องชัยชนะของมอญเป็นส าคัญ นอกจากการปรับเปลี่ยนด้านโครงเรื่องและเนื้อความจะสร้าง

ลักษณะเฉพาะให้กับราชาธิราชฉบับตัวเขียนแล้ว การท าให้มีคุณสมบัติทางวรรณศิลป์ก็เป็นการ

ปรับเปลี่ยนที่สร้างความแตกต่างระหว่างราชาธิราชฉบับมอญพม่ากับราชาธิราชฉบับตัวเขียนของไทย 

และท าให้ราชาธิราชฉบับตัวเขียนมีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากมีการใช้ภาษาวรรณศิลป์ตามขนบวรรณ

ศิลป์แบบไทย ด้วยการเพ่ิมเติมโวหารอุปมาและโวหารพรรณนา เพ่ือสร้างความงดงามให้กับบท

ประพันธ์ ขณะที่ราชาธิราชฉบับมอญพม่าเปรียบเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ ไม่ได้ใช้ภาษา

วรรณศิลป์เช่นฉบับตัวเขียนของไทย อาจกล่าวได้ว่า การปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้ส่งผลให้ราชาธิราช

ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)(ฉบับตัวเขียน)กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย  

 การตอบสนองความต้องการของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการปรับเปลี่ยนเรื่อง

ราชาธิราชจากฉบับตัวเขียนเป็นฉบับตัวพิมพ์ เนื่องจากการเสนอวรรณกรรมด้วยการคัดลอกลายมือลง

สมุดไทยด า และมุ่งเสนอแนวความคิดตามชนชั้นน าสมัยรัชกาลที่ ๑ เรื่องคุณสมบัติของกษัตริย์และ

ชัยชนะของมอญ ไม่อาจตอบสนองต่อผู้อ่านในสังคมไทยในยุคที่บ้านเมืองปราศจากภัยสงครามพม่า 

และมีการพิมพ์เข้ามาแทนที่ได้อีก ราชาธิราชฉบับตัวเขียนจึงปรับเปลี่ยนมาเสนอตัวบทวรรณกรรม



  

 
 

๓๖๓ 

เป็นบันเทิงคดีเพ่ือให้ตอบสนองต่อผู้อ่านในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ ๕ ส่งผลให้เรื่องราชาธิราช

แพร่หลายในสังคมไทยในฐานะวรรณกรรมการอ่านมากยิ่งขึ้น  

 การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ เรื่องราชาธิราชไม่ได้หยุดนิ่งแต่เฉพาะการเป็นวรรณกรรมอิง

พงศาวดารหรือวรรณกรรมการอ่านเท่านั้น แต่ยังได้งอกงามในศิลปะการแสดง ด้วยการเสนอเรื่อง

ราชาธิราชเป็นบทละครพันทาง บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง 

แสดงให้เห็นพัฒนาการของเรื่องราชาธิราชในสังคมไทย ทั้งในด้านความสัมพันธ์กับศิลปะหลายแขนง

และด้านความแปลกใหม่ของตัวบทการแสดง กล่าวคือ ในด้านความสัมพันธ์กับศิลปะหลายแขนง จะ

เห็นว่าบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชเป็นที่หลอมรวมของศิลปะด้านอ่ืน ๆ ทั้งวรรณศิลป์ คีตศิลป์ 

และนาฏศิลป์ ท าให้เรื่องราชาธิราชงอกงามในศิลปะแขนงต่าง ๆ ด้วย ส่วนด้านความแปลกใหม่ของ

ตัวบทการแสดง บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชปรับเปลี่ยนจากบทร้อยแก้วมาเป็นบทร้อยกรอง ซึ่ง

เป็นค าประพันธ์ต่างประเภทกัน อีกทั้งการที่ละครพันทางเป็นละครร ารูปแบบใหม่ ท าให้เกิดเรื่อง

ราชาธิราชรูปแบบใหม่ คือบทละครพันทางร้อยกรอง ด้วยเหตุนี้ การปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราชเป็น

บทละครพันทาง จึงเป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ เพ่ือน าบทละครพันทางเรื่องราชาธิราชมาใช้

ส าหรับการแสดงละครพันทางโดยเฉพาะ  

นอกจากนี้ ผลลัพธ์จากการประดิษฐ์คิดค้นบทละครพันทางเรื่องราชาธิราช ส่งผลให้เรื่อง

ราชาธิราชยังคงงดงามอยู่ในสังคมไทยมาถึงปัจจุบัน เห็นได้จากการที่บทละครพันทางเรื่องราชาธิราช

เป็นมาตรฐานให้กับการแสดงละครของกรมศิลปากร เนื่องจากกรมศิลปากรน าบทละครพันทางฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารงมาเป็นต้นแบบและปรับใช้แสดงละครอยู่บ่อยครั้ง อาจกล่าวได้ว่า        

บทละครพันทางเรื่องราชาธิราชเป็นพัฒนาการขั้นสูงสุดของเรื่องราชาธิราชในสังคมไทย เพราะแสดง

ให้เห็นว่าเรื่องราชาธิราชไม่ได้หยุดนิ่งเฉพาะการเป็นวรรณกรรมร้อยแก้ว ดังเช่นราชาธิราชฉบับ

ตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ์เท่านั้น แต่ยังมีการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ด้วยการปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราช

ให้เป็นวรรณกรรมการแสดงประเภทร้อยกรอง อีกทั้งยังเข้ากันไดก้ับศิลปะหลากหลายแขนง ตลอดจน

เป็นมาตรฐานส าคัญให้กับการแสดงละครในปัจจุบัน 

บทบาทและหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปของเรื่องราชาธิราชดังที่น าเสนอข้างต้น แสดงให้เห็น

พัฒนาการและการคงอยู่ของวรรณกรรมเรื่องดังกล่าวในสังคมไทย การปรับเปลี่ยนเรื่องราชาธิราช ได้

ท าให้เรื่องราชาธิราชแต่ละฉบับในสังคมไทยมีความหมายแตกต่างกันไปตามบริบทของการน าไปใช้ 



  

 
 

๓๖๔ 

อันได้แก่ ราชาธิราชฉบับตัวเขียนเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขทางการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๑ 

ราชาธิราชฉบับตัวพิมพ์สัมพันธ์กับวัฒนธรรมการสร้างและการอ่านวรรณกรรมสมัยรัชกาลที่ ๕ และ

ราชาธิราชฉบับบทละครพันทางเกิดจากการปรับเปลี่ยนไปสู่ศิลปะแขนงอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม เรื่อง

ราชาธิราชแต่ละฉบับในสังคมไทยยังคงปรากฏเรื่องราวเดิมเสมอ ได้แก่ เรื่องสงครามระหว่างมอญกับ

พม่าในสมัยพระเจ้าราชาธิราช อาจกล่าวได้ว่า แม้ความหมายของเรื่องราชาธิราชจะเปลี่ยนแปลงไป

ตามบริบทสังคม แต่การปรากฏเรื่องราวเดิมเสมอ ท าให้ความเป็นเรื่องราชาธิราชยังคงมีอยู่ใน

ราชาธิราชทุกฉบับ และเป็นที่จดจ าของผู้อ่านผู้ชมละครอยู่เสมอ 

๓.ข้อเสนอแนะ 

๑.วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไม่ได้ศึกษาบทละครเรื่องราชาธิราชของกรมศิลปากร เพราะบทละคร

ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ดังนั้น จึงน่าจะมีการศึกษาบทละคร

เรื่องราชาธิราชของกรมศิลปากรเพ่ิมเติม โดยอาจวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบทละครพันทางฉบับ

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง และแสดงให้เห็นว่าเมื่อบทละครพันทางปรับเปลี่ยนมาเป็นละครของกรม

ศิลปากรแล้ว บทละครของกรมศิลปากรคัดเลือกตอนใดมาใช้แสดงหลายครั้ง คัดเลือกเพราะเหตุใด 

ส่งผลต่อเรื่องราชาธิราชอย่างไร เป็นต้น 

๒.ผู้สนใจอาจศึกษาเรื่องราชาธิราชฉบับมอญพม่า ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) 

และบทละครพันทางเรื่องราชาธิราช โดยประยุกต์กับแนวความคิดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้  
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๓๗๐ 

ประวัติผู้เขียน  

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาว ธนพร ศิริพันธ์ 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต(วรรณคดี

ไทย) (เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ศึกษาต่อระดับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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