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ค�าน�าส�านักพิมพ์

“100 ปีการ์ตูนไทย จากสยามคลาสสิกสู่ไทยโมเดิร์น” คืองำน 

ในชุด “กำร์ตูนที่รัก	 ล�ำดับที่	 10” ซึ่งเป็นการรวมคอลัมน์ใน “มติชนสุด	

สัปดำห์”  ที่ผู้เขียน “นำยแพทย์ประเสริฐ	 ผลิตผลกำรพิมพ์” จิตแพทย์ผู้ 

เชี่ยวชาญด้านจิตใจ ได้วิเคราะห์ เทียบและฉายมุมมองทางจิตวิทยาของ 

ตัวละคร สีสัน เนื้อเรื่องและและองค์ประกอบต่างๆ ของการ์ตูนออกมา 

เป็นเนื้อหาสาระที่ย่อยง่ายและเปี่ยมแง่มุมความคิดในการที่จะแนะนำา 

ผู้อ่านไปสู่การมองเห็น “มุมมอง” ที่ “หลากมิติ” ผ่านการ์ตูน

 การ์ตูนเป็นสื่อที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่าน “ภาพ” ที่สามารถบรรยาย 

ถ้อยความได้เป็นล้านๆ ความ จึงอาจกล่าวได้ว่าตลอดกว่า 100 ปีที ่

การ์ตูนได้ทำาหน้าที่ “ผู้ส่งสาร” ผ่านลายเส้นนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่ทำาให ้

เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วง ตลอดจนพัฒนาการในแต่ละ 

ยุคสมัยได้เป็นอย่างดี

 โดยในหนังสือเล่มนี้ผู ้เขียนได้เล่าและฉายภาพการ์ตูนไทยใน 

หลายๆ ยุคเพื่อให้ผู ้อ่านได้เห็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
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ชัดเจน ไล่เรียงมาต้ังแต่การ์ตูนใน “ยุคคลาสสิก” อย่างเช่น พระสมุท,	

หลวิชัยคำวี,	 เวียงฮ่อ เรื่อยจนมาถึงใน “ยุคโมเดิร์น” อย่างหัวแตงโม,	

ชิงช้ำ,	การ์ตูนลายเส้นสีเทา-ขาวของ	 ‘มุนินฺ’	หรือการ์ตูนลายเส้นยุ่งเหยิง 

ทว่าเป่ียมไปด้วยแง่คดิของ	‘ตัม้	วศิทุธิ’์ ทัง้หมดนีท้ำาให้เราเหน็ภาพพฒันา 

การของการ์ตูนในแต่ละยุคจากลายเส้นที่เรียบง่ายแบบไทยๆ , พล็อตเรื่อง 

ที่เล่าอย่างชัดเจนผ่านบัลลูนคำาพูดของการ์ตูนในยุค “สยามคลาสสิก” ไป 

จนถึงการลงสีที่มีสไตล์ที่ทันสมัยและมีกล่ินอายของต่างชาติ ทั้งยังมีการ 

ซ่อนปมเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านติดตามของการ์ตูนในยุค “ไทยโมเดิร์น”

 เนื้อหาในเล่มส่วนของการ์ตูนยุคคลาสสิกมีการคงภาษาไทยแบบ 

ดั้งเดิมไว้ ด้วยจุดประสงค์ที่อยากให้หนังสือมีกลิ่นอายของความเก่าแก่ 

และเพื่อให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสจากหนังสืออย่างเต็มเปี่ยม

 นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เป็นนักเขียนสร้างสรรค์ 

ผลงานวิจารณ์การ์ตูนที่เชี่ยวชาญอย่างชนิดลงลึกและหลากหลาย ด้วย 

เวลากว่าทศวรรษที่คุณหมอได้ค้นคว้า เสาะหาคุณค่าจากการ์ตูนทั่วโลก 

มาให้คุณผู้อ่านได้เปิดโลกทัศน์ ซึ่งในครั้งนี้ผู้เขียนได้ย้อนกลับมาสำารวจ 

ความเป็นมา ที่เป็นอยู่  และอนาคตต่อไปของ “การ์ตูนไทย” ในย่างก้าว 

สู่งานศิลปะที่ได้รับการยอมรับระดับสากล 

 เชิญคุณผู้อ่านละเลียดความคลาสสิก และสนุกหรรษากับความ 

โมเดิร์น ที่การ์ตูนไทยมอบให้แด่คนไทยมากว่าศตวรรษ

ส�ำนักพิมพ์มติชน
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ก่อนหน้ำจะมีหนงัสอืเล่มนีซ้ึง่กำร์ตนูทีน่�ำมำเขยีนถงึส่วนใหญ่ 

เป็น “การ์ตูนไทยร่วมสมัย” และ “การ์ตูนแนว” ท่ียังพอจะหาซ้ืออ่านได ้

จากท้องตลาด ประเทศไทยมีการ์ตูนไทยและนักเขียนการ์ตูนไทยที่วาง 

รากฐานให้แก่นักเขียนรุ่นใหม่จำานวนมาก

 มากเสียจนไม่น่าเชื่อ

 การ์ตนูไทยในอดีตทีผ่มมวีาสนาได้อ่านและหนงัสอืกึง่ตำาราบางเล่ม 

ท่ีผมพอหาได้เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจที่ทำาให้เขียนหนังสือเล่มนี ้

ขึ้นมาเพื่อเป็นบันทึกหน้าหนึ่งของพัฒนาการการ์ตูนไทยก่อนที่จะเปลี่ยน 

แปลงไปอีกเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งที่ไม่มีวันนิ่ง

 หนังสือประวัติการ์ตูนไทยที่น่าอ่าน เช่น ต�ำนำนกำร์ตูน เขียนโดย 

จุลศักดิ์ อมรเวช ปกแข็ง 623 หน้า สำานักพิมพ์แสงดาว พ.ศ.2544 และ 

ประวติัย่อกำร์ตูนไทย เขยีนโดย นริวาณ ครุะทอง 382 หน้า สำานกัพมิพ์ 

LET’S comic พ.ศ. 2553 สองเล่มนี้ยังพอหาซื้อได้อยู่

 ห้องสมุดกำร์ตูนไทย โดย คุณวรวิชญ เวชนุเคราะห์ ที่ได้เพียร

พยายามอนุรักษ์ภาพและผลงานการ์ตูนไทยเอาไว้เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ 

ค�าน�าผู้เขียน
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น่าสนใจ ผลงานของห้องสมดุฯ เท่าทีผ่มหาได้ เช่น แผ่นซีดหีอเกยีรตคุิณ 

นักเขียนแห่งห้องสมุดกำร์ตูนไทย แผ่นที่ 1 รวมภาพของนักเขียน 20 

ท่าน ในจำานวนนีม้พีระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั สวสัดิ ์จฑุะรพ 

เหม เวชกร พิมน กาฬสีห์ และประยูร จรรยาวงษ์ รวมอยู่ด้วย เพียงเปิด 

ดูภาพในอดีตเหล่านี้ก็ให้ความรู้สึกที่ดียิ่ง แผ่นที่ 2 รวมผลงานของนัก 

เขยีนไทยอีก 20  ท่าน นอกจากนีย้งัมหีนงัสอื เจำะเวลำหำอดตี อมรการ 

พิมพ์ พ.ศ.2531 รวบรวมการ์ตูนไทยหายากพิมพ์ขาวดำาเพื่ออนุรักษ์ไว้ 

 ยังมีหนังสืออีก 2 เล่มของเนชั่นบุ๊คส์ที่คอการ์ตูนไทยไม่ควรพลาด 

คือ นักวำดช้ันครู และ นักวำดในดวงใจ เขียนโดย อเนก นาวิกมูล 

พ.ศ.2545 รวบรวมประวัติและผลงานของนักเขียนไทยทั้งที่เป็นภาพ 

ประกอบนทิาน นทิานประกอบภาพ หนงัสอืการ์ตนู แม้กระทัง่หนงัการ์ตนู 

ไทยในยุคแรก อ่านแล้วก็ให้สะทกสะท้อนใจ

 ถึงปัจจุบัน ตลาดการ์ตูนไทยยังไม่สามารถเทียบชั้นนานาชาติได้

 ในความทรงจำาของผม ผมอ่านการ์ตนูไทย 5 ประเภท เมือ่เป็นเดก็ 

เล็กพอจำาความได้ เริ่มอ่านหนังสือออก เริ่มอ่านประเภทแรกคือการ์ตูน 

ช่องเดียวจบและการ์ตูนเรื่องยาวในนิตยสารเบบี้ ตุ๊กตา และหนูจ๋า เมื่อโต 

ขึ้น จึงเริ่มอ่านประเภทที่สอง คือการ์ตูนไทยแนวอัศวินที่วางขายเป็น 

ตอนๆ รวมทั้งแนววรรณคดีที่ตีพิมพ์ในนิตยสารชัยพฤกษ์หน้ากลาง เมื่อ 

เรียนจบแพทย์ไปอยู่บ้านนอกเป็นเวลาที่โดเรมอนและดราก้อนบอลเดิน 

ทางมาถึงประเทศไทยแล้วจึงอ่านประเภทที่สาม คือการ์ตูนเล่มละบาท 

ตามด้วยประเภทที่สี่ คือการ์ตูนไทยร่วมสมัยของไทคอมิค วิบูลย์กิจซ่ึง 

บ.ก.วุฒิ วรวุฒิ วรวิทยานนท์ ได้ลงแรงไปมาก มาถึงปัจจุบันจึงอ่าน 

ประเภทที่ห้า คือการ์ตูนแนวซึ่งครองตลาดอยู ่ ณ เวลานี้ ในปี พ.ศ. 

2555

 หากเทียบผลงานของนักเขียนไทยในอดีตทั้งด้านความหลาก 
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หลายเนื้อหาและลายเส้น ดูเหมือนว่าฐานของเราก็ไม่เป็นรองใคร เมื่อ 

พิจารณารายละเอียดของเนื้อหาจะว่าเราไม่พยายามลงลึกก็ไม่ใช่ ยก 

ตัวอย่าง หลวิชัยคำวี ของประยูร จรรยาวงศ์ ที่เขียนถึงในหนังสือเล่มนี ้

นักเขียนได้สะท้อนมุมมองทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมร่วมสมัย 

เอาไว้อย่างโจ่งแจ้ง  หรือ กำร์ตูนวิทยำศำสตร์ ของจันตรี ศิริบุญรอด 

และชอบ ศรีสุกปลั่ง ในหนังสือเล่มเล็กวิทยาศาสตร์อัศจรรย์ ซึ่งได้เขียน 

เอาไว้ในหนงัสอื กำร์ตูนเพ่ือนรกั	(กำร์ตูนทีร่กัล�ำดับที	่3) กม็คีวามพยายาม 

ท่ีจะไปนอกจักรวาลด้วยคุณภาพที่แม้จะไม่เลิศ แต่การ์ตูนวิทยาศาสตร์ 

ของอเมริกาในเวลานั้นก็มิใช่ว่าเลิศมากมาย  

 หากจะใช้ความโป๊และความรุนแรงเป็นตัวชี้วัด การ์ตูนไทยในอดีต 

ก็มิได้น้อยหน้าใคร เช่น ฉากมหัศจรรย์ทั้งภาพและบทพูดใน หลวิชัย 

คำวี ของประยูร จรรยาวงศ์ ที่เขียนถึงในหนังสือเล่มนี้ หรือฉากตัดคอตัด 

ร่างเชือดเนื้อหลุดเป็นชิ้นๆ ในการ์ตูนแนวอัศวิน โกมินทร์กุมำร ของ 

ทวี วิษณุกร ซึ่งได้เขียนเอาไว้ในหนังสือ ตำมหำกำร์ตูน	 (กำร์ตูนที่รัก	 เล่ม	

พิเศษ)	 เหล่านี้เป็นตัวอย่างรูปธรรมที่แสดงให้เห็นว่าศิลปินของเราได ้

พยายามสร้างงานศิลปะทีอ่ยูเ่หนอืขอบเขตของสงัคม วฒันธรรม การเมอืง 

และกาลเวลาเช่นเดียวกับนานาประเทศ

 แต่เมื่อวัดกันด้วยผลลัพธ์สุดท้ายที่ตลาด  เราควรยอมรับว่าเรายัง 

ห่างจากนานาประเทศหลายขุม ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือปริมาณ   

 การ์ตูนมิใช่ความบันเทิงราคาถูกอย่างแน่นอน การ์ตูนเป็นงาน 

ศิลปะที่สามารถเล่าเรื่องราวยากๆ ให้คนอ่านรับได้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง 

ศาสดา ศาสนา ความขดัแย้งทางศาสนา ชาติพันธุ ์การเมอืง การปกครอง 

ธุรกิจ สงคราม การก่อการร้าย ความเหลื่อมลำ้า การฆ่าฟัน การค้ามนุษย์ 

การละเมิดทางเพศ การทำาร้ายและทารุณกรรมเด็ก บอกมาเถิดว่ามีอะไร 

ท่ีเป็นด้านมืดของมนุษยชาติที่การ์ตูนจะเล่าให้ฟังไม่ได้ ตัวอย่างของ 
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การ์ตูนที่เล่าเร่ืองราวที่ว่ามาจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น มีขาย 

มากมายตามร้านหนังสือต่างประเทศทั่วไป มิพักจะกล่าวว่าอัตราการ 

วางแผงก็รวดเร็วเสียจนอ่านไม่ทัน

 ศลิปินการ์ตนูไทยไปถงึดนิแดนทีไ่ม่เคยไปมาก่อนได้ลำาบาก เพราะ 

ความคับแคบทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมของเราเอง รวมทั้ง 

ความด้อยคุณภาพของการศึกษา พูดอย่างกว้างๆ เพื่อมิให้สะเทือนใจ 

กันมากเกินไปคือเราไม่มีเสรีภาพทางปัญญาที่จะเขียนอะไรได้มากนัก 

ความพยายามของนักเขียนไทยในอดีตจึงดูเหมือนจะหยุดอยู่เพียงนั้น 

ปัจจุบันเราเขียนได้เพียงการ์ตูนวัยรุ่น การ์ตูนสะท้อนสังคม การ์ตูนรักษ ์

สิ่งแวดล้อม การ์ตูนบุคคลสำาคัญ วรรณคดี และการ์ตูนแนว แต่ไปไม่ถึง 

ศาสนา การเมือง และความอยุติธรรมของโครงสร้างสังคมอย่างแท้จริง 

 หากหนังสือเล่มนี้จะพอมีประโยชน์อยู่บ้าง คือความพยายามที่จะ 

ตอกยำ้าอีกครั้งว่าการ์ตูนเป็นสื่อที่ทรงพลังและมีพลานุภาพมากกว่าที่คาด 

คิด ไม่ว่านักเขียนจะตั้งใจเขียนหรือเล่าอะไร คุณภาพจะดีมากน้อยเพียง 

ไร “สาร” ที่แฝงมาส่งผลกระทบต่อผู้อ่านเสมอไม่ว่าผู้อ่านนั้นจะเป็นใคร 

หรืออายุเท่าไร ผลกระทบมีทั้งที่รู้ตัว (คือจิตสำานึก) หรือไม่รู้ตัว (คือจิต 

ใต้สำานึก) อยู่ที่เราตั้งใจจะใช้การ์ตูนเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไร หากคิด 

เพียงว่าการ์ตูนเป็นความบันเทิงราคาถูก การ์ตูนก็จะทำางานเพียงเท่านั้น 

คือแปรประวัติบุคคลสำาคัญหรือวรรณคดีไทยสักเรื่องให้อ่านง่ายกว่าเดิม 

แต่ถ้าคิดจะใช้เป็นเครื่องมือสร้างประเทศ การ์ตูนก็คือเครื่องมือสร้าง 

ประเทศ 

 เป็นที่ทราบกันในแวดวงวิชาการว่าการ์ตูนเจ้ำหนูปรมำณู (Astro- 

Boy) ของเท็ตซึกะ โอซามุ มีส่วนช่วยในการระบายความคับข้องหมองใจ 

ของคนญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีต่อการทำาลายล้างด้วยระเบิด 

ปรมาณู ช่วยระบายความรู้สึกที่มีต่อกองทัพญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกและ 
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ฐานทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่นหลังสงครามโลก ช่วยตั้งคำาถามถึงจริยธรรมของ 

การใช้อำานาจ มีส่วนในการสร้างความฝันและแรงบันดาลใจรวมทั้งวิสัย 

ทัศน์ให้แก่นักการเมืองและนักวิทยาศาสตร์  อีกท้ังเยาวชนรุ่นต่อไปที่จะ 

ช่วยกันสร้างประเทศญี่ปุ่น

 กำร์ตูนไทยควรไปถึงจุดนั้น

  นำยแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลกำรพิมพ์

       4	ธันวำคม	2555



100 ปี การ์ตูนไทย
จากสยามคลาสสิกสู่ไทยโมเดิร์น





17  100 ปี การ์ตูนไทย จากสยามคลาสสิกสู่ไทยโมเดิร์น   //

หนังสือภำพและกำร์ตูนชุดอมตะ ขององค์กำรค้ำของคุรุสภำ 

เรือ่งพระสมทุ โดยสวสัดิ ์จุ ะรพ ราคาเล่มละ 15 บาท ยงัเหน็มวีางขาย 

ตามแผงหนังสือทั่วไป เชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายคนอาจจะไม่รู้จัก อ่านแล้ว 

ก็อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมด หากมิได้ทราบเรื่องราวโดยละเอียดมาก่อน 

ทั้งๆ ที่ลายเส้นและวิธีเล่าเรื่องของศิลปินการ์ตูนในอดีตท่านนี้ นับว่าหา 

ตัวจับยาก

 “บทละครพระสมุท” เป็นพระนิพนธ์ของกรมพระราชวังบวรวิไชย 

ชาญ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำารง 

ตำาแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 5 นับเป็นวังหน้า 

พระองค์ที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นวังหน้าพระองค์สุดท้าย

 พระนพินธ์ของกรมพระราชวงับวรวไิชยชาญนอกจากเรือ่งพระสมทุ 

แล้ว ยังมีนิราศเมืองนครศรีธรรมราชคำาฉันท์ อิเหนาคำาฉันท์ ตอน “เข้า 

ห้องจินตะหรา” บทเล่นหุ่นจีนเรื่องซวยงัก ตอน “กิมงิดตุดตีเมืองลูอันจิว 

แตก เล็กเต็งเชือดคอตาย” และเร่ืองเบ็ดเตล็ด ตอน “หลวงจีนเจ้าชู้เกี้ยว 

พระสมท
การ์ตูนค าน ิลปะ
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ผู้หญิง”

 สำาหรับ สวัสดิ์ จุฑะรพ เกิดเมื่อปี 2454 เป็นนักเขียนการ์ตูนยุค 

หนังสือพิมพ์สยามราษฎร์ และเป็นผู้ริเริ่มเขียนภาพการ์ตูนเร่ืองเมื่อปี 

2475 ผลงานเรื่องแรกคือ “สังข์ทอง” มีผู้อ่านแพร่หลาย จึงเกิดการ์ตูน 

ที่เขียนจากนิทานพื้นบ้านและวรรณคดีอีกหลายเรื่องตามมา เช่น ไกรทอง 

สังข์ศิลปชัย พระอภัยมณี อิเหนา นอกจากนี้ยังมีการ์ตูนชาดก เช่น ชูชก 

และที่แต่งขึ้นเอง เช่น เมืองแม่หม้าย แต่ที่จะไม่เอ่ยถึงไม่ได้ คือผลงาน 

ตัวการ์ตูน “ขุนหมื่น” ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับป๊อปอายและได้รับความ 

นิยมอย่างสูงในสมัยนั้น

 การ์ตูนพระสมุทเริ่มเรื่องดังนี้

 “ภาพตลกเรื่องพระสมุทนี้ถอดจากบทลครรำา พระนิพนธ์ของกรม 

พระราชวังบวรวิไชยชาญ ซึ่งทรงพระนิพนธ์ให้เจ้าคุณจอมมารดาเอมเล่น 

ลคร การเขียนเรื่องนี้ก็จะเขียนเปนทำานองแบบลครรำากลายๆ คล้ายดู 

ลครรำาตลกเถิด”

 จากนั้นเป็นพระอินทร์ถือไม้กอล์ฟเดินมา

 “เ ้อ  ตัวเราเป็นพระอินทร์ รู้สึกว่าสะบายก็สะบาย ลำาบากใจก็ 

ลำาบาก วันนี้กำาลังตีกอล์ฟเพลิน ชิ-ชิ เกิดสังหรณ์ใจเลยหมดสนุก ต้อง 

เลิกเล่นกอล์ฟมาส่องกล้อง”

 ว่าแล้วองค์อินทร์ก็ส่องกล้องลงไปข้างล่าง

 “อ้อ  เจ้าพระสมทุมนัมาร้องไห้ร้องห่มรำาพรรณถงึเมยีซึง่พลดัพราก 

จากกันในป่า หนอยทะลึ่งมาร้องในสวนยักษ์ที่มีลูกสาวเสียด้วย สอึกสอื้น 

กวนแข้งจริงไอ้นี่ หยุดร้องทีเว้ย กูจะหาเมียให้ใหม่ พาหนีเร็วๆ นะโว้ย”

บทละครพระสมุท จำกหนังสือพระบวรรำชนิพน ์เล่ม  กรม 

ศิลปากรพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี 2545 เริ่มต้นดังนี้



19  100 ปี การ์ตูนไทย จากสยามคลาสสิกสู่ไทยโมเดิร์น   //

	 	 “เมื่อนั้น	 	 	 พระสมุทสุริย์วงศ์รังสรรค์

	 ยับยั้งอยู่ยังต�ำหนัก ันทน์	 	 นนันทอุทยำนขุนยักษ์

	 ส ิตเหนือแท่นสุวรร บรร ง	 ค�ำนงองค์มเหสีมีศักดิ์

	 วิบำกกรรม �ำร้ำงนิรำศรัก	 	 เพรำะอียักขินีกำลี พร”

 

 กลับมาที่การ์ตูนพระอินทร์เป่ามนต์ “ปิว” ดลใจให้นางบุษมาลี ซึ่ง 

เป็นธิดาของท้าวรณจกัรให้เสดจ็ประพาสสวน พระสมทุได้ยนินางบษุมาล ี

ขับร้องไพเราะนัก

 “คิดพลางย่างเยื้องยุรยาตร์ ค้นหาวรนา สาวสวรรค์ สอดส่ายซ้าย 

ขวาตาเปนมัน เอ๊ะ  นั่นหรือไรตายโหง”

 พระสมุทย่องเข้าไปลอบดูใกล้ๆ

 “ด้อมมองย่องไปใกล้เทวี ทำาตาหยีหรี่เพ่งจนหลังโค้ง พระพินิจพิศ 

ดูเกือบชั่วโมง ตัวโก่งร้อง ้อ  ละออนวล ให้ตายห่าซี เกิดมาท้องพ่อท้อง 

แม่เพิ่งพบผู้หญิงสวยวันนี้”

 ว่าแล้วพุ่งเข้าใส่

 “พี่รักเจ้าเท่าเพียงภูผา ตายโหงตายห่าสบถได้ พี่เปนกระษัตราธิป 

ไตย หมูเห็ดเป็ดไก่ต้องกลัวเกรง” แล้วเข้าจับมือถือแขนทันที “อย่าร้อง”

 “ว้าย  ผู้ชายมายึดข้า” นางบุษมาลีส่งเสียง

 “เมื่อเอย เอ๋ย  เมื่อนั้น พระสมุทวุฒิไกรใจผยอง ได้ฟังวาจานวล 

ละออง แขม่วท้องร้องว่าอนจิจา  พ่ีเกดิมาบาทาเท่าฝาหอย ตัง้แต่น้อยคุม้ 

ใหญ่ไม่ประสา นักเลงเหล้านักเลงฝิ่นกินขี้ยา พ่ีเคยแต่เป็นหัวหน้านักเลง 

หญิง” ว่าแล้วพระสมุทก็พานางเหาะไป

 

ควำมตอนนี ้บทละครพระสมทุ จำกหนงัสอืพระบวรรำชนิพน ์ 

เล่ม 2 เขียนว่า


