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Abstract

This research aims to study the transformation of Inao from Bot
Lakhon Nai (the royal court dance drama play) version by King Rama II into
other three versions, namely Bot Cheracha (the dialogue), Bot Lakhon Duek
Damban (the Duek Damban dance drama play), and the television series ‘Sut
Huachai Chaochai Thewada’. The methods used are document analysis and
interview. The finding will be presented by analytical description.

The study finds that Bot Cheracha, Bot Lakhon Duek Damban and the
television series were clearly influenced by Bot Lakhon Nai of King Rama II
in terms of plot, main characters, and important scenes. However, the story
was adapted to suit the genres and periods, especially the television series
‘Sut Huachai Chaochai Thewada’ which seemed to be more fantasy and
‘modern’ in order to interest the young generation. The transformation of
Inao into many versions demonstrates the significance and persistence of
this story in Thai society. The story has been transmitted and adapted to suit
the audience in different periods.
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บทที่ 1
บทนํา

ภูมิหลัง
บทละครเรื่องอิเหนาเปนวรรณคดีท่ีคนไทยรูจักมาตั้งแตแผนดินสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ

สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ดังปรากฏหลักฐานในวรรณคดีเรื่องปุณโณวาทคําฉันท ของพระมหานาค
วัดทาทราย

๏ ละครก็ฟอนรอง สุรศัพทกลับขาน
ฉับฉ่ําท่ีดํานาน อนิรุทธกินรี

๏ ฝายฟอนละครใน บริรักษจักรี
โรงริมคิริมี กลลับบแลชาย

๏ ลวนสรรสกรรจนาง อรออนลอออาย
ใครยลบอยากวาย จิตรจงมเมอฝน

๏ รองเรื่องระเดนโดย บุษบาตุนาหงัน
พักพาคุหาบรร- พตรวมฤดีโลม1

คําวา “อิเหนา” มาจากภาษาชวาวา “อินู” (Inu) หรือ “อินัว” (Inua) มีความหมายวา
พระยุพราช  หรือองครัชทายาท2 Stuart Robson กลาววา อีนู เปนชื่อหลานชายของพระเจาไอรลังคะ
กษัตริยผูยิ่งใหญพระองคหนึ่งแหงอาณาจักรชวาตะวันออก  อาจเปนชื่อท่ีบงชี้สถานภาพมกุฎราชกุมาร
หรือรัชทายาท  ซึ่งตอมาไดข้ึนครองราชยและมีพระนามวา  พระเจากาเมศวร3 เรื่องอิเหนามีท่ีมาจาก
นิทานอิงพงศาวดารชวา มี 2 สํานวน ไดแกอิเหนาใหญหรือดาหลัง พระนิพนธของเจาฟากุณฑล  และ
อิเหนาเล็ก พระนิพนธของเจาฟามงกุฎ

พระวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากรทรงกลาวถึงความเปนมาของเรื่องอิเหนาท่ีเขามาใน
เมืองไทยวา  เรื่องอิเหนาไดแพรหลายเขามาในตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา  เปนเรื่องเลาตอๆ กันมาวา
ในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศมีหญิงเชลยปตตานีเปนขาหลวงรับใชพระราชธิดาในสมเด็จ
พระเจาอยูหัวบรมโกศท้ังสองพระองค  และเลาเรื่องอิเหนาถวายเจาฟาท้ังสองพระองค

1 กรมศิลปากร. (2545). ปุณโณวาทคําฉันท. ใน วรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา  เลม 3. หนา 334.
2 แสงอรุณ  กนกพงศชัย. (2538). บทละครเร่ืองอิเหนา. ใน ชดุจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทยวัดโสมนัสวิหาร. หนา 111.
3 Stuart  Robson. (1996). Panji and Inao: Questions of Cultural and Textual History.  P. 40. (อางอิงจากธานีรัตน

จัตุทะศรี. (2552). พระราชนิพนธอิเหนาในรัชกาลที่ 2 : การสรางนิทานปนหยีใหเปนยอดแหงวรรณคดีบทละครใน. หนา 28).
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นิทานอิเหนาเขามาเมืองไทยน้ัน  ตามหลักฐานท่ีพบแนนอนแลวฟงไดวาเพ่ิงเขามาในตอน
ปลายสมัยศรีอยุธยา  มีคํากลาวซึ่งเลาตอๆ กันมาแตไมมีหลักฐานแนนอนอยูรายหน่ึงวา หญิงชเลย
ปตตานีซึ่งเปนขาหลวงรับใชพระราชธิดาของพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ (ทรงราชยตั้งแต พ.ศ.
2275 – ถึง 2301) เลาเรื่องถวายเจาฟากุณฑลและเจาฟามงกุฎพระราชธิดาน้ัน   และเจาฟาท้ัง
สองไดทรงแตงเรื่องข้ึน  แตบางกระแสก็วาตางพระองคตางก็แตงข้ึนพระองคละเรื่อง  คือเรื่อง
อิเหนาใหญและอิเหนาเล็ก  เรื่องท้ังสองน้ีสูญหายไปแลว1

จากขางตนจึงกลาวไดวาคนไทยรูจักเรื่องอิเหนามาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลายแลว  แมจะผาน
เหตุการณการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 แตกวีไทยก็ยังคงสืบทอดรักษาเรื่องอิเหนาดังปรากฏหลักฐานวา
ตอมาในป พ.ศ. 2322 รัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เจาพระยาพระคลัง (หน) เม่ือครั้งยังเปน
หลวงสรวิชิตไดแตงอิเหนาคําฉันท นับไดวาอิเหนาคําฉันทเปนวรรณคดีท่ีแสดงใหเห็นความนิยมเรื่อง
อิเหนาท่ีสืบทอดมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย  นับเปนการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมครั้งกรุงเกาสมัยอยุธยาสู
สมัยธนบุรี  โดยนําเรื่องอิเหนาท่ีรูจักกันดีมาแตงในรูปแบบคําประพันธใหม

ในยุคฟนฟูศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ทรงรวบรวมบทละครเรื่องอิเหนาเล็กมาเรียบเรียงใหมเปนบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาล
ท่ี 1 เพ่ือรักษาเปนสมบัติของชาติ ปจจุบันมีท้ังสิ้น 6 ตอน  ไดแก

1. ตอนตั้งวงศเทวา  จนถึงตอนอิเหนาไปอยูเมืองหมันหยาครั้งแรก
2. ตอนเขาหองจินตะหราจนถึงอิเหนาตอบสารกุเรปนตัดอาลัยบุษบา
3. ตอนวหิยาสะกําเท่ียวปาจนถึงทาวหมันหยารับสารกุเรปน
4. ตอนศึกกะหมังกุหนิง
5. ตอนเขาเมืองมะละกา  จนถึงอุณากรรณข้ึนเขาประจาหงัน
6. ตอนยาหรันตกไปเมืองมะงาดาจนถึงระเดนดะราหวันตามยาหรันมาเมืองกาหลัง2

เนื้อหาอิเหนาสํานวนนี้ท้ัง 6 ตอนไมสมบูรณและไมตอเนื่องกัน ดังนั้นจึงไมมีผูนิยมอานนัก
ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงโปรดใหประชุมกวีนิพนธบทละครเรื่อง
อิเหนาข้ึนใหมเพ่ือใชแสดงละครในจากบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช โดยทรงเปลี่ยนสํานวนภาษาใหไพเราะงดงามข้ึน  และเม่ือแตงบทแลวไดพระราชทานเจาฟากรม
หลวงพิทักษมนตรี  พรอมดวยครูละครคือนายทองอยูและนายรุงใหชวยกันคิดกระบวนรํา  แลวจึงซอม
ถวายเพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัยกระบวนรํา  แลวจึงถือเปนขอยุติ  ดังนั้นบทละครพระราชนิพนธเรื่อง

1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก. (2514). ดาหลัง. หนา (17) – (18)
2 สุภัค  มหาวรากร. (2550). อิเหนา, บทละคร 1. ใน นามานุกรมวรรณคดไีทย ชดุที่ 1 ชื่อวรรณคด.ี หนา 673.
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อิเหนา สํานวนนี้จึงสมบูรณท้ังบทละครและกระบวนรํา  และถือเปนแบบอยางของบทละครรําตราบจน
ทุกวันนี้1

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพกลาวถึงความดีเดนของบทละคร
พระราชนิพนธเรื่องอิเหนาในคําอธิบายวาดวยบทละครอิเหนา  ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณไวดังนี้

ในบรรดาบทละคอนรํา ท่ีคนชอบ  เรื่ อง อ่ืนเห็นจะไม เสมอดวยเรื่องอิ เหนา
พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 2 วรรณคดีสโมสรก็ไดตัดสินเมื่อปมะโรง  พ.ศ. 2459 วาเปนยอดของ
บทละคอนรําท้ังสิ้น  เพราะเปนหนังสือซึ่งแตงดีพรอมท้ังความท้ังกลอน  ท้ังกระบวนท่ีจะเลน
ละครประกอบกันทุกสถาน

ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการนําบทละครเรื่องอิเหนามาใชประกอบการแสดง 2 สํานวน
สํานวนแรก  ไดแก บทละครดึกดําบรรพเรื่องอิเหนาพระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มีท้ังหมด 3 ตอน  ดังนี้

ตอนท่ี 1 ตัดดอกไมฉายกรชิ
ตอนท่ี 2 ไหวพระ
ตอนท่ี 3 บวงสรวง

ตอมาไดคนพบพระราชนิพนธบทละครดึกดําบรรพเรื่องอิเหนาอีกตอนหนึ่ง คือตอนเผาเมืองซึ่ง
ยังไมเคยนําออกฝกซอมแสดง2 บทละครดึกดําบรรพเรื่องอิเหนานี้จัดเลนบนเวที  ใชฉากเพ่ือใหผูดูทราบ
วาเปนสถานท่ีใด  ไมมีบทบรรยาย  มีเพลงประกอบกิริยาตัวละคร  มีบทขับรองและมีบทเจรจา  ซึ่งแตง
เปนกลอนเพ่ือใหตัวละครจําไดงายข้ึน  เพราะจะตองรําและรองเอง

สํานวนท่ี 2 คือบทเจรจาละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว และโปรดใหพระเจานองยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรรวมนิพนธบางสวน  ทรงพระราชนิพนธ
ข้ึนสําหรับใหละครหลวงเลน  เม่ือครั้งเสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียรข้ึนพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท  เนื่องใน
งานสมโภชพระนครอายุครบ 100 ป  ในป พ.ศ. 2425 มีท้ังหมดจํานวน 68 บท บทเจรจาเรื่องอิเหนา
สํานวนนี้เนนความสนุกสนานและความตลกขบขัน ดังนั้นตัวละครสําคัญเชน  อิเหนา  บุษบา  จึงมักไม
ปรากฏบทบาทมาก  รสวรรณคดีท่ีโดดเดนในบทเจรจาละครเรื่องอิเหนาสํานวนนี้จึงเปนหาสยรส
คือรสแหงความตลกขบขัน  นอกจากนี้ยังสะทอนภาพสังคมสมัยรัชกาลท่ี 5 แสดงใหเห็นความ

1 สุภัค  มหาวรากร. (2550). อิเหนา, บทละคร 2. ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี. หนา 674.
2 สุภัค  มหาวรากร. (2550). อิเหนา, บทละครดึกดําบรรพ. ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี. หนา 678.
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เปลี่ยนแปลงของการแสดงละครในเรื่องอิเหนาซึ่งเพ่ิมบทเจรจาตลกเขามาโดยท่ียังคงรักษาบทพระราช
นิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไว

ความนิยมเรื่องอิเหนาในสังคมไทยปจจุบันยังคงปรากฏในรูปแบบการแสดงละครโทรทัศน ในป
พุทธศักราช 2546 การแสดงครั้งนี้มีการแปรแปลงจากบทพระราชนิพนธรัชกาลท่ี 2 โดยนําเสนอเปน
“ละครจักรๆวงศๆ” เผยแพรทางไทยทีวีสีชอง 3 ผูจัดละครคือบริษัททีวีสแควร จํากัด ยังคงรักษา
รูปแบบการนําเสนอเรื่องเปนละครไทย  โดยคงความเปนวรรณคดีไทยไว  ดําเนินเรื่องตามเคาโครงบท
ละครโทรทัศนเรื่องอิเหนาของจักรกฤษณ  ดวงพัตรา1 การนําเสนอบทละครเรื่องอิเหนาในครั้งนี้ไมมีเสียง
วิพากษวิจารณมากนัก  ตอมาในปพุทธศักราช 2554 มีการนําบทละครเรื่องอิเหนามานําเสนอในรูปแบบ
ละครโทรทัศนอีกครั้ง เปนละครแนวแฟนตาเซีย  นับเปนละครสามมิติเรื่องแรกของบริษัทกันตนา กรุป
จํากัด (มหาชน) ชื่อ “สุดหัวใจเจาชายเทวดา” ผูเขียนบทโทรทัศนคือ ลลิตา  ฉันทศาสตรโกศล
และธนินทร อุชุภาพ  กํากับการแสดงโดยอินทนล รัตนกาญจน บริษัท กันตนา เปนผูผลิตเผยแพรทาง
โมเดิรนไนนทีวี  ผูผลิตชี้แจงวัตถุประสงคในการสรางเรื่องอิเหนาครั้งนี้วาเพ่ือนําเสนอวรรณคดีไทยให
เยาวชนรุนใหมไดรูจัก มีการปรับเปลี่ยนบทพระราชนิพนธใหเหมาะกับสังคมปจจุบัน  เชน  การแตงกายมี
ลักษณะเปนสากล  การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการนําเสนอเรื่องและสรางฉาก  การตีความบุคลิกลักษณะ
นิสัยของตัวละครใหม เปนตน ละครโทรทัศนเรื่องอิเหนาสํานวนนีไ้ดรับการวิพากษวิจารณมาก

เห็นไดวาการปรากฏเรื่องอิเหนาในสังคมไทยมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  และไดรับความนิยม
จนถึงปจจุบัน  โดยมีรูปแบบการนําเสนอเรื่องท่ีหลากหลาย  เชน อิเหนาคําฉันท  จินตะหราคําฉันท2

รวมท้ังนิราศอิเหนา ของสุนทรภู
เนื่องจากบทละครเรื่องอิเหนามีอิทธิพลตอการละครไทยและไดรับความนิยมอยางแพรหลายใน

สังคมไทย  งานวิจัยนี้จึงไดสํารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องอิเหนา  และการแปรรูป
วรรณกรรม  อันนําไปสูการวิจัยในครั้งนี้  โดยผูวิจัยแบงกลุมงานเปน 2 กลุม  ไดแก เอกสารและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับบทละครเรื่องอิเหนา  และเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแปรรูปวรรณกรรม

กลุมท่ี 1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทละครเรื่องอิเหนา
นักวิชาการจํานวนมากสนใจศึกษาบทละครเรื่องอิเหนาอยางกวางขวางตอเนื่องมายาวนาน

เรียงตามลําดับเวลาท่ีศึกษาไดดังนี้

1 จักรกฤษณ  ดวงพักตรา. (2544). บทละครโทรทัศนเรื่องอิเหนา : แปรรูปจากพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2. ขอนแกน :
โครงการตํารามหาวิทยาลัยขอนแกน.

2 ธานีรัตน จัตุทะศรี. (2552). พระราชนิพนธอิเหนาในรัชกาลที่ 2 : การสรางนิทานปนหยีใหเปนยอดแหงวรรณคดีบทละครใน.
วิทยานิพนธ อ.ด. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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อารดา สุมิตร1 ศึกษาบทละครพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2 เรื่องอิเหนาและรามเกียรติ์ใน
ฐานะที่เปนวรรณคดีการแสดง  ผลการศึกษาสรุปไดวา  บทละครในพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2
มีจุดมุงหมายดั้งเดิมเพื่อใชแสดง  มีความดีเดนเหมาะสมแกการแสดงละครรํา  มีคุณคาดานเนื้อหา
และดานศิลปะ

งานวิจัยของบัวงาม  อรรถพันธุ2 ศึกษาเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2 ตามแบบ
แผนของละครตะวันตกและการสะทอนภาพชีวิตในเรื่อง  ผลการศึกษาสรุปไดวาละครในเรื่องอิเหนามี
ลักษณะแตกตางจากแบบแผนของละครมาตรฐานตะวันตกคือ ละครรําของไทยรับอิทธิพลจากอินเดีย
จึงมีจุดมุ งหมายในการแสดงเพื่อความรื ่นรมย  ดังนั ้นละครรําของไทยจึงจบดวยความสุขเสมอ
สวนละครมาตรฐานแบบตะวันตกมีจุดมุงหมายเพื่อจําลองภาพชีวิตมนุษย  ดังนั้นจึงไมจําเปนตองจบ
ดวยความสุขเสมอไป

ญาดา  อรุณเวช3 ศึกษาการใชความเปรียบในบทละครในเรื่องอิเหนาและรามเกียรติ์
ผลการศึกษาสรุปไดวา  ความเปรียบในบทละครในพระราชนิพนธทั้งสองเรื่องมีความไพเราะคมคาย
และทําใหผูอานเห็นภาพและเขาใจเรื่องไดเปนอยางดี  มีลักษณะเรียบงายสมบูรณทั้งดานความหมาย
ความคิด  และใหภาพแจมชัด  ความเปรียบจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหบทละครในพระราชนิพนธทั้งสอง
เรื่องประทับใจผูอาน

งานวิจัยของสุภัค  มหาวรากร4 มุงศึกษาลักษณะการสรางอารมณสะเทือนใจในบทละครเรื่อง
อิเหนา ผลการศึกษาพบวาบทละครเรื ่องอิเหนามีความโดดเดนในการสรางอารมณสะเทือนใจ
ซึ่งเกิดจากองคประกอบสําคัญ 3 สวน  ไดแก  การสรางตัวละคร  บทสื่อสาร  และฉาก  ผานการใช
ถอยคําท่ีมีพลังความหมาย  สื่ออารมณความรูสึกไดอยางเดนชัด และใชภาพพจนสื่อจินตภาพไดอยาง
ชัดเจนและสวยงาม  กลวิธีทางวรรณศิลปทั้งสองประการนี้ทําใหผู อานเกิดความซาบซึ้งประทับใจ
เกิดอารมณรวม  และเกิดอารมณสะเทือนใจ

1 อารดา  สุมิตร. (2516). ละครในของหลวงในสมัยรัชกาลที่ 2. วิทยานิพนธ อ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

2 บัวงาม  อรรถพันธุ. (2517). วิเคราะหบทละครรําเรื่องอิเหนา  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
โดยเฉพาะสภาพชีวิตความเปนไปที่ปรากฏในเรื่อง. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.

3 ญาดา  อรุณเวช. (2526). ความเปรียบในบทละครในพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2. วิทยานิพนธ อ.ม. (ภาษาไทย).
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

4 สุภัค  มหาวรากร. (2540). การสรางอารมณสะเทือนใจในบทละครเรื่องอิเหนา  พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2. วิทยานิพนธ
อ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.



6

ธานีรัตน  จัตุทะศรี1 ศึกษากลวิธีการสรางพระราชนิพนธอิเหนาในรัชกาลที่ 2 ในฐานะนิทาน
ปนหยีใหเปนยอดแหงวรรณคดีบทละครใน  ผลการศึกษาพบวาในการรังสรรคเรื ่องอิเหนาเปน
วรรณคดีบทละครในมีขนบวรรณคดีไทยและขนบการแสดงละครในเปนกรอบสําคัญในการแตง
ขนบทั้งสองประการนี้ผสานเขากับความเปนนิทานปนหยีอยางกลมกลืน  ทําใหเรื่องอิเหนาเหมาะทั้ง
การอานและการแสดง  ความเปนยอดแหงวรรณคดีบทละครในของเรื ่องอิเหนาสะทอนใหเห็น
พระอัจฉริยภาพของกวีในการรับและรังสรรคเรื่องที่มาจากตางชาติ  จนเกิดสัมฤทธิ์ผลทางสุนทรียะ
และคุณคาท่ีเปนเอกลักษณในฐานะยอดแหงวรรณคดีแหงบทละครในอยางแทจริง

กลุมท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการแปรรูปวรรณกรรม
ความนิยมเรื่องอิเหนาทําใหเกิดเปนวรรณกรรมเรื่องอิเหนาฉบับตางๆ แตยังคงเหตุการณสําคัญ

ซึ่งตรงกับลักษณะการเดินทางของนิทานท่ีมีความเปลี่ยนแปลงเม่ือเดินทางจากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง
สติธ ธอมปสัน (Stith Thompson) นักคติชนวิทยากลาวไววา “เนื้อหาของนิทานจะแปรเปลี่ยนไปเม่ือ
เดินทางจากสถานท่ีหนึ่งไปสูสถานท่ีหนึ่ง กาลเวลาหนึ่งไปสูอีกกาลเวลาหนึ่ง ดวยสภาพแวดลอมและ
จุดประสงคในการเลาท่ีตางกันออกไป”2 เม่ือนิทานแพรกระจายไปจะมีลักษณะของความเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. การละความ (omission) หรือตัดความบางตอนออก  ผูเลาอาจละความหรือตัดความบาง
ตอนออกเพราะเห็นวาไมสําคัญ  หรือขัดกับวัฒนธรรม  ความเชื่อ  หรือคานิยมของสังคมของผูเลาผูฟง
นอกจากนี้อาจเปนเพราะเนื้อความตอนนั้นไมเปนท่ีพอใจของผูเลา

2. การเปลี่ยนรายละเอียด (changing detail) ผูเลาอาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพ่ือใหเขากับ
สิ่งแวดลอม  หรืออาจเปนเพราะผูเลาพยายามหาเหตุผลมาอธิบายความบางตอน

3. การขยายความ (expansion) คือการเพ่ิมรายละเอียดของผูเลาลงไปอันเนื่องมาจากความคิด
ทัศนคติของผู เลา   ผู เลาอาจสอดแทรกความเชื่อและแนวจริยธรรมในสังคมลงไป  นอกจากนี้
ความสามารถสวนตัวและจินตนาการของผูเลาก็ทําใหมีการขยายความออกไป

4. การผนวกเรื่อง (adding  another story) เปนการดึงอนุภาคบางอนุภาคจากเรื่องอ่ืนเขามา
โดยไมปรากฏในเรื่องเดิม  ซึ่งมักปรากฏตอนเริ่มเรื่องหรือตอนจบเรื่อง  อาจเปนเพราะผูเลาสับสน
นําเหตุการณจากนิทานเรื่องอ่ืนหรือจากสํานวนอ่ืนของนิทานเรื่องเดียวกันมาปน

5. การสลับเหตุการณ (transposition) นับเปนความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูเสมอในการ
ถายทอดนิทาน  อาจเกิดจากความสับสนของผูเลา  หรือผูเลาอาจเห็นวาเหตุการณแตละตอนสําคัญเทากัน
จะเลาตอนไหนกอนก็ได

1 ธานีรัตน  จัตุทะศรี. (2552). พระราชนิพนธอิเหนาในรัชกาลที่ 2 : การสรางนิทานปนหยีใหเปนยอดแหงวรรณคดีบทละครใน.
วิทยานิพนธ อ.ด. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

2 ศิราพร ฐิตะฐาน (2523). ทฤษฎีการแพรกระจายของนิทาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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6. การอนุรักษตนเอง (self-correction) คือการอนุรักษจุดเดนหรือแกนของเรื่องไว1

สุภัค  มหาวรากร2 ศึกษาการแปรรูปวรรณกรรมเรื่องสังขทอง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา
ลักษณะรวมและความแตกตาง  รวมทั้งปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแปรรูปวรรณกรรมเรื่องสังขทองโดย
ศึกษาจากวรรณกรรมเรื่องสังขทอง 4 สํานวน ไดแก  สุวรรณสังขชาดก  บทละครครั้งกรุงเกาเรื่อง
สังขทอง บทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
และนิทานเรื ่องสังขทอง ชุดวรรณคดีไทยตามใจแม ผลงานของจันทนีย (อูนากูล) พงศประยูร
การศึกษาการแปรรูปวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่สํานวนแสดงใหเห็นสายธารของวรรณคดีไทยจาก
อดีตถึงปจจุบัน  สะทอนอัจฉริยภาพทางกวีของผูแตงในการรังสรรควรรณคดีและวรรณกรรมอันเปน
มรดกสําคัญของชาติ

จักรสุรักษ  จันทรวงศ3 ศึกษาการดัดแปลงวรรณคดีเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 2
เปนบทละครโทรทัศนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบตัวบทแบบดั้งเดิมกับตัวบทแบบใหม  และเพ่ือ
ศึกษาวรรณคดีในรูปแบบบทละครโทรทัศน  ซึ่งเปนพัฒนาการรูปแบบหนึ่งของวรรณคดีมรดก  ผล
การศึกษาพบวาบทละครโทรทัศนเรื่องอิเหนาของบริษัททีวีสแควร จํากัด  แพรภาพทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ใน พ.ศ. 2546 มีการดัดแปลง 4 หัวขอ ไดแก เนื้อเรื่อง  ตัวละคร  ฉาก  และ
ภาษา  โดยรักษาโครงเรื่องหลัก  เนื้อหาสําคัญ  ลักษณะตัวละครบางตัว  และความงามทางภาษา จึงคง
คุณคาในฐานะวรรณคดีดัดแปลงท่ีมีตอสังคมเชนเดียวกับสํานวนพระราชนิพนธ ไดแก คุณคาทาง
วรรณศิลป  คุณคาทางปรัชญา  และคุณคาทางศิลปะการแสดงอยางครบถวน

นอกจากนี ้  จ ักรกฤษณ  ดวงพัตรา4 ไดนําบทละครในเรื ่องอิเหนา พระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยมาแปรรูปเปนบทละครโทรทัศนเรื่องอิเหนา เพื่อใหบริษัท
ทีวีสแควร จํากัด นําไปผลิตเปนละครโทรทัศนออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
อสมท. ในปพุทธศักราช 2542 มีความยาว 45 ตอน  ตอมาผูผลิตไดตัดบทใหเหลือเพียง 30 ตอน
การนําบทละครเรื่องอิเหนามาแปรรูปเปนละครโทรทัศนในครั้งนี้จึงเปนการเผยแพรเรื่องอิเหนาอยาง
แพรหลาย  ตอมามีการพิมพเผยแพรเปนหนังสือพรอมสื่ออิเล็กทรอนิกส  ที่ระลึกเนื่องในวันภาษาไทย
แหงชาติ  พุทธศักราช 2555 รื่นฤทัย  สัจจพันธุ  แสดงทัศนะเกี่ยวกับการแปรรูปบทละครเรื่อง
อิเหนาเปนบทละครโทรทัศนไววา

1 แหลงเดิม. หนา 30 - 31.
2 สุภัค มหาวรากร. (2547). รายงานการวิจัยเรื่องการแปรรูปวรรณกรรมเรื่องสังขทอง. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
3 จักรสุรักษ  จันทรวงศ. (2549). การศึกษาการดดัแปลงเรื่องอิเหนาเปนบทละครโทรทัศน. วิทยานพินธ ศศ.ม. (วรรณคดีไทย).

กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
4 จักรกฤษณ  ดวงพัตรา. (2555). บทละครโทรทัศน เรื่องอิเหนา  แปรรูปจากพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหลานภาลัย. ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ.
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แมวาผูจัดละครจะปรับแกและตัดทอนเพราะมีจุดมุงหมายท่ีตางกับความตั้งใจ
ของผูประพันธบท  แตบทละครโทรทัศนน้ีแสดงใหเห็นความสามารถของผูประพันธบท  ท่ี
จับเน้ือหาของเรื่องอิเหนาไดครบถวน  มีความเขาใจในเทคนิคการเขียนบทละครโทรทัศน
อยางดีมาก  ปรับปรนเงื่อนไข  ขอเรียกรอง  และขอจํากัดตางๆ ของฝายผูสรางละครกับ
ฝายผูประพันธใหพบกันครึ่งทางได  ตลอดจนตอบสนองความตองการของผูชมที่ตองการ
ผอนคลายอารมณขณะชมละคร1

หลักส ูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ไดจ ัดทําหนังส ืออิเหนาสําร ับเล ็ก
เปนที่ระลึกการประชุมวิชาการ  เนื่องวันภาษาไทยแหงชาติ  พุทธศักราช 2555 เนื้อหาของหนังสือ
เก่ียวของกับบทละครโทรทัศนเรื่องอิเหนา ไดแก “สุดหัวใจ  เจาชายเทวดา”2 “จินตทัศนใหมของการ
เลาเรื่องอิเหนาในสื่อรวมสมัย”3 “เบื้องลึกแหงความสัมพันธของรัฐจารีตในบทละครโทรทัศน เรื่อง
อิเหนา”4 และ “กลวิธีทางภาษาในบทละครโทรทัศน เรื่อง อิเหนา”5

ผูวิจัยสนใจศึกษาการนําเสนอเรื่องอิเหนาในรูปแบบละคร โดยศึกษาจากบทพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเปนหลักเพราะเปนอิเหนาฉบับสมบูรณ บทละครดึกดําบรรพ
เรื่องอิเหนา พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยา นริศรานุวัดติวงศ บทเจรจา
ละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บทละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา ซึ่งเปนการแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนาครั้งสําคัญใน
บริบทสังคมปจจุบัน เพ่ือศึกษาการแปรรูปเรื่องอิเหนาในฐานะบทละครท่ีมีมาตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบัน

1 แหลงเดิม. หนา (10) – (11).
2 ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ. (2555). สุดหัวใจ เจาชายเทวดา. ใน อิเหนา สํารับเล็ก. บรรณาธิการโดย จักรกฤษณ  ดวงพัตรา.

ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ. หนังสือที่ระลึกการประชุมวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ พุทธศักราช 2555 50 ป พระราชทานความ
หวงใยภาษาและวรรณกรรมไทย – 100 ป การตีพิมพอิเหนา  วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ หองประชุม 3 อาคาร HS.05 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน.

3 มนตรี  มีเนียม. (2555). จินตทัศนใหมของการเลาเรื่องอิเหนาในสื่อรวมสมัย . ใน อิเหนา สํารับเล็ก. บรรณาธิการโดย
จักรกฤษณ  ดวงพัตรา. ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ. หนังสือที่ระลึกการประชุมวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ พุทธศักราช 2555
50 ป พระราชทานความหวงใยภาษาและวรรณกรรมไทย – 100 ป การตีพิมพอิเหนา  วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ หองประชุม 3
อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน.

4 แกวตา  จันทรานุสรณ.  (2555). เบื้องลึกแหงความสัมพันธของรัฐจารีตในบทละครโทรทัศน เรื่อง อิเหนา . ใน อิเหนา
สํารับเล็ก. บรรณาธิการโดย จักรกฤษณ  ดวงพัตรา. ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ. หนังสือที่ระลึกการประชุมวิชาการเนื่องในวันภาษาไทย
แหงชาติ พุทธศักราช 2555 50 ป พระราชทานความหวงใยภาษาและวรรณกรรมไทย – 100 ป การตีพิมพอิเหนา  วันอังคารที่ 21 สิงหาคม
2555 ณ หองประชุม 3 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน.

5 มารศรี  สอทิพย.  (2555). กลวิธีทางภาษาในบทละครโทรทัศน เรื่อง อิเหนา . ใน อิเหนา สํารับเล็ก. บรรณาธิการโดย
จักรกฤษณ  ดวงพัตรา. ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ. หนังสือที่ระลึกการประชุมวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ พุทธศักราช 2555
50 ป พระราชทานความหวงใยภาษาและวรรณกรรมไทย – 100 ป การตีพิมพอิเหนา  วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ หองประชุม 3
อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน.
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพ่ือศึกษาการแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนา 4 สํานวน ไดแก บทละครในเรื่องอิเหนา บทละคร

ดึกดําบรรพเรื่องอิเหนา บทเจรจาเรื่องอิเหนา  และบทละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยบทละครเรื่องอิเหนา 4 สํานวน โดยมีขอบเขตในการวิจัยดังนี้
1. บทละครในเรื่องอิเหนา  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
2. บทละครดึกดําบรรพเรื่องอิเหนา  พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ
3. บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
4. บทละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา  ผลิตโดยบริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน)

สมมุติฐานของการวิจัย
บทละครเรื่องอิเหนาไดรับความนิยมและรูจักแพรหลายในสังคมไทยโดยมีการแปรรูปเปนบท

ละครรูปแบบตางๆ  ไดแกละครใน  ละครดึกดําบรรพ  บทเจรจา  จนกระทั่งเปนละครโทรทัศน
การแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนาในรูปแบบละครที่หลากหลายยอมมีทั้งการสืบทอดลักษณะสําคัญและ
การสรางสรรคลักษณะเดนท่ีเหมาะแกยุคสมัย

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. แสดงใหเห็นสายธารของบทละครเรื่องอิเหนาท่ีดํารงอยูอยางสรางสรรคในสังคมไทย
2. ทําใหเห็นการแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนาท่ีมีท่ีมาจากบทพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 2 ซึ่งนํามา

ปรับเปลี่ยนเปนบทละครดึกดําบรรพ  บทเจรจา  และบทละครโทรทัศนในปจจุบัน
3. แสดงคุณคาของวรรณคดีไทยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคศิลปะการแสดงละครของไทย
4. ไดผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปจดทะเบียนเปนลิขสิทธิ์ของหนวยงานและเผยแพรใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชวิธกีารดําเนินการดังนี้
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1. ข้ันเตรียมการ
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนความรูพ้ืนฐานและแนวทางศึกษา
1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีใหความรูเก่ียวกับวรรณคดีเรื่องอิเหนา
1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแปรรูปวรรณกรรม

2. ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 เก็บรวบรวมขอมูลวรรณกรรมเรื่องอิเหนาตั้งแตบทละครในเรื่องอิเหนา  พระราชนิพนธ

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บทละครดึกดําบรรพเรื่องอิเหนา
พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ บทเจรจา
ละครเรื่องอิเหนา  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และบท
ละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา  ผลิตโดยบริษัทกันตนา

3. ข้ันวิเคราะหขอมูล
3.1 วิเคราะหลักษณะรวมและความแตกตางในบทละครเรื่องอิเหนาท้ัง 4 สํานวน
3.2 วิเคราะหการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอบทละครเรื่องอิเหนาในสังคมไทย

4. ข้ันเสนอผลงานวิจัย
นําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห



บทที่ 2
การนําเสนอเรือ่งอิเหนาในรูปแบบละครใน  บทเจรจา  และละครดกึดําบรรพ

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงกลาวเปรียบเทียบเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงแกไขของละครไวอยางนาสนใจ ดังนี้

ถาทําสิ่งใดโดยยึดหลักท่ีครูสอนไวถายเดียว  ไมคิดผันแปรแกไขใหดีข้ึนนับวันวิชา
น้ันก็จะเรียวลงตามลําดับ  หากคิดผันแปรแกไขโดยถูกหลักถูกวิธี  ก็มีแตจะทําใหดี ข้ึน
แตถาไมศึกษาใหรูจริงเสียกอนแลวไปคิดอานดัดแปลงแกไขโดยรูเทาไมถึงการก็มีแตจะพาใหสิ่ง
น้ันฉิบหายไปเสีย  อน่ึงเหตุการณและความนิยมชมชอบของคนยอมเปลี่ยนไปตามกาลสมัย
เราจะดึงความนิยมของคนสมัยใหมไปหาของเกาๆ น้ันยาก  จําจะตองดึงของเกาท่ียังดีมีคุณคา
ลงมาหาคนสมัยใหมในโอกาสอันควร  ก็เชนท่ีไดทรงทําไวในละครดึกดําบรรพ  แตถึงกระน้ันก็
ยังทรงบนในเมื่อไดทอดพระเนตรละครดึกดําบรรพท่ีผูอ่ืนนํามาเลนในยุคหลังวาคิดไวตั้งสามสิบ
สี่สิบปมาแลว  เยิ่นเยอลาสมัยไมนาเอามาเลน  และเมื่อไดทอดพระเนตรเห็นอะไรใหมๆ
แปลกๆ เชน การแสดงกล  ดนตรี  เวทีหมุน  และเครื่องกลไฟฟาใหมๆ ครั้งใด  ก็ตรัสวาหากมี
โอกาสไดทรงจัดการเลนละครใหมจะเลนใหสนุกทีเดียว  ดวยวิชาทางวิทยาศาสตรเจริญข้ึนมาก
อาจจะนําของใหมๆ น้ีมาใชประกอบการแสดงใหไพเราะโลดโผนเห็นจริงจังกวาเกา1

การนําเสนอวรรณคดีในรูปแบบท่ีตางไปจากเดิมจึงเปนการ “ดัดแปลง” วรรณคดีใหเปลี่ยนไป
ตามกาลสมัย  เพ่ือใหคนรุนใหมไดศึกษาวรรณคดีท่ีมีคุณคา  ดังเชนบทละครพระราชนิพนธเรื่องอิเหนา
ท่ีมีการปรับเปลี่ยนหลากหลายรูปแบบ  ในงานวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะในรูปแบบการแสดงคือ “ละคร”
เทานั้น  ไดแก  ละครใน  บทเจรจา  ละครดึกดําบรรพ  และละครโทรทัศน

2.1 การนําเสนอเร่ืองอิเหนาในรูปแบบละครใน
ในท่ีนี้จะกลาวถึง  ความเปนมาของละครใน  ลักษณะของละครใน  และความดีเดนของบทละคร

ในเรื่องอิเหนา: การสรางอารมณสะเทือนใจแกผูอาน

1 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ. (2514). ชุมนุมบทละครและบทขับรอง. หนา 28.
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2.1.1 ความเปนมาของละครใน
การแสดงละครแตเดิมมี 2 ประเภท ไดแก การแสดงโขน  และการแสดงหนังใหญ1 ตอมาในสมัย

กรุงศรีอยุธยาปรากฏการแสดงละครเพ่ิมอีก 2 ประเภท ไดแก การแสดงละครใน และการแสดง
ละครนอกซึ่งรวมถึงละครชาตรีดวย

คําวา “ละครใน” มีท่ีมาจาก “ละครนางใน” หรือ “ละครขางใน” เรียกกันโดยยอวา
“ละครใน” สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวาเม่ือมีละครในแลว
จึงเรียกละครของเดิมวา “ละครนอก”2 ละครในใชผูหญิงในวังเปนผูแสดง  ละครนอกอยูภายนอก
พระราชวังใชผูชายแสดง

ละครในเลนในเขตพระราชฐานถวายพระมหากษัตริย  พระมเหสี  พระโอรส  พระธิดา
และขาราชการฝายใน ละครในจึงเนนความสวยงามท้ังทารําและเครื่องแตงกาย โดยเลือกเฉพาะตอนใด
ตอนหนึ่งมาแสดง

ละครในคือละครผูหญิงน้ันเมื่อครั้งรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชยังหาปรากฏวา
มีไม มาปรากฏวามีละครผูหญิงในหนังสือบุณโณวาทคําฉันทซึ่งแตงในรัชกาลสมเด็จพระเจาบรม
โกศเปนทีแรก  เพราะฉะน้ันละครผูหญิงคงเกิดข้ึนเมื่อสมัยในระหวางรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา
มาจนรัชกาลสมเด็จพระเจาบรมโกศ  หรือถาจะวาโดยศักราชก็คือในระหวาง พ.ศ. 2231 จน พ.ศ.
2310

ก็แลในระหวางเวลา 70 ปน้ี  รัชกาลของสมเด็จพระเจาบรมโกศเปนเวลาชานานยิ่งกวา
3 รัชกาลแตกอนมา  บานเมืองก็ปราศจากศึกสงคราม  ดวยนานาประเทศท้ังพมามอญตลอดจน
ลังกาทวีปตางมาขอเปนทางไมตรี  จึงยกยองพระเกียรติยศกันแตกอน  มีคํายอพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาบรมโกศ  เขาใจวาเปนของสมเด็จพระวันรัตนวัดพระเชตุพน  แตงไวในหนังสือพระราช
พงศาวดารวา “อันสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจาแผนดินน้ี  มีพระกมลสันดานตางกันกับ (สมเด็จ
พระพุทธเจาเสือ) พระบรมราชบิดา แล (สมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ) พระเชษฐาธิราชเจา
ปาณาติบาตพระองคทรงเวนเปนนิจ  ทรงประพฤติกุศลสุจริตธรรม  สมณพราหมณาประชาราษฎร
มีแตสโมสรเปนสุขสนุกท่ัว ฯลฯ ถึงหนานวดขาวก็เสด็จไปนวดท่ีทุงหันตรานาหลวง  แลวเอาใส
ระแทะใหพระราชบุตร  พระราชธิดา  และกํานัลนางท้ังปวงลากเขาไปในวัง  แลวเอารวงขาวทํา
ฉัตรใหญและยาคูไปถวายพระราชาคณะท่ีอยูพระอารามหลวงทุกๆ ปมิไดเวน  พระองคสรรพท่ีจะ
เลนมิไดเบื่อ  ท้ังว่ิงวัวว่ิงควายและพายเรือ (จับ) เสือกับชางใหสูกัน  มีแตสนุกท่ัวกันทุกระด”ู ดังน้ี

1 จักรกฤษณ  ดวงพักตรา. (2544). บทละครโทรทัศนเรื่องอิเหนา : แปรรูปจากพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2. หนา 2.
2 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. (2546). ละครฟอนรํา  ประชุมเรื่องละครฟอนรํากับระบํารําเตน  ตําราฟอนรํา

ตํานานเรื่องละครอิเหนา  ตํานานละครดึกดําบรรพ. หนา 230.
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คํายอพระเกียรติท้ังน้ีกับขอท่ีปรากฏ  วาละครผูหญิงของหลวงเริ่มเลนเรื่องอิเหนาเมื่อใน
รัชกาลสมเด็จพระเจาบรมโกศดังไดกลาวมาดูก็ยุติเปนนัยอันเดียวกัน  เพราะฉะน้ันนาลงเน้ือเห็นวา
ละครผูหญิงซึ่งเรียกวาละครในน้ันจะเปนของมีข้ึนเมื่อในรัชกาลสมเด็จพระเจาบรมโกศน้ันเอง1

“ละครใน” จึงพบหลักฐานครั้งแรกในวรรณคดีเรื่องปุณโณวาทคําฉันท ของพระมหานาค
วัดทาทราย แสดงใหเห็นวาละครในแพรหลายในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ สันนิษฐานวาละครใน
อาจมีกอนหนานี้แลวแตไมปรากฏหลักฐานลายลักษณ

ความเปนมาของละครในอาจกลาวถึงตามยุคสมัยไดดังนี้2

สมัยกรุงธนบุรี  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงใฝพระทัยบํารุงการละคร  โดยทรงรวบรวม
ตัวละครท่ีกระจัดกระจายเนื่องจากสงครามเสียกรุงศรีอยุธยา บทละครครั้งกรุงเกาสูญหายไปมาก
ผูรูและเลนละครในหนีไปเปนตัวละครผูหญิงของเจานครศรีธรรมราช เม่ือพระเจากรุงธนบุรีตีไดเมือง
นครศรีธรรมราชเม่ือ พ.ศ. 2312 จึงไดละครผูหญิงของเจานครศรีธรรมราชมาเปนครูหัดละครผูหญิง
ของหลวงข้ึนใหมมาสมทบกับพวกละครท่ีรวบรวมไดจากท่ีอ่ืน  แลวจึงโปรดฯใหหัดละครหลวงข้ึนใหม
โดยถือแบบอยางครั้งกรุงเกา และทรงพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์ 4 ตอน ไดแก ตอนพระมงกุฎ
ตอนหนุมานเก้ียวนางวาริน  ตอนทาวมาลีวราชวาความ และตอนทศกัณฐตั้งพิธีทรายกรด

ตอนพระมงกุฎ ทรงแปลงใหม

๏ มาจะกลาวบทไป หนอในอวตารรังสี
หาผลปรนนิบัติชนนี ท้ังพระฤษีมีญาณ
วันหน่ึงชวนนองเขาพาที พระมุนีจงโปรดเดฉาน
ขาไสรเกลือกคนภัยพาล ขอประทานร่ําเรียนวิชา

ฯ 4 คํา ฯ
๏ ฤษีรักจูบกระหมอมเกศ สอนใหเลาเวทคาถา

ฯ เจรจา ฯ
๏ หุดีกุณฑกองวิทยา เจ็ดราตรีศรผดุพลัน

ฯ ตระ ฯ

1 แหลงเดิม. หนา 326.
2 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ. (2546). ละครฟอนรําประชุมเรื่องละครฟอนรํากับระบําราํเตน  ตาํราฟอนรํา  ตาํนาน

เรื่องละครอิเหนา  ตาํนานละครดึกดาํบรรพ. กรุงเทพฯ : มติชน.
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๏ จึงประสิทธ์ิประสาทธนูศิลป เจาจินดารมณหมายมั่น
เมื่อลั่นซั้นซ้าํมนตพลัน สรรพโลกไมทนฤทธา

ฯ เจรจา 4 คํา ฯ1

นอกจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์แลว  ละครในหรือละครผูหญิงของหลวงสมัยกรุงธนบุรียัง
ปรากฏเรื่องอิเหนา และอุณรุทดวย มีบทละครเรื่องอุณรุทฉบับกอนบทพระราชนิพนธของพระเจา
กรุงธนบุรี  ซึ่งมีกระบวนกลอนผิดกับบทละครเรื่องรามเกียรติ์ สวนเรื่องดาหลังไมปรากฏวามีเลนใน
สมัยกรุงธนบุรี2

ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงฟนฟูการ
ละครครั้งใหญ ทรงฟนฟูมหรสพข้ึนใหมเพ่ือใหรุงเรืองเหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยา  เชน ทรงโปรดฯ
ใหหัดโขน หุนหลวง  ละครผูหญิง ท้ังยังทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องอิเหนา ซึ่งเปนละครในท่ี
สูญหายไปเม่ือครั้งกรุงศรีอยุธยา  โดยโปรดใหกวีชวยกันแตงถวาย  แลวทรงตรวจแกไข  เพ่ือใชเปน
ตนฉบับสําหรับพระนคร  บทละครพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 1 ไดแก รามเกียรติ์  อุณรุท  ดาหลัง
และอิเหนา

ละครในสมัยรัชกาลท่ี 1 เลนตามแบบครั้งกรุงเกา คณะละครในท่ีมีชื่อเสียง คือละครของเจาฟา
กรมหลวงเทพหริรักษ  ซึ่งตอมาเปนของเจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรี  ตัวละครในท่ีตอมาเปนครูละครใน
ท่ีสําคัญสมัยรัชกาลท่ี 2 ตอมา มีดังนี้

1. เจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรี เปนเจาของละครท่ีทรงไดรับมรดกของพระเชษฐา ทรงชํานาญ
กระบวนละครและคิดแบบแผนวิธีฟอนรําได แบบอยางละครในท่ีรํากันมาทุกวันนี้ตนตําราเปนของเจาฟา
กรมหลวงพิทักษมนตรี จึงนับถือวาเปนครูละครคนสําคัญและมีการออกพระนามบูชาเวลาไหวครูละครใน

2. นายทองอยู เปนตัวอิเหนา ละครเจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ ตอมาไดเปนท่ีปรึกษาและเปน
ผูนําแบบอยางวิธีของเจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรีไปใหหัดละครหลวงในรัชกาลท่ี 2 ครั้นถึงรัชกาลท่ี 3
ไดเปนครูละครในท่ีฝกหัดกันข้ึนแทบทุกโรง นายทองอยูมีความชํานาญในทางแตงกลอนและขับเสภา
จึงนับถือวาเปนครูเสภาดวย

3. นายรุง เปนนางเอกละครเจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ ตอมาไดเปนครูนาง
4. คุณมรกต เปนตัวยืนเครื่องละครผูหญิงของหลวง มีชื่ออยูในคําไหวครู
5. คุณเพ็ง เปนตัวพระรามละครผูหญิงของหลวง ตอมาไดเปนครูละครของกรมหลวงพระพิทักษ

เทเวศรดวยคนหนึ่ง

1 กรมศิลปากร. (2532). บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ  พระราชนิพนธสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช. ใน วรรณกรรมสมัยธนบุรี
เลม 1. หนา 7 – 8.

2 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ. (2546). ละครฟอนรําประชุมเรื่องละครฟอนรํากับระบําราํเตน  ตาํราฟอนรํา  ตาํนาน
เรื่องละครอิเหนา  ตาํนานละครดึกดาํบรรพ. หนา 332.
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6. คุณเรือง เปนตัวนางละครหลวง ไดเปนครเูจาจอมมารดาลูกจันทรเล็ก รัชกาลท่ี 2
7. เจาจอมมารดาอัมพา รัชกาลท่ี 2 เปนตัวนางกัญจหนาละครหลวงรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 2
8. เจาจอมมารดาลูกจันทรเล็ก รัชกาลท่ี 1 เปนละครหลวงชั้นเล็ก รัชกาลท่ี 2 เปนตัวนางวิยะดา

นางมะเดหวี เปนครูละครหลวงตั้ งแตรัชกาลท่ี 4 – 5 และเปนครูละครสมเด็จเจาพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ

9. เจาจอมมารดาภูในบรมพระราชวังบวรฯ เปนละครหลวงเด็กเล็กในรัชกาลท่ี 1 มาใน
รัชกาลท่ี 2 เปนตัวอิเหนา และเปนครูละครหลวงในสมัยรัชกาลท่ี 4

10. คุณเอ่ียม เปนตัวนางละครหลวงชั้นเล็กในรัชกาลท่ี 1 – 2 เปนตัวบุษบา ตอมาเปนครูละคร
หลวงสมัยรัชกาลท่ี 4

11. คุณจุย เปนตัวหนุมาน ตอมาเปนครูละครวังหนาในรัชกาลหลัง1

การเลนละครในหรือละครผูหญิงนั้นสมัยนั้นเปนของตองหาม  หามใครมีไวหรือฝกหัดยกเวนของ
หลวง  ซึ่งหมายถึงของพระมหากษัตริยเทานั้น  มีเรื่องเลาวาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชกริ้วพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเม่ือครั้งดํารงพระยศเปนกรมหลวงอิศรสุนทร
เพราะโปรดใหหัดละครในหรือละครผูหญิงข้ึนในพระราชวัง  โดยเลนบทละครเรื่องอุณรุท

ละครในสมัยรัชกาลท่ี 2 ปรากฏวาเลนเพียงเรื่องอิเหนา และเรื่องรามเกียรติ์ บางครั้งมีเรื่อง
อุณรุทบาง แตไมปรากฏเรื่องดาหลัง ในสมัยรัชกาลท่ี 2 ถือเปนยุคทองของละครใน ทรงพระราชนิพนธ
บทละครในเรื่องรามเกียรติ์ และเรื่องอิเหนา ข้ึนใหมสําหรับเลนละครหลวง  โดยไมทรงใชบท
พระราชนิพนธรัชกาลท่ี 1 เนื่องจากทรงดําริวาบทละครรัชกาลท่ี 1 แตงเพ่ือซอมแซมบทครั้งกรุงเกา
ยังมีบางสวนเขากันไมสนิท  จึงไมเหมาะเม่ือนํามาเลนละคร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยจึง
ทรงพระราชนิพนธเรื่องอิเหนาข้ึนใหมท้ังหมด  สวนบทละครเรื่องรามเกียรติ์ทรงพระราชนิพนธเพ่ือเลน
ละครบางตอน ดวยไมไดทรงมีพระราชประสงคใหเปนตนฉบับสําหรับพระนครเหมือนอยางเรื่องอิเหนา
จึงทรงคัดเลือกมาบางตอนตั้งแตตอนหนุมานถวายแหวนถึงตอนทศกัณฐลมตอน 1 ตอนบุตรลพตอน 1
มาแตงใหม โดยเครงครัดและพิถีพิถันเรื่องกระบวนกลอนใหเหมาะสมกับทารํา และทรงตัดท้ิง
เรื่องเดิมบาง  ทรงเปลี่ยนแปลงบาง  เพ่ือใหเหมาะแกกระบวนการเลนละคร และทรงทํานุบํารุงการละคร
ใหเจริญรุงเรืองและเปนแบบแผนท่ีไดมาตรฐานฝกหัดกันตอมา บทละครเรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลท่ี 1
จึงเปนตนฉบับสําหรับพระนครอยางเดิม

1 แหลงเดิม. หนา 336 – 338.
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การทรงพระราชนิพนธบทละครนั้นทรงเลือกสรรกวีและผูชํานาญกลอนไวเปนท่ีปรึกษา เชน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  เม่ือครั้งดํารงพระยศเปนกรมกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร  เจาฟา
กรมหลวงพิทักษมนตรี  ขุนสุนทรโวหาร (ภู) และกรมหม่ืนสุรินทรรักษ  และพระยาไชยวิชิต (เผือก)
เปนตน การท่ีทรงมีท่ีปรึกษาทําใหมีเรื่องเลาเก่ียวกับการทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องอิเหนา และ
สังขทอง ซึ่งเปนเหตุการณท่ีทําใหมีผูสันนิษฐานวาเปนเหตุ ท่ีทําใหสุนทรภู “ตกอับ” ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ดังสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพกลาววา

มีเรื่องเลากันมาวา เมื่อทรงพระราชนิพนธเรื่องอิเหนาฉบับท่ีพิมพน้ี พระราชทาน
ตอนนางบุษบาชมศาลเลนธารใหพระบาทสมเด็จฯพระน่ังเกลาเจาอยูหัวไปทรงแตง
ครั้นทรงแตงแลวถึงวันจะอานถวายเมื่อเวลายังไมเสด็จออก ไดรับสั่งวานสุนทรภูใหชวยอาน
ตรวจแกไขเสียกอน สุนทรภูอานแลวกราบทูลวาเห็นดีอยูแลว ครั้นถึงเวลาอานถวายมีในบทท่ี
ทรงแตงมาแหงหน่ึงวา

“น้ําใสไหลเย็นแลเห็นตัว วายแหวกกอบัวอยูไหวไหว”

สุนทรภูติวาความยังไมสนิท ขอแกเปน

“น้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลา วายแหวกปทุมาอยูไหวไหว”

พอเสด็จข้ึนแลว พระบาทสมเด็จฯ พระน่ังเกลาเจาอยูหัวกริ้วสุนทรภูวาเมื่อทรง
ข อ ใ ห ต ร ว จ ทํ า ไ ม ไ ม แ ก ไ ข  แ ก ล ง น่ิ ง ไ ว ติ หั ก ห น า เ ล น ห น า พ ร ะ ท่ี น่ั ง

ตอมาอีกครั้ง 1 เมื่อทรงพระราชนิพนธ เรื่องสังขทอง พระบาทสมเด็จฯ
พระน่ังเกลาเจาอยูหัวทรงรับบทตอนตนไปแตง ทรงแตงบททาวสามนตปรารภจะใหลูกสาว
เลือกคูวา

“จําจะปลูกฝงเสียยังแลว ใหลูกแกวสมมาดปรารถนา”
เมื่ออานถวายสุนทรภูกลาวเปนคําถามวา “ลูกปรารถนาอะไร”
พระบาทสมเด็จฯ พระน่ังเกลาเจาอยูหัว จึงทรงแกเปน

“จําจะปลูกฝงเสียยังแลว ใหลูกแกวมีคูเสนหา”

แตทรงขัดเคืองโดยเขาพระทัยวา สุนทรภูแกลงวาใหกระทบถึงพระองค ดวยเหตุ
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2 คราวน้ี เมื่อพระบาทสมเด็จฯ พระน่ังเกลาเจาอยูหัวไดราชสมบัติ สุนทรภูจึงหนีออกบวช
เพราะหว่ันหวาดเกรงพระราชอาญา1

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยจึงเปน “ยุคทอง” ของการเลนละคร  มีความ
ประณีตงดงามท้ังกระบวนการเลนละคร  วิธีรํา  และบทละคร  โดยดําเนินตามแบบอยางครั้งกรุงเกา
บทละครพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 2 ทรงพระราชนิพนธข้ึนสําหรับการเลนละครเปนสําคัญ  จึงทําใหการ
ละครรําในสมัยรัชกาลท่ี 2 เปนแบบละครรําของกรุงรัตนโกสินทรเปนตนมา ตัวละครครั้งรัชกาลท่ี 2
ท่ีไดเปนครูละครตอมาจึงมีแตผูหญิงเปนพ้ืน ดังนี้

ครูยืนเคร่ือง
1. เจาจอมมารดาแยม เปนตัวอิเหนา มักเรียกกันวา คุณโตแยม ไดเปนครูอิเหนา

ตอมา แทบท้ังบานท้ังเมือง อยูมาจนรัชกาลท่ี 5
2. คุณมาลัย เปนตัวยาหรัน และเปนพระสังขดวย ไดเปนทาววรจันทรใน

รัชกาลท่ี 4 แลวเลื่อนเปนทาววรคณานันตในรัชกาลท่ี 5 เปนผูอํานวยการละครหลวงท้ัง
2 รัชกาล

3. คุณนอย เปนตัวจรกา ไดเปนครูละครหลวงในรัชกาลท่ี 4
4. คุณจาด เปนตัวลาสํา ไดเปนครูละครหลวงในรัชกาลท่ี 4
5. คุณทับทิม เปนตัวพระมงกุฎละครช้ันเล็ก ไดเปนครูละครพระองคเจา

ดวงประภาวังหนาในรัชกาลท่ี 4
6. คุณบัว เปนตัวทาวสามนตถึงรัชกาลท่ี 3 ไปเปนหมอมหามกรมหมื่นสุรินทร-

รักษ ครั้นรัชกาลท่ี 4 กลับมาเปนครูละครหลวง เปนผูอํานวยการละครหลวงเวลาเลน
ละครนอก

7. คุณขํา เปนเจาเงาะ ไดเปนครูละครหลวงแตรัชกาลท่ี 4 มาจนรัชกาลท่ี 5
8. คุณจัน เปนตัวพระสังขช้ันเล็ก ไดเปนครูละครพระองคเจาดวงประภาวังหนา

ในรัชกาลท่ี 4
9. คุณนอยงอก เปนตัวไกรทอง ไดเปนครูละครวังหนาในรัชกาลท่ี 3 และเปนครู

ละครเจาพระยานครฯ นอย ถึงรัชกาลท่ี 4 กลับมาเปนครูละครสมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ และเปนครูละครเจาคุณจอมมารดาเอมวังหนาในรัชกาลท่ี 5 ดวย

10. คุณอ่ิม เปนตัวยาหรัน ไดเปนครูละครเจาคุณจอมมารดาเอมวังหนาใน
รัชกาลท่ี 5

1 แหลงเดิม. หนา 341 – 342.
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ครูยักษ
11. คุณพัน เปนตัวอินทรชิต ไดเปนครูละครหลวงในรัชกาลท่ี 4 และเปน

ผูอํานวยการละครหลวงเวลาเลนเรื่องรามเกียรติ์
12. คุณนอย จะเปนยักษตัวใดหาทราบไม ไดเปนครูละครหลวงในรัชกาลท่ี 4

ครูลิง
13. คุณภู เปนตัวหนุมาน ไดเปนครูละครหลวงในรัชกาลท่ี 4

ครูนาง
14. คุณขํา เปนตัวนางบาหยัน ไดเปนครูละครหลวงในรัชกาลท่ี 4
15. คุณพุม เปนตัวนางกัญจหนา ไดเปนครูละครหลวงในรัชกาลท่ี 4
16. คุณองุน เปนตัวนางสีดา ไดเปนครูละครหลวงแตรัชกาลท่ี 4 มาจนถึงรัชกาล

ท่ี 5 ตัวละครรัชกาลท่ี 2 ยังมีช่ือปรากฏอีกหลายคน เชน คุณนอย สุหรานากง ท่ีสรางวัด
อัปสรสวรรคเปนตน แตไมปรากฏวาไดเปนครูฝกหัดละครท่ีมีตอมา จึงมิไดนับไวในพวกครู
ละคร1

สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมโปรดการละคร  จึงโปรดใหยกเลิกละครหลวง
แตมิไดทรงหามผู อ่ืนท่ีจะเลนละคร  ทําใหการละครแพรหลายข้ึนเนื่องจากมีผู ท่ีชื่นชอบละครครั้ง
รัชกาลท่ี 2 แตไมกลาเลนตามในครั้งนั้น จึงฝกหัดและเลนท้ังละครในและละครนอกตามบท
พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 2

ถึงรัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเด็จฯ พระน่ังเกลาเจาอยูหัวทรงรังเกียจการเลนละคร
พอเสวยราชยก็โปรดใหเลิกละครหลวงเสีย ไมทรงเลนละครจนตลอดรัชกาล เลากันมาวา
ถึงโขนขาหลวงเดิมซึง่โปรดใหฝกหดัไวเมื่อครั้งยังเปนกรม เมื่อเสด็จผานพิภพแลวก็โปรดให
เลิกเสียดวย

แตการท่ีเลิกละครหลวงครั้งน้ันกลับเปนเหตุใหเลนละครกันข้ึนแพรหลายกวาแต
กอน เพราะผูนิยมแบบอยางละครหลวงครั้งรัชกาลท่ี 2 มีมาก แตกอนไมกลาเอาอยางไป
เลน ดวยเกรงวาจะเปนการแขงของหลวง ครั้นละครหลวงเลิกเสียแลวผูมีบรรดาศักดิ์สูงก็
พากันหัดละครตามแบบหลวงครั้งรัชกาลท่ี 2 ข้ึนหลายแหง สวนเจานายน้ันมีกรม
พระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพเปนตน ตลอดจนเจานายตางกรมและหากรมมิไดก็หลาย
พระองค สวนขุนนางก็มีตั้งแตเสนาบดีเปนตน ตางหัดละครแบบหลวงข้ึนตามกัน

ผูท่ีเกรงวาพระบาทสมเด็จฯ พระน่ังเกลาเจาอยูหัวไมโปรด ในช้ันแรกก็เปนแต
ลักเลน ดังเชนนายท่ีหัดโขนมาตามแบบโบราณก็หดัโขนใหเลนละครดวย ท่ีกลาหัดละคร
ข้ึนใหมทีเดียวก็มี ดังเชนกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพก็ทรงหัดละครผูหญิงวังหนา

1 แหลงเดิม. หนา 346 – 347.
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ข้ึนท้ังชุด นอกจากกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ยังมีเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห
สิงหเสนี) กับเจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย ณ นคร) ท่ีกลาหัดละครผูหญิงข้ึนอีก 2 โรง
ก็ไมปรากฏวาพระบาทสมเด็จฯพระน่ังเกลาเจาอยูหัวกริ้วกราดหรือทรงหามปรามอยางใด
ผูท่ีฝกหัดละครข้ึนในช้ันหลังจึงมิใครจะปดบังดังช้ันแรก1

บรรดาละครท่ีไดรับการฝกหัดและเลนในสมัยรัชกาลท่ี 3 นั้น  เรื่องอิเหนาไดรับความนิยมกวา
เรื่องอ่ืน  เพียงแตละครนอกซึ่งเปนของราษฎรยังเลนกันตามแบบและบทโบราณ  ไมมีผูใดกลานําบทละคร
พระราชนิพนธไปเลนละครจนตลอดรัชกาลท่ี 3 ชื่อละครของเจานายซึ่งหัดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 มีดังนี้

1. ละครวังหนา กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพทรงหัดข้ึนโรง 1 เปนละคร
ผูหญิงท้ังโรง เลนท้ังเรื่องพระราชนิพนธรัชกาลท่ี 2 และเรื่องอ่ืนซึ่งทรงพระราชนิพนธเปน
บทละครนอกข้ึนใหม มี 4 เรื่อง คือ

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานอาสา แตงบทใหนางเบญกายกับนางสุวรรณกันยุมา
หึงกัน ทํานองเรื่องไกรทองเรื่อง 1

เรื่องกากี ตอนครุฑลักพานางกากีเรื่อง 1
เรื่องพระลอ ตอนพระลอคลั่งเรื่อง 1
เรื่องขุนชางขุนแผน ตอนลาวทองลงมาพบกับนางวันทองตอน 1 ตอนขุนแผน

ข้ึนเรือนขุนชางตอน 1 ตอนนางวันทองหามทัพตอน 1
ละครวังหนาเลนอยูเพียง 8 ป พอสิ้นพระชนมมายุกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ-

พลเสพแลวก็เลิก
2. ละครพระบาทสมเด็จฯ พระปนเกลาเจาอยูหัว เมื่อยังดํารงพระยศเปนเจาฟา

กรมขุนอิศเรศรรังสรรคโรง 1 เลากันวากระบวนเลนเปนแตกระน้ันเอง เพราะเจาของไมสู
เอาพระทัยใส ทรงเลนอยูหนอยหน่ึงก็เลิกเสียแตเมื่อยังเปนกรม โปรดทรงแตปพาทย

3. ละครกรมหลวงรักษรณเรศรโรง 1 เลากันวาเลนอิเหนาบทพระราชนิพนธ
รัชกาลท่ี 1 หาเลนบทพระราชนิพนธรัชกาลท่ี 2 เหมือนโรงอ่ืนไม

4. ละครกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร เมื่อยังเปนกรมขุนพิพิธภูเบนทรโรง 1 เลากัน
วากระบวนรําดีกวาโรงอ่ืนท้ังน้ัน

5. ละครกรมพระพิทักษเทเวศร เมื่อยังเปนกรมหมื่นโรง 1
6. ละครกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธ์ิ เมื่อยังเปนพระองคเจาทินกรโรง 1

เลากันวาตัวละครหัดรําแบบละครหลวง แตโปรดทรงเรื่องละครนอก ไดทรงแตง
บทละครนอกข้ึน 3 เรื่อง คือ เรื่องสุวรรณหงสเรื่อง 1 เรื่องนางแกวหนามาเรื่อง 1 เรื่อง
นางกุลาเรื่อง 1

1 แหลงเดิม. หนา 347 – 348.
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ดูเหมือนจะยังมีเรื่องอ่ืนอีก แตไมทราบแนเหมือน 3 เรื่องท่ีกลาวมา บทละคร
ของกรมหลวงภูวเนตรฯ ละครช้ันหลังเลนกันแพรหลาย นับถือกันวาดีทัดพระราชนิพนธ
รัชกาลท่ี 2

7. ละครพระองค เจาลักขณานุคุณ เล า กันว า เดิมได โขนข าหลวงเดิม
พระบาทสมเด็จฯ พระน่ังเกลาเจาอยูหัวไปทรงเลนโขนตามประเพณีเกาอยูกอน ภายหลัง
จึงโปรดให นายเกษพระราม โขนขาหลวงเดิมเปนครูหัดละครข้ึนโรง 1 เพราะฉะน้ันนาย
เกษพระรามจึงไดเปนครูครอบโขนละครเมื่อรัชกาลท่ี 4

8. ละครกรมหมื่นภูมินทรภักดี เมื่อยังดํารงพระยศเปนพระองคเจาลดาวัลยโรง 1
แตมาเลิกเสียเมื่อรัชกาลท่ี 4

9. ละครสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ หัดข้ึนเมื่อยังเปนพระยาศรีพิพัฒน
โรง 1 แตวาเลนอยูไมชาก็เลิก

10. ละครเจาพระยาบดินทรเดชา เปนละครผูหญิงโรง 1 เลากันวาเดิมหัดโขนให
เลนเปนละครผูชาย แลวจึงหัดละครผูหญิงข้ึน ครั้นเมื่อไปขัดตาทัพอยูท่ีเมืองอุดงคมีชัย
พาละครผูหญิงไปดวย จึงไปเปนครูหัดละครผูหญิงของสมเด็จพระหริรักษ (นักพระองค
ดวง) เจากรุงกัมพูชาข้ึนอีกโรง 1 ดวยละครท่ีมีในกรุงกัมพูชาน้ันแรกมีข้ึนเมื่อครั้งนัก
พระองคจันเปนสมเด็จพระอุทัยราชาเจากรุงกัมพูชา ไดครูออกไปจากกรุงเทพฯ
เมื่อรัชกาลท่ี 1 เปนละครนอก สมเด็จพระหริรักษมาหัดละครในไปจากเจาพระยาบดินทร
เดชา จึงไดมีละครในท่ีกรุงกัมพูชาแตน้ันมา

11. ละครเจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย) เปนละครผูหญิงอีกโรง 1 เลากันวา
เดิมหัดโขนผูชาย แลวกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชทานเครื่องละครและ
ตัวละครผูหญิงวังหนาไปหลายคน เพราะเจาพระยานครฯ (นอย) เปนพระญาติของ
กรมพระราชวังบวรฯ พระองคน้ัน จึงหัดละครผูหญิงข้ึนท่ีเมืองนครศรีธรรมราช ตัวละคร
โรงน้ีไดเปนครูละครท่ีเมืองนครฯ และเมืองตะก่ัวปาท่ีเลนตอมาในรัชกาลท่ี 4 ท่ี 51

เนื่องจากในสมัยรัชกาลท่ี 3 ไมมีละครหลวง  ทําใหตัวละครครั้งรัชกาลท่ี 3 ท่ีเปนครูละครใน
สมัยตอมาเปนผูชาย   ดังนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีโปรดเกลาใหมีการเลนละคร
อีกครั้งจึงทรงหัดละครข้ึนใหม แตโปรดใหเลนละครท้ังผูชายผูหญิง  ทําใหมีละครหลายราย  แตไมทรงให
ทําตามอยางของหลวง  ตั้งแตนั้นมาจึงมีละครผูหญิงเลนเปดเผยแทนละครผูชายโดยท่ัวไป

ถึงรัชกาลท่ี 4 แตแรกยังไมมีละครหลวง เพราะละครหลวงเลิกเสียเมื่อรัชกาลท่ี 3
แตพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัวไมทรงรังเกียจการเลนละครเหมือนอยาง
พระบาทสมเด็จฯ พระน่ังเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระนางโสมนัสจึงทรงหัดละครเด็กผูหญิงใน
พระบรมมหาราชวังข้ึนชุด 1 แตยังไมทันจะไดออกโรง สมเด็จพระนางโสมนัสสิ้นพระชนมเสีย

1 แหลงเดิม. หนา 350 – 352.
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เมื่อปชวด พ.ศ. 2395 ครั้นถึงปฉลู พ.ศ. 2396 เปนปท่ี 3 ในรัชกาลท่ี 4 มีชางเผือกแรกมาสู
พระบารมี (คือพระวิมลรัตนกิริณี) ทํานองพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัวจะทรง
ปรารภถึงการท่ีเคยมีละครหลวงสมโภชชางเผือก เมื่อในรัชกาลท่ี 2 จึงโปรดใหรวมละครของ
สมเด็จพระนางโสมนัสฝกหัดเปนละครหลวง ทันออกโรงเลนสมโภชชางเผือกตัวท่ี 2
(คือพระวิสุทธรัตนกิริณี) เมื่อปขาล พ.ศ. 2397 จึงไดมีละครหลวงข้ึนในรัชกาลท่ี 4 แตน้ันมา1

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ยังทรงออกประกาศใหเลนละครผูหญิง  ดังปรากฏใน
ประกาศวาดวยละครผูหญิงของหลวง

วาดวยละคอนผูหญิงของหลวง
แตกอนในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก แลแผนดิน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มีละคอนผูหญิงแตในหลวงแหงเดียว ดวยมี
พระราชบัญญัติหามมิใหพระราชวงศานุวงศแลขาราชการผูใหญผูนอยฝกหัดละคอนผูหญิง
เพราะฉะน้ันขางนอกจึงไมมีใครเลนละคอนผูหญิงได ครั้นในแผนดินพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา
เจาอยูหัวไมโปรดละคอนแตทวาทรงแชงชักติเตียนจะไมใหผูอ่ืนเลน ถึงกระน้ันก็มีผูลักเลนเงียบๆ
อยูดวยกันหลายราย มาในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวน้ี พระราชวงศานุวงศ
แลขาราชการผูใหญผูนอยผูใดเลนละคอนผูชายผูหญิงก็มิไดทรงรังเกียจเลย ทรงเห็นวามีละคอน
ดวยกันหลายรายดี บานเมืองจะไดครึกครื้น จะไดเปนเกียรติยศแผนดิน เดี๋ยวน้ีทานท้ังปวงเห็นวา
ละคอนในหลวงมีข้ึนก็หามีใครเลนละคอนเหมือนอยางแตกอนไม คอยจะกลัวผิดแลชอบอยู
การอันน้ีมิไดทรงรังเกียจเลย ทานท้ังปวงเคยเลนอยูแตกอนอยางไรก็ใหเลนไปเถิด ในหลวงมีการ
งานอะไรบางก็จะไดโปรดหาเขามาเลนถวายทอดเนตรบางจะไดพระราชทานเงินโรงรางวัลใหบาง
ผูใดจะเลนก็เลนเถิดขอยกเสียแตรัดเกลายอด อยางหน่ึง เครื่องแตงตัวลงยาอยางหน่ึง พานทอง
หีบทองเปนเครื่องยศอยางหน่ึง เมื่อบททําขวัญ ยกแตแตรสังขอยางหน่ึง แลวอยาใหฉุดบุตรชาย
บุตรหญิงท่ีเขาไมสมัครเอามาเปนละคอนใหเขาไดความเดือดรอนอยางหน่ึง ขอหามไวแตการ
เหลาน้ี ใหทานท้ังปวงเลนไปเหมือนอยางแตกอนเถิด

(คัดจากประกาศวาดวยละคอนผูหญิง แลเรื่องหมอเรื่องชาง ลงวันอังคาร เดือน 9 แรม 7 ค่ํา
ปเถาะ สัปตศก (พ.ศ. 2398)2

นอกจากนี้  ยังทรงมีพระบรมราชาธิบายวานางละครในเปนสิ่งคูพระบารมีเชนเดียวกับชางเผือก

1 แหลงเดิม. หนา 355 – 356.
2 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (2548). รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  เรื่อง ชุมนุม

พระบรมราชาธิบาย  และประชุมพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 4. หนา 51 – 52.
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เร่ืองชางเผือกกับนางงาม
วาถึงนางรูปงามก็เปนท่ีเถียงกัน วาคนน้ันดีกวาคนน้ี คนน้ีดีกวาคนน้ันดีกวาคน

โนนจะเปนปากหน่ึงปากเดียวกันลงเปนแนเหมือนชางเผือกไมได เพราะไมมีลักษณะอันใดเปนท่ี
สังเกต เมียใครๆ ก็วาดี ถึงกระน้ันจะวาแตดวยของในหลวงก็เปนท่ีเห็นพรอมกันท่ีดูพรอมกันก็
แตละครผูหญิงเปนของมีสําหรับแผนดินทุกแผนดินมา เวนไวแตแผนดินพระบาทสมเด็จพระน่ัง
เกลาเจาอยูหัว ก็ตัวพระเอกนางเอกในโรงละครหลวงน้ันก็คนท้ังปวงเปนอันมากมายอมพรอม
กัน เห็นวานางใดดีกวานางอ่ืนแลวจึงเลือกสรรใหเปนพระเอกนางเอกก็ไดออกโรงเปนท่ีเห็นของ
คนเปนอันมากถึงกระน้ันก็เถียงๆ กันอยูในแผนดินเจากรุงธนบุรี มีท่ีเลาลือวางามมากอยูสาม
นาง เรียกวา บุนนาคสีดา ภูสีดา ศรีสีดา ครั้นเมื่อเกิดแผนดินกรุงธนบุรีแลว บุนนาคสีดา ทํา
ราชการฉลองพระเดชพระคุณ ในพระบรมมหาราชวังโปรดปรานพระราชทานเบี้ยหวัดถึงปละ
๑๐ ช่ัง ท้ังเปนเจาจอมตัวเปลาไมมีพระองคเจาแลชาติตระกูลก็หาไม ทราบวาบิดาเปนจีน
มารดาเปนญวนหาไดเปนขาราชการตําแหนงใดไม แตจะดีอยางไรจึงเลาจึงลือจึงโปรดปราน
หนักหนาก็ไมทราบเลยไดเห็นเมื่อชราแลวเอาเปนแนไมได ภูสีดา น้ันทราบวาเปนบุตรวิเศษ
พระราชทานไปพระบวรราชวัง มารดาตกไปเปนวิเศษปากมาตรในพระบวรราชวัง สมคบอาย
สองคนปลอมแปลงเปนหญิงวิเศษเขาไปพระบวรราชวัง เกิดความข้ึน ชําระไปไดความวา จะ
ยอมยก ภูสีดา ใหเปนพระมเหสีของอายคนราย ภูสีดา กับมารดาตองรับพระราชทานโทษถึง
ตาย หาไดเห็นตัววาอยางไรไม แตศรีดา น้ันพระราชทานไปตามคูตุนาหงัน เดิมก็ไดยินวาโปรด
ปรานมาก แตเมื่อไดเห็นตัวน้ันเปนผูใหญมีพระองคเจาแลวถึงสองพระองค รูปพรรณแปรปรวน
อวนพี จึงไดเรียกช่ืออยูจนวันตาย ก็ท่ีสามน้ีเมื่อเวลาปลายแผนดินธนบุรีอายุเพียง ๑๒ ป เปน
สํารับเล็กทีเดียว กลาวดวยนางรูปงามท่ีเลาลือในกรุงธนบุรีเทาน้ี

ก็ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกน้ัน เลาลือนางเอกในทอด
กลางแต ปอมสีดา ท่ีเปนเจาจอมมารดาของพระองคเจาเรไรวางามมาก แตเมื่อไดเห็นเปน
ผูใหญแลวแตพระเอกสํารับกับ ปอมสีดา น้ันคือ เพ็งพระราม ซึ่งตัวยังอยูจนทุกวันน้ี มรกต
พระลักษณบุตรนายบุญมี ท้ังสองน้ีดีแตบทบาทแลรูปพรรณหนาน้ันก็ไมสูงาม ถึงเมื่อออกโรงก็
เปนแตสวมหนาโขน แตครั้นมาเมื่อถึงทอดหลังเมื่อทรงอิเหนา พระเอกนางเอกก็ออกช่ือระบือ
ลือเลาแต พัน บุตรเจาพระยารัตนาพิพิธเปนพระเอก เอม บุตรพระยาจักราราชมนตรีเปน
นางเอก ครั้นมาอีกสํารับเล็กก็เลาลือ ปริก บุตรเจาพระยาพระคลัง ซึ่งตัวยังอยูจนบัดน้ี เปน
พระเอก เปน ยาหรันบาง เปน อุณากรรณบาง และศรีบุตรพระยาจันทบุรีเปน จินตหรา
อําพา บุตรพระยาอินทรากร เปน กาญจหนา ตัวยังอยูจนทุกวันน้ี กับ ชวยบุตรเจาพระยา
สุธรรมมนตรีไมไดเปนละคร เปนแตทรงเห็นวารูปงาม ใหแตงเปนนางเชิญมยุรฉัตรแหโสกันต
แลแตงเปนนางเอกออกไปน่ังท่ีโรงละครบาง ไมไดรํา กลาวท่ีเปนนางเปนละครรูปงาม
ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเพียงน้ี

ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงอิเหนาในทอดแรก
โปรดให แยม บุตรพระยานครสวรรค ทองดี เปนพระเอกเปนตัว อิเหนา เพราะไดใหหัดมาแต
เดิมทําบททําบาทรําเตนดี แตคนท้ังปวงไมเลาลือนับถือวารูปพรรณดี นางเอกน้ันคือ เอี่ยม
บุษบา เปนนางเล็กคางมาแตแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เปนบุตรสาว
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บิดาไมมีบรรดาศักดิ์ แตนางเอกน้ีเลาลือมากเห็นพรอมกันวาดีไมมีตัวสู ตัวยืนเครื่องน้ันคนท้ัง
ปวงเลาลือนับถือ อิ่ม 1 มาลัย 1 เปนขาในสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย เมื่อเลนละครครั้ง
น้ันผลัดกันเปน ยาหรัน ภายหลังโปรดใหเปน อิเหนาบาง ท้ังสองน้ีคนเลาลือมากกวาดีท้ัง 4 ท่ี
ออกช่ือมาน้ี เดี๋ยวน้ียังมีตัวอยูหมด ถาจะเรียกตัวออกมาใหคนดูในเวลาเมื่ออายุยางเขา 70 อยู
แลวบัดน้ีคนเปนอันมากก็จะคิดเห็นวา คําใหการท่ีวามาขางตนจริง ยัง นอย บุตรเจาพระยา
พลเทพฉิม อีกนางหน่ึง ครั้งน้ันเปน สุหรานากง ปากคนดูก็วาไมสูกระไรนัก แตภายหลังผูท่ีรัก
ตาชมวาเปนอัปสรมาแตสวรรค การน้ันจะเห็นอยางไรก็สุดแตจะเห็น ยังลูกอิน 1 ทองดี 1
ลาวชาวเมืองหลวงพระบาง นองเจาจอมมารดาลูกจัน คนก็ลือวาดีมาก แตทองดีน้ันเห็นมาก
ดวยกันวาดีจริง แตสามคนท่ีออกช่ือขางหลังน้ี เดี๋ยวน้ีไมมีตัวแลว ท่ีออกช่ือมาท้ังปวงน้ีเปน
ละครสํารับใหญในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

สํารับกลางน้ันท่ีใชเปนพระเอกนางเอกออกโรงอยู คือ จันสังข ขําเงาะ องุนสีดา
หรือรจนา จั่นเสียง นอยงอก มีสุรเสนา สัมฤทธิ์เจาจอมมารดา ปรางจิ๋ว แลท่ีไดมาแตวังหนา
อีก ปรางสายใจ ออนพระลักษณ แลอ่ืนๆ สํารับเล็กคือ ทับทิมมงกุฎ เพ่ือนแล จันลพ แล
อ่ืนๆ ก็ในสามสํารับน้ีไหนจะดีกวากันอยางไร ผูท่ีเห็นก็เห็นไปตางๆ แตสังเกตดูก็เหมือนจะสู
สํารับใหญ คือ เจาจอมมารดาอิ่ม แลทาววรจันทรเอี่ยมบุษบา แล ทองดีไมไดหมด เดี๋ยวน้ีท่ี
ยังมีตัวอยูก็แตลวนชราแลว แตถาจะเรียกมาดู ทาววรจันทร กับ เอี่ยม ก็ตกสํารับใหญไกล
ทีเดียวแลอ่ืนๆ ยัง ออนพระลักษณแลเพ่ือน เดี๋ยวน้ีก็ยังดูดีอยูบาง การวามาท้ังน้ีก็ใหเห็นเปน
ใจความวาในพระราชสาสนของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ วาดวย ผูหญิงรูปงาม กับ ชางเผือก
เปนของคูกันดังน้ี1

การท่ีทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเลนละครผูหญิงได ทําใหเกิดความนิยมการเลน
ละครมาก  อันเปนสาเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงการเลนละครซึ่งเปนของผูชายเลนมากอน  กลายเปน
ผูหญิงเลนไดท่ัวเมือง  เกิดการหาผลประโยชนจากการเลนละคร และเกิดมีการเก็บภาษีละครข้ึนใน
รัชกาลท่ี 4 เปนท่ีนาสังเกตวาการเลนละครในเรื่องอิเหนาเก็บภาษีสูงเปนอันดับท่ีสองรองจากการเลน
ละครในเรื่องรามเกียรติ์ อันแสดงใหเห็นถึงความนิยมในการเลนละครเรื่องอิเหนามาก

ละครโรงใหญเลนเร่ืองละครใน
เลนเรื่องรามเกียรติ์ เลนวันกับคืน 1 หรือวัน 1 ภาษี 20 บาท
เลนเรื่องอิเหนา เลนวันกับคืน 1 หรือวัน 1 ภาษี 16 บาท
เลนเรื่องอุณรุท เลนวันกับคืน 1 หรือวัน 1 ภาษี 12 บาท

ละครเลนเร่ืองละครนอก
ละครกุมปนี คือเลือกคดัแตตัวดีเลนประสมโรงกัน (เลนวัน 1) ภาษี 4 บาท

1 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ. (2546). ละครฟอนรําประชุมเรื่องละครฟอนรํากับระบําราํเตน  ตาํราฟอนรํา  ตาํนาน
เรื่องละครอิเหนา  ตาํนานละครดึกดาํบรรพ. กรุงเทพฯ : มติชน. หนา 90 – 92.
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ละครสามญัเลนงานปลีก เลนวันกับคืน 1 ภาษี 3 บาท
ละครสามญัเลนงานปลีก เลนวัน 1 ภาษี 2 บาท
ละครสามญัเลนงานปลีก เลนคืน 1 ภาษี 1 บาท
ละครเลนงานเหมา เลนวันกับคืน 1 ภาษี 1 บาท 50 สตางค
ละครเลนงานเหมา เลนวัน 1 ภาษี 1 บาท
ละครเลนงานเหมา เลนคืน 1 ภาษี 50 สตางค
ละครหลวงและละครท่ีเกณฑเลนงานหลวงยกเวนไมตองเสยีภาษี1

การเลนละครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะเลนในงานสมโภชชางเผือก
ท่ีมาสูพระบารมี  งานสมโภชพระนครอายุครบ 100 ป แตท่ีสําคัญท่ีจัดเลนละครผูหญิงเปนพิเศษคือการ
เลนละครในงานสมโภชเม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จกลับจากประเทศยุโรป
ซึ่งเลนละครเรื่องอิเหนาถวาย

ครั้งน้ันคนท้ังหลายพากันช่ืนชมโสมนัสท่ัวทุกชาติทุกช้ันบรรดาศักดิ์ ตางพวก
ตางพากันจัดการสมโภช มีงานตางๆ ติดตอกันมาจนเกือบเดือนหน่ึงจึงเสร็จงาน

ในคราวน้ันทานขางในท่ีไดเปนขาราชการมาในรัชกาลท่ี 4 พากันปรารภวา
ประเพณีการสมโภชแตกอนมา ถาเปนงานใหญแลว เคยตองมีละครอิเหนา แตครั้งน้ีขาดไป
เพราะไมไดฝกละครหลวงไวเหมือนแตกอน ทานจึงคิดกันวาในพวกทานท่ีไดเคยเปนละครก็ยังมี
ตัวเหลืออยูหลายคนดวยกัน ยังไมมีโอกาสท่ีจะไดสนองพระเดชพระคุณในครั้งน้ัน ควรจะ
รวมกันเลนละครอิเหนาสมโภช จะไดสนองพระเดชพระคุณกับเขาบาง ปรึกษากันแลวจึงนํา
ความท่ีปรารภข้ึนกราบบังคมทูล สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงสําเร็จราชการ
แผนดินตางพระองคแตในเวลาเมื่อพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังไมเสด็จกลับ
ก็ทรงยินดีอนุโมทนาความประสงคน้ัน ทรงรับเปนพระราชธุระอุดหนุนในการท้ังปวง ตลอดจน
สรางเครื่องแตงตัวพระเนตรซักซอมเสมอ จนไดออกโรงเลนสมโภชท่ีโรงปลูกข้ึนในสวน
(ศิวาลัย) ริมประตูแถลงราชกิจ เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2440 เลนตั้งแตอิเหนาเขาเฝา
ทาวดาหา และตอนบวงสรวงขับรําเมื่อใชบน ตัวละครท่ีเลนครั้งน้ีท่ีเปนตัวสําคัญ คือ

ทาวดาหา เจาคุณพระอัยยิกา
ทาวดาหาเมื่อบวงสรวง เจาจอมมารดาหวุน
อิเหนา ทาววรจันทร (เจาจอมมารดาวาด)
สังคามาระตา เจาจอมมารดาเขียน
สุหรานากง ทาววนิดาวิจารณิี (เจาจอมมารดาสุน)

1 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (2548). รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  เรื่อง ชุมนุม
พระบรมราชาธิบาย  และประชุมพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 4. หนา 359 – 360.



25

กะหรัดตะปาตี เถาแกเหลีย่ม (ภายหลังเปนทาวศรีสัจจา)
ลาสํา เจาจอมหนูสุด
จรกา เถาแกสัมฤทธ์ิ
สียะตรา หมอมเจาชายธานีนิรันดร

ในกรมขุนพิทยลาภพพฤฒิธาดา
คุณทาววรจันทรผูเปนยา หัดใหราํสําหรับเลนใน
คราวน้ัน

ตํามหงง ทาวโสภานิเวศน (เล็ก)
ยาสา เถาแกสารภี
ประสันตา ทาวอินสุริยา (ช่ืน)
กะระตาหลา เถาแกเหลีย่ม เถาแกชุมเปนแทนตอนท่ีเถาแก

เหลี่ยมเปนกะหรัดตะปาตี
ปูนตา เถาแกองุน
นางประไหมสุหรี เจาจอมมารดาชุม
นางมะเดหวี เจาจอมมารดาเอม
นางมะโต เจาจอมมารดาดวงคํา
นางลิกู เจามารดาพุม
นางเหมาหลาหงี ขรัวยายอรุน

(ซึ่งเคยเปนตัวบุษบาละครช้ันใหญในรัชกาลท่ี 4)
นางบุษบา เจาจอมมารดาหวง
นางบาหยัน เถาแกลําไย
นางประเสหรัน เถาแกเปลี่ยน (ภายหลังเปนทาวอินสุริยา)
นางผูรับสั่ง เจาจอมมารดาสังวาล
นางผูรับสั่ง ทาวศรีสัจจา (เจาจอมมารดาอ่ิม)

ตัวละครท่ีเปนเสนาและนางกํานัลก็ลวนแตท่ีเคยเปนละครหลวงมาในรัชกาลท่ี 4
มีอายุกวา 50 ข้ึนไปท้ังโรง

แต ยั งมี ช้ั น เด็ ก เ ข า เลนด วย อีกพวก 1 โดย เมื่ อซ อมละคร น้ันสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถฯ เสด็จประทับทรงอํานวยการ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอท่ียังทรงพระ
เยาวอยากทรงเลนบาง จึงโปรดใหสมเด็จพระเจาลูกยาเธอและพระเจาลูกยาเธอท่ีทรง
พระเยาวกับท้ังหมอมเจาเด็กๆท่ีเปนหลานของทานผูเปนตัวละคร แตงเปน “แพะ แกะ โค
กระทิง มหิงสา” สัตวตางๆ อันเปนเครื่องบวงสรวงของทาวดาหาท้ังฝูง

สวนขาราชการฝายในครั้งรัชกาลท่ี 4 ท่ีมิไดเปนละครก็พากันสมัครมารับหนาท่ี
ชวยเหลือตางๆ ดังเชนพระองคเจาพรรณราย ทรงรับเปนผูถวายชัยมงคลแทนผูท่ีเลาละคร
เปนตน
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ละครหลวงเลนครั้งท่ีกลาวน้ีถึงตัวละครแกชราก็จริง แตเพราะเลนดวยความ
เต็มใจ จะสนองพระเดชาพระคุณใหสมกับโอกาส กระบวนรํางามนาดูยิ่งนัก มีคนอยากดู
กันมาก แตพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีรับสั่งวา ผู ท่ีเลนละครลวน
บรรดาศักดิ์สูง เปนเจาจอมมารดาของเจานายท่ีเปนผูหลักผูใหญในแผนดินก็หลายพระองค
ควรจะดูแตท่ีเปนลูกเปนหลาน จึงหาโปรดใหผูอ่ืนดูไม1

2.1.2 ลักษณะของละครใน
ละครในเนนทารําท่ีประณีตงดงามออนชอย ทารําตามแบบแผนประเพณี และเพลงรอง

ท่ีไพเราะ บทละครท่ีใชจึงตองพิถีพิถันในการเลือกใชถอยคํา ลักษณะเดนของละครในมีดังนี้
ละครในท่ีเกิดข้ึนในราชสํานักใชผูหญิงลวนแสดง  เรียกกันวา “ละครหลวง” ถือกันวาละครใน

ผูหญิงเปนเครื่องบันเทิงอยางหนึ่ง หามมิใหผูอ่ืนเลนตามแบบอยางของหลวง
บทละครท่ีใชแสดงละครในมีเพียง 4 เรื่อง  ไดแก รามเกียรติ์  อุณรุท  อิเหนา และดาหลัง

เรื่องรามเกียรติ์และเรื่องอุณรุทเปนเรื่องท่ีนิยมเลนกันในสมัยแรก  เพราะใชสําหรับเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย  ตอมาเหลือเพียงโขนและหนังใหญท่ีเลนเรื่องรามเกียรติ์ สวนเรื่องดาหลัง ไมคอย
นิยมเลนเพราะชื่อตัวละครเรียกยาก  เนื้อเรื่องไมสนุกสนานเทาเรื่องอิเหนา

บทละครในเปนกลอนบทละครท่ีใชความประณีตบรรจงในการแตงอยางไพเราะและมีความหมาย
ท่ีลึกซึ้ง  แสดงใหเห็นถึงฝมือของกวี  มุงเนนพรรณนาเนื้อความในรายละเอียดอยางถ่ีถวน  เชน
บทพรรณนาธรรมชาติ  บทชมพาหนะ  บทชมเครื่องแตงตัว ลักษณะของละครในจึงเกิดจากการ
ผสมผสานศิลปะอยางกลมกลืน

กลอนบทละครข้ึนตนดวยคําวา “เม่ือนั้น” และ “บัดนั้น” คําวา “เม่ือนั้น” ใชกับตัวละครท่ีเปน
กษัตริยหรือตัวเอก สวนคําวา “บัดนั้น” สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
ทรงกราบทูลสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพวาท้ังสองคํานี้เปนคําท่ีสําหรับให
ตัวละครท่ีตองทําบทรูวา ถึงบทของตนแลว  แตเดิมใชคําอ่ืน เชน “กลาวอางถึงนางพระราชมารดา”
ดังปรากฏในสาสนสมเด็จ ดังนี้

กราบทูล  สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ ทราบฝาพระบาท
ไดรับประทานลายพระหัตถ  ลงวันท่ี 29 สิงหาคม ขอประทานทูลสนองปญหาตามความ

คิดเห็น  ดังตอไปน้ี
คํานําบทละครท่ีข้ึนตนวา “เมื่อน้ัน” “บัดน้ัน” น้ันชอบกลอยูมาก  เมื่อดูประโยชนก็เห็นวา

ท่ีตั้งคําเหลาน้ันข้ึนตน  เปนการท่ีไวชองใหตัวละครท่ีจะตองทําบท  รูตัววาถึงบทของตนแลว

1 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ. (2546). ละครฟอนรําประชุมเรื่องละครฟอนรํากับระบําราํเตน  ตาํราฟอนรํา  ตาํนาน
เรื่องละครอิเหนา  ตาํนานละครดึกดาํบรรพ. หนา 374 – 376.
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แมวาแตงเปนกลอนติดกันไป  ไมมี “เมื่อน้ัน” “บัดน้ัน” คั่น  ตัวละครท่ีถึงบทจะตะครุบไมทัน
หาความเรียบรอยมิได  และสังเกตเห็นวาคํา “เมื่อน้ัน” และ “บัดน้ัน” เพ่ิงจะตั้งมั่นใชกันเปน
แบบในภายหลัง  บทละครแตกอนเกาใชคําแปลกๆ เชน “กลาวอางถึงนางพระราชมารดา”
ดังมีในเรื่องมโนราห  อยางน้ีเปนตน…

สวนบทละครน้ัน  เปนของตัวละครเขารองดนเอาตามใจเขา เชน ลิเกเลนเรื่องอิเหนา
เขาก็รองดนเปน “ฝายวาละวะปนหยีก็จรลีไคลคลา” คนท่ีแข็งเขาก็คิดบทรองของเขาข้ึนสดๆ
คนท่ีออนก็จํามาทองไวเลนตอไป  พวกกวีเห็นวารุมรามจึงเอามาแตงใหใหมใหเรียบรอย  แลวเลย
ไมใหตัวละครรองเอง ไมเก่ียวทางบาลี

ความคิดวนเวียนจับไมติดอยูดังน้ี  จึงยังไมแนใจลงไปไดวาบทละครข้ึนตนวา “เมื่อน้ัน”
“บัดน้ัน” มาแตอะไร  ท้ังจัดเปนยศเสียดวย  ตัวนายเอกโรงใช “เมื่อน้ัน” เสนากํานัลใช
“บัดน้ัน” ประหลาดอยูนักหนา

นริศ
7 กันยายน 24781

เครื่องดนตรีไทยท่ีใชแสดงละครใน ไดแก วงปพาทยบรรเลงเพลงประกอบการแสดง  ใชปใน
ใชเพลงหนาพาทยประกอบบทบาทของตัวละครและเหตุการณในเรื่อง  เชน คุกพาทย  บาทสกุณี2

ผูแสดงละครในไมตองรองเพราะมีตนเสียงรองแทน  ผูแสดงจะเนนทารําท่ีประณีตงดงาม  ดังนั้นไมวาจะ
เปนบทดําเนินเรื่องหรือบทเจรจาจะมีตนเสียงและลูกคูรองเปนพ้ืน

สุรพล  วิรุฬหรักษ  กลาวถึงลักษณะสําคัญของละครในสมัยรัชกาลท่ี 2 ไดดังนี้
1. ละครในนาจะจัดแสดงเปนตอนเพียงตอนหน่ึงหรือสองตอน ซึ่งสัมพันธกับ

กําหนดเวลาปฏิบัติพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
2. แตละตอนจะสงบทตัวละครตัวเอกตัวใดตัวหน่ึงเปนหลัก ท้ังในการรําใชบท

และในการอวดฝมือรําเดี่ยว ยกเวนการรบ เชน อิเหนาสั่งถํ้า บุษบาชมศาล อิเหนาฉายกริช
วิหยาสะกําคลั่ง ดรสาแบหลา เปนตน

3. ผูแสดงรําแตไมรองตามแบบโขนและระบํา ใหตนบทซึ่งเปนผูชายบอกบทโดย
อานจากบทในสมุดไทยและบอกช่ือเพลง คนรองจะรองตามเน้ือ ลูกคูจะรับ ผูแสดงรําใชบท
ตามความท่ีรอง ผูแสดงเจรจาเอง ใชคําพูดเปนรอยแกว  โดยเน้ือความทวนบทรอง สํานวนพูด
สละสลวยกวาคําพูดสามัญ

4. ผูแสดงละครตองรําไดดีในการรํา 3 ประเภท ไดแก 1. การรําหนาพาทย
ช้ันสูง เชน บาทสกุณี เสมอตามสภาพ คุกพาทย ตระตางๆ เชน ตระนิมิต ตระสันนิบาต
ตระบองกัน 2. การรําใชบทอยางประณีตหมดจดทุกกระบวนความ และ 3. การรําเดี่ยวเพ่ือ

1 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  และสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ. (2552). เมื่อนั้น  บัดนั้น. ใน เพลง
ดนตรี  และนาฏศิลป  จากสาสนสมเด็จ. บรรณาธิการโดยพูนพิศ  อมาตยกุล. หนา 122.

2 อารดา  กีระนันทน. (2542). ละครใน. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง  เลม 12. หนา 5790 – 5797.



28

อวดความสามารถในการรําช้ันสุนทรียศิลป ซึ่งใชเวลานานใชพลังมาก ใชความจําท่ีแมนยําใน
กระบวนรําท่ีประณีตและสลับซับซอน เชน บุษบาชมศาล

5. ละครในมีฉากท่ีตองการรําเดี่ยว คลายๆ กันอยูจํานวนหน่ึง จําแนกไดดังน้ีคือ
การรําเดี่ยวในบท ชมดง ชมรถ ชมมา ลงสรง ลงสรงโทน ลงสรงสุหราย และแตงองคทรงเครื่อง
ฯ บทเหลาน้ีไพเราะ มีคําพรรณนาท่ีละเอียดซึ่งผูรําตองตีบทดวยทารําท่ีงดงาม และพยายามมิ
ใหซ้ําทากัน

6. การดําเนินเรื่องของละครในรัชกาลท่ี 2 เช่ืองชา แมจะปรับปรุงใหกระชับข้ึน
จากเดิมแลวกลาวคือเรื่องไมไดดําเนินไปมากในชวงท่ีแสดงในตอนหน่ึงๆ  เพราะเนนการรําของ
ตัวเอก จึงบรรจุเน้ือความพรรณนาสรรพสิ่ง การแสดงความรูสึก และการรายรําอวดฝมือไวมาก
เชน ตอนอิเหนาสั่งถํ้าก็จับเรื่องตั้งแตอิเหนาลานาง จึงมาข้ึนมาแลวขับเยาะยางพลางสั่งเสียถํ้า
ใหดูแลรักษานาง จากน้ันก็ขับมาออกไป เปนจบตอน ใชเวลาในการแสดงประมาณ 45 – 60
นาที ดําเนินเรื่องไปไดเพียงเล็กนอยเทาน้ัน

7. ผูแสดงงาม ผูแสดงละครในเปนสุภาพสตรีชาววัง งดงามมาก จึงมีหลาย
ทานเปนเจาจอมท่ีโปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย การคัดเลือกตัว
เอกสําหรับละครในของกรมศิลปากรในปจจุบันก็พิถีพิถันมาก คือตองดูความงดงามของใบหนา
รูปราง ทรวดทรง แขน มือ ผิวพรรณ ใหใกลเคียงกับบุคลิกลักษณะของตัวละครท่ีพรรณนาไว
นอกเหนือไปจากความสามารถในการรํา ผูท่ีรํางาม แตไมใครสวย จะจัดใหแสดงบทเดนท่ีสวม
หนาโขน แสดงละครในเรื่องรามเกียรต์ิ

8. การฝกซอมเครงครัด เพราะการสรางสรรคละครในตองการใหประณีตท่ีสุดดี
ท่ีสุด มีท่ีตําหนินอยท่ีสุด

9. เครื่องแตงกายงดงาม ละครในมีเครื่องแตงกายท่ีงดงามประณีตเปนพิเศษเห็น
ไดจากช้ินสวนตางๆ ของเครื่องละครใน เชน ชฎา กรองคอ และเครื่องประดับอ่ืนๆ ซึ่งจัดแสดง
ประจําอยู ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเทพมหานคร และนครศรีธรรมราช ซึ่งสันนิษฐาน
วาเปนเครื่องละครของเกาครั้งตนกรุงรัตนโกสินทร การแตงกายละครในมี 2 แบบ คือ แบบยืน
เครื่องและแบบแตงอยางนอย การแตงแบบยืนเครื่องน้ัน ตัวพระสวมเสื้อแขนยาวมีอินทรธนู
อยางพระโขนในปจจบุัน สวนตัวนางหมสองสะพัก คือใชสไบปกแถบเดียวกันโอบหลัง ออมอก
หมผานไหลท้ัง 2 ขาง ปลอยชายลงเสมอกันทางหลัง

10. ปนจุเหร็จ เปนเครื่องประดับศีรษะของอิเหนาเมื่อปลอมเปนปนหยี และ
บุษบาเมื่อปลอมเปนอุณากรรม รัชกาลท่ี 2 คงโปรดใหออกแบบใชแทนการโพกผาตาด
ปนจุเหร็จเปนกรอบหนาไมมียอดนับเปนศิราภรณเฉพาะละครในในยุคน้ี

11. ภาษา บทละครในของรัชกาลท่ี 2 ไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสรวา
ไพเราะหาท่ีเปรียบไมได    เน้ือเพลงรองกับปพาทยไดลงตัว การลําดับคําและลําดับความทําให
รําไดสวยงามแสดงอารมณตัวละครไดชัดเจน

12. เพลงท่ีใชเปนหลักในการรองดนดําเนินเรื่องคือรายใน นอกน้ันเปนเพลงหนา
พาทยประกอบกิริยาตางๆ ตามประเพณีละคร ท่ีเดนคือเพลงรองมีทวงทํานองไพเราะเพราะ
พริ้ง เพ่ือใหรับกันกับความไพเราะของภาษา ตาดู การฟอนรําดวยผูรําท่ีงดงามท้ังรูปรางและ
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การฟอนรํา สวนหูก็สดับภาษาและเพลงอันไพเราะ ทําใหการแสดงละครในสรางสุนทรียรสไดอ
ยางสมบูรณ

13. การรักษาสถานภาพของตัวละคร ละครในจะรักษาบทบาทของตัวละคร
อยางเครงครัดในดานกิริยา มรรยาท ความรูสึก ผูแสดงเปนเจาจะรักษาความสงางามตลอดการ
แสดง ผูแสดงพระนางจะไมแสดงตลกใหคนดูถูกภูมิปญญาและบุคลิกภาพของตัวละคร ตลก
ละครในจึงมีจําอวดแยกออกมาแสดงตางหากไมปะปนกับตัวเอกในทองเรื่อง และมักออกมุข
ตลกในเรื่องการทํางานการกอสราง การสุมไฟ การเตรียมงาน เปนตน

14. การแสดงจารีตประเพณีแหงราชสํานัก ละครในจะมีบทแสดงใหเห็นถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ท่ีตัวละครพึงปฏิบัติโดยจําลองมาจากจารีตประเพณีในราช
สํานัก เชน การเฝาแหน การหมอบ การกราบ การคลาน การเชิญของ ฯลฯ ละครในจึงเปน
รูปแบบหน่ึงของการจําลองวัฒนธรรมแหงราชสํานักไวใหคนดูไดเรียนรูจากการแสดง

15. การแสดงภาพเหตุการณในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร มีบทพรรณนาอยูหลาย
ตอนท่ีแสดงถึงสภาพบานเมือง ปราสาทราชวัง กําแพง คูเมือง ปอมปราการ บานเรือน วิถี
ชีวิตประจําวันของประชาชน การสมโภช การพระเมรุ การแสดงมหรสพตางๆ ซึ่งเปนชีวิตไทย
นอกจากน้ียังมีบทพรรณนา การยกทัพ การสงคราม อาวุธยุทโธปกรณตางๆ ทําใหเห็นสภาพ
กรุงเทพมหานครในสมัยน้ันไดเปนอยางดี1

นอกจากนี้ยังกลาวถึงวัตถุประสงคของละครในวามีวัตถุประสงคในการแสดงใหเกิดความงาม
ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของความประณีตอยางยิ่งของมาตรฐานแหงราชสํานัก 5 ประการคือ

1. บทงามและประณีต ดวยภาษาท่ีไพเราะสละสลวย อํานวยประโยชนตอการ
ฟอนรําเชิงละคร อุดมดวยสาระทางศิลปะ และวัฒนธรรมท่ีตระการตาในจินตนาการ

2. ดนตรีงามและประณีตดวยการเลือกสรรบรรจุเพลงอยางไพเราะเหมาะสมกับ
อารมณของละคร ดวยคนรองท่ีฝกหัดการรองเพลงมาโดยเฉพาะ พรอมกับการบรรเลงดวย
วงดนตรีปพาทยท่ีนุมนวล ละเอียดและไพเราะ

3. เครื่องแตงกายงามและประณีต ดวยสีสันของเสื้อผาท่ีสดใสพรอมการปกท่ี
ละเอียดออน เครื่องศิราภรณและถนิมพิมพาภรณท่ีจัดทําอยางประณีตและสวมใสตั้งแตศีรษะ
จรดเทา

4. การรํางามและประณีต ดวยการฝกหัดอยางเต็มท่ีเพราะมีเวลาทุมเทใหท้ังครู
และศิษย การฝกหัดในเบื้องตนก็ใชเวลานาน การฝกซอมละครก็ใชเวลานานเชนกันอีกท้ัง
ผูตรวจคุณภาพข้ันสุดทาย คือ องคพระมหากษัตริยผูทรงเปนศิลปน ยิ่งตองทําใหมีท่ีอาจถูก
ตําหนิไดนอยท่ีสุด

5. คนรํางามและประณีต ดวยการเลือกสรรรูปราง หนาตา บุคลิกท่ีเหมาะสมกับ
ตัวละคร ซึ่งไดพรรณนาความงดงามไวในบทละครอยางเลอเลิศ และบุคคลท่ีไดรับเลือกใหมา

1 สุรพล  วิรุฬหรักษ. (2543). วิวัฒนาการนาฏศิลปไทยในกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325 – 2477. หนา 87.
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แสดงละครในยอมมีพ้ืนเพดานกิริยามรรยาทและอารมณท่ีประณีต พรอมท่ีจะทําใหตัวละคร
งามและประณีตไดอยางสมบูรณ1

2.1.3 ความดีเดนของบทละครในเรื่องอิเหนา : การสรางอารมณสะเทือนใจแกผูอาน
วรรณคดีเรื่องอิเหนาแตงเปนกลอนบทละครซึ่งมีลักษณะบางประการคลายกลอนสุภาพหรือ

กลอนแปดแต มีจํานวนคํานอยกวา กลอนบทละครแตง ข้ึนเพ่ือใชประกอบการแสดงละครรํา
บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดรับการยกยองจาก
วรรณคดีสโมสรวาเปนยอดของบทละครรําเม่ือ พ.ศ. 2459

ในบรรดาบทละครรําท่ีคนชอบ  เรื่องอ่ืนเห็นจะไมเสมอดวยเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ
รัชกาลท่ี 2 วรรณคดีสโมสรก็ไดตัดสินเมื่อปมะโรง พ.ศ. 2459 วาเปนยอดของบทละครรําท้ังสิ้น
เพราะเปนหนังสือซึ่งแตงดี  พรอมท้ังความ  ท้ังกลอน  ท้ังกระบวนท่ีจะเลนละครประกอบกันทุก
สถาน ท่ีจริงบรรดาบทละครพระราชนิพนธรัชกาลท่ี 2 ก็ดีพรอมเชนน้ันทุกเรื่อง  แตเรื่องอ่ืนทรง
พระราชนิพนธเฉพาะแตตอนท่ีจะเลนละครหลวง  มิไดทรงท้ังเรื่องเหมือนอยางเรื่องอิเหนา
จึงผิดกัน2

บทละครในเรื่องอิเหนามีความดีเดนท้ังทางวรรณคดีและทางการแสดง3 ซึ่งมีลักษณะเปน
บทละครท่ีมี “ทวิประสงค”4 หากพิจารณาบทละครในเรื่องอิเหนาในปจจุบัน ซึ่งผูชมสวนใหญรับรสดวย
“การอาน” ไมใช “การชม” ในประเด็นนี้ผูวิจัยจึงจะศึกษาบทละครในเรื่องอิเหนาในฐานะเปนบทละคร
สําหรับอาน ซึ่งเปนการศึกษา “สื่อ” ท่ีใชเปนสําคัญ

ตามทรรศนะของชาวตะวันตกท่ีกลาวน้ี  หัวใจของละครก็คือ “การแสดงอยางมี
ประสิทธิภาพ” ซึ่งตองทําใหผูดู “ถูกกระตุนทางอารมณดวยสภาวการณระหวางตัวละคร”
จนไมใสใจเลยวา “สื่อท่ีใชน้ันคืออะไร” ในขณะท่ีคนไทยกลับเพงเล็ง “สื่อ” เปนสําคัญ  กวีจะ
มีฝมือมากนอยเพียงใด  เราวัดกันดวยความสามารถในการเลือกสื่อ  ไมวางานช้ินน้ันจะเปน
ศิลปะประเภทใดก็ตาม  ยิ่งผนวกกับความคิดท่ีวาบทละครคือวรรณกรรมท่ีแตงข้ึนเพ่ือเปนบท
มหรสพ  และวรรณกรรมเรื่องเอกท้ังหลายผานเขาไปในตาของผูเสพทางหน่ึงก็ดวยการแสดง

1 แหลงเดิม. หนา 89 – 90.
2 แหลงเดิม. หนา (1).
3 ธานีรัตน  จัตุทะศรี. (2552). พระราชนิพนธอิเหนาในรัชกาลที่ 2 : การสรางนิทานปนหยีใหเปนยอดแหงวรรณคดีบทละครใน.

วิทยานิพนธ อ.ด. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
4 กุสุมา  รักษมณี. (2547). บทละครสําหรับอาน. ใน วรรณสารวิจัย. หนา 88.
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แลว  ยิ่งเห็นวาวรรณกรรมกับละครอยูคูกันมาตลอด  ถามีโอกาสแสดง   งานศิลปะช้ินน้ันก็
เปนบทละคร  เมื่อไมมีโอกาสแสดงก็เปนวรรณกรรมหรือบทละครสําหรับอานได1

ผูสนใจเรื่องอิเหนาในฐานะเปนวรรณคดีทางการแสดงสามารถอานเพ่ิมเติมไดในงานวิจัยเรื่อง
พระราชนิพนธอิเหนาในรัชกาลท่ี 2 : การสรางนิทานปนหยีใหเปนยอดแหงวรรณคดีบทละครใน2

บทละครในเรื่องอิเหนามีความดีเดนในการสรางอารมณสะเทือนใจซึ่งจากองคประกอบหลัก
3 ประการ ไดแก การสรางตัวละคร บทสื่อสาร และฉาก มีรายละเอียดดังนี้

2.1.3.1 การสรางตัวละคร
องคประกอบสําคัญท่ีทําใหผูอานบทละครในเรื่องอิเหนา ประทับใจคือ การสราง

ตัวละคร ซึ่งมีท้ังสวนดีและสวนดอย มีท้ังขอนาตําหนิและนาชื่นชม มีลักษณะความเปนมนุษยปุถุชน
ผูวิจัยจะกลาวถึงตัวละคร 2 ประเภท ไดแก ตัวละครเอก ไดแก อิเหนาและบุษบา และตัวละครรอง ไดแก
จินตะหรา และจรกา

2.1.3.1.1 ตัวละครเอก : อิเหนา
อิเหนาเปนพระเอกในวรรณคดีไทยท่ีผูอานรูจักมากท่ีสุดตัวหนึ่ง การสราง

อิเหนาใหเปนตัวละครเอกมี 2 ประเด็น ไดแก ลักษณะพิเศษของอิเหนา และลักษณะนิสัยของอิเหนา
ลักษณะพิเศษของอิเหนา
อิเหนามีลักษณะพิเศษท่ีทําใหเปนตัวละครเอกท่ีมีเสนห นาประทับใจ

ลักษณะพิเศษของอิเหนา ไดแก การเปนวงศเทวา นิมิตแรกเกิด ความงดงาม และความเกงกลาสามารถ
ในการรบ

การเปนวงศเทวา เปนสิ่งสําคัญในเรื่อง แสดงลักษณะพิเศษของ
ตัวละคร และแสดงยศศักดิ์ท่ีสูงสงยิ่งของตัวละคร กษัตริยวงศเทวาสืบเชื้อสายมาจากเทวดาจึงมีอํานาจ
และยิ่งใหญท่ีสุดในเรื่อง วงศเทวามีพระอัยกาคือปะตาระกาหลา ซึ่งเปนเทวดา และเปนผูกําหนดชะตา
ชีวิตของตัวละคร เม่ืออิเหนาเกิดพระองคเหาะลงมาจากสวรรคเพ่ือมอบกริชใหอิเหนา บันดาลให
วิหยาสะกําพบรูปบุษบา และบันดาลใหลมหอบบุษบา ปะตาระกาหลาจึงเปนองคพระอัยกาท่ีมีบทบาท
สําคัญ เมืองท้ังสี่ม่ันคงและยิ่งใหญท่ีสุดในเรื่อง เรียงลําดับความสําคัญจากกรุงกุเรปน ดาหา กาหลัง
และสิงหัดสาหรี ตามจารีตประเพณีกษัตริยวงศเทวามีมเหสีได 5 องค ดํารงตําแหนงดังนี้ ประไหมสุหรี
เปนอัครมเหสี รองลงมาคือมะเดหวี มะโต ลิกู และเหมาหลาหงี ตามลําดับ วงศเทวานิยมใหหม้ันหมาย

1 แหลงเดิม. หนาเดิม.
2 ธานีรัตน  จัตุทะศรี. (2552). พระราชนิพนธอิเหนาในรัชกาลที่ 2 : การสรางนิทานปนหยีใหเปนยอดแหงวรรณคดี

บทละครใน. วิทยานิพนธ อ.ด. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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และแตงงานกันระหวางโอรสธิดาของเมืองท้ังสี่ เพ่ือเปนการรักษาเลือดใหบริสุทธิ์อยูภายในวงศของตน
ดังปรากฏวา “ตามจารีตบุราณสืบมา หวังมิใหวงศาอ่ืนปน” และ “มิใหระคนปนศักดิ์” บุษบาจึงไดเปนคู
ตุนาหงันอิเหนา การเปนวงศเทวาจึงสําคัญยิ่งสําหรับอิเหนา เพราะอิเหนาเปนราชบุตรคนโตของ
ทาวกุเรปนและประไหมสุหรีซึ่งเปนมเหสีเอก เห็นไดวาอิเหนามีพ่ีชายคือกะหรัดตะปาตีซึ่งเกิดกับ
ทาวกุเรปนและมเหสีรองแตไมไดมียศศักดิ์เทาอิเหนา ทาวกุเรปนจึงทําพิธีบวงสรวงขอใหมีราชบุตรกับ
ประไหมสุหรี เพ่ือใหครองกรุงกุเรปนตอไป อิเหนาจึงเปนกษัตริยวงศเทวาท่ีมียศศักดิ์และบารมีสูงสงยิ่ง

นิมิตแรกเกิด เม่ืออิเหนาจะเกิดมีนิมิตหลายอยางเกิดข้ึนในกรุงกุเรปน
เริ่มจากทาวกุเรปนทําพิธีบวงสรวงขอบุตร หลังจากนั้นประไหมสุหรีฝนวาพระอาทิตยทรงกลดตกลง
ตรงหนานาง และนางรับไวได ความฝนนี้แสดงวาผูมีบุญบารมีจะมาเกิด แสดงวานางจะไดบุตรชายท่ีมี
บุญบารมีมาก ตอมาพระองคจึงทรงครรภ เม่ือจะประสูติพระโอรสไดเกิดเหตุอัศจรรยในกรุงกุเรปน
ทาวกุเรปนเกรงจะเปนลางราย  จึงใหโหรทํานาย คําทํานายนี้แสดงบารมีของอิเหนา และทํานายชีวิตของ
อิเหนาดวย

๏ บัดน้ัน ขุนโหรกราบทูลแถลงไข
ขาพิเคราะหเห็นไมเปนไร แตวันแรกน้ันไดปรึกษากัน
คูณควณสวนสอบทุกตํารา ดูชะตานคเรศเขตขัณฑ
วางลัคนอินทพาทบาทจันทร ก็ไมเห็นสําคญัอันตราย
เพราะอานุภาพพระโอรส ใหปรากฏแกโลกท้ังหลาย
ซึ่งฟารองสน่ันลั่นแลบพราย บันดาลเปนสายอินทรธนู
จะกึกกองเกียรตยิศท้ังทศทิศ เรืองฤทธ์ิไมมีท่ีเคยีงคู
พระจะเท่ียวโรมรันพันตู ปราบหมูอรริาชทุกบุรี
อันเกิดพายุใหญไมลม ระตูจะบังคมบทศรี
ซึ่งฝนตกเจด็วันเจ็ดราตรี บรรณาการจะมีเนืองมา
เมื่อพระชันษาสิบหาขวบ พระเคราะหรายประจวบกันหนักหนา
จะพลัดพรากจากเมืองถึงสามครา แตวาเห็นไมเปนไรนัก
พระจะไปไดนางในเมืองอ่ืน ชมช่ืนรื่นรสดวยยศศักดิ์
แลวจําเปนจะจากกันท้ังรัก พระจะไดทุกขนักเพราะนารี
นางใดท่ีประสงคจํานงให ไมอาลยัจะสลดัหลีกหนี
ซึ่งเมฆหมอกมืดมัวท่ัวธาตรี บดบังรังสีสรุิยน
พระองคดั่งดวงทินกร ทรงเดชขจรทุกแหงหน
พระโอรสยศยิ่งภูวดล เหมือนเมฆเกลื่อนกลนเขาบังไว
ซึ่งเปนควันตลบอบอัมพร ภูธรจะทุกขทนหมนไหม
ดวยโอรสาจะคลาไคล จําเปนจําใหกําจดักัน
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พระจะเท่ียวมะงุมมะงาหรา ย่ํายีบีฑาทุกเขตขัณฑ
สิบสามปจะคืนกุเรปน จะไดสองนางน้ันมาธานี
จึ่งจะเย็นแหลงหลาประชากร สโมสรเปนสุขเกษมศรี
จะสมบรูณยิ่งกวาทุกวันน้ี พระจะมเีหสีถึงสิบองค
บรรดากรุงชวาท้ังปวงน้ัน จะข้ึนแกกุเรปนเปนสวยสง
ขาเห็นพรอมกันเปนมั่นคง มิไดพะวงสงกา ฯ

ฯ 26 คํา ฯ1

นิมิตท่ีเกิดข้ึนแสดงบุญญาบารมีของอิเหนาซึ่งเนนมากเปนพิเศษ
เปนเครื่องยืนยันความพิเศษท่ีสุดของอิเหนา ซึ่งมีเพียงคนเดียวเทานั้น ลําดับข้ันตอนการเกิดของอิเหนา
ลวนมีความอัศจรรยรองรับ ลักษณะพิเศษนี้เปนสิ่งยืนยันยศศักดิ์ท่ีสูงสงยิ่งของอิเหนา

ความงดงาม ความสงางามของอิเหนาทําใหผูพบครั้งแรกพิศวง
หลงใหล ผูแตงไมไดเนนการพรรณนาความงามของอิเหนาตามขนบชมความงามในวรรณคดีมากนัก
แตแสดงโดยใหผูพบอิเหนาครั้งแรกแสดงปฏิริยาและความรูสึกท่ีมีตอความงามของอิเหนา ความงามนี้
ทําใหลืมโกรธเคืองอิเหนา ดังท่ีชาวดาหารูสึกเม่ืออิเหนาเขาเมืองดาหา ขณะนี้ชาวดาหาโกรธอิเหนาท่ี
ทอดท้ิงบุษบา ความงามของอิเหนาทําใหชาวดาหาไมโกรธอิเหนา แมแตพระพ่ีเลี้ยงนางกํานัลก็หลงใหล
ในความงามของอิเหนา และขอใหไดครองคูกับบุษบาเพราะเหมาะสมกันท่ีสุด

๏ บัดน้ัน พระพ่ีเลีย้งกํานัลนอยใหญ
ท้ังเหลาทาวนางขางใน ตางไปชิงชองมองดู
ชมโฉมระเดนมนตรี ไมมผีูใดจะควรคู
เปรียบกับพระบุตรีโฉมตรู งามดูดั่งแกวกับสวุรรณ
บางวาเหมือนอสัญแดหวา กับนางเทพธิดากระยาหงัน
บางวาเหมือนสรุิยากับพระจันทร ถาไดครองกันจะสมควร
สมท้ังรูปทรงแลยศศักดิ์ เสียดายนักพระมาคิดหักหวน
ตางคนก็ตางรัญจวน คร่ําครวญไปทุกหนานารี ฯ

ฯ 8 คําฯ เจรจาบทท่ี 132

นอกจากจะไมตําหนิและโกรธแคนอิเหนาแลว นางกํานัลเหลานี้ยัง
ชื่นชมความงามและรูสึกเสียดายท่ีอิเหนาไมไดครองคูกับบุษบา ท้ังท่ีอิเหนาทําใหชาวดาหาและนางบุษบา

1 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย. (2546). บทละครเรื่องอิเหนา. หนา 10 – 11.
2 แหลงเดิม. หนา 301.
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เจ็บช้ําใจ ความงามท่ีทําใหคนลืมโกรธ พิศวงและหลงใหล จึงเปนความงามอยางพิเศษและทําใหเกิดความ
อัศจรรยใจ

ความเกงกลาสามารถในการรบ อิเหนาเปนกษัตริยนักรบ เพราะเปน
หนาท่ีของชนชั้นกษัตรยิท่ีตองปกปองบานเมืองและประชาชน อิเหนาไดทําหนาท่ีนั้นอยางดียิ่งโดยใชฝมือ
ในการรบอยางจริงจัง ในบทละครเรื่องอิเหนาไดแสดงความสนใจของอิเหนาในเรื่องการสูรบตั้งแตเริ่มเรื่อง
อิเหนาสนใจฝกซอมศิลปศาสตรสําหรับกษัตริยเม่ืออายุไดสิบหาป อิเหนาสนใจและใหทหารฝกซอมฝมือ
อยูเสมอ เม่ือเขาเมืองหมันหยาไปอยูกับจินตะหรา อิเหนารับสังคามาระตาเปนนองและเอาใจใสฝกซอม
ใหมีฝมือในเรื่องนี้ดวยสังคามาระตาจึงมีฝมือจนกระท่ังรบชนะวิหยาสะกํา อิเหนาเอาใจใสใหทหารของตน
ไดฝกเพลงอาวุธเสมอ ทัพของอิเหนาจึงเกงท่ีสุดและรบชนะทุกครั้ง อิเหนาจึงเกงดวยฝมือและการฝกฝน
ของตนเอง กริชท่ีองคปะตาระกาหลามอบใหไมไดมีไวเพ่ือชวยเหลืออิเหนา เปนเพียงอาวุธประจําตัวแสดง
ความพิเศษของอิเหนา ความสามารถในการรบของอิเหนาปรากฏเดนชัดท่ีสุดเม่ือทําศึกกะหมังกุหนิง

การสรางใหทาวกะหมังกุหนิงมีฝมือในการรบ เปนการเนนใหเห็นความ
เกงกลาของอิเหนาเพราะทาวกะหมังกุหนิงผูซึ่ง “สงครามทุกครั้งแตหลังมา ไมเคยอัปราแกไพรี” กลับตอง
พายแพแกอิเหนา การรบครั้งนี้ยังแสดงใหเห็นวาอิเหนาเปนคนฉลาด เพราะใชสติปญญาในการสูรบ ไมได
ใชกําลังแตอยางเดียว

ลักษณะนิสัยของอิเหนา
อิเหนาเปนคนท่ีมีเสนห ผูอานตําหนิอิเหนาเพราะเปนคนเอาแตใจ

ตนเองจนทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ขณะเดียวกันก็เกิดความเอ็นดูและรักใครอิเหนา ซึ่งเปนเพราะลักษณะนิสัย
ของอิเหนา คือ การใหความสําคัญกับความรักเหนือสิ่งใด  การเปนคนฉลาดพูดและวางตัว  และการเปน
นักปกครองท่ีดี

การใหความสําคัญกับความรักเหนือสิ่งใด อิเหนาใหความสําคัญกับ
หัวใจรักของตนเหนือสิ่งอ่ืนใด และพยายามไขวควาเพ่ือใหไดสมใจในรัก ดังนั้นกรอบของจารีตประเพณีจึง
ไมเปนอุปสรรค อิเหนาไดรับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดลอมท่ีแสดงใหเห็นวาเปนคนสําคัญ อิเหนาเปนราชบุตร
กรุงกุเรปนซึ่งเปนใหญท่ีสุดในวงศเทวา และอิเหนาจะเปนผูครองสมบัติตอไป อิเหนารูดีวาตนมี
ความสําคัญมาก ยศศักดิ์ท่ีสูงสง รูปโฉมท่ีงดงาม และความสามารถในการรบท่ียอดเยี่ยม ทําใหอิเหนา
ม่ันใจใจตนเอง และกลา ทําทุกอย างเ พ่ือใหตนสมรั ก หญิงคนแรกท่ี อิเหนารักคือจินตะหรา
เปนความรักของเจาชายหนุมแรกรุนผูมีอายุ 15 ป จินตะหรายังเปนหญิงคนแรกท่ีตางจากนางสนมท่ีเคย
ปรนนิบัติ สูงศักดิ์กวาและงดงามกวา รักครั้งแรกของอิเหนามีอุปสรรคคือบุษบา ซึ่งเปนคูตุนาหงันตาม
ประเพณีของวงศเทวา อิเหนาจึงตัดสินใจท้ิงตุนาหงันบุษบาเปนการละเมิดจารีตวงศเทวา ทําใหกษัตริย
วงศเทวาโกรธเคืองอิเหนามาก อิเหนาเลือกคูครองดวยความตองการของหัวใจ ไมใชดวยยศศักดิ์หรือตาม
จารีตประเพณี แมจินตะหราจะต่ําศักดิ์เพียงใด อิเหนาก็ตองการนาง อิเหนาละท้ิงราชสมบัติเพ่ือใหได
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ครองรักกับนาง ไมมีใครขัดขวางอิเหนาได ความเด็ดเดี่ยวของอิเหนาทําใหตองตัดขาดจากกรุงกุเรปนและ
อยูครองรักกับจินตะหราท่ีหมันหยาปกวา ครั้นอิเหนามีความจําเปนตองไปชวยรบในศึกกะหมังกุหนิงและ
พบรักครั้งท่ีสองกับบุษบา ความรักครั้งนี้ลึกซึ้งและรุนแรงท่ีสุด อิเหนาจึงท้ังรักและเสียดายบุษบาเพราะ
ตนเองเปนผูตัดรอนสละนางไป

อิเหนาทุมเทชีวิตอีกครั้ง และตัดสินใจละเมิดจารีตครั้งท่ีสองดวยการ
ลมพิธีอภิเษกของบุษบาและจรกา เพ่ือลักบุษบาเพ่ือใหตนไดสมรัก การกระทําครั้งนี้สรางความเดือดรอน
วุนวายใหคนจํานวนมาก อิเหนาไดบุษบาสมใจ แตมีความสุขเพียงระยะสั้นๆ ก็ตองมีเหตุใหตองพรากจาก
กันซึ่งไมไดเกิดจากมนุษย ดวยความรักบุษบาอยางแทจริงแมรูวาอํานาจเทวาทําใหตองพรากจากกัน
อิเหนาก็ไมยอมแพและมุงม่ันตามหาบุษบา ความมุงม่ันตั้งใจของอิเหนา “แมนมิพบดวงยิหวายาใจ
จะสูมวยบรรลัยไมกลับมา” เห็นไดวาอิเหนาตัดสินใจตอสูปญหาดวยสติปญญาและความสามารถของตน
แมจะตองตามหาบุษบาอยางไมรูอนาคต

ทอดองคลงกับท่ีบรรจถรณ เรารอนรัญจวนหวนให
คิดถึงบุษบายิ่งอาลัย เท่ียวหาแหงใดไมพานพบ
พระแนนอนถอนจิตเจบ็ใจ ท้ังบกเรือเหนือใตก็ไปจบ
จนสิ้นแดนมะละกามหารณพ ไมพานพบพนิดาดวงจันทร
หรือชะรอยเทวาพานอง ไปสูหองวิมานเมืองสวรรค
หรือสิงสตัวพยัคฆาในอารญั พาไปขบคั้นใหบรรลัย
จึงสูญสิ้นช่ือระบอืนาม จะมีใครบอกความก็หาไม
แมนตายก็จะตายตามไป ไมอยูใหหนักพ้ืนพสุธา ฯ1

การตามหาบุษบาโดยไมมีขาวคราวหรือรองรอยใดแสดงความมุงม่ัน
ของอิเหนา เพราะหากไมพบบุษบาอิเหนาก็จะขอตายตามไปดวย การออกตามบุษบาเปนการทาทาย
ความสามารถของอิเหนาแสดงวาอิเหนาไมยอมใหโชคชะตากําหนดชีวิตของตน แมอุปสรรคครั้งนี้จะเปน
เพราะเทวาบันดาลซึ่งเกินกําลังมนุษยจะตานทาน แตอิเหนาก็ไมยอทอ นั่นเปนเพราะวาอิเหนาให
ความสําคัญกับความรักเหนือสิ่งใด

การเปนคนฉลาดพูดและวางตัว เม่ืออิเหนาทําความผิดหรือทําให
ผูอ่ืนไมพอใจ อิเหนามีวิธีพูดและวางตัวท่ีทําใหผูอ่ืนเอาผิดอิเหนาไมได และบางครั้งทําใหผูอ่ืนคลายความ
โกรธเคืองอิเหนา

1 แหลงเดิม. หนา 511 – 512.
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ความนารักฉลาดพูดและฉลาดวางตัวของอิเหนาทําใหผูอ่ืนคลายความ
โกรธเคืองอิเหนา เม่ือทําความผิดอิเหนาจะเลือกพูดและทําในสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาอิเหนายอมรับผิด โดยไม
แสดงความหยาบคายและกาวราว ความผิดครั้งแรกของอิเหนาคือไปติดพันจินตะหราแลวไมยอมกลับเมือง
อิเหนายอมรับผิดกับประไหมสุหรีกุเรปน ดังนี้

๏ เมื่อน้ัน ระเดนมนตรีเรืองศรี
กมเกลาทูลสนองพระชนนี อันโทษาลูกน้ีผิดนัก
ไดทูลลาวาจะมาเปนหลายหน สองประหมันน้ันกนแตหนวงหนัก
ตางองคอาลัยดวยใจรัก หาญหักหามไวมิใหมา
ตอไดแจงอาการในสารศรี วาชนนีจะคลอดโอรสา
พระจึงอวยใหลูกไคลคลา รีบเดินท้ังทิวาราตรี
จะวาไปก็ในลูกผิดเอง เหมือนไมเกรงเบื้องบาทบทศรี
ถึงประหมันมิใหจรลี แมนมิฟงใชท่ีจะทําไม
ตกแตเกรงผูอ่ืนน้ันยิ่งกวา พระบิตุเรศมารดาเปนใหญ
ลูกไดพลั้งผิดคิดเบาใจ ขอพระองคจงไดเมตตา
แลวทูลถวายของขวัญ สองประหมันประทานขนิษฐา
พระพินิจพิศโฉมวิยะดา เสนหาพางเพียงดวงใจ
พลางดูทํานองสองกษัตริย เห็นคอยคลายเคืองขัดอัชฌาสัย
จึงบังคมลาคลาไคล เสด็จไปท่ีอยูพระภูมี ฯ1

อิเหนาใหเหตุผลวาผูใหญรักและอาลัยอิเหนา จึงกลับเมืองไมได
แตอิเหนาเดินทางทันทีท่ีไดรับสาร อิเหนารับผิดเพียงผูเดียว ซึ่งเปนเพราะอิเหนาเห็นคนอ่ืนสําคัญกวาพอ
แมตน อิเหนาชี้แจงเหตุผลอยางนุมนวลออนหวาน ความออนนอมนุมนวลของอิเหนา ทําใหผูฟงพอใจและ
คลายความโกรธเคือง

อิเหนาทําผิดรายแรงท่ีสุดคือการท้ิงตุนาหงันบุษบา เปนเหตุใหเกิดศึก
กะหมังกุหนิง เม่ือไปชวยรบ อิเหนาอาสาขอรบใหชนะจึงจะเขาเมือง อิเหนารูวาทาวดาหาโกรธตนมาก
จึงวา

๏ เมื่อน้ัน ระเดนมนตรีใจหาญ
ฟงสุหรานากงแจงการ จึงตอบพจมานอนุชา
ซึ่งทานขุนแคนเคืองนัก ก็ประจักษแจงใจไมกังขา
ไมถือโทษโกรธตอบพระผานฟา จะตั้งหนาหักหาญพาลภัย

1 แหลงเดิม. หนา 86.
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เสร็จศึกจะเขาไปอัญชลี จะดาตีก็ตามอัชฌาสัย
เมื่อไดเกินแลวก็จนใจ ตามแตภูวไนยจะปรานี ฯ1

ศึกครั้งนี้เกิดจากอิเหนา ทําใหทาวดาหาและกษัตริยวงศเทวาเดือดรอน
อิเหนาจึงขอรับผิดดวยการออกรบ หากพายแพก็เปนการลงโทษอิเหนา แตอิเหนาม่ันใจวาตนตองชนะ
และจะนําชัยชนะไปไถโทษ ทาวดาหาจะลงโทษอิเหนาเชนไรก็ได เพราะอิเหนายอมรับวาผิดจริง เม่ือเขา
เฝาทาวดาหา อิเหนานั่งนิ่งรับฟงการประชดประชันโดยไมโตแยง

๏ เมื่อน้ัน ระเดนมนตรีเรืองฉาย
ไดฟงเสาวนียอภิปราย ใหระคายระคางหมางใจ
กราบบาทบังคมแลวกมหนา จะสนองพจนาก็หาไม
ในอกรอนรุมดังสมุไฟ หฤทัยไหวหว่ันพันทวี ฯ2

ทาวดาหาและประไหมสุหรีประชดประชันอิเหนาดวยถอยคําท่ีรุนแรง
แมอิเหนาจะไมพอใจหรือตองการแกขอกลาวหามากเพียงใด อิเหนาก็ไดแตนิ่งฟง ทาวดาหาจึงคลายความ
ขุนเคืองเพราะความออนนอมของอิเหนา อิเหนาแสดงใหเห็นวายอมรับผิด โดยไมใชอํานาจหรือกําลัง
ลบลางความผิด แตใชความออนนอมนุมนวล ทําใหผูอ่ืนยกโทษใหอิเหนา แมกระท่ังทาวดาหาซึ่งโกรธ
อิเหนาท่ีสุด เพราะอิเหนาทําใหพระองคตองยกบุษบาใหระตูต่ําศักดิ์ แตความนารักมีเสนหของอิเหนา
กลับทําใหพระองคคลายความโกรธเคือง และเปดโอกาสใหอิเหนาใกลชิดบุษบา

การเปนนักปกครองท่ีดี ไดแก มีเมตตากรุณา ใหอภัยผูท่ียอมรับผิด
และเลี้ยงดูคนใกลชิดดวยความเอาใจใส อิเหนาเปนจอมกษัตริยท่ีออนหวาน คําพูดของอิเหนานุมนวล
นาฟงไมแสดงอํานาจอยางกาวราว เชน แมขณะกําลังกลุมใจเรื่องจินตะหรา อิเหนาก็ยังพูดจากับคน
ใกลชิดอยางนุมนวลนาฟง

๏ เมื่อน้ัน ระเดนมนตรีศรีใส
จึงตอบท้ังสี่พ่ีเลี้ยงไป เมื่อไมเห็นวิตกในอกเลย
อันความทุกขเหลือทุกขครั้งน้ี จะคิดฉันใดดีนะพ่ีเอย
แมมิไดสูสมชมเชย ท่ีไหนเลยนองจะมีชีวา ฯ3

1 แหลงเดิม. หนา 268.
2 แหลงเดิม. หนา 297.
3 แหลงเดิม. หนา 63.
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อิเหนาเปนแมทัพท่ีใหเกียรติคนในปกครอง แมวาคนเหลานั้นจะ
ดอยกวาอิเหนา เห็นไดจากเม่ืออิเหนาจะใหคนเหลานี้ทํางานให  อิเหนาจะพูดจาขอรอง โดยไมสั่งหรือ
แสดงกิริยาไมสุภาพ อิเหนาไมถือวาตนเปนแมทัพหรือกษัตริย อิเหนานับญาติกับคนเหลานั้นได ซึ่งเปนการ
ผูกใจคนเหลานั้น อิเหนายังเปนแมทัพท่ีใหรางวัลทหารคนใกลชิดอยูเสมอ เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ
ดังเชน เม่ือเสนาท้ังสี่ถวายของสูจินตะหรา อิเหนาประทานรางวัลใหดังนี้

๏ เมื่อน้ัน พระโฉมยงวงศอสัญแดหวา
ไดฟงวาทีสี่เสนา แสนโสมนัสสาเปนพนนัก
จึงประทานเสื้อผาเงินทอง สิ่งของสมควรแกยศศักดิ์
เราแทนคณุท่ีทานสามภิักดิ์ จงรักชวยรอนเราครั้งน้ีฯ1

การท่ีอิเหนาประทานรางวัลให ทําใหทหารและคนใกลชิดตั้งใจและ
เต็มใจทํางานใหอิเหนา แสดงใหเห็นวาอิเหนาเห็นความสําคัญของคนเหลานั้น ไมไดละเลยหรือมองขาม
ความดีของคนเหลานั้น บริวารของอิเหนาจึงจงรักภักดีตออิเหนา

2.3.1.2 ตัวละครเอก : บุษบา
บุษบาเปนนางเอกในวรรณคดีไทยท่ีผูอานชื่นชอบเปนตัวละครท่ีทําใหบทละครในเรื่อง

อิเหนามีรส ยั่วยุความรูสึก และทําใหผูอานเกิดอารมณสะเทือนใจตลอดท้ังเรื่อง2 การสรางตัวละครเอกคือ
บุษบามี 2 ลักษณะ ไดแก ลักษณะพิเศษของบุษบา และลักษณะนิสัยของบุษบา

ลักษณะพิเศษของบุษบา
บุษบาเปนตัวนางท่ีโดดเดนท่ีสดุในเรื่อง มีลักษณะพิเศษท่ีทําใหผูอานประทับใจ

ไดแก การเปนวงศเทวา นิมิตแรกเกิด ความงามเลิศ และการสรางใหบุษบาไดแสดงบทบาทหลากหลาย
การเปนวงศเทวา บุษบาเปนพระราชธิดาคนโตของทาวดาหาและประไหมสุหรี

ดาหา ดาหาเปนเมืองซึ่งยิ่งใหญรองจากเมืองกุเรปน ยศศักดิ์ของบุษบาจึงสูงสงยิ่ง ดังนั้นทาวกุเรปน
จึงขอตุนาหงันบุษบาใหอิเหนาตามจารีตประเพณี

๏ เมื่อน้ัน พระทรงภพกุเรปนนาถา
แจงวาองคพระอนุชา มีราชธิดาลาวัณย
พระเรงช่ืนชมโสมนัส จึงใหจัดสิ่งของไปทําขวัญ
กับเครื่องบรรณาการนอกน้ัน เปนของตุนาหงันกัลยา
ขอระเดนบษุบาโฉมยง ใหองคอิเหนาโอรสา
ตามจารีตบุราณสืบมา หวังมิใหวงศาอ่ืนปน

1 แหลงเดิม. หนา 149.
2 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ. (2539). แวนวรรณกรรม. หนา 115.
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ครั้นเสยีศักดิส์ุริยวงศเทเวศร ก็เกิดเหตุอันตรายหลายหน
ไพรฟาประชากรรอนรน จลาจลตางตางท้ังธานี
ฝายพระอนุชากาหลัง อีกท้ังสิงหัดสาหรี
ตางแตงบรรณการมากมี ไปทําขวัญบุตรีพระพ่ียา ฯ1

บุษบาจะเปนประไหมสุหรีของอิเหนาตอไป ซึ่งเปนไปตามจารีตประเพณีของ
วงศเทวา แตอิเหนากลับไมไยดีคูตุนาหงันเพราะไปหลงใหลจินตะหราซึ่งต่ําศักดิ์ ทําใหบุษบาและวงศ
ตระกูลอับอาย เสื่อมเสียเกียรติ เปนความอัปยศอดสูยิ่งนัก

นิมิตแรกเกิด แรกเริ่มท่ีบุษบาจะเกิดมีเหตุอัศจรรยเปนเครื่องพิสูจนความงาม
ของบุษบา คือดอกไมบานและมีกลิ่นหอมตลอดเวลา ดนตรีบรรเลง เม่ือบุษบาเกิดสิ่งอัศจรรยตางๆหายไป
เหลือเพียงกลิ่นหอม บุษบาจึงไดชื่อตามเหตุอัศจรรยนั้น

๏ เมื่อน้ัน องคประไหมสุหรีดาหา
อยูเย็นเปนสขุทุกทิวา นานมาโฉมยงทรงครรภ
เมื่อจะประสตูิพระดนัย เวลาประจุสมัยไกขัน
บังเกิดมหัศอัศจรรย กลิ่นสุคันธรสรวยริน
ดอกไมทุกพรรณก็บันดาล เบิกบานเกสรขจรกลิ่น
ภุมเรศรอนรองโบยบิน ประสานเสยีงเพียงพิณพาทยฆอง
ดนตรีแตรสังขก็ดงัเอง อัศจรรยบรรเลงกึกกอง
ครั้นอรณุรุงรางสรางแสงทอง ดังแสงรุงเรืองรองอรามไป
สุรศรีดังสีธรรมชาติ เลื่อมพรายโอภาสผองใส
จึงประสตูิธิดายาใจ งามวิไลล้ําเลิศเพรศิพราย
อันอัศจรรยท่ีบันดาล ก็อันตรธานสญูหาย
ยังแตกลิ่นหอมรวยชวยชาย จึงถวายพระนามตามเหตุน้ัน
ช่ือระเดนบุษบาหน่ึงหรัด ลออเอ่ียมเทียมทัดนางสวรรค
ท้ังในธรณีไมมีทัน ผิวพรรณผดุผองดังทองทา
อันองคมะเดหวีมีศักดิ์ ถนอมอุมฟูมฟกรักษา
ท้ังสามมเหสีโสภา รักราชธิดาดังดวงใจ ฯ2

การใหรายละเอียดการเกิดของบุษบามากเชนนี้ แสดงใหเห็นความสําคัญของ
บุษบาวาเทียบเทาอิเหนา แสดงความเหมาะสมคูควรกันของพระนาง ผูแตงเริ่มใหรายละเอียดในความ

1 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย. (2546). บทละครเรื่องอิเหนา. หนา 20 – 21.
2 แหลงเดิม. หนา 19 – 20.
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งามของบุษบาวางามเทียมเทานางสวรรค และงามท่ีสุดในแผนดิน โดยไมไดพรรณนาวางามอยางไร
แตใชคํากลอนสั้นๆเพียงวา “ลออเอ่ียมเทียมทัดนางสวรรค ท้ังในธรณีไมมีทัน”

ความงามเลิศ บุษบาเปนหญิงท่ีงามท่ีสุดในเรื่อง โดยมีวิธีการสรางลําดับความ
นาสนใจในตัวบุษบา เริ่มจากระยะไกลจนกระท่ังใกลเขามาเรื่อยๆ จนความงามนั้นมาหยุดอยูตรงหนา
บุษบางามมากจนกระท่ังผูพบครั้งแรกตกตะลึง และถึงกับสิ้นสติ ผูแตงกลาวถึงความงามของบุษบาครั้ง
แรกเม่ือนางเกิด หลังจากนั้นจึงทราบความงามของบุษบาจากคําเลาลือของตัวละครอ่ืน คือเม่ืออิเหนาตัด
ขาดบุษบา ขาวความงามเลื่องลือไปไกล จรกาเปนชายคนแรกท่ีใหชางเขียนไปวาดรูป เม่ือชางเขียนพบ
บุษบาขณะยังโศกเศราและ “ไมปรัดผัดพักตร” ชางเขียนถึงตะลึง วาดรูปนางไมได

๏ บดัน้ัน นายชางฉลาดเลขา
ครั้นเห็นระเดนบุษบา ดั่งนางในช้ันฟาสุราลัย
ใหตะลึงลมืตัวมัวแตดู จะวาดรูปโฉมตรูก็หาไม
จนนางยุรยาตรคลาดคลอยไป ก็โกรธใจตัวเองใชพอดี ฯ1

ชางเขียนยอมตองเคยพบหญิงงามมากแลว แสดงวาบุษบางามยิ่งกวาหญิงใด
เพราะชางเขียนตะลึง วาดรูปนางไมได นับเปนวิธีแสดงวาบุษบายิ่งนัก โดยไมตองพรรณนาแตอยางใด
ผูพบบุษบาครั้งแรกลวนตะลึงและมีปฏิกิริยาตางกันไป จรกาและวิหยาสะกําดูรูปบุษบาครั้งแรก
ตางตกตะลงึและสิ้นสติ วิหยาสะกําไดรูปบุษบาท่ีแตงองคทรงเครื่องแลว ความปนปวนและตะลึงในความ
งามของบุษบา ทําใหวิหยาสะกําสลบทันที

กลวิธีการสรางความนาพิศวงในความงามของบุษบา นับเปนการสรางลําดับ
ความนาสนใจและนาติดตามของเรื่อง ตั้งแตจากระยะไกลจนกระท่ังใกลตัวเขามาจบพบความงามของ
บุษบาตรงหนา เริ่มจากอิเหนาตัดขาดบุษบาเพราะคิดวาจินตะหรางามท่ีสุดบุษบาไมมีทางเทียบได แสดง
ใหเห็นวาอิเหนาไมสนใจบุษบาเลย เม่ือเกิดศึกกะหมังกุหนิงชิงบุษบา อิเหนาก็คิดเพียงวาบุษบาก็คงงามอยู
บาง ไมเชนนั้นระตูสองเมืองคงไมรบชิงนาง ตอนนี้แสดงวาอิเหนาก็คงสนใจบุษบาบาง จนกระท่ังเม่ือพบ
สียะตรานองชายบุษบา อิเหนาพิศวงวาสียะตราซึ่งเปนชายยังงามเพียงนี้ แลวบุษบาซึ่งเปนหญิงจะงาม
สักเพียงใด ในท่ีสุดเม่ือสังคามาระตาพร่ําถึงความงามของบุษบา อิเหนาก็ไมสนใจดู ท้ังๆท่ีบุษบาอยูใกล
อิเหนา กระท่ังตองดูบุษบาอยางฝนใจ ผูหญิงท่ีอิเหนาคิดวา “จะงามสัก เพียงไหน” กลายเปน
หญิงท่ี “งามจริงยิ่งเทพนิมิต” ความตกตะลึงในความงามของบุษบาและความเสียดายบุษบาทวมทน
จนกระท่ังอิเหนาแสดงความผิดปกติออกมา

โดยท่ัวไปหากจะพรรณนาความงามของตัวนาง มักพรรณนาวางามอยางไรโดย
พิจารณาไปทีละสวน เม่ือไดพบนางนั้นอยูตรงหนา หรืออาจไดยินกิตติศัพทความงามของนางแลวสนใจ

1 แหลงเดิม. หนา 191.
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อยากไดเปนคูครอง แตอิเหนาไมไดสนใจบุษบาเลยแมจะไดยินวานางงามมาก หรือแมกระท่ังเม่ือ
สังคามาระตาท่ีนั่งอยูขางๆสะกิดเตือน วิธีการพรรณนาความงามของนางก็ตางจากตัวนางตัวอ่ืนในเรื่อง
คือพรรณนาวานางงามมากจนผูพบครั้งแรกสิ้นสติเพราะความงามของนาง วิธีนี้แสดงใหเห็นวาบุษบางาม
ยิ่งกวาคําพรรณนาใดๆ และความงามนี้เองท่ีทําใหเกิดเหตุวุนวายและทําใหการดําเนินเรื่องซับซอนยิ่งข้ึน
การเนนความงดงามเปนเลิศของบุษบาจึงเปนสวนท่ีสัมพันธกับโครงเรื่อง ทําใหผูอานเกิดความพิศวง
อัศจรรยใจ

การสรางใหบุษบาไดแสดงบทบาทหลากหลาย ลักษณะพิเศษประการนี้ตางจาก
ตัวนางในวรรณคดีไทยเรื่องอ่ืน บุษบาไดเปนท้ังหญิง เปนท้ังชายเม่ือตองปลอมเปนอุณากรรณ และกลับ
เปนหญิงอีกครั้งเม่ือเปนแอหนังติหลาอรสา

เม่ือเปนหญิงคือเปนบุษบา บุษบาไดแสดงอารมณและความรูสึกของหญิงสาว
อยางเต็มท่ี คือเจ็บแคนเม่ือถูกถอนหม้ัน ไวเชิงอยางสตรีมียศศักดิ์ ไมยินยอมเปนของอิเหนางายๆ
เม่ืออิเหนาถูกตองตัวนางและขอเปลี่ยนเครื่องทรงกับตัวนาง บุษบาแคนใจมากแตตองยินยอมเพราะไมมี
ทางเลี่ยง ความกลุมใจและแคนใจมีมาก บุษบาเศราโศกเสียใจกับสภาพของตัวเอง ความรุมรอนใจนั้นมี
ตลอดเวลา แตบุษบาไมไดคร่ําครวญใหใครตองรับรู เพียงเก็บไวในใจเทานั้น ความแคนของบุษบาเพ่ิมข้ึน
เม่ืออิเหนากระทําการอยางไมเกรงใคร ถึงตอนนี้นางยังไมแสดงทาทีพึงใจอิเหนาตอเม่ือเปนอิเหนาแลว
บุษบาก็กลายเปนหญิงท่ีซื่อสัตยและจงรักภักดีตอสามี

องคปะตาระกาหลาบันดาลใหลมหอบบุษบาพรากจากอิเหนา และใหเปนชาย
ในรางอุณากรรณ อุณากรรณไดแสดงบทบาทนั้นอยางเต็มท่ี ท้ังเก้ียวผูหญิงและทําศึกสงคราม
อุณากรรณทําหนาท่ีการเปนเจาชายทุกประการ เริ่มจากลาระตูประมอตันไปเดินปาหาคูครอง ระหวาง
ทางระตูเมืองอ่ืนเขามาขอผูกไมตรี โดยมอบราชโอรสและราชธิดาให ถึงตอนนี้บุษบาในรางอุณากรรณ
ตองเรียกระเดนกุสุมาเขามาหา และพูดจาโอโลมนาง กระทําตนเปนชายพึงใจหญิงเพ่ือไมใหใครสงสัย

การทําสงครามกับระตูจะมาหรา เปนการใหโอกาสบุษบาในรางอุณากรรณได
แสดงความกลาหาญท่ีออกรบ ซึ่งตัวนางนอยตัวนักจะไดทําหนาท่ีนี้ ท้ังยังแสดงใหเห็นความกลาหาญ
เด็ดเดี่ยว ท่ีไมมีหญิงใดในบทพระราชนิพนธเรื่องอิเหนามีโอกาสไดทํา การทําสงครามครั้งนี้ทําใหอิเหนา
ชื่นชมความสามารถของบุษบา เม่ือตองรบบุษบาทําหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี ท้ังท่ีหวาดกลัวเพราะเปน
หญิงท่ีไมเคยแมแตจะจับตองอาวุธ องคปะตาระกาหลาจึงลงมาชวยบุษบาโดยท่ีบุษบาในรางอุณากรรณก็
ตองแสดงความสามารถของตนดวย หาใชเปนเพราะอิทธิฤทธิ์เทวดาเพียงอยางเดียว

การสรางบุษบาใหเปนนางเอกท่ีไดแสดงบทบาทความเปนชายไดอยางเต็มท่ี ไม
วาจะเปนการมีบทเขาพระเขานาง และการทําสงคราม นับเปนวิธีสรางใหบุษบาเปนตัวละครหญิงท่ีมี
บทบาทหลากหลาย ไดแสดงความคิดความรูสึกเม่ือตองเผชิญเหตุการณท่ีไมคาดคิด การสรางใหบุษบาตอง
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อยูในรางอุณากรรณ ยังเปนการเพ่ิมบทบาทใหบุษบาโดดเดนข้ึน ความโดดเดนและหลากหลายนี้เองท่ีทํา
ใหผูอานบทพระราชนิพนธเรื่องอิเหนา ประทับใจและชื่นชมบุษบา

เม่ือตองบวชเปนชีหนีปนหยี บุษบาในบทบาทแอหนังติหลาอรสาไดบําเพ็ญ
เพียรจนสามารถทํานายเหตุการณในอนาคตได เปนเหตุใหไดกลับมาพบอิเหนาอีกครั้ง การสรางใหบุษบา
ไดแสดงบทบาทของการเปนแอหนังอยางเต็มท่ีทําใหบุษบาเปนตัวนางท่ีนาชื่นชม คือมีความมุงม่ันและ
ตั้งใจทําหนาท่ีของตนเต็มท่ี หากเพียงใหบุษบาตองเปนแอหนังแลวอิเหนามารับกลับโดยยังไมไดกลาวถึง
ความสามารถของแอหนังนางนี้ บุษบาก็ไมไดแสดงบทบาทท่ีตางจากตัวนางในเรื่อง และไมรูอารมณ
ความรูสึกของบุษบาเม่ือตองเปนแอหนังแลวกลัววาประสันตาจะรูความจริง

ลักษณะนิสัยของบุษบา
แสดงความเปนหญิงท่ีมีพัฒนาการทางอารมณอยางสมเหตุผล ทําใหพฤติกรรม

ท่ีแสดงออกมาเหมาะควร ลักษณะนิสัยของบุษบาทําใหผูอานชื่นชม เขาใจและเห็นใจตัวละครนี้ ไดแก
การรักศักดิ์เหนือสิ่งใด  มีจิตใจออนไหว  และการเปนคนเจาอารมณ

การรักศักดิ์ เหนือสิ่งใด ในขณะท่ีอิเหนาใหความสําคัญกับความรักเหนือ
สิ่งใดโดยไมคํานึงถึงยศศักดิ์ บุษบากลับใหความสําคัญกับยศศักดิ์ยิ่งกวาชีวิต บุษบาเปนลูกท่ีดีของแม
เม่ือตองตุนาหงันอิเหนาตามราชประเพณี นางไมเคยขัดขืนหรือแสดงทาทีไมพอใจ เม่ืออิเหนาท้ิงตุนาหงัน
บุษบายังคงสงวนทาที และไวตัวเพราะเปนวงศเทวาสูงสง จึงไมรองไหคร่ําครวญ ความโศกเศราเสียใจของ
บุษบาแสดงออกดวยพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป ไดแกไมเท่ียวชมอุทยานเหมือนเคย และไมสนุกสนานราเริง
เหมือนกอน

การท่ีอิเหนาตัดรอนบุษบา ทําใหตองเสื่อมเสียเกียรติยศของตนเองและวงศ
ตระกูล บุษบาจงึโกรธแคนอิเหนามาก จนกระท่ังกลาขัดรับสั่งทาวดาหา ไมยอมไปไหวอิเหนาจนตองบังคับ
เม่ือเลี่ยงไมได บุษบาทําอยางฝนใจยิ่ง

๏ เมื่อน้ัน ระเดนบุษบาดวงสมร
ฟงพระมารดาวาวอน ใหกลัดกลุมรุมรอนฤทัย
ยิ่งคิดความหลังคั่งแคนนัก นงลักษณมิใครจะไหวได
จําเปนดวยกลัวก็จนใจ จําไหวนิดหน่ึงพอเปนทีฯ1

1 แหลงเดิม. หนา 302.
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หลังจากนั้นเปนหนาท่ีของอิเหนาท่ีตองหาทางใกลชิดบุษบา เพราะบุษบาไมได
แสดงกิริยาพึงใจอิเหนา ขณะเดียวกันบุษบาก็ไมไดแสดงความรูสึกของตนท่ีมีตอจรกา บุษบายังคงวางตน
เปนกุลสตรีท่ีสงวนทาที อิเหนาจึงใหสียะตราเปนสื่อหาทางใกลชิดบุษบา บุษบารูวาอิเหนาสนใจตนแต
บุษบายังคงแคนเคืองอิเหนาและแสดงใหอิเหนารับรูโดยการฝนรับสั่งไมยอมรอยมาลัยใหอิเหนา
ความเสียใจทําใหบุษบาตรอมใจ ทาวดาหาสังเกตเห็นและใหไปไหวพระดาบสใหรดน้ํามนตใหบุษบา
ระหวางทางพบอิเหนา กิริยาทาทีท่ีมีตออิเหนาเริ่มเปลี่ยนไป คือไมไดแคนเคืองอิเหนาแตแสดงจริตกิริยา
หญิง ดวยเหตุท่ีอิเหนาไดถูกตองตัวนางแลว

๏ เมื่อน้ัน บุษบาเยาวยอดเสนหา
ดําเนินเดินเคียงเมียงมา นัยนาหลบเนตรภูวไนย
นางสะบิ้งสะบดัดวยขัดเคือง ชายชําเลืองหางตาแลวคอนให
ขวยเขินสะเทินหฤทัย จําเปนจําใจจรจรลัฯ1

เม่ืออิเหนาปลอมเปนจรกาไปรับนางถึงท่ีบรรทม บุษบาโกรธมากจนตองรองไห
ดวยความแคนใจ ดังนี้

๏ เมื่อน้ัน ระเดนบุษบานารีศรีใส
ไมแจงเหตุผลกลใด ตกใจตะลึงท้ังอินทรีย
กันแสงพลางตรสัดวยขัดแคน บังอาจมาถึงแทนบรรทมศรี
จะพาเราไปไหนดังน้ี จึงทําทีทะนงอหังการ
แมไฟไหมมาถึงวังใน จะสูมวยบรรลัยเสียดีกวา
เราไมเสียดายชีวา วางเสียอยาพาบทจร ฯ2

บุษบาโกรธจรกาจนตองรองไหดวยความแคนใจ จรกาเปนเพียงระตูต่ําศักดิ์
แมจะเปนคูครองของนางแตยังไมไดอภิเษก การทําเชนนี้จึงเปนการหม่ินเกียรติบุษบามาก ความรักศักดิ์
ของนางจึงปรากฏอยางเดนชัด และยอมตายเสียดีกวา

ความรักศักดิ์ของบุษบาปรากฏอยางเดนชัดเม่ืออยูในรางอุณากรรณ ปนหยี
สงสารถึงนางสะการะหนึ่งหรัด บุษบาตําหนินางดังนี้

1 แหลงเดิม. หนา 368.
2 แหลงเดิม. หนา 428.
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คลี่ออกอานดูรูประจักษ รสรักผูกพันกันหนักหนา
นอยจิตคิดแคนพระธิดา จะมาปนศักดิ์ดวยโจรไพร
ท้ังคูตุนาหงันน้ันก็มี หรือมาเปนเชนน้ีก็เปนได
เสียแรงเปนวงศาสุราลยั ไมรักศักดิ์จะใหเขานินทา
แลวคิดแคนขัดใจปนหยี ไมเจยีมตัวกลัวศรีปตหรา
แมนพระองคทรงทราบกิจจา จะพลอยพาเราน้ีใหช่ัวไป
คนอะไรท่ีไหนทะนงศักดิ์ อหังการเกินพักตรมักใหญ
คิดพลางวางสารน้ันลงไว แลวกลับไปดาหาปาตี ฯ1

บุษบาแสดงความจริงใจดวยการตําหนิฝายหญิงกอน นางสะการะหนึ่งหรัดเปน
ถึงวงศเทวาและมีคูตุนาหงันแลว แตกลับมีใจใหปนหยีซึ่งเปนเพียงโจรปา ไมรักศักดิ์ของตน ความคิดของ
บุษบาแสดงใหเห็นวาบุษบาเปนคนรักศักดิ์ ไมนิยมหญิงท่ีทําผิด ตัวนางตองเปนคูครองจรกาเพราะขัด
รับสั่งพระราชบิดาไมได แมจะไมนิยมชมชอบแตไมสามารถขัดขืน สวนปนหยีนั้นบุษบาตําหนิวาไมเจียมตัว
ความตอนนี้ยังเนนแกนเรื่องสําคัญคือการยึดถือเรื่องยศศักดิ์ บุคคลนอกวงศเทวัญท่ีตองการคูครองเปน
วงศเทวาจึงเปนพวกท่ี “ไมเจียมตัว” และ “อหังการเกินพักตรมักใหญ” ยิ่งนัก

การเปนวงศเทวานับเปนการสรางเงื่อนไขสําคัญใหตัวละคร ทําใหตางจาก
ตัวละครอ่ืน บุษบาจึงถือวายศศักดิ์ของตนมีคายิ่งกวาสิ่งใด เม่ือเปนหญิงแรกรุนบุษบารักนวลสงวนตัวไม
สนใจเรื่องบุรุษเพศอยางเปดเผย แมจะชื่นชมพอใจอิเหนา นางก็ไมแสดงความรูสึกของตนอยางโจงแจง
บุษบาสงวนทาทีและไมยอมอิเหนาอยางงายดาย ซึ่งเปนการเพ่ิมคุณคาใหกับตนเอง เม่ือเปนของอิเหนา
แลวตองพรากจากกัน บุษบาซื่อสัตยและจงรักภักดีตออิเหนา บุษบายอมตายเพ่ือไมตองเปนของปนหยี
ความรักศักดิ์ของบุษบาจึงทําใหผูอานชื่นชมประทับใจตัวละครนี้

มีจิตใจออนไหว หวาดระแวงตามวิสัยหญิง ลักษณะนิสัยนี้ปรากฏอยางเดนชัด
เม่ือตองพรากจากอิเหนา บุษบาตองปลอมเปนชายในรางอุณากรรณ ท้ังหวาดกลัวและเศราเสียใจ การ
ตองเดินปากับนางพ่ีเลี้ยงสองคนโดยไมมีแมรองเทาจะใส ทําใหผูอานสงสารบุษบามาก

วาแลวก็พากันคลาไคล ดําเนินในแนวปาพนาศรี
บุหลันทรงกลดหมดราคี เหมือนจะชวนใหลลีาไป
ลมหวนอวลกลิ่นบุหงา หอมตลบอบมาในปาใหญ
เหมือนเมื่ออยูในถํ้าอําไพ รวยรื่นช่ืนใจดวยมาลา
คิดพลางนางทรงกันแสงร่ํา ชะรอยกรรมทําไวเปนหนักหนา
เดิมพลดักําจัดจากพารา มาอยูคูหาคอยคลายใจ

1 แหลงเดิม. หนา 631.
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มิสามาซ้ําใหจําจาก พลัดพรากจากถํ้าทองผองใส
อกเอยไมเคยเดินไพร เคยสําราญแตในพระบรุี
ครั้งน้ีตกไรไดยาก ลําบากชอกชํ้าบทศรี
แตเกือกจะรองก็ไมมี จะเหยยีบยางจรลีกลใด
จําจิตจึงจําลีลา เจ็บบาทานักก็รองไห
ยางยองจองจูงกันคลาไคล มรคาจะไปก็ไมมี
ไดยินสําเนียงเสียงปกษา รองชมจันทราอยูอ่ึงมี่
เหมือนจะถามขาวมาดวยปรานี มารศรไีดฟงวังเวงใจ ฯ1

สิ่ ง ท่ีบุษบาแคลงใจตลอดเวลา คือ อิ เหนาอาจกลับ ไปหาจินตะหรา
เพราะแรกเริ่มอิเหนาเปนฝายทอดท้ิงนาง และตองพรากจากจินตะหราท้ังท่ียังรักกันอยู แมบุษบาจะม่ันใจ
วาอิเหนารักนางแตวิสัยหญิงยอมกังวลและหวาดระแวงวาจะถูกทอดท้ิง โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเคยรูรสนั้น
มาแลว ความหวาดหวั่นของบุษบาแสดงผานความคิดคํานึงของนางหลายครั้ง แมจะม่ันใจวาอิเหนาตอง
ตามมาดวยความรัก แตก็เกิดความหวั่นไหววาอิเหนาอาจกลับไปหาจินตะหรา จิตใจท่ีออนไหวและ
หวาดระแวงตามวิสัยหญิง ทําใหบุษบารองไหคร่ําครวญความหวาดกลัวของนางนับวาเปนไปอยางมีเหตุผล

ความคิดท่ีวาอิเหนาอาจกลับไปหาจินตะหรา ทําใหบุษบาไมเชื่อวาปนหยีคือ
อิเหนาปลอมตัวมา แมนางพ่ีเลี้ยงท้ังสองจะทูลวาปนหยีคืออิเหนา เม่ือปนหยีชิงกริชไปได บุษบาเสียใจ
มากและคิดวาคงหนีปนหยีไมพน บุษบายอมตายดีกวาจะตองเปนของปนหยี แมพ่ีเลี้ยงทูลวาปนหยีคือ
อิเหนาติดตามมา บุษบาไมเชื่อ เพราะคิดวาอิเหนาคงกลับไปอยูกับจินตะหราแลว อิเหนาคงไมยอมลําบาก
ออกติดตามนาง

การมีจิตใจออนไหวและหวาดระแวงตามวิสัยหญิง ทําใหบุษบาเปนตัวละครท่ีมี
ชีวิตจิตใจ อารมณความรูสึกของนางเปนไปอยางสมเหตุผล เพราะอิเหนาไมเห็นคุณคาของนาง จึงท้ิง
ตุนาหงันนาง ความจริงขอนี้ทําใหบุษบาหวาดระแวงอยูตลอดเวลา เปนเหตุผลท่ีดีวาทําไมนางจึงไมเชื่อวา
อิเหนาจะติดตามมาดวยความรัก ลักษณะเชนนี้ทําใหผูอานเขาใจและเหน็ใจบุษบา

การเปนคนเจาคารม ลักษณะนิสัยนี้ทําใหบุษบาเปนนางเอกท่ีผูอานประทับใจ
เพราะรับรูสภาพอารมณของบุษบาไดชัดเจนข้ึน บุษบาเปนตัวละครท่ีมีคารมคมคาย สามารถโตตอบอยาง
ฉลาดเฉลียว กลาวไดวาการเปนคนเจาคารม เปนลักษณะสําคัญท่ีทําใหผูอานเขาใจบุษบาไดดยีิ่งข้ึน

การเปนคนเจาคารมจึงเปนวิธีสรางอารมณสะเทือนใจไดดีวิธีหนึ่ง ท้ังยังเปนการ
แสดงฝมือการประพันธของผูแตง บุษบาเปนตัวนางท่ีมีคําคม มีโวหารคมคาย คุณสมบัติขอนี้แสดงออก
อยางเดนชัดเม่ือบุษบาเจรจาโตตอบกับผู อ่ืน บุษบาสามารถใชถอยคําแกปญหาไดทุกสถานการณ

1 แหลงเดิม. หนา 474.
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ตัวอยางเชนเม่ืออิเหนาลักนางไปไวท่ีถํ้าทอง บุษบาสามารถใชคารมท่ีฉลาดหลักแหลมและรูเทาทันอิเหนา
ทําใหอิเหนาตองแกลงปลอยนางไวท่ีถํ้าทองตามลําพังเพ่ือสรางความหวาดกลัวใหกับบุษบา บทเจรจา
ตอนนี้แสดงใหลักษณะการเปนคนเจาคารมของบุษบาอยางเดนชัด และสามารถทําใหอิเหนาผูเกงกลา
สามารถตองหาอุบายอ่ืนเพ่ือทําใหบุษบาใจออน ถอยคําของบุษบามีดังนี้

๏ อกเอยนานอยใจนัก ช่ัวชาอัปลักษณบัดสี
ชางกระไรไมมคีวามดี เสียทีท่ีกําเนิดเกิดมา
ทําใหเคืองเบื้องบาทบิตุรงค เหมือนมิใชเช้ือวงศอสัญหยา
แมมวยมดุสุดสิ้นชีวา จะดีกวาท่ีไดอัประมาณ
ท้ังเจ็บท้ังอายท้ังขายหนา อยูช่ัวกัลปาวสาสาน
ดังชาติกะละหนาสาธารณ ผิดพงศวงศวานท้ังปวงไป
เขาจะคอนนินทาทุกแหงหน จะอยูดูหนาคนกระไรได
วาพลางนางชักชายสไบ ผิดพักตรร่ําไรโศกี ฯ1

บุษบาโทษตนเองวาไมมีคุณสมบัติของผูหญิงท่ีดี ทําใหพระบิดาพระมารดา
อับอายขายหนา นาจะตายไปดีกวาท่ีตองทําใหวงศตระกูลและตัวเองอับอายขายหนา ความรูสึกท่ีวา
“ท้ังเจ็บท้ังอายท้ังขายหนา” จึงเปนความรูสึกท่ีรุนแรงยิ่งนัก เพราะเปนการเนนย้ําใหเห็นความในใจ
ท้ังหมด และเปนความรูสึกท่ีจะคงอยูตลอดไป “อยูชั่วกัลปาวสาสาน” ความอับอายนี้จะทําใหคนท่ัวไป
นินทา ทําใหตัวนางและวงศตระกูลไมอาจสูหนาใครได สิ่งท่ีบุษบากลาวท้ังหมด เปนการกลาวโทษตนเอง
ถึงผลท่ีเกิดจากการท่ีอิเหนาทอดท้ิง  โดยไมกลาวถึงตนเหตุคืออิเหนา ความตอนนี้จึงเปนการกลาว
ประชดประชันโทษตัวเอง ซึ่งแทจริงก็คือกลาวโทษอิเหนา

บทสนทนาตอไปนี้แสดงการกระทําของอิเหนาท้ังหมดไดอยางดียิ่ง ดังนี้

ลิ้นเอยลิ้นลม เพราะพริ้งกลิ้งกลมดังจักรผัน
ในสารศรมีีมาเปนสําคญั วาไมเลี้ยงขาน้ันแนนอน
ซึ่งวาไมเลี้ยงจินตะหรา จงรําลึกตรึกตราดูกอน
อยากลาวแกลงกลับกลอกยอกยอน อักษรมีมั่นอยูเปนตรา
ก็ยอมรูอยูท่ัววาช่ัวชาติ เจาสลัดตดัขาดไมปรารถนา
จึงเริศรางหางกันแตน้ันมา พระบิดาอาดูรฟูนไฟ
ไพรฟาประชากรก็รอนรน ไดเคืองแคนทุกขทนหมนไหม
แตเพียงน้ันแลวมิหนําใจ ยังมาซ้ําทําใหอัประมาณ

1 แหลงเดิม. หนา 432.
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กระน้ีหรือแบกหนามาวารัก ปลอมปลนฉกลักหักหาญ
น่ีเน้ือแกลงชิงชังจังฑาล ใหเดือดรอนรําคาญท้ังธานี ฯ1

บุษบายอนความถึงเหตุการณครั้งท่ีอิเหนาสงสารมาตัดรอน นางเตือนอิเหนาวา
“อยากลาวแกลงกลับกลอกยอกยอน” เพราะหลักฐานคือ “อักษรมีม่ันอยูเปนตรา” การท่ีอิเหนาพูดผิดให
กลายเปนถูก บุษบารูเทาทัน ถอยคําท่ีใชจึงนับวารุนแรงและเนนวา “ก็ยอมรูอยูท่ัววาชั่วชาติ เจาสลัด
ตัดขาดไมปรารถนา” เปนการตําหนิตนเองอยางรุนแรง ซึ่งมีน้ําเสียงตําหนิอิเหนานั่นเอง เพราะอิเหนา
ตัดรอนนางโดยท่ีนางไมมีความคิด อิเหนายังทําสิ่งรายแรงท่ีสุดคือ “ปลอมปลนฉกลักหักหาญ” ไดแก
“ปลอม” แอบอางชื่อจรกาปลอมเขาไปถึงท่ีบรรทมของบุษบา “ปลน” ใหทหารทําเปนชาวกะหมังกุหนิง
มาปลนเมืองดาหา ใชกําลังลอบแยงชิงนางโดยไมรูตัว “ฉก” ชิงตัวนางมาโดยเร็ว “ลัก” คือลอบทําในสิ่งท่ี
ตนไมมีสิทธิ์ และ “หักหาญ” คืออิเหนาชิงตัวนางมาดวยถือวาตนมีอํานาจเพราะตองการนางโดยไม
คํานึงถึงสิ่งใด ท้ังหมดนี้จึงแสดงการกระทําของอิเหนาท้ังหมดไดดียิ่ง เปนการตําหนิและดาวาอิเหนาอยาง
รุนแรงท่ีสุด แสดงใหเห็นวาบุษบาโกรธแคนอิเหนาตลอดเวลา ความจริงท้ังหมดนี้อิเหนาปฏิเสธไมได แกตัว
ไมได ทาทีของบุษบาทําใหอิเหนาตองเปลี่ยนทาทีของตน ดวยการทําทีท้ิงนางไว เพ่ือใหนางหวาดกลัว

เม่ือปลอมเปนอุณากรรณ ลักษณะการเปนคนเจาคารมยังคงปรากฏอยาง
เดนชัด แสดงความฉลาดเฉลียวของบุษบา ตัวอยางเชน ตอนนางสะการะหนึ่งหรัดรอยบุหงาใหปนหยีและ
อุณากรรณ อุณากรรณรูเรื่องดีจึงแสดงทาทีใหปนหยีรู ปนหยีปฏิเสธและวาตนไมบังอาจ “อาจเอ้ือมเอา
ดอกฟา” ซึ่งหมายถึงไมกลาคิดรักใครสะการะหนึ่งหรัด อุณากรรณกลาวแกวา

๏ เมื่อน้ัน อุณากรรณยิม้แลวแถลงไข
ถาดอกฟานอมก่ิงลงมาไซร จะถึงมือหรือไมใหวามา
น่ีหรือรักใครไวใจกัน ยังมิทันไรหมางระคางขา
อยาพักเอ้ือนอําทํามารยา นองแจงกิจจาอยูเต็มใจ
แลววาพ่ีเปนไรไมไปเฝา ทุกขโศกโรคเราหรือไฉน
หรือธุระกังวลกลใด ดูทีเหมือนจะไขในอุรา ฯ2

การเปรียบนางสะการะหนึ่งหรัดเปนดอกฟาแสดงความสูงศักดิ์ของนาง ซึ่งเปน
พระราชธิดาของกษัตริยวงศเทวา คูครองของนางจึงตองเปนวงศเทวาดวยกันเทานั้น ปนหยีเปนเพียง
โจรปาซึ่งต่ําศักดิ์ยิ่ง จึงเปนไปไมไดท่ีจะไดครองคูกัน คําแกของอิเหนาจึงสมเหตุผล แตอุณากรรณแยงได
นาฟง เปนคําคมท่ีแสดงทาทีของนางสะการะหนึ่งหรัดท่ีมีตอปนหยีไดดียิ่ง เพราะหากนางยินยอมแลว
ความรักนี้จึงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนได อุณากรรณรูความจริงขอนี้ดี จึงตั้งคําถามกับปนหยีวา “ถาดอกฟาโนมก่ิง

1 แหลงเดิม. หนา 434.
2 แหลงเดิม. หนา 636.
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ลงมาไซร จะถึงมือหรือไมใหวามา” แสดงใหเห็นความม่ันใจในความคิดของอุณากรรณ ทําใหเห็นลักษณะ
นิสัยของบุษบาวาชางสังเกตโดยผูแตงไมตองบอกตรง ๆ

2.1.3.1.3 ตัวละครรอง : จินตะหรา
จินตะหราเปนตัวละครรองท่ีมีความสําคัญ เพราะทําใหอิเหนาถอนหม้ันบุษบา

ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณในเรื่องท้ังหมด ผูอานรูจักจินตะหราตั้งแตเริ่มเปดเรื่องหลังจากท่ีผูแตงแนะนํา
ตัวละครเอกคืออิเหนาแลว ตอมาก็คือจินตะหรา และบุษบาตามลําดับ จึงนับเปนการใหความสําคัญกับ
ตัวละครตัวนี้มาก แมจะไมไดแนะนําละเอียดเทาบุษบา แตก็ทําใหเห็นวามีความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เม่ือเปนการแนะนําท่ีมากอนบุษบานางเอกของเรื่อง

ลักษณะภายนอก
ลักษณะภายนอก ไดแก รูปโฉมและยศศักดิ์ ซึ่งมีความสําคัญท่ีสุดในบทละคร

เรื่องอิเหนา สิ่งท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งในการสรางตัวละครตัวนี้ คือการสรางลักษณะภายนอกของ
จินตะหราและบุษบาเปรียบเทียบกัน โดยใหจินตะหราดอยกวาบุษบาทุกประการ

รูปโฉม ผูอานรูจักจินตะหราเริ่มจากประไหมสุหรีหมันหยาประสูติพระราช
บุตรีโดยบรรยายรูปสมบัติของพระราชบุตรีวาผิวดําแดง งามยิ่งหญิงใดในเมืองหมันหยา เปนท่ีรักขององค
พระอัยยิกา ทาวหมันหยาและประไหมสุหรี ตลอดจนพระญาติวงศ ท่ีสําคัญคือมีศักดิ์เปนนองสาวท่ีเกิด
ปเดียวกับอิเหนา

หลังจากแนะนําจินตะหราแลวก็ไมไดกลาวถึงอีก จนกระท่ังอิเหนาไปคํานับศพ
พระอัยยิกาท่ีเมืองหมันหยา จึงเปดตัวจินตะหราอีกครั้ง เปนการพบกันระหวางอิเหนาและจินตะหราเปน
ครั้งแรก และนับเปนครั้งแรกท่ีอิเหนาไดเดินทางมาตางเมือง ไดพบหญิงงามคนแรกในวัยหนุม รูปโฉมและ
กิริยาทาทีของจินตะหราทําใหอิเหนาพึงใจมาก ถึงกับดูนางไมวางตา

แมจินตะหราจะงามกวาหญิงใดในหมันหยา แตไมทําใหผูพบนางครั้งแรก
ตกตะลึง บุษบาจึงงามกวาจินตะหรามากนัก เม่ือปลอมเปนอุณากรรณและตองรบกับทาวจะมาหรา
ความงามของบุษบาทําใหทาวจะมาหราเอ็นดูนางจนไมอยากรบดวย จินตะหรานั้นมีเพียงอิเหนาเทานั้นท่ี
พบนางครั้งแรกแลวหลงรักและเก็บไปเพอคลั่ง นอกจากอิเหนาแลวไมมีใครอ่ืน การเทียบความงามของ
นางท้ังสองนี้ ผูแตงใหตัวละครในเรื่องเปนผูเปรียบเทียบ ไมไดบอกตรงๆวาใครงามกวาใคร แตเห็นไดจาก
พฤติกรรมของตัวละครไมวาจะเปนวิหยาสะกํา จรกา ทาวกะหมังกุหนิง หรือทาวจะมาหรา ตัวละครท่ีพบ
นางท้ังสองและแสดงพฤติกรรมเม่ือพบนางท้ังสองตางกัน ไดแกประสันตา ประสันตาไมไดแสดงพฤติกรรม
ใดเม่ือพบจินตะหรา แตเม่ือพบบุษบาครั้งแรกนั้นประสันตาถึงกับ “พิศวงหลงไปไมพริบตา จนพานมาลา
นั้นเอียงไป”
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ยศศักดิ์ จินตะหราเปนเพียงพระราชบุตรีทาวหมันหยา เปนเพียงวงศระตู
ต่ําศักดิ์ แมวาจะมีเกียรติสูงกวาระตูเมืองอ่ืน เพราะเปนพระญาติวงศเทวาก็ตาม แตยศศักดิ์ของจินตะหรา
ยังเปนรองบุษบาซึ่งเปนวงศเทวาเชนเดียวกับอิเหนา จินตะหรารูฐานะของตนดี การพร่ําประณามตนจึง
เปนการแสดงความในใจของนาง เม่ืออิเหนาปลอมเปนโจรปาปนหยียกทัพมาถึงหมันหยา  ทาวหมันหยา
ยอมยกจินตะหราใหโจรปางายๆ การกระทําของทาวหมันหยาครั้งนี้ทําใหอิเหนาถึงกับดูถูกคนท้ังเมือง
หมันหยา

๏ เมื่อน้ัน พระโฉมยงองคมิสาระปนหยี
แยมยิ้มพริม้พักตรเปรมปรีด ภูมีตริตรึกนึกใน
อันชาวหมันหยาน้ีช่ัวนัก จะถือศักดิ์รักหนาก็หาไม
แตโจรปาจะมาชิงชัย ไมมีใครสามารถอาจผจญ
ท้ังจะเอายาหยีของพ่ียา ไปใหอายชาวปาพนาสณฑ
คิดพลางเสแสรงใสกล ใหพระองคยกพลมาชิงชัย
ถาแมนยอทอไมตอตี ก็สงองคบุตรีออกมาให
ทานอยาลอลวงโจรไพร ใหไดดังคําจาํนรรจา1

ทาวหมันหยาจึงเปนผูทําใหจินตะหราต่ําศักดิ์ยิ่งข้ึน เพราะหากอิเหนาเปนโจร
ปาจริงนางจะเปนเพียงเครื่องบรรณาการของโจรปา ต่ําศักดิ์กวานางสะการะวาตีและนางมาหยารัศมีอีก
ตางจากเม่ือเกิดศึกชิงบุษบา แมทัพท่ียกมาชิงจะเปนทัพของทาวกะหมังกุหนิงผูไมเคยรบแพใคร
แตทาวดาหาก็พรอมท่ีจะยกทัพสูเพ่ือรักษาเกียรติของตน เปนการปกปองเกียรติของนางบุษบาเพ่ิมคาให
นางอีกดวย

ยศศักดิ์จึงเปนเงื่อนไขสําคัญท่ีกําหนดวาจินตะหราไมคูควรกับอิเหนา และยัง
เปนการกําหนดบุคลิกลักษณะของกษัตริยวงศเทวาใหตางจากระตูต่ําตอย นั่นคือการรักศักดิ์ยิ่งกวาชีวิต
ทาวดาหาจึงยินดีทําศึกกะหมังกุหนิงเพ่ือปกปองเกียรติของวงศตระกูล ในขณะท่ีระตูหมันหยายอมแพ
แมกระท่ังโจรปา

ลักษณะนิสัยของจินตะหรา
เปนสวนสําคัญท่ีทําใหผูอานเขาใจ เห็นใจจินตะหรา ลักษณะนิสัยบางประการ

ของจินตะหราทําใหนางดอยกวาบุษบาอยางเห็นไดชัด ไดแก  กลาแสดงออก  และข้ีหึงและเจาทิฐิ
กลาแสดงออก จินตะหรากลาแสดงอารมณและความรูสึกของตน ในขณะท่ี

บุษบาไมใครจะแสดงทาทีเทาใดนัก ทําใหบุษบาวางตัวไดเหมาะควร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของอิเหนา

1 แหลงเดิม. หนา 139 -140.
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เม่ืออิเหนาซึ่งเปนกษัตริยวงศเทวารูปงามและสูงศักดิ์มาหลงรัก จินตะหราพึงใจอิเหนา แมจะรูวาอิเหนามี
คูตุนาหงันแลว และคูตุนาหงันนั้นเปนพระญาติของนางเอง จินตะหราแสดงทาทีพึงใจในตัวอิเหนาดังนี้

๏ เมื่อน้ัน จินตะหราวาตีมศีักดิ์
เห็นอิเหนาเฝาดูอดสูนัก นงลักษณแอบหลังพระชนนี
พลางชมายชายเนตรดูเชษฐา นัยนาแลสบก็หลบหนี
หมอบเมียงเอียงอายเปนทวงที เทวีขวยเขินสะเทินใจ ฯ1

จินตะหราไมไดเฉยเมยตออิเหนา แตแสดงทาทีใหรูวาพึงใจอิเหนาเชนกัน
การใหชานสลาและสไบของนางแกอิเหนา เปนการตอความสัมพันธกับอิเหนา ท้ังท่ีรูวาอิเหนามีคูตุนาหงัน
แลว การตอไมตรีใหอิเหนาอยางงายดายเชนนี้ ทําใหผูอานบางคนนึกตําหนินาง การแสดงออกของ
จินตะหรา จึงตางจากบุษบา

ข้ีหึงและเจาทิฐิ ผูหญิงท่ีจินตะหราหึงหวงคือบุษบา เพราะบุษบาเปนคูตุนาหงัน
ของอิเหนาซึ่งสูงศักดิ์กวาจินตะหรา ความหึงหวงปรากฏอยางเดนชัดเ ม่ืออิเหนาตองไปรบใน
ศึกกะหมังกุหนิง จินตะหราตัดพออิเหนาดังนี้

๏ เมื่อน้ัน จินตะหราวาตีมศีักดิ์
ฟงตรัสขัดแคนฤทัยนัก สะบัดพักตรผินหลังไมบังคม
แลวตอบถอยนอยหรือพระทรงฤทธ์ิ ชางประดิษฐคิดความพองามสม
ลวนกลาวแกลงแสรงเสเลหลม คดคมแยบคายหลายช้ัน
พระจะไปดาหาปราบขาศึก หรือรําลึกถึงคูตุนาหงัน
ดวยสงครามในจิตยังตดิพัน จึงบิดผันพจนาไมอาลยั
ไหนพระผานฟาสัญญานอง จะปกปองครองความพิสมัย
ไมนิราศแรมรางหางไกล จนบรรลัยมอดมวยไปดวยกัน
พระวาจานาเช่ือเปนพนนัก จึงหลงรักภักดไีมเดียดฉันท
พาซื่อสุจรติคิดสําคัญ หมายมั่นวาเมตตาปรานี
มิรูมาอาภัพกลับกลาย จะหลีกเลี่ยงเบีย่งบายหนายหนี
ยังสมคําสัญญาท่ีพาที ก่ีรอยปพระจะกลับคืนมา

ฯ 12 คํา ฯ2

1 แหลงเดิม. หนา 40.
2 แหลงเดิม. หนา 254.
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ความรูสึกของจินตะหราเปนความรูสึกของหญิงสาวท่ีกลัวคนรักทอดท้ิง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือคนรักตองไปพบคูตุนาหงันท่ีพรอมไปดวยรูปสมบัติและคุณสมบัติ สวนนางนั้น
กลายเปนคนท่ีอิเหนาไดครอบครองและอยูดวยกันเปนเวลานานแลว ไมใชหญิงสาวคนใหมของอิเหนาท้ัง
ไมใชวงศเทวาดวยกัน นางจึงเทียบบุษบาไมไดเลย ความรูสึกหึงหวงของจินตะหราจึงเปนความรูสึกท่ีมี
เหตุผล นางยังรูวาอิเหนานั้นเวลารักแลวยอมทําทุกวิถีทางเพ่ือใหตนสมปรารถนา แมการท้ิงบานเมืองมา
เพ่ือใหไดตัวนาง ถอยคําประชดประชันของนาง แสดงใหเห็นวานางหึงหวงอิเหนา แมวาการไปรบครั้งนี้จะ
เปนความจําเปน และเปนเรื่องท่ีสําคัญยิ่ง แตจินตะหราไมรับฟงเหตุผลใด จินตะหรายังคงตัดพออิเหนา
ตอไปวา

ราง
๏ เมื่อน้ัน โฉมยงองคระเดนจินตะหรา

คอนใหไมแลดูสารา กัลยาคั่งแคนแนนใจ
แลววาอนิจจาความรัก พ่ึงประจักษดั่งสายนํ้าไหล
ตั้งแตจะเช่ียวเปนเกลยีวไป ท่ีไหนเลยจะไหลคืนมา
สตรีใดในพิภพจบแดน ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา
ดวยใฝรักใหเกินพักตรา จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย
โอวานาเสียดายตัวนัก เพราะเช่ือลิ้นหลงรักจึงชํ้าจติ
จะออกช่ือลือช่ัวไปท่ัวทิศ เมื่อพลั้งคิดผิดแลวจะโทษใคร
เสียแรงหวังฝงฝากชีวี พระจะมเีมตตาก็หาไม
หมายบําเหน็จจะรีบเสด็จไป ก็รูเทาเขาใจในทํานอง
ดวยระเดนบุษบาโฉมตรู ควรคูภิรมยสมสอง
ไมต่ําศักดิ์รูปช่ัวเหมือนตัวนอง ท้ังพวกพองสุริยวงศพงศพันธุ
โอแตน้ีสืบไปภายหนา จะอายชาวดาหาเปนแมนมั่น
เขาจะคอนนินทาทุกสิ่งอัน นางรําพันวาพลางทางโศกา

ฯ 14 คํา ฯ โอด1

คํารําพึงรําพันตอนนี้เปนท่ีรูจักกันดีในหมูผูอานวรรณคดี เปนการแสดง
ความรูสึกของจินตะหราผูรูตัวดีวาจะตองเสียอิเหนาไปอยางแนนอน การเปรียบเทียบความรักวาเปน
เหมือนสายน้ําเชี่ยวท่ีไหลไปไมมีทางไหลยอนกลับคืนมานั้น ก็เปรียบไดกับความรักของอิเหนาและตัวนางท่ี
จากนี้ไปจะไมมีอีกแลว เปนการแสดงความแนใจในความคิดของตัวเอง โดยอาศัยปรากฏการณทาง
ธรรมชาติใหเปนสิ่งรองรับความคิดนั้น การท่ีจินตะหรากลาววาอิเหนานั้น “หมายบําเหน็จจะรีบเสด็จไป”
บําเหน็จจากการทําศึกครั้งนี้คือตัวบุษบา เพราะเปนธรรมเนียมมาแตโบราณวา เม่ือเกิดศึกชิงนาง ผูชนะ

1 แหลงเดิม. หนา 255.
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จะไดนางนั้น คํารําพันในตอนนี้จึงทําใหเห็นวานางหึงหวงอิเหนา กลัววาอิเหนาจะรักบุษบา ความหึงหวง
ของจินตะหราจึงปรากฏอยางเดนชัดจากคํารําพันตอนนี้

จินตะหราเปนคนเจาทิฐิ การท่ีอิเหนาทอดท้ิงนางทําใหนางอับอายและเจ็บช้ําใจ
เม่ือตองเขาพิธีอภเิษก จินตะหราไมยอมยกโทษใหอิเหนา  พูดจาประชดประชัน และแสดงความขุนเคือง
ใจในตัวอิเหนา แมนอิเหนาจะเพียรพยายามงองอนหลายครั้ง  แตจินตะหรา “กลาววาจาวากํ้าเกิน” ทําให
อิเหนา “พระทัยฉุนขุนของหมองจิต  ใหแคนคิดเคืองขัดสหัสา” การเปนเจาทิฐิจึงทําใหอิเหนาเบื่อหนาย
จินตะหรายิ่งนัก

2.1.3.1.4 ตัวละครรอง : จรกา
จรกาเปนตัวละครรองท่ีมีความสําคัญยิ่ง เพราะสรางข้ึนเพ่ือทําใหอิเหนา

เพอคลั่งและเสียดายบุษบามากยิ่งข้ึน จรกาเปนตัวละครท่ีทําใหเห็นความแตกตางระหวางอิเหนาและจรกา
วาตางกันราวฟากับดิน เปนตัวละครท่ีทําใหผูพบเห็นเสียดายบุษบายิ่งนักหากตองคูจรกา

ลักษณะภายนอก

ไดแก รูปโฉม ยศศักดิ์ และความสามารถใน การรบ ซึ่งไมมีสวนใดเลย เปนสิ่งท่ี
ทําใหทุกคนรังเกียจจรกา

รูปโฉม เริ่มจากการสรางใหจรกาอัปลักษณ ไมนามอง ในขณะท่ีความสงางาม
ของอิเหนา ทําใหชาวเมืองดาหาตกตะลึงจนไมโกรธอิเหนาท่ีท้ิงคูตุนาหงัน แตจรกาผูมาชวยแกหนาให
บุษบาและทาวดาหา กลับทําใหผูพบครั้งแรกชิงชังและรังเกียจ เพราะความอัปลักษณ ความอัปลักษณของ
จรกาเริ่มจากการเปดตัวจรกา ดังนี้

ชา
๏ มาจะกลาวบทไป ถึงระตูจรกาเปนใหญ

ทาวมีพระเชษฐารวมฤทัย ผานเวียงชัยลาสําสืบพงศพันธุ
มีธิดานารีวิไลลักษณ ผิวพักตรผองเพียงดวงบุหลัน
ช่ือระเดนกุสมุาลาวัณย ตุนาหงันกับสังคามาระตา
ระตรูําพึงถึงองค ดวยรูปทรงอัปลักษณหนักหนา
ดูไหนมไิดงามท้ังกายา ลักขณาผมหยักพักตรเพรียง
จมูกใหญไมสงาราศี จะพาทีแหงแหบแสบเสียง
คิดจะหากัลยาเปนคูเคียง ท่ีงามเพียงสาวสวรรคใหเก้ือองค
แตเท่ียววาดรูปนางตางพารา ในแวนแควนแดนชวาไมใหลหลง
พระพินิจพิศดูรปูทรง มิไดตองประสงคจงใจ  ฯ

ฯ 10 คํา ฯ1

1 แหลงเดิม. หนา 185 - 186.



53

ความอัปลักษณของจรกาทราบไดจากคํารําพึงของจรกาเอง เปนวิธีท่ีแสดงให
เห็นวาแมจรกายังตองยอมรับความอัปลักษณ หากใหตัวละครอ่ืนบรรยายอาจทําใหไมสมจริงนัก
การใหจรกาเปนผูบอกเองจึงทําใหเห็นวาความอัปลักษณนี้แมแตตัวเองก็ยังมองเห็น ไมเปนการเขาขาง
ตัวเอง นอกจากรูปทรงจะอัปลักษณแลว แมแตเสียงก็ไมไพเราะ เรียกไดวาไมมีดีเลย การสรางใหจรกา
เปนชายหนุมอัปลักษณท่ีสุดในเรื่องมีสิทธิ์ในตัวบุษบาซึ่งงามท่ีสุด จึงเปนการสรางภาพท่ีขัดแยง ไมคูควร
กันเปนอยางยิ่ง

เม่ือทาวดาหาและมเหสีท้ังสองพบจรกาเปนครั้งแรก ความอัปลักษณของจรกา
ทําใหกษัตริยท้ังสามเสียใจยิ่งนัก และเสียดายบุษบาผูงามยิ่ง ท้ังรูปโฉมและยศศักดิ์ของจรกานั้นเทียบกับ
อิเหนาไมไดเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ืออิเหนาเพ่ิงเขาเฝากอนจรกา แตทาวดาหาแกไขอะไรไมไดแลวจึง
ตองตอนรับจรกา สวนนางสนมเม่ือเห็นจรกาตางตําหนิและรังเกียจจรกา ไมมีใครเห็นความเหมาะสม
ระหวางจรกาและบุษบาเลย

๏ บัดน้ัน ฝูงสนมนารีศรีใส
ท้ังเถาแกชะแมกํานัลใน ตางไปชิงชองมองดู
ครั้นเห็นจรกาเขามาเฝา บรรดาเหลาชะแมแซเสียง
บางตําหนิติวาหนาเพรียง ดูดําดังเหน่ียงนาชังนัก
ไมมีทรวดทรงองคเอวอวน พิศไหนเลวลวนอัปลักษณ
ใสชฎาก็ไมรับกับพักตร งามบาดตานักข้ีครานดู
บางวาเสียงเพราะเสนาะเหลือ แหบเครือเบื่อฟงรําคาญหู
รูปรางอยางไพรใชระตู ไมควรเคียงคูพระบุตรี
กระน้ีหรือชางมาตุนาหงัน เห็นเกินหนาไกลกันท้ังศักดิ์ศรี
ดังเอาปดข้ีรายราคี ปนมณีจินดาคาควรเมือง
ลางคนวาระตูจะคูครอง ดั่งเพชรผูกเรืองรองดวยทองเหลือง
เหมือนทองคําธรรมชาติรุงเรือง มารูกับกระเบื้องไมควรกัน
บางนางบางโกรธแลวพาที เสียดายพระบุตรสีาวสวรรค
ถาไดกับอิเหนากุเรปน นาชมสมกันขาชอบใจ
อันระตผููน้ีบัดสีนัก จะรวมเรียงเคยีงพักตรหาควรไม
บางหามวาอยาอ้ืออึงไป บางบนพิไรไปมา

ฯ 16 คํา ฯ เจรจาบทท่ี 171

1 แหลงเดิม. หนา 306 – 307.
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เห็นไดวาความอัปลักษณของจรกาเปนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีทําใหจรกานารังเกียจ เริ่ม
จากผิวดําหนาเปนรอยพรุนไมเนียนเรียบเหมือนหนาเพรียง รูปรางอวนไมมีทรวดทรง เสียงก็ไมเพราะ
ทุกสวนอัปลักษณหมด จรกาก็คือลูกปดราคาถูก สวนบุษบานั้นคือเพชรมีคา โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนเพชรท่ี
มีคาควรเมือง ลูกปดกับเพชรนั้นนํามาเทียบกันไมไดเลย แมแยกกันอยูลูกปดก็ดอยคา แตนี้เทียบวานํา
ลูกปดมาปนเพชร ลูกปดยิ่งหมดคามากยิ่งข้ึนตรงขามกับเพชรซึ่งจะยิ่งเรืองรองเปลงประกาย จรกาจึงไม
คูควรกับบุษบายิ่ง ความไมคูควรกันอยางยิ่งนี้เองท่ีทําใหผูพบเห็นเสียดายบุษบา และเพ่ิมความรังเกียจไป
ท่ีจรกาผูไมเจียมตน ท้ังเสียดายบุษบาและโกรธจรกาไปดวย เม่ือนําจรกามาเทียบกับอิเหนา ยิ่งเพ่ิมความ
เสียดายบุษบามากยิ่งข้ึน เปนการเปรียบเทียบท่ีเห็นขอแตกตางไดอยางเดนชัด จรกาจึงเปนตัวละครท่ี
สรางข้ึนเพ่ือใหเกิดความเสียดายบุษบา อันเนื่องมาจากความอัปลักษณของจรกา

ยศศักดิ์ จรกาเปนเพียงระตูต่ําศักดิ์ คุณสมบัติขอนี้เปนสิ่งท่ีทําใหไมคูควรกับ
บุษบา ผูท่ีตําหนิและริษยาจรกาท่ีสุดก็คืออิเหนา ดังปรากฏในราชสารท่ีอิเหนาสงใหบุษบามีใจความดังนี้

ชา

๏ ในลักษณน้ันวาจรกา รูปช่ัวต่ําชาท้ังศักดิ์ศรี
ทรลักษณพิกลอินทรีย ดูไหนไมมีจาํเรญิใจ
เกศานาสิกขนงเนตร สมเพชพิปริตผิดวิสัย
เสียงแหบแสบสั่นเปนพนไป รูปรางชางกระไรเหมือนยักษมาร
เมื่อยิ้มเหมือนหลอกหยอกเหมือนขู ไมควรคูเคียงพักตรสมคัรสมาน
ดังกากาจชาติชาสาธารณ มาประมาณหมายหงสพงศพระยา
แมนแผนดินสิ้นชายท่ีพึงเชย อยามีคูเลยจะดีกวา
พ่ีพลอยรอนใจแทนทุกเวลา หรือวาสนานองจะตองกัน ฯ

ฯ 8 คํา ฯ1

อิเหนาเนนความต่ําศักดิ์ของจรกาถึงสองครั้ง ครั้งแรกคือ “รูปชั่วต่ําชาท้ัง
ศักดิ์ศรี” ความต่ําศักดิ์ของจรกานารังเกียจยิ่งนักเพราะจรกาจะเปนคูครองของบุษบาผูสูงศักดิ์ ครั้งท่ีสอง
อิเหนาใชความเปรียบ เพ่ือแสดงความไมคูควรกันในเรื่องของความตางศักดิ์ อิเหนาเปรียบความไมคูควร
กันนั้นวา “ดังกากาจชาติชาสาธารณ มาประมาณหมายหงสพระยา” กากับหงสใชเปรียบใหเห็นความตาง
ศักดิ์กันไมสามารถนํามาปะปนกันได โดยเนนวาเปน “กากาจชาตชิาสาธารณ” คือเปนกาท่ีมีลักษณะต่ําชา
สวนบุษบาเนนวา “หงสพงศพระยา” คือเปนหงสท่ีสูงสง เปนถึงนางพญาหงส กาท่ีนํามาเปรียบจึงเปนกา
ท่ีต่ําชาท่ีสุด สวนหงสนั้นเปนหงสท่ีสูงสงท่ีสุด ความเปรียบนี้จึงแสดงความไมคูควรกันเปนอยางยิ่งระหวาง
จรกาและบุษบา

1 แหลงเดิม. หนา 346.
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ความสามารถในการรบ เม่ือเกิดศึกกะหมังกุหนิง จรกาไมมีโอกาสแสดงฝมือ
ในการรบ เพราะทัพจรกามาไมทัน อิเหนาจึงไดแสดงความสามารถในการรบอยางเต็มท่ี ผลของการเปนผู
ชนะทําใหทุกคนชื่นชม และอิเหนานํามาอางภายหลังวามีสิทธิ์ในตัวบุษบา ดังท่ีทาวกะหมังกุหนิงบอกไว
วา ใครรบชนะก็จะไดบุษบาเพราะเปนธรรมเนียมแตโบราณ อิเหนาตางหากท่ีมีสิทธิ์ไดบุษบา ไมใชจรกา
สวนจรกานั้นผลของการมารบไมทันนอกจากจะไมไดแสดงความสามารถแลว ยังถูกตําหนิอีกดวย

๏ บัดน้ัน ประสันตาไดฟงไมน่ิงได
จึงวาเราลําบากยากใจ สูทนปนไฟแทบตาย
ทานมาชุบมือเอาสรรพ น่ังกินสํารับเลนงายงาย
เมื่อมีชัยทานไดพลอยสบาย แมนแพก็จะตายแตพวกเรา ฯ

ฯ 4 คํา ฯ เจรจาบทท่ี 51

การมารบไมทันของจรกาจึงเปนการเพ่ิมขอนาเกียจของจรกาใหมีมากข้ึน คือ
ไมใหปฏิบัติหนาท่ีของคูตุนาหงัน และทําใหอิเหนาสามารถอางสิทธิ์ในการเปนเจาของบุษบาได ชัยชนะ
ของอิเหนาทําใหผูคนชื่นชมยินดี ไมวาจะเปนทาวดาหา ประไหมสุหรี มะเดหวี พ่ีเลี้ยงและนางสนม
หากอิเหนาอางสิทธิ์ในตัวบุษบา ทาวดาหาก็คงตองยกให ท่ีสําคัญคือไมมีใครสามารถรบชนะอิเหนาได
บุษบาก็ตองเปนของอิเหนาตามธรรมเนียม แตอิเหนาไมไดอางสิทธิ์นั้นเพราะมุงกลับหมันหยาไมสนใจ
บุษบา จนกระท่ังไดพบบุษบาแตจรกามาถึงกอน อิเหนาจึงไดแตเสียดายบุษบา และเสียดายโอกาสท่ีจะได
บุษบามาครอบครอง

2.1.3.2 บทสื่อสาร
บทสื่อสารคือ ถอยคําท่ีตัวละครใชแสดงความในใจของตน ท้ังในรูปแบบของราชสาร

บทสนทนาของตัวละคร และบทคิดคํานึงของตัวละคร ผูวิจัยจะเลือกเฉพาะบทสื่อสารท่ีเปน “วรรคทอง”
จากวรรณคดีเรื่องอิเหนา โดยนําเสนอ 3 หัวขอ ไดแก บทสื่อสารของตัวละครท่ีแสดงอารมณรัก บท
สื่อสารของตัวละครท่ีแสดงอารมณโกรธ และบทสื่อสารของตัวละครท่ีแสดงอารมณโศก

2.1.3.2.1 บทสื่อสารของตัวละครท่ีแสดงอารมณรัก

รสวรรณคดีท่ีเดนท่ีสุดในเรื่องไดแกรสรักโดยเฉพาะอยางยิ่งความรักของ
หนุมสาว ผูอานรับรูอารมณรักของตัวละครจากกลวิธีทางวรรณศิลป 2 ประการ ไดแกการใชถอยคําและ
การใชภาพพจน

1 แหลงเดิม. หนา 294.
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ราชสารรักของอิเหนา เปนถอยคําเลาโลมออนหวาน เพ่ือใหหญิงท่ีหมายปอง
ใจออนยอมเปนของอิเหนา อิเหนารําพันถึงความทุกขใจซึ่งยังไมไดสมรัก เชนเม่ืออิเหนาตองจาก
จินตะหรากลับเมือง อิเหนาสงสารจารึกบนกลีบดอกปะหนันใหจินตะหรา ท้ังเวาวอนและเรียกรองให
จินตะหราเห็นใจ อิเหนาขอแลกเปลี่ยนผาคลุมตัวและชานสลาเพ่ือเปนท่ีระลึกถึงกัน ของใชสวนตัวนี้จะ
เปนความใกลชิดผูกพันระหวางอิเหนากับจินตะหรา อิเหนาตั้งใจวาจะกลับมาหานาง

๏ ในลักษณอักษรเสนหา ของพ่ียาจารึกกลีบประหนัน
มาแจงความทรามวัยวิไลวรรณ ดวยผูกพันพิศวาสไมคลาดคลาย
แตทุกขตรอมจนผอมผิดราง เจาไมเห็นบางหรือโฉมฉาย
ถึงจะมวยชีวันอันตราย ก็ไมหมายวาจะคืนพารา
น่ีเน้ือชะรอยกรรมไดทําไว จะจําไกลพุมพวงดวงยิหวา
มิรูท่ีจะแข็งขัดพระบัญชา จะขอลาโฉมยงอยูจงดี
ซาโบะจะขอเปลีย่นสไบบาง ไปชมพลางตางพักตรยาหยี
กับท้ังชานสลาจงปรานี เหมือนชวยชูชีวีของพ่ีไว
ถึงกลับไปก็ไมอยูชา จะคืนมาชมชิดพิสมัย
จงเปนมิตรไมตรีแตน้ีไป ดังไดตุนาหงันกันมา ฯ

ฯ 10 คํา ฯ1

อิ เ หนา ใช ถ อย คํ า เ รี ยกจิ นตะหราดั งต อ ไปนี้ “ทรามวั ยวิ ไล วร รณ”
“โฉมฉาย” “พุมพวงดวงยิหวา” “โฉมยง” และ “ยาหยี” ถอยคําเหล านี้ ใช เรียกหญิง ท่ีรัก
เปนความหมายวายกยองใหเกียรติใหเปนท่ีรักยิ่งของตน อิเหนาแทนตัวเองวา “พ่ียา” และ “พ่ี” เพ่ือเพ่ิม
ความรูสึกสนิทสนม ไมใหหางเหินกันเกินไป อิเหนาเปนเจาชายสูงศักดิ์ เปนกษัตริยวงศเทวา จินตะหรา
เปนเพียงธิดาระตูต่ําศักดิ์เทานั้น การท่ีอิเหนาใหความสนิทสนมกับนางจึงเปนการใหเกียรติและยกยอง
ดวยถอยคําท่ีใหความรูสึกออนหวานและยกยองใหเปนท่ีรัก

การใชถอยคํา “ดวยผูกพันพิศวาสไมคลาดคลาย” แสดงถึงความม่ันคงในรักท่ี
อิเหนามีตอจินตะหรา เพราะหมายความวาอิเหนาจะใฝใจรักใครนางเสมอ ความรูสึกนี้จะคงท่ีตลอดไปไม
อาจบรรเทาลงไดเลย อิเหนาจึงไมอาจคลายความรักท่ีมีตอนางได การท่ีอิเหนาขอเปลี่ยนซาโบะของตน
กับสไบและชานสลาของจินตะหรา แสดงถึงความใกลชิดผูกพันซึ่งกันและกัน ของท้ังสองสิ่งนี้แสดงความ
ใกลชิดกัน เพราะเปนของท่ีอยูใกลตัวท่ีสุดมีกลิ่นกายของกันและกันติดอยูดวย สวนชานสลาเปนหมากท่ี
อิเหนาจะขอจินตะหรา ซึ่งแสดงวาอิเหนาตองการสิ่งของท่ีใกลตัวจินตะหราท่ีสุด การขอแลกเปลี่ยน
สิ่งของนี้ก็เพ่ือเปนท่ีระลึกถึงกันเพ่ือใหใกลชิดผูกพันกันยิ่งข้ึน เปนของแทนกายกันและกันนั่นเอง การท่ี

1 แหลงเดิม. หนา 76.
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จินตะหรายินยอมมอบของแทนกายนี้จึงเปนการแสดงใหเห็นวานางมีใจรักตอบ คําวา “ปรานี” ในท่ีนี้จึง
หมายถึงการมีไมตรีตออิเหนา

การใชโวหารอติพจนเพ่ือแสดงความรักท่ียิ่งใหญท่ีมีตอจินตะหรา ทําใหซาบซึ้ง
ประทับใจและรูสึกเปนจริงเปนจังไปกับภาพพจนนั้น ซาโบะและชานสลาของนางจะ “ชวยชูชีวีของพ่ีไว”
ความเกินจริงนั้นยังเกิดจากคํากลอนตอไปนี้ “แตทุกขตรอมจนผอมผิดรางเจาไมเห็นใจบางหรือโฉมฉาย”
และ “ถึงจะมวยชีวันอันตราย ก็ไมหมายวาจะคืนพารา” โวหารอติพจนเหลานี้ใชเพ่ือแสดงวา เพียงจินตะ
หรามีใจรักตอบอิเหนาก็จะทําใหอิเหนามีชีวิตอยูได แมกายหางกันแตสิ่งของแทนตัวนางจะชวยประคอง
ชีวิตอิเหนา อิเหนาทุกขโศกตรอมใจ ไมกินไมนอน เปนเหตุใหรูปรางซูบผอม แมตองตายก็ยินดี ขอเพียง
นางมีไมตรีตอบ จินตะหราจึงเปนผูกําหนดชีวิตของอิเหนา จินตะหราจึงเปนท่ีรักยิ่งและสําคัญท่ีสุดสําหรับ
อิเหนาในขณะนี้

การใชภาพพจนอุปมาโวหารตอไปนี้ นาจะทําใหจินตะหราพอใจท่ีสุดเพราะ
ยกยองใหเกียรติวานางเปนวงศเทวาเชนกัน นั่นคือ “จงเปนมิตรไมตรีแตนี้ไป ดังไดตุนาหงันกันมา”
เพ่ือแสดงวาท้ังรักและผูกพันกับนางดังไดเปนคูครองของกันและกันมากอน แมจะไมมีพระราชพิธีรับรอง
แตอิเหนาจะรักและยกยองจินตะหราเพียงคนเดียว

บทคิดคํานึงของอิเหนาท่ีแสดงใหเห็นวาความรักทําใหเกิดความสุขใจไดแก
บทชมโฉมนางเม่ืออิเหนาลอบชมบุษบาเลนธาร ความงดงามของถอยคําและความเปรียบในตอนนี้ แสดง
ใหเห็นวาบุษบางามเปนหนึ่ง ความงามนั้นทําใหอิเหนา สังคามาระตาและพ่ีเลี้ยงตกตะลึงพูดไมออก

๏ ดั้นดัดลัดเลี้ยวไปตนธาร หวังมิใหเยาวมาลยสงสัย
เก็บพรรณมาลีลอยลงไป แลวแฝงไมมองดูเทวี ฯ

ฯ 2 คํา ฯ

พักตรนองละอองนวลปลั่งเปลง ดังดวงจันทรวันเพ็งประไพศรี
อรชรออนแอนท้ังอินทรีย ดังกินรีลงสรงคงคาลัย
งามจริงพริ้งพรอมท้ังสารพางค ไมขัดขวางเสยีทรงท่ีตรงไหน
พิศพลางประดิพัทธกําหนัดใน จะใครไปโอบอุมองคมา
ท้ังสังคามาระตาก็พิศวง พระพ่ีเลีย้งงวยงงหลงใหล
ดูเดินดังดําเนินเหมราช งามประหลาดเลิศล้ําเลขา
พิศไหนใหเพลินจําเรญิตา พระราชาชมพลางทางถอนใจ
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ท้ังสังคามาระตาก็พิศวง พระพ่ีเลีย้งงวยงงหลงใหล
มิไดวาขานประการใด ตั้งแตดูไปไมพริบตา ฯ

ฯ 8 คํา ฯ1

บุษบาไมรูวาอิเหนามาแอบดู กิริยาอาการตางๆท่ีแสดงจึงเปนธรรมชาติ ไมได
เสแสรางแกลงดัดใหดูสวยงาม ความงามเลิศของหญิงท่ีตนรักทําใหอิเหนาเกิดความตองการไดนางเปนคู

การใชถอยคําเพ่ือแสดงอาการของตัวละครเม่ือพบความงามเลิศของบุษบา
การพรรณนากิริยาอาการของตัวละครเม่ือไดพบภาพความงามเลิศเปนดังนี้ อิเหนาถึงกับ “พระราชาชม
พลางทางถอนใจ” ความสุขใจและความอ่ิมใจเม่ือไดชมความงามท่ีสุดโดยไมอาจพรรณนาความรูสึกนั้น
ออกมาได ทําใหอิเหนาถอนใจออกมา เพ่ือคลายความอ่ิมเอมใจ อาการของสังคามาระตาคือ “พิศวง”
ตกตะลึงและพูดไมออก ดวยไมคิดวาจะมีหญิงใดงามเชนนี้และพระพ่ีเลี้ยง “งวยงงหลงใหล” คือคุมสติ
ตนเองไมไดเพราะไมคิดวาบุษบาจะงดงามถึงเพียงนี้  ไดแตไมพูดไมจา และมองดูไมกระพริบตา
ความงามนี้จึงเปนยอดยิ่ง ความรักท่ีอิเหนามีตอบุษบาจึงทําใหอิเหนาสุขใจ ถอยคํา “พิศพลางปฏิพัทธ
กําหนัดใน จะใครไปโอบอุมองคมา” แสดงถึงความรักใครในตัวบุษบา การไดลอบมองหญิงท่ีรักจึงทําให
อิเหนาตองการไดนางเปนคูครอง จนกระท่ังตองการใกลชิดเพ่ือแสดงความรักและความตองการในตัวนาง

การใชอุปมาโวหารเพ่ือแสดงความงามเลิศของบุษบาปรากฏถึงสามครั้งดังนี้
ความผุดผองของหนานางเปรียบไดกับ “ดังดวงจันทรวันเพ็งประไพศรี” ภาพพระจันทรเต็มดวงเปลงแสง
เหลืองนวล เปนรัศมีผุดผอง หนาของบุษบาจึงงามนวลเนียนผุดผอง รูปทรงของบุษบาเปรียบดังกินรี
โดยแสดงกิริยาอาการดวยดังนี้ “ดังกินรีลงสรงคงคาลัย” คือความงดงามของรูปรางและกิริยาอาการของ
บุษบาเปนไปอยางแชมชอยนุมนวลเปรียบดังนางกินรีลงเลนน้ําในลําธาร ผูอานเห็นภาพการลงเลนน้ําของ
บุษบาอยางเดนชัด ความเปรียบท่ีไพเราะงดงามท่ีสุดอยูท่ี

ดูเดินดังดําเนินเหมราช งามประหลาดเลิศล้ําเลขา
พิศไหนใหเพลินจําเรญิตา พระราชาชมพลางทางถอนใจ

บุษบาเปนหญิงสาวท่ีงามสมบูรณอยางแทจริง คืองามท้ังรูปโฉมและงามท้ังจริต
กิริยา ตอนนี้บุษบาไมรูวามีใครมาแอบดูตนอาบน้ํา กิริยาท่ีแสดงออกจงึเปนธรรมชาติ ไมไดดัดใหดูสวยงาม
กิริยาอาการเดินของนางนั้น “ดังดําเนินเหมราช” คือเปนการเดินของนางพญาหงสท่ีท้ังสงางามและออน
ชอยนุมนวล การเปรียบเชนนี้แสดงถึงความสูงศักดิ์ของนางดวย ซึ่งใชเปรียบกับบุษบาเพียงคนเดียว
เพ่ือแสดงวาบุษบาเปนหญิง ท่ี เ พียบพรอมท่ีสุด ท้ังรูปโฉมและยศศักดิ์  ความงามของบุษบาท่ี

1 แหลงเดิม. หนา 335 – 336.
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“งามประหลาดเลิศล้ําเลขา” จึงสรางความพิศวงใหผูท่ีพบบุษบาในขณะนี้เพราะนางงามยิ่งกวารูปวาด
งามอยางไมอาจหาคําใดมาพรรณนาได

ตอไปนี้ เปนบทกลอมบุษบาท่ีแสดงอารมณรักท่ีทําใหตัวละครมีความสุข
การแสดงความรักของอิเหนาท่ีมีตอบุษบา ความรักนั้นมีมากจนตองเอยออกมาเปนถอยคําเพ่ือใหบุษบาได
รับรู บทกลอมนางตอนนี้เปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย เพราะความไพเราะและงดงามของถอยคํา
ใจความเปนดังนี้

๏ สายสมรนอนเถิดพ่ีจะกลอม เจางามจริงพริ้งพรอมดังเลขา
นวลละอองผองพักตรโสภา ดังจันทราทรงกลดหมดมลทิน
งามเนตรดังเนตรมฤคมาศ งามขนงวงวาดดังคันศิลป
อรชรออนแอนดังกินริน หวังถวิลไมเวนวายเอยฯ

ฯ 4 คําฯ กลอม

๏ พ่ีปรารมภตรมตรอมหฤทัย กลัวเกลือกจะไมเหมือนหมาย
บวงสรวงเทพเจาทุกเพรางาย ใหชักโฉมฉายมาเชยชิด
เปนบุพเพนิวาสาสนอง จึงไดนองมาภริมยสมสนิท
พลางกลอมถนอมนวลชวนชิด จนนิทราหลับไปเอย ฯ1

ฯ 4 คําฯ

กลอนตอนนี้เปนบทชมโฉมและกลอมบุษบา เพราะอิเหนาเห็นวา “พักตรเจา
เศราสลดอดบรรทม พ่ีจะกลอมเอวกลมใหนิทรา” เม่ือไดนางแลว อิเหนาไมไดละเลยในตัวบุษบา
แตเอาใจใสและเอ้ืออาทรตอทุกขสุขของบุษบามาก อิเหนาสังเกตและเปนหวงวาบุษบาจะนอนไมหลับจึง
กลอมนาง ถอยคําท่ีใชเปนไปอยางนุมนวล ออนหวาน แมจะไดตัวนางแลว ความรักนั้นก็ไมไดลดนอย
ลงเลย มีแตความสุขสมหวังท่ีมากลน

ความดีเดนของบทกลอมนางตอนนี้เกิดจากการเลือกใชคําแทนตัวเองของ
อิเหนา และการใชคําเรียกบุษบา เพ่ือแสดงความออนโยนในจิตใจของอิเหนา อิเหนาแทนตัวเองวา “พ่ี”
เพ่ือแสดงความสนิทสนมท่ีมีตอกัน และแสดงวาอิเหนาจะเปนผูปกปองและคุมครองบุษบาดวย การเรียก
บุษบาวา “เจา” นอกจากจะแสดงความรักท่ีมีตอนางแลว ยังมีน้ําเสียงแสดงความเอ้ืออาทรและแสดง
ความเอ็นดูบุษบาดวย การใชคําเรียกบุษบาวา “เจา” หรือ “นอง” แสดงถึงความผูกพันท่ีมากกวาความรัก
ของหนุมสาว เปนความรักของผูท่ีได “รวมวงศพงศพันธุ” กันดวย ความรักนี้จึงยอมผูกพันและแนบแนน

1 แหลงเดิม. หนา 448.
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กวาความรักของหนุมสาว สวนคําเรียกนางวา “โฉมฉาย” ถือเปนคําเรียกนางตามขนบในวรรณคดีไทย
แสดงวาท้ังรักและยกยองใหเกียรติวานางนั้นงามมาก ความดีเดนของบทกลอมนางตอนนี้จึงอยูท่ีการ
เลือกใชคํา ซึ่งแสดงถึงความทะนุถนอมและเอ้ืออาทรท่ีอิเหนามีใหบุษบา

นอกจากการใชคําแทนตัวเองและการใชคําเรียกบุษบาแลว คํากลอมท่ีวา
“สายสมรนอนเถิดพ่ีจะกลอม” เปนถอยคําท่ีแสดงความรักท่ีอิเหนามีใหบุษบา คําวา “เถิด” เปน
คําประกอบทายกิริยาแสดงความหมายเปนเชิงวิงวอนหรือชักจูง ในท่ีนี้อิเหนาหวงบุษบา จึงวิงวอนขอให
นางหลับ แสดงความหวงใยในตัวนาง คําวา “ถวิล” หมายถึงคิดและคิดถึง ก็คือ อิเหนาคิดถึงบุษบา
ตลอดเวลา ความท่ีวา “พลางกลอมถนอมนวลชวนชิด” คําวา “ถนอม” แสดงใหเห็นอาการคอย
ประคับประคองใหดี คําท้ังสามไดแก “เถิด” “ถวิล” และ “ถนอม” มีน้ําเสียงนุมนวลออนโยนแสดงทาที
ปกปองคุมครองของอิเหนา อิเหนาไมเคยรักและหวงใยใครเทาบุษบามากอนเลย อารมณของอิเหนาและ
บุษบาท่ีมีรวมกันในตอนนี้คืออารมณสุข ซึ่งเกิดจากสมหวังในรัก การกลอมเปนกิริยาทะนุถนอม แสดงถึง
ความออนโยน ตองการเปนผูปกปอง และยินดีเสียสละเวลานอนเพ่ือมากลอมนางใหหลับสบายและมี
ความสุข บทกลอมบุษบาตอนนี้จึงแสดงความรูสึกนุมนวลและออนโยนท่ีอิเหนามีตอบุษบาไดอยางดียิ่ง

อุปมาโวหารในบทกลอมนางตอนนี้ใชเพ่ือชมโฉมบุษบา เปนการชมโฉมนางตาม
ขนบวรรณคดีไทยคือ ชมความงามผุดผองของใบหนานางวาดังพระจันทรท่ีมีรัศมีเรืองรองลอมรอบ ตางาม
ดังตากวาง ค้ิวงามดังคันศร และรูปรางงดงามดังกินรี ความหมายของบทชมโฉมนางตอนนี้คือ ใบหนาท่ี
งามนั้นตองผุดผองและนวลเนียน ดวงตาท่ีงดงามตองท้ังใสและบริสุทธิ์ ค้ิวท่ีงามนั้นตองท้ังโกงและเรียว
สวนรูปรางท่ีงดงามนั้นตองไดสัดสวนและกลมกลึง บทชมโฉมนางตอนนี้ใชเพ่ือกลอมนางจึงถือวาอยูใน
สถานการณท่ีนายินดี และตางจากบทชมโฉมนางอ่ืนๆ ท่ีใชชมโฉมเม่ือแรกพบกัน ชมเพ่ือใหนางรูและชม
เม่ือยังไมไดนาง แตในครั้งนี้อิเหนาสมหวังในตัวบุษบาแลว จึงเปนความจริงใจของอิเหนา และเปนคําชมท่ี
แสดงใหเห็นวาอิเหนารักบุษบามากท่ีสุด ลึกซึ้งท่ีสุด แมจะสมหวังในตัวนางแลว แตความรักของอิเหนาไม
จืดจางและลดนอยลงเลย

2.1.3.2.2 บทสื่อสารท่ีแสดงอารมณโกรธ
แสดงความขุนเคืองใจและความไมพอใจของตัวละครอยางรุนแรง ความโกรธทํา

ใหกลาววาจาประชดประชัน และตําหนิตัวละคร
เม่ือทาวกุเรปนมีราชสารมาไกลเกลี่ยเรื่องอิเหนาและบุษบา ทาวดาหารูทันทีวา

อิเหนาตองการถอนหม้ันบุษบา เพราะไปหลงใหลผูกพันจินตะหรา ความโกรธของพอผูรูวาลูกสาวของตน
ถูกถอนหม้ันโดยไมมีความผิด ทําใหทาวดาหาเอยปากยกลูกสาวของตนใหใครก็ไดท่ีมาขอเพ่ือแกหนาตน
โดยไมคํานึงถึงผลท่ีจะตามมา ความโกรธของทาวดาหาเปนดังนี้
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๏ เมื่อน้ัน พระองคทรงพิภพดาหา
ทราบสารเคืองแคนแนนอุรา จึงตรัสแกกัลยาท้ังหาองค
จะรีรองอไปไยเลา อันลูกเราเขาไมมีประสงค
พระเชษฐารักศักดิ์สุรยิวงศ จึงทรงอาลัยไกลเกลีย่มา
ซึ่งจะคอยทาหลานตามสารศรี อีกรอยปก็ไมจากเมืองหมันหยา
แตจะเวียนงดงานการวิวาห จะซ้ํารายอายหนายิ่งนัก
แมนใครมาขอก็จะให ไมอาลยัท่ีระคนปนศักดิ์
ถึงไพรประดาษชาติทรลักษณ จะแตงใหงามพักตรพงศพันธุ

ฯ 10 คํา ฯ เสมอ1

การใชถอยคําของทาวดาหาตอนนี้เปนท่ีประทับใจผูอานมาชานาน เพราะแสดง
ความโกรธของทาวดาหาไดอยางดียิ่ง เริ่มจาก “ทราบสารเคืองแคนแนนอุรา” ความรูสึกของทาวดาหา
เกิดข้ึนเปนข้ันตอน คือเม่ือรูขาวก็ไมพอใจ รูสึกโกรธ และโกรธมากเจ็บอยูไมรูหาย ซึ่งเปนความแคนใจ
ความรูสึกท้ังหมดนี้ทําใหอึดอัดใจ คับแคนใจ เพราะโกรธยิ่งนักท่ี “อันลูกเราเขาไมมีประสงค” บุษบาไม
เปนท่ีตองการของอิเหนา ทาวดาหาจึงโกรธแคนมากเพราะเสียหนา อิเหนากลาละเมิดจารีตวงศเทวาซึ่ง
เปนสิ่งท่ีพระองคคาดไมถึง ความเจ็บช้ําน้ําใจ และความโกรธเคืองท่ีตองอับอายขายหนา ทําใหพระองค
เอยปากยกบุษบาใหใครก็ไดท่ีมาขอ

ตามจารีตของกษัตริยวงศเทวาตองมีการอภิเษกในวงศเทานั้น เพราะสมศักดิ์กัน
ท่ีสุด แตบุษบาซึ่งเปนนางในวงศเทวากลับตองอภิเษกกับคนนอกวงศ ซึ่งยังไมรูวาจะเปนผูครองแควน
หรือคนธรรมดาสามัญ ใครก็ตามท่ีมาขอบุษบาเปนคนแรกจะไดนางไป การใชถอยคํา “ถึงไพรประดาษ
ชาติทรลักษณ” จึงแสดงใหเห็นวาแมแตผูท่ีต่ําศักดิ์และอัปลักษณเพียงใดก็เปนคูครองของบุษบาได “ไพร”
หมายถึงพลเมืองสามัญ “ประดาษ” หมายถึงสามัญต่ําชา และ “ชาติทรลักษณ” หมายถึงผูท่ีเกิดมาแลวมี
ลักษณะท่ีไมดี อัปลักษณ ท้ังหมดนี้จึงเปนการเนนถึงความต่ําศักดิ์ อัปลักษณของผูท่ีจะไดครองกับบุษบา
ซึ่งตอยต่ําเทียบไมไดเลยกับเจาชายสูงศักดิ์และสงางามเชนอิเหนา แตอยางไรทาวดาหาจะจัดการอภิเษก
ใหยิ่งใหญสมพระเกียรติ เพ่ือแกหนาตนเองและวงศตระกูล เปนการประชดอิเหนา โดยไมคํานึงถึง
ความรูสึกของบุษบา การท่ีทาวดาหาทําเชนนี้จึงไมคํานึงถึงคุณคาของบุษบาเลย เพราะไมสนใจวานางจะ
ไดคูครองเปนคนต่ําศักดิ์ อัปลักษณเชนไร ท้ังๆท่ีนางนั้นงามท่ีสุด ยศศักดิ์สูงสงยิ่ง ทาวดาหาตั้งใจทํา
ประชดอิเหนา และเพ่ือบรรเทาความโกรธแคนท่ีเกิดข้ึน

บทสนทนาตอนนี้ใชโวหารอติพจนถึงสองครั้งเพ่ือเนนความโกรธของทาวดาหา
เพราะพระองครูวาอิเหนาไมตองการบุษบา มีเพียงทาวกุเรปนท่ียังรักศักดิ์จึงไกลเกลี่ยใหคอยอิเหนา แต
ทาวดาหาไมยอมเพราะโกรธอิเหนามาก ท่ีจะใหคอยอิเหนากลับคืนมาหาบุษบานั้นเปนไปไมไดเลยเพราะ

1 แหลงเดิม. หนา 179 – 180.
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“อีกรอยป ก็ ไม จากเ มืองหมันหยา” แสดงให เห็นความ ม่ันใจของทาวดาหา การใช ถ อย คํา
“รอยป” เปนการใชโวหารอติพจน คือการเปรียบเกินความจริง เพ่ือใหคําพูดนั้นดูเปนจริงเปนจัง และเห็น
ภาพไดชัดเจนข้ึน การท่ีคนจะอยูไดถึงรอยปนั้นเปนไปไมได เม่ือนํามาใชกับการรอคอยใหอิเหนาจากเมือง
หมันหยา จึงทําใหเห็นความเกินจริงของคําพูด และแสดงถึงความม่ันใจของทาวดาหาดวย การใช
ภาพพจนอติพจนยังปรากฏในถอยคําประชดประชันของทาวดาหาวา “แตจะเวียนงดงานการวิวาห”
อิเหนาเพ่ิงท้ิงตุนาหงันบุษบาเพียงครั้งเดียวเทานั้น แตการใชถอยคําวา “เวียน” นั้น หมายถึงอาการเกิด
ซ้ําแลวซ้ําอีก ดังนั้นคําพูดของทาวดาหาในตอนนี้จึงเปนการพูดเกินจริง เพ่ือใหเห็นวาอิเหนาตองบอกตัด
บุษบาอีกเปนแน

กลอนตอนนี้แสดงถึงอารมณของมนุษยท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว และไมอาจ
ควบคุมได ผลท่ีเกิดข้ึนทําใหผูอ่ืนตองไดรับความเสียหาย ความดีเดนของกลอนตอนนี้จึงอยูท่ีการสะทอน
อารมณโกรธของมนุษยไดอยางดียิ่ง ซึ่งเปนไปอยางเดนชัดและกระทบความรูสึกผูอานเปนอยางดี ไมวา
ใครก็ไมอาจควบคุมความรูสึกนี้ได ไมวาจะเปนคนธรรมดาสามัญหรือกษัตริยท่ีสูงศักดิเ์ชน ทาวดาหา

อารมณโกรธของทาวกุเรปน ปรากฏในราชสารของทาวกุเรปน ราชสารสวนนี้
เปนท่ีจับใจผูอานมาชานาน เพราะแสดงอารมณโกรธของทาวกุเรปนไดอยางดีเยี่ยม

เอกบท
๏ ในลักษณน้ันวาปจจามิตร มาตั้งติดดาหากรุงใหญ

จงเรงรีบรี้พลสกลไกร ไปชวยชิงชัยใหทันที
ถึงไมเลีย้งบุษบาเห็นวาช่ัว แตเขารูอยูวาตัวน้ันเปนพ่ี
อันองคทาวดาหาธิบดี น้ันมิใชอาหรือวาไร
มาตรแมนเสยีเมืองดาหา จะพลอยอายขายหนาหรือหาไม
ซึ่งเกิดศึกสาเหตเุภทภัย ก็เพราะใครทําความไวงามพักตร
ครั้งหน่ึงก็ใหเสียวาจา อายชาวดาหาอาณาจักร
ครั้งน้ีเรงคิดดูจงนัก จะซ้ําใหเสียศักดิ์ก็ตามที
แมนมิยกพลไกรไปชวย ถึงเรามวยก็อยามาดผูี
อยาดูท้ังเปลวอัคคี แตวันน้ีขาดกันจนบรรลยั

ฯ 10 คํา ฯ1

ความดีเดนของราชสารฉบับนี้เกิดจากการใชถอยคําท่ีมีพลังความหมายเพียง
อยางเดียวเปนการใชถอยคําวาอยางเจ็บแสบ โดยไมใชคําหยาบคายแตอยางใด ราชสารแบงเปนสองสวน

1 แหลงเดิม. หนา 250 – 251.
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สวนแรกเปนการตั้งคําถามสามขอใหอิเหนาตอบ ซึ่งเปนวิธีแสดงความผิดของอิเหนา และสวนท่ีสองเปน
การยื่นคําขาดใหอิเหนายกทัพไปชวยรบ

สวนแรก ถอยคําท่ีใชไมมีคําใดมีความหมายหยาบคายแตเปนการวาอยางลึกซึ้ง
ทาวกุเรปนตั้งคําถามใหอิเหนาตอบสามขอ นั่นคือหนึ่งทาวดาหาใชอาของอิเหนาหรือไม สองคือหากเสีย
เมืองดาหาแลวกษัตริยวงศเทวาท้ังหมดตองขายหนาไปดวยใชหรือไม และสามคือสงครามครั้งนี้เกิดข้ึน
เพราะใคร ปญหาท้ังสามขอนี้อิเหนาตอบไมได เพราะรูดีวาท้ังหมดเกิดข้ึนเพราะตน เม่ือแกปญหาไมไดจึง
ตองยกทัพไปชวยรบ ราชสารฉบับนี้ยังแสดงความสําคัญของการเปนญาติวงศของกษัตริยวงศเทวา นั่นคือ
การท่ีทาวกุเรปนเอยถึงความสัมพันธระหวางอิเหนากับบุษบาและทาวดาหา แมอิเหนาจะไมตองการบุษบา
แตอิเหนาตองยกทัพไปชวยรบ เพราะบุษบาเปนนองของอิเหนา และทาวดาหาก็เปนอาของอิเหนา
การเปนญาติวงศจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง

ถอยคําท่ีมีพลังความหมายไดแก “ถึงไมเลี้ยงบุษบาเห็นวาชั่ว” ขอความนี้ไมเปน
จริงเลยบุษบาไมมีลักษณะใดท่ี “ชั่ว” ตรงกันขาม นางเปนหญิงท่ีมีความ “ดีเลิศ” อยูในตัวเอง อิเหนา
ดวนตัดสินใจดวยความไมรูจริง ขอความนี้จึงเปนการวากระทบอิเหนา เหตุนี้เกิดข้ึนเปนเพราะ “ก็เพราะ
ใครทําความไวงามพักตร” คําวา “งามพักตร” ไมไดหมายถึงการทําสิ่งดีงาม แตตรงกันขาม กลับเปนการ
ทําใหเกิดความเสื่อมเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือผูเปนกษัตริยวงศเทวาท่ียิ่งใหญท่ีสุดตองเสื่อมเสียเกียรติยศ
เพราะพระราชโอรสของพระองค “ทําความไวงามพักตร” จึงเปนการตําหนิอิเหนาอยางรุนแรง เพราะ
พระองคตอง “อายชาวดาหาอาณาจักร” เพราะตองเสียคําพูดในเรื่องขอตุนาหงันบุษบาใหอิเหนา แตท่ี
จะตองเสียหายมากท่ีสุดก็คือการท่ีจะตองเสื่อมเสียพระเกียรติของกษัตริยวงศเทวา เพราะ “จะซ้ําเสีย
ศักดิ์” หมายถึงจะไมไดเปนกษัตริยวงศเทวาท่ีสูงสงอีกตอไป ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนจึงไมใชความอับอาย
เทานั้น แตจะเปนการสูญเสียวงศเทวาเลยทีเดียว

ราชสารสวนท่ีสองไดแกใจความบทสุดทาย แสดงความโกรธของทาวกุเรปนไดดียิ่งคือ

แมนมิยกพลไกรไปชวย ถึงเรามวยก็อยามาดผูี
อยาดูท้ังเปลวอัคคี แตวันน้ีขาดกันจนบรรลยั

เปนการตัดขาดอิเหนา แมกระท่ังงานศพซึ่งเปนงานท่ีจะไดแสดงความรัก ความ
เคารพกันเปนครั้งสุดทาย อิเหนาก็ไมตองไปรวมพิธี พระองคหามแมกระท่ังเปลวไฟในงานศพของพระองค
เอง อิเหนาจะไมมีโอกาสไดเห็น เปนความโกรธท่ีสุดของมนุษยคนหนึ่ง ความตอนนี้จึงเปนการตัดขาดจาก
อิเหนา ซึ่งเปนพระราชโอรสของพระองคเอง ใจความในราชสารไมไดพร่ําพรรณนาวาทาวกุเรปนโกรธ
อิเหนามากเพียงใด แตใชคํานอยกินความมากและลึกซึ้ง เพ่ือแสดงวาทาวกุเรปนรังเกียจอิเหนายิ่งนัก การ
หามไมใหอิเหนาไป “เผาผี” แสดงวาพระองคโกรธอิเหนาอยางรุนแรง ยิ่งไปกวานั้นแมแต “เปลวอัคคี”
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ในงานศพ อิเหนาก็ไมตองมาดู นั่นคือไมใหอิเหนาเขาใกลในพิธีศพ ซึ่งแสดงวารังเกียจท่ีสุด ผูอานจึงเขา
ใจความโกรธของทาวกุเรปนไดเดนชัดยิ่งนัก

2.1.3.2.3 บทสื่อสารของตัวละครท่ีแสดงอารมณโศก
อารมณโศกในบทละครเรื่องอิเหนา ไมไดเกิดจากการรับรูความหายนะของ

ตัวละคร แตเปนอารมณโศกท่ีเกิดจากการรับรูความทุกขทรมานเพียงชั่วคราวของตัวละคร ไดแกความ
รุมรอนทุรนทุรายใจเพราะยังไมสมรัก ความสิ้นหวังของตัวละครท่ีคิดวาไมมีทางไดสมหวังในความรัก
การท่ีตัวละครคิดวาตองลาจากผูเปนท่ีรักโดยไมมีความหวังวาจะไดพบกันอีก และการตองพลัดพราก
จากคนรัก

ตวัอยางแรกคือบทคิดคํานึงท่ีแสดงความรุมรอนทุรนทุรายใจของตัวละคร หญิง
ท่ีทําใหอิเหนาเรารอนทุรนทุรายใจท่ีสุดคือบุษบา เพราะอิเหนาตัดรอนบุษบาดวยตัวเอง ความรักในครั้งนี้
ทําใหอิเหนาโศกเศราเสียใจมาก คํารําพึงรําพันของอิเหนาเปนดังนี้

พญาโศก
๏ ทอดองคลงกับท่ีบรรจถรณ จะเปลื้องเครื่องอาภรณก็หาไม

ใหระทวยระทดสลดใจ แตตรติรึกนึกในไปมา
โอวาโฉมเฉลาเยาวลักษณ เสียดายศักดิ์อสัญแดหวา
จะระคนปนศักดิ์จรกา อนิจจาพ่ีจะทําประการใด
จะคิดไฉนดีนะอกเอย จะไดเชยชมชิดพิสมัย
พระเรงรอนรานทะยานใจ ดังเพลิงกาฬผลาญไหมท้ังกายา
ฉุกใจไดคิดสิการแลว ดังดวงแกวตกตองแผนผา
ราวระยําชํ้าจิตเจบ็อุรา ประหน่ึงวาจะวายชีวี
แนนอนถอนฤทัยใหลหลง ถึงองคบุษบายาหยี
ลืมสามสดุานารี ภูมีสรอยเศราโศกาลัย ฯ

ฯ 10 คํา ฯ โอด1

การใชถอยคําเปนองคประกอบหนึ่งท่ีสรางอารมณสะเทือนใจไดเปนอยางดี
อาการ “ระทวยระทดสลดใจ” แสดงถึงอาการโอนออนไปมาอยางหมดแรง เพราะตอนนี้อิเหนาหมด
กําลังใจแลววาจะไดครองรักกับบุษบา ความเหนื่อยออนหมดกําลังใจของอิเหนาจึงแสดงออกดวยอาการ
ดังกลาว นับวาเปนการเลือกใชคําท่ีทําใหเห็นภาพและความรูสึกของอิเหนาในตอนนี้ไดดียิ่งนัก การใช
ถอยคําในความเปรียบท่ีวา “พระเรงรอนรานทะยานใจ ดังเพลิงกาฬผลาญไหม ท้ังกายา” คํา “เรง”

1 แหลงเดิม. หนา 305.
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“รอน” “ราน” และ “ทะยานใจ” แสดงความรุมรอนใจและความกระวนกระวายใจของอิเหนา เปน
ความรูสึกทุรนทุรายใจเพราะเสียดายบุษบา ถอยคําท้ังสี่เปนการเนนใหเห็นสภาพจิตใจของอิเหนาในตอนนี้
การเรียงคําท้ังสี่ไวดวยกันจงึแสดงวาอิเหนารอนรุมยิ่งนัก

ถอยคําท่ีไพเราะในคํากลอนตอนนี้คือ “ฉุกใจไดคิด” คําวา “ฉุกใจ” หมายถึง
สะดุดใจใชเพ่ือแสดงใหเห็นวาอิเหนาเพ่ิงคิดไดตอนนี้วาคิดผิดทําผิดท่ีตัดรอนบุษบาคูตุนาหงันของตน
คําวา “ฉุกใจ” ยังแสดงถึงความเสียใจของอิเหนาอีกดวย

ความรูสึกเสียดายบุษบาใชภาพพจนท่ีโดดเดนเปรียบเทียบ ซึ่งทําใหผูอาน
ประทับใจมาชานาน เปนความเปรียบตามขนบวรรณคดีไทย เปรียบผูหญิงท่ีตนรักเปนดัง “ดวงแกว”
ท่ีเปราะบางและมีคายิ่ง การสูญเสียคนรักไปก็เหมือนกับดวงแกวท่ีเปราะบางมีคายิ่งนั้นไดแตกสลาย มิ
อาจแกไขใหกลับคืนได ดังเชนความรูสึกของอิเหนาท่ีสูญเสียบุษบาใหจรกา

ฉุกใจไดคิดสิการแลว ดังดวงแกวตกตองแผนผา
ราวระยําชํ้าจิตเจบ็อุรา ประหน่ึงวาจะวายชีวี

ความรูสึกเสียดายและเจ็บปวดท่ีตองสูญเสียบุษบาไป ทําใหอิเหนาพร่ํารําพัน
ความในใจของตน ความเปรียบตอนนี้สามารถสื่อความรูสึกท้ังหมดของอิเหนาไดอยางเดนชัด อิเหนาไม
สามารถแกไขทุกสิ่งทุกอยางกลับคืนมาเหมือนเดิมได ภาพ “ดังดวงแกวตกตองแผนผา” แสดงเหตุการณ
ท่ีดวงแกวอันเปราะบางมีคายิ่งไดตกกระทบ "ตกตองแผนผา" “ซึ่งแข็งกระดางดวงแกวนั้นตองแตกสลาย
ทันทีท่ีกระทบความแข็งกระดางนั้น ท้ังหมดนี่เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดกลาววาผลท่ีตามมานั้นจะ
เปนอยางไร แตผูอานสามารถสรางภาพนั้นไดจากเหตุท่ีแสดงไว”1

การใชอุปมาโวหารเพ่ือแสดงความรุมรอนทุรนทุรายใจของอิเหนา ปรากฏอยาง
เดนชัดจากคํากลอน “พระเรงรอนรานทะยานใจ ดังเพลิงกาฬผลาญไหมท้ังกายา” การเปรียบความรอน
รุมใจของอิเหนากับ “เพลิงกาฬ” ก็คือไฟอันรอนแรง ดังนั้นความทุรนทุรายใจของอิเหนาจึงไมใชเพียงไฟ
ธรรมดาเทานั้นแตเปนไฟท่ีรายแรงและรอนแรงท่ีสุด “เพลิงกาฬ” นี้เองท่ี “ผลาญ” คือทําลายลางท่ัวตัว
อิเหนา การใชคําซอนวา “ผลาญไหม” จึงเปนการเนนถึงกิริยาการทําลายลางของไฟอันรายแรงนั้น เพ่ือให
เห็นวาอิเหนาตองรุมรอนใจยิ่งนัก การเลือกใชความเปรียบในตอนนี้ จึงทําใหเขาใจความรูสึกของอิเหนาได
ดีท่ีสุด

ความเจ็บปวดรวดราวใจของอิเหนา แสดงออกอยางเดนชัดดวยความเปรียบวา
“ราวระยําช้ําจิตเจ็บอุรา ประหนึ่งวาจะวายชีวี” ความรูสึกเจ็บปวดใจนี้มีมากท่ีสุด ทําใหเจ็บปวดท่ีสุด

1 สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา. (2528, ธันวาคม). ด่ังดวงแกวตกตองแผนผา. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. (2): 88 – 95.
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ความรุนแรงนั้นอาจทําใหอิเหนาเสียชีวิตได การใชอุปมาโวหารในตอนนี้จึงแสดงใหเห็นวา อิเหนาให
ความสําคัญกับความรักเหนือสิ่งใด แมชีวิตของอิเหนาก็สามารถแลกกับความสุขสมหวังในความรักได
ความรักท่ีอิเหนามีใหบษุบาจึงลึกซึ้งและรุนแรงยิ่งนัก

จึงกลาวไดวาการใชภาพพจนอุปมาโวหารในบทสื่อสารตอนนี้ เปนท่ีประทับใจ
ผูอานมาชานาน เพราะเนนความรูสึกของอิเหนาไดอยางเดนชัดท่ีสุด ไมวาจะเปนความเสียดายบุษบา
ความสิ้นหวังในตัวบุษบา ซึ่งเกิดจากตัวอิเหนาเปนผูกระทําท้ังสิ้น ภาพท่ีปรากฏในใจผูอานจึงเปนภาพ
ความรอนรุมกระวนกระวายใจของอิเหนา ซึ่งทุกขโศกเพราะยังไมสมหวังในความรัก

ความทุกขโศกของอิเหนายังเกิดจากการตองพลัดพรากจากบุษบา ความรูสึกนี้
พบมากในบทนิราศซึ่งเปนเปนขนบประการหนึ่งในการแตงวรรณคดีไทย ใชเพ่ือแสดงความรูสึกของ
ตัวละครเม่ือตองเดินทางจากผูเปนท่ีรัก เม่ืออิเหนาตองไปเตรียมการลักบุษบา ซึ่งเปนความหวังสุดทาย
ของอิเหนา การใชภาพพจนท่ีโดดเดนไดแกการสรางความเปรียบ โดยใหสิ่งท่ีอิเหนาเห็นหรือสัมผัสใน
ขณะนั้น มีลักษณะคลายภาพเหตุการณระหวางอิเหนาและบุษบา ใจความมีดังนี้

สามไม
๏ พระวิโยคโศกเศราเปลาเปลี่ยว ดังมาเดียวลิ่วโลดตะลึงหลง

จนสายถือท่ีพระหตัถก็พลดัลง จึงคอยคงคืนสมประดดีาล
กระจางแจงแสงเทียนโคมสอง เหมือนเมื่อนองเสี่ยงเทียนอธิษฐาน
ลมพัดเพลิงดับอนธการ ประมาณเหมือนตอนคางคาวดับไฟ
กลิ่นลําดวนหวนหอมเหมือนกลิ่นเจา ท่ีคลึงเคลาชมชิดยังคิดได
เดือนดับลับเมฆมดืไป เหมือนมืดในวิหารบนคริี
แววเสียงสําเนียงดุเหวารอง เหมือนเสียงนองทูลมะเดหวี
วังเวงใจในเวลาราตรี จนแสงทองสองศรีสวางฟา ฯ1

การข้ึนตนในลักษณะเชนนี้เปนการข้ึนตนดวยน้ําเสียงของผูแตง เพ่ือแสดง
อากัปกิริยาและความรูสึกในใจตัวละคร ความรูสึกในใจอิเหนาสงผลถึงความรูสึกภายนอกไดเดนชัดท่ีสุด
ความโศกเศราท่ีสุดทําใหอิเหนาจมอยูในความทุกขเพียงลําพัง ท้ังท่ีเปนการเดินทางท้ังกองทัพ ใจท่ีเปลา
เปลี่ยววังเวงทําใหจมอยูในความคิดคํานึงของตน จนกระท่ังไมมีสติ หมดแรงเพราะความทุกขใจ ซึ่งแสดง
ดวยความรูสึกภายนอกคือ “จนสายถือท่ีพระหัตถก็พลัดลง” คํากลอนบทแรกนี้จึงเปนการบอกเลาให
ผูอานเห็นวา อิเหนาอยูในภวังคและเกิดความทุกขจนไมมีสติ สภาพธรรมชาติกลางดึกจึงทําใหอิเหนา
โศกเศราและวาเหวยิ่งนัก เห็นไดวาอิเหนาทุกขโศกยิ่ง อิเหนาหมกหมุนอยู กับความคิดถึงบุษบา

1 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย. (2546). บทละครเรื่องอิเหนา. หนา 412.
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คิดกลับไปกลับมาตั้งแตกลางดึกจนกระท่ังรุงเชา ซึ่งปรากฏในการใชถอยคําวา “วังเวงใจในเวลาราตรี จน
แสงทองสองสีสวางฟา”

ผูอานรับรูความรูสึกของอิเหนาจากการใชความเปรียบ เม่ือพบเห็นสิ่งใดท่ีชวน
ใหคิดถึงนาง ก็จะเราอารมณรักและคิดถึงบุษบามากยิ่งข้ึน การเดินทางขณะนี้เปนเวลาลวงสองยามแลว
ความมืดและความเงียบสรางความวังเวงใจไดมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูสึกของอิเหนาในตอนนี้เปน
ความรูสึกของผูท่ียังไมสมหวังในความรัก ตองลาจากคนรัก และเหตุการณท่ีเตรียมลักบุษบายังไมสัมฤทธิ์
ผล อิเหนาจึงวิตกกังวล การจากมาของอิเหนาในครั้งนี้มีท้ังความทุกขรอนใจและความรูสึกเงียบเหงาวังเวง
ใจ ความมืดยามราตรีท่ีมีเพียงแสงเทียนจากโคม ทําใหคิดถึงบุษบาเสี่ยงเทียนในวิหาร ความสวางท่ีไดจาก
แสงเทียนเหมือนกันทําใหอิเหนาคิดถึงบุษบา โคมดับเพราะลมพัด ทําใหคิดถึงครั้งท่ีอิเหนาใหสังคามาระ
ตาและพ่ีเลี้ยงตอนคางคาวมาดับไฟ ความมืดจากแสงเทียนดับเปนเหตุการณท่ีเหมือนกัน กลิ่นดอกลําดวน
ท่ีลอยมากับสายลม ทําใหคิดถึงกลิ่นกายของบุษบาท่ีหอมกรุน ภาพดวงจันทรท่ีคอยๆลอยจนลับเมฆ เหลือ
เพียงความมืดมิด ทําใหคิดถึงความมืดขณะท่ีอยูในวิหารกับบุษบา ไดยินเสียงนกรอง ก็ทําใหคิดถึงเสียงรอง
ของบุษบา ท้ังหมดนี้สรางความวังเวงใจใหกับอิเหนายิ่งนัก เพราะทําใหคิดถึงบุษบายิ่งข้ึน อิเหนาหมกมุน
อยูกับความคิดและความรูสึกของตน ตั้งแตเริ่มออกเดินทางซึ่งฟายงัมืดมิดจนกระท่ังทองฟาสวาง

การใชความเปรียบตอนนี้ แสดงใหเห็นวาสภาพธรรมชาติจูโจมจิตใจอิเหนา
ความงดงามของธรรมชาติจึงเปนสิ่งเราอารมณรัก ทําใหอิเหนาโศกเศราและวังเวงใจยิ่งข้ึน

บทครวญของบุษบาท่ีแสดงอารมณโศกเศราเสียใจอยางเดนชัดตัวอยางหนึ่ง
ไดแก บทครวญเม่ือถูกลมหอบ บุษบาตองเดินปากับนางพ่ีเลี้ยง ความหวาดกลัวและความหวั่นไหวของ
บุษบาปรากฏในบทคิดคํานึงดังนี้

รองทยอย

๏ วาแลวก็พากันคลาไคล ดําเนินในแนวปาพนาศรี
บุหลันทรงกลดหมดราคี เหมือนจะชวนใหลลีาไป
ลมหวนอวลกลิน่บุหงา หอมตลบอบมาในปาใหญ
เหมือนเมื่ออยูในถํ้าอําไพ รวยรื่นช่ืนใจดวยมาลา
คิดพลางนางทรงกันแสงร่ํา ชะรอยกรรมทําไวเปนหนักหนา
เดิมพลดักําจัดจากพารา มาอยูคูหาคอยคลายใจ
มิสามาซ้ําใหจําจาก พลัดพรากถํ้าทองผองใส
อกเอยไมเคยเดินไพร เคยสําราญแตในพระบรุี
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ครั้งน้ีตกไรไดยาก ลําบากชอกชํ้าบทศรี
แตเกือกจะรองก็ไมมี จะเหยยีบยางจรลีกลใด
จําจิตจึงจําลีลา เจ็บบาทานักก็รองไห
ยางยองจองจงูกันคลาไคล มรคาจะไปก็ไมมี
ไดยินสําเนียงเสียงปกษา รองชมจันทราอยูอึงมี่
เหมือนจะถามขาวมาดวยปรานี มารศรไีดฟงวังเวงใจ

ฯ 14 คํา ฯ เพลง1

ภาพของนางกษัตริยวงศเทวาท่ีเคยสุขสบายในเมืองดาหา ตอนนี้แมแตรองเทา
ซึ่งจําเปนท่ีสดุในการเดินทางกลางปาก็ไมมี บุษบาจึงตองเดินเทาเปลา จากท่ีเคยใสรองเทาทองเดินในเมือง
อยางสุขสบาย ขณะนี้แมแตรองเทาธรรมดาก็ไมมีจะใส คํากลอนตอนนี้จึงแสดงใหเห็นความลําบากของ
บุษบาไดดีท่ีสุดและยังแสดงความวิตกกังวลของบุษบาในขณะนี้ไวดวยวา “จะเหยียบยางจรลีกลใด” แสดง
ใหเห็นวาบุษบาวิตกกังวลมากเพราะแมแตจะเดินทางไปอยางไร ไปทางใด บุษบาก็ยังไมรู ความทุกข
ทรมานและความวิตกกังวลของบุษบาจึงแสดงออกมาอยางเดนชัด เปนความทุกขกายและทุกขใจซึ่งยังไม
เคยพบมากอนในชีวิต

ความทุกขกังวลไมรูวาจะไปหนใด ทําใหบุษบารองไหเพราะไมเคยพบความ
ยากลําบาก ท้ังความเจ็บปวดท่ีตองเดินเทาเปลากลางปา ท้ังความวิตกกังวลซึ่งตองจากบานเมืองและ
คนรักจากความสุขสบายทุกอยาง ความทุกขลําบากท่ีไดรับตอนนี้จึงมีมากท่ีสุดในชีวิตของบุษบาเพราะ
ลําบากท้ังกายลําบากท้ังใจ และเม่ือตองทนรับชะตากรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได การรองไหจึงเปนทาง
ระบายความทุกขใจของบุษบา ซึ่งแสดงจิตใจท่ีหวั่นไหวของบุษบา ภาพ “ยางยองจองจูงกันคลาไคล” จึง
ทําใหผูอานสงสารบุษบามากท่ีสุด อาการ “ยางยอง” ทําใหเห็นความเจ็บปวดท่ีตองเดินปาโดยไมไดใส
รองเทา ทําใหตองเดินอยางไมเต็มเทาเพราะเจ็บเทามาก ภาพนางกษัตริยผูสูงสงตองเดินปาอยางลําบาก
สรางความสะเทือนใจใหผูอานไดเปนอยางดี การตองเดินอยางไมเต็มเทาเพราะเจ็บปวด และไมรูวาจะเดิน
ไปทางใด ไปอยางไร เพราะรอบตัวมีแตปา ไมมีทางเดิน ไมมีผูคน จึงเปนการสรางความอางวางวังเวงใจ
ใหกับบุษบามาก การตองเผชิญความทุกขยากเชนนี้จึงทําใหบุษบาผูสูงศักดิร์องไหคร่ําครวญไปตามทาง

แมจะเปนความทุกขใจท่ีสุดในชีวิตและเปนชวงเวลาท่ีลําบากท่ีสุด บุษบาก็ไม
โทษใคร เพราะบุษบาคิดวา “ชะรอยกรรมทําไวเปนหนักหนา” บุษบาจึงเปนผูท่ียอมรับโชคชะตาของ
ตนเองไมโทษวาเปนเพราะใครหรือเพราะอะไรจึงทําใหบุษบาตองมารับกรรมเชนนี้ การยอมรับความจริง

1 แหลงเดิม. หนา 474.
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โดยไมโตแยงหรือตั้งขอสงสัยตอสิ่งใด ทําใหเห็นวาบุษบาเปนหญิงท่ีเขมแข็งไมยอมแพตอสิ่งตางๆ
การยอมรับความจริงในเรื่องนี้ จึงทําใหผูอานชื่นชมในความกลาหาญ และเขมแข็งของบุษบา

ความดีเดนของบทคิดคํานึงตอนนี้เกิดจากการใชภาพพจนบุคลาธิษฐานคือการ
นําธรรมชาติมาเปรียบใหแสดงอาการดุจมีชีวิต เพ่ือใหเขาใจความรูสึกตัวละครไดชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งข้ึน
ขณะนี้รอบตัวบุษบามีเพียงพระพ่ีเลี้ยงท้ังสอง และธรรมชาติกลางปาซึ่งสรางความหวาดกลัวและวังเวงใจ
ใหบุษบายิ่งนัก ทําใหบุษบาเศราโศกยิ่งข้ึน การตองเดินทางในเวลากลางคืนกลางปา ยิ่งสรางความวังเวงใจ
ใหบุษบา พระจันทรท่ีทอแสงเปนประกายสวยงาม เหมือนกับวามีคนกําลังเชื้อเชิญใหบุษบาเดินทาง เห็น
ไดจาก “บุหลันทางกลดหมดราคี เหมือนจะชวนใหลีลาไป” ความตอนนี้แสดงบรรยากาศขณะนั้น ใหเห็น
ความงดงามของธรรมชาติ ภาพพระจันทรทอประกายสวยงาม หากอยูในเมืองดาหา อาจสรางความ
เพลิดเพลินใหบุษบา แตเม่ือตองอยูกลางปาตามลําพังสตรี ความงดงามนั้นทําใหวังเวงใจยิ่งข้ึน คํากลอน
ท่ีวา “ไดยินสําเนียงเสียงปกษา รองชมจันทราอยูอึงม่ี เหมือนจะถามขาวมาดวยปรานี” เสียงนกรอง
ทามกลางธรรมชาติ นาจะสรางความไพเราะและเพลิดเพลินใจใหบุษบาแตกลับทําใหบุษบาเหงาและ
วาเหว การไดเห็นธรรมชาติทําใหบุษบามองธรรมชาติและนําธรรมชาตินั้นเขามาสัมพันธกับความคิดและ
ความรูสึกของตนท้ังๆ ท่ีธรรมชาติไมไดมีสวนเก่ียวพันกับบุษบาในขณะนั้นเลย เปนเพียงความรูสึกของ
บุษบาแตเพียงผูเดียวเทานั้น ความรูสึกของบุษบาเม่ือไดยินเสียงนกรองเปนดังนี้ “มารศรีไดฟงวังเวงใจ”
แสดงสภาพจิตใจของบุษบาขณะนี้ไดดีท่ีสุด

2.1.3.3 ฉาก
ในงานวิจัยนี้จะศึกษาฉากเมือง ฉากธรรมชาติ ฉากศึกษากะหมังกุหนิง ฉากบุษบา

เสี่ยงเทียน ฉากลมหอบ และฉากมะงุมมะงาหรา ซึ่งเปนฉากท่ีทําใหเกิดอารมณสะเทือนใจ
2.1.3.3.1 ฉากเมือง
กลาวถึงฉากเมืองตอนตนเรื่อง เปนการพรรณนาความงดงามยิ่งใหญของเมือง

และความสุขของประชาชนท่ีอยูในเมือง เมืองท่ีกลาวถึงไดแกเมืองของกษัตริยวงศเทวาท้ัง 4 เมือง ไดแก
กุเรปน ดาหา กาหลัง และสิงหัดสาหรี เริ่มการพรรณนาท่ีพระมหาราชวัง ซึ่งเปนจุดศูนยกลางเมือง

ยานี

๏ อันสี่ธานีราชฐาน กวางใหญไพศาลหนักหนา
เทเวศรนฤมติดวยฤทธา สนุกดั่งเมืองฟาสรุาลยั
มีปราสาทท้ังสามตามฤดู เสด็จอยูโดยจินดาอัชฌาสัย
หลังคาฝาผนังนอกใน แลวไปดวยโมราศลิาทอง
ภูเขาเงินรองฐานมมีารแบก ยอดแทรกยอดใหญไมสิบสอง
แกวไพฑูรยทําเปนลํายอง บัญชรชองชัชวาลบานบัง
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พระปรัศวซายขวาอาโถง ทองพระโรงรจนาหนาหลัง
พระแทนแกวกุดั่นบัลลังก กางก้ันเศวตฉัตรอยูอัตรา
บรรจถรณท่ีไสยาสนอาสนสุวรรณ มีฉากแกวแพรวพรรณคั่นฝา
ท่ีเสวยท่ีสรงคงคา ท่ีน่ังเย็นอยูหนามณเฑียรทอง
พรรณไมดอกลูกปลูกกระถาง ไวหวางอางแกวเปนแถวถอง
ราบรื่นพ้ืนชาลาดังหนากลอง อิฐทองปูลาดสะอาดตา
มีทิมท่ีลอมวงองครักษ นอกกองเกณฑพิทักษรักษา
โรงแสงโรงภูษามาลา เรียงเรยีบรัถยาหนาพระลาน
โรงเครื่องเน่ืองกันเปนหลั่นลด โรงมาโรงรถคชสาร
ติกาหลังสาํหรับพระกุมาร อยูนอกปราการกําแพงวังฯ1

เทวดาเนรมิตเมืองท้ัง 4 ข้ึน ดังนั้นเมืองนี้จึงงดงามเทียบไดกับ “เมืองฟา
สุราลัย” การพรรณนาพระมหาราชวังจึงเนนท่ีความงดงาม สะดวกสบาย และความยิ่งใหญ เห็นไดวาเมือง
นี้สรางอยางประณีตบรรจง ประดับประดาดวยแกวมณีและทอง ทําใหเกิดแสงระยิบระยับงดงามไมวา
จะเปน “หลังคาฝาผนังนอกใน แลวไปดวยโมราศิลาทอง” “แกวไพฑูรยทําเปนลํายองบัญชรชองชวาล
บานบัง” และ “ราบรื่นพ้ืนชาลาดังหนากลอง อิฐทองปูลาดสะอาดตา”

ภายในบริเวณพระมหาราชวังพรั่งพรอมดวยสิ่งปลูกสรางสําหรับประกอบการ
หรือไวสิ่งของไมวาจะเปนโรงแสง โรงภูษามาลา โรงครัว โรงมา โรงรถ โรงคชสาร และยังมีติกาหลัง คือ
เรือนแกวสําหรับเปนท่ีอยูของพระราชกุมาร พระราชวังนี้จึงยิ่งใหญและพรั่งพรอมยิ่งนัก การสรางตําหนัก
น้ําประดับประดาดวยแกวมณีและลวดลายสีทอง เพ่ือใหเกิดภาพงดงามจับตา เม่ือสวนท่ีประดับดวยแกว
มณีและทองตองแสง จงึอรามเรืองรองและเกิดแสงวะวับงดงามยิ่งข้ึน ทิศใตของเมืองมีพระราชอุทยาน ใน
เรื่องเรียกวาสะตาหมัน ปลูกพรรณไมตางๆมากมายสวยงามและรมรื่นยิ่งนัก

ปะหล่ิม

๏ ทิศใตภายนอกธานี มีสระสวนศรีสตาหมัน
มิ่งไมหลายอยางตางพรรณ ลวนแกลงกลั่นสรรมาปลูกไว
บางเผลด็ผลผการะยายอย ชอชอยชูกานบานไสว
พางพ้ืนรื่นรมสําราญใจ มีตําหนักนอยในวารี
อันโบกขรณสีี่เหลี่ยม นํ้าเปยมเทียมปากสระศรี
ใสสะอาดปราศจากราคี ดังแสงแกวมณรีจนา

1 แหลงเดิม. หนา 2
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มีพรรณโกสุมปทุมมาลย ตูมบานแยมกลีบกลิ่นกลา
เกสรรวงลงในคงคา พระพายพาหอมฟุงจรุงใจฯ

ฯ 8 คํา ฯ1

สวนท่ีพรรณนามาท้ังหมดแสดงถึงความงดงามและพรั่งพรอมของเมืองท้ัง 4 ซึ่งหมายถึง
อํานาจและบารมีของกษัตริยท่ีปกครองเมือง เปนเมืองในอุดมคติท่ีมีลักษณะงามเลิศและดีเลิศ นอกจากจะ
เนนความงดงามของเมืองแลว การพรรณนาถึงเมืองยังมีนัยถึงความม่ันคงและเปนปกแผนของเมืองดวย
โดยกลาววาเมืองนี้เปนศูนยกลางของการติดตอคาขายกับตางประเทศ

เบาหลุด
๏ ลูกคาวาณิชทุกนิเวศน มาแตตางประเทศเขตขัณฑ

สําเภาจอดทอดทาเรียงรัน สลุบแขกกําปนวิลันดา
จีนจามอะแจแซซอง คับคั่งท้ังสิบสองภาษา
แสนสนุกสุขเกษมเปรมปรา ถวนหนาประชาชนมนตรี2

ผูอานเห็นภาพความงดงามและยิ่งใหญของเมืองท้ัง 4 ไดแก กุเรปน ดาหา
กาหลัง และสิงหัดสาหรี ภาพพระมหาราชวังท่ียิ่งใหญงดงามและนาอยู ประดับประดาตกแตงอยาง
ประณีตบรรจง พรั่งพรอมบริบูรณดวยพระตําหนักน้ํา โรงมา โรงชาง โรงรถ โรงครัว โรงแสง และโรงภูษา
มาลา เหลานี้ลวนแสดงถึงบารมีของกษัตริยผูครองเมือง เมืองนี้ยังเปนปกแผนม่ันคง ซึ่งสะทอนผานการ
เตรียมพรอมของทหาร ความแข็งแรงม่ันคงของกําแพงเมือง และความสงบสุขของประชาชน เหลานี้ลวน
เปนความงดงามท่ีปรากฏในใจผูอานจากการพรรณนาฉากเมืองอยางละเอียดและครอบคลุมทุกสวน ผูอาน
จินตนาการภาพเมืองนั้นซึ่งงดงามดัง “เมืองฟาสุราลัย”

การพรรณนาเมืองทําใหผูอานรับรูฐานะของตัวละครไดดีข้ึน การพรรณนาเมือง
ของกษัตริยวงศเทวาวางดงามและยิ่งใหญ แสดงวากษัตริยวงศเทวาสูงสง มีอํานาจและบารมียิ่งนัก
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงกุเรปนซึ่งยิ่งใหญท่ีสุด และมีอํานาจท่ีสุดในวงศเทวาและอิเหนาซึ่งเปนราชบุตรองค
โตของทาวกุเรปนกับประไหมสุหรีกุเรปน สภาพแวดลอมท่ีพรั่งพรอมและงดงามยิ่งนี้เอง ท่ีทําใหอิเหนาสงา
งามมีอํานาจ และมีความม่ันใจในตัวเองสูง

การพรรณนาฉากเมืองของกษัตริยวงศเทวาท้ัง 4 เมือง จึงทําใหผูอานเห็นภาพ
ความงดงามยิ่งใหญของเมือง ทําใหเขาใจความยิ่งใหญมีอํานาจของกษัตริยวงศเทวา ซึ่งมียศศักดิ์สูงสงยิ่ง

1 แหลงเดิม. หนา 5.
2 แหลงเดิม. หนา 4.
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กวาเมืองอ่ืนๆในเรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งอิเหนาซึ่งเปนราชบุตรคนโตของเมืองกุเรปนซึ่งยิ่งใหญและมี
อํานาจท่ีสุดในวงศเทวา

2.1.3.3.2 ฉากธรรมชาติ
ฉากธรรมชาติท่ีปรากฏในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลท่ี 2 มีท้ัง

ฉากธรรมชาติในเวลากลางวัน และฉากธรรมชาติในเวลากลางคืน
การพรรณนาธรรมชาติตอนบุษบาเลนธาร ทําใหผูอานเห็นภาพความงดงามนั้น

และเขาใจความรูสึกของบุษบา ดังนี้

๏ นางจึงสรงสนานในสระศรี กับกํานัลนารเีกษมศานต
หอมกลิ่นโกสุมปทุมมาลย อายอบชลธารขจรไป
นํ้าใสไหลเย็นเห็นตัวปลา วายแหวกปทุมมาอยูไหวไหว
นิลุบลพนนํ้าข้ึนราํไร ตูมตั้งบังใบอรชร
ดอกขาวเหลาแดงสลบัสี บานคลี่ขยายแยมเกสร
บัวเผื่อนเกลื่อนกลาดในสาคร บังอรเก็บเลนกับนารี
นางทรงหักหอยเปนสรอยบัว สวมตัวกํานัลสาวศรี
แลวปลิดกลีบปทุมมาลยมากมี เทวีลอยเลนเปนนาวา
บางนางบางกระทุมนํ้าเลน บางโกรธวากระเซ็นถูกเกศา
บางวายแซงแขงเคียงกันไปมา เกษมสุขทุกหนากํานัลในฯ

ฯ 10 คํา ฯ เจรจา  บทท่ี 35

ราย
๏ สรงเสร็จเสด็จทรงเครื่อง ยางเยื้องจากฝงสระใหญ

เท่ียวเลนริมธารสําราญใจ ชมพรรณดอกไมนานา ฯ
ฯ 2 คํา ฯ1

ความงดงามของภาพท่ีปรากฏเกิดจากการพรรณนาธรรมชาติอยางละเอียด
ภาพบุษบาซึ่งงามเลิศจนทําใหผูพบตกตะลึงจนสิ้นสติ ขณะนี้อยูทามกลางความงดงามของธรรมชาติกลาง
สระบัว ดอกบัวหลากสีหลายพันธุ มีท้ังดอกตูมและดอกบาน มีท้ังท่ีข้ึนปริ่มน้ําและพนน้ํา สงกลิ่นหอม
อบอวลไปท่ัวสระ บุษบาอยูทามกลางความงดงามนั้น กิริยาท่ีทําลวนเพ่ิมความงดงามใหนาง ไมวาจะเปน
การเก็บดอกบัว หักดอกบัวเปนสายสรอยใหนางกํานัล และปลิดกลีบบัวทําเปนเรือลํานอยๆ ลอยน้ํา ภาพ
ท่ีเกิดข้ึนนุมนวลละมุนละไมงดงามและชวนมองยิ่งข้ึน

1 แหลงเดิม. หนา 341.
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ความงดงามของภาพท่ีปรากฏเกิดจากการพรรณนาภาพความเคลื่อนไหวใน
ขณะนั้น ไดแก “น้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลา วายแหวกปทุมมาอยูไหวไหว” และภาพตัวละครแสวงหาความ
สําราญจากธรรมชาติ คือเก็บดอกบัว หักกานดอกบัวทําเปนสายสรอย ปลิดกลีบดอกบัวลอยน้ําเลน และ
เลนน้ํา และยังพรรณนาเสียงท่ีเกิดจากการเลนน้ํา “กระเซ็น” เพ่ือใหรูสึกถึงความเย็นสบายของสายน้ํา
ธรรมชาติตอนนี้จึงงดงามดวยภาพดอกบัวหลากสี กลิ่นหอมอบอวลของดอกบัว เสียงน้ํากระทบกันซึ่ง
แสดงความเย็นสบายและสดชื่น และภาพการเคลื่อนไหวของตัวละคร ทําใหเห็นความมีชีวิตชีวาในขณะนั้น

เห็นไดวาตอนบุษบาเลนธารนี้ เนนท่ีการพรรณนาความงดงามของธรรมชาติ
และความงดงามของบุษบาไปพรอมๆกัน การพรรณนาอยางละเอียด ทําใหภาพท่ีปรากฏเดนชัด
อากัปกิริยาของบุษบาเกิดข้ึนอยางเปนข้ันตอน และนุมนวลแชมชอยท้ังสิ้น เพ่ือเนนใหเห็นวาบุษบางดงาม
ท้ังรูปโฉมและจริตกิริยา ผูอานเห็นภาพความงดงามนั้นโดยตลอด กลาวไดวาการไดสัมผัสความงดงาม
เหลานี้ทําใหผูอานเปนสุขใจ การไดพบหญิงท่ีงามเลิศทามกลางธรรมชาติท่ีงดงามชวนมองโดยท่ีหญิงนั้นทํา
กิริยาแชมชอยงดงามอยางเปนธรรมชาติ ไมวาจะเปนการเลนน้ํา เก็บดอกบัว หักกานบัวทําเปนสายสรอย
และปลิดกลีบบัวทําเปนเรื่องลํานอยๆ ลอยน้ํา ภาพเหลานี้ลวนเพ่ิมเสนหใหหญิงนั้นงดงามยิ่งข้ึน และทําให
ผูอานรูสึกเปนสุขใจ ความงามเชนนี้เองท่ีทําใหผูอานประทับใจติดตาตรึงใจ การพรรณนาธรรมชาติตอนนี้
ทําใหผูอานรับรูสภาพจิตใจของบุษบา บุษบาเปนตัวละครท่ีไมแสดงความรูสึกของตนเดนชัดนัก เม่ือ
อิเหนาท้ิงตุนาหงันนางและพระราชบิดายกนางใหระตูต่ําศักดิ์ บุษบาก็ไมมีโอกาสไดแสดงความในใจวา
พอใจหรือไม ความทุกขโศกของนางเปนเชนไร ไมมีการแสดงออกอยางเดนชัด แตการเลนธารในครั้งนี้
แสดงความเพลิดเพลินใจของบุษบาอยางเดนชัดเปนครั้งแรก

รูปท่ี 1 จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองอิเหนา  ตอนบุษบาเลนธาร
วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ
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บทพรรณนาธรรมชาติในเวลากลางคืนท่ีนับวางดงามอยางยิ่งบทหนึ่ง ไดแกตอน
บุษบาชมจันทร ความงดงามของธรรมชาติในเวลากลางคืนเปนดังนี้

ชมดง
๏ ครั้นค่ําสนธยาราตรีกาล จึ่งเผยมานออกชมแสงบุหลัน

ทรงกลดหมดเมฆพรายพรรณ แสงจนัทรจับแสงรถทรง
แสงโคมประทีปทองสองสวาง กระจางจับพุมไมไพรระหง
ดอกพยอมหอมหวนลาํดวนดง สายหยดุประยงคโยทะกา
หอมกลิ่นกลวยไมท่ีใกลทาง บอกบาหยันพลางแลวแลหา
ลมหวนอวลกลิ่นสมุาลยมา ระคนกลิ่นบหุงารําไป
เรไรจักจั่นสน่ันเสยีง เพราะเพียงดนตรีปไฉน
บุหรงรองพรองเพรียกพงไพร ฟงเพลินจําเรญิใจไปมา ฯ1

ฯ 8 คํา ฯ เชิด

ความงดงามของธรรมชาตเิวลากลางคืนทําใหบุษบาเปดมานออกชมจันทร ภาพ
ท่ีปรากฏแกตาของนางคือ ภาพพระจันทรเต็มดวงทอแสงงดงามทามกลางความมืดมิดของทองฟา แสงท่ี
นุมละมุนของพระจันทรทาบทับกับแสงสีทองแพรวพราวของรถทรง ทําใหเห็นภาพความนวลเนียนเปน
รัศมีทองอรามตา ขณะท่ีแสงจากโคมสองทางสาดสองท่ีพุมไมก็เปนแสงสีทองนุมละมุนเชนเดียวกัน
นอกจากภาพแสงท่ีงดงามจับตาแลว ยังมีกลิ่นหอมของดอกไมนานาชนิดในปา โดยเฉพาะกลิ่นหอมของ
ดอกกลวยไมซึ่งอยูใกลกันนั้น ความหอมของมวลดอกไมในปายังปะปนไปกับกลิ่นหอมของดอกไมท่ีปรุง
แตงข้ึน จึงยิ่งสรางความสดชื่นใหเกิดกับตัวละคร นอกจากนี้แลวยังไดยินเสียงจักจั่นดังระงมไปท้ังปา สราง
ความเพลิดเพลินใจยิ่งนัก ท้ังยังมีเสียงนกรองดังแววมาเปนระยะ เวลาดึกเชนนี้จึงเปนชวงเวลาท่ีตัวละคร
ดื่มด่ํากับความงามของธรรมชาติไดอยางเต็มท่ี ภาพธรรมชาติในเวลากลางคืนขณะนี้จึงงดงามชวนมอง
ผูอานเห็นภาพความงดงามรวมไปกับตัวละคร ความงดงามของบุษบาขณะเปดมานชมจันทรนี้ ทําให
อิเหนาตื่นตะลึงและหลงใหลในตัวนางยิ่งข้ึน แสงจันทรมีสีเหลืองนวลละมุน ใหความรูสึกออนโยนและ
นุมนวล เม่ือทอแสงจับตองสิ่งใดจึงเพ่ิมความนุมนวลนามองใหสิ่งนั้นยิ่งข้ึน ภาพบุษบาเผยมานชม
ธรรมชาติในเวลากลางคืน โดยมีแสงจันทรสาดทอไปท่ัวรางนี้ ทําใหเกิดรัศมีเรืองรองท่ัวรางนาง
ความงดงามของบุษบาในขณะนี้จึงจับตาและจับใจอิเหนายิ่งนัก การพรรณนาความงดงามของแสงจันทร
จึงทําใหภาพธรรมชาติในเวลากลางคืนงดงามชวนมองยิ่งข้ึน

1 แหลงเดิม. หนา 371 – 372.
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การไดอยูทามกลางธรรมชาติท่ีงดงามยอมสรางความเพลิดเพลินใจและรื่นรมย
ใจใหผูพบเห็น ผูแตงนําเสนอความงดงามนั้นดวยการพรรณนาโดยไมใชความเปรียบ ดังนั้นภาพ
พระจันทรเต็มดวง จึงงดงามและชวนหลงใหลดวยธรรมชาติของพระจันทร ไมไดงดงามเพราะนวลเนียน
เหมือนผิวนางอันเปนท่ีรัก ภาพน้ําคางตกตองใบไมก็งดงาม เพราะแสดงถึงความเย็นสดชื่นและความ
บริสุทธิ์สดใส ไมไดเกิดจากการเปรียบเทียบกับสิ่งใด ความชื่นชมในความงดงามของธรรมชาติเกิดจากการ
พรรณนาอยางละเอียดถึงภาพท่ีงดงาม กลิ่นหอมสดชื่น เสียงท่ีไพเราะเพราะพริ้ง และความเย็นสบายของ
สายลมท่ีพัดผาน ความรูสึกซาบซึ้งดื่มด่ําในความงดงามของธรรมชาติคอยๆ เกิดข้ึนและกระจางชัดเจนใน
ท่ีสุด

2.1.3.3.3 ฉากศึกกะหมังกุหนิง
ฉากนี้เปนฉากรบท่ียิ่งใหญและงดงามยิ่งในบทละครเรื่องนี้ แสดงความเกงกลา

สามารถของอิเหนา ฉากสําคัญนี้เริ่มจากอิเหนามาถึงเมืองดาหา ทาวกะหมังกุหนิงและอิเหนาเจรจาทัพ ลง
มือรบ และจบฉากสําคัญเม่ืออิเหนารบชนะ

ฉากรบนับเปนเหตุการณท่ีนาตื่นเตนของเรื่อง ในท่ีนี้นับเปนจุดคลี่คลายปญหา
ในใจของอิเหนา นั่นคือเรื่องความงามของบุษบา เพราะเม่ือรบชนะแลว อิเหนาก็ไดพบบุษบาท่ีงามยิ่ง
เปนเหตุการณท่ีอิเหนาไดประจักษความจริงวาบุษบางามยิ่งกวาจินตะหรา ปญหาตางๆ ในใจอิเหนาจึง
คลี่คลายไปเชนเดียวกับการทําศึกสงคราม

ประเพณีในการรบท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่ง ไดแกการเจรจาทัพของแมทัพ
เพ่ือถามชื่อเสียงเรียงนามของกันและกัน บทเจรจาทัพตอนนี้นับวางดงามดวยถอยคําภาษาท่ีคมคาย
กระทบใจผูฟงยิ่งนัก ไดแกบทเจรจาทัพของทาวกะหมังกุหนิงกับอิเหนา ซึ่งจะตัดตอนมาบางสวนดังนี้

๏ เมื่อน้ัน ทาวกะหมังกุหนิงเรืองศรี
รูวาระเดนมนตรี ภูมีครั่นครามขามวิญญาณ
แตมานะตอบไปดวยใจหาญ เจาผูวงศวานอสญัหยา
แตละองคทรงโฉมโสภา ชันษาอายุยังเยาว
ไดเห็นก็เปนนาเสียดาย จะพากันมาตายเสียเปลาเปลา
ไมควรคูสูรบกับเรา ครั้นจะฆาเสยีเลาก็อายใจ
อน่ึงตัวเจากับเราน้ี จะราคเีคืองกันก็หาไม
ใหจรกามาเถิดจะชิงชัย เจาจะไดดเูลนเปนขวัญตาฯ

ฯ 8 คํา ฯ1

1 แหลงเดิม. หนา 276.
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เปนถอยคําขมขวัญเริ่มจากการชมอิเหนาวารูปงาม อายุยังนอย แตจะตองตาย
เพราะรบกับพระองคเพราะ “ไมควรคูสูรบกับเรา ครั้นจะฆาเสียเลาก็อายใจ” ทาวกะหมังกุหนิงขมอิเหนา
ดวยถอยคําท่ีคมคาย เหมือนผูใหญพูดกับเด็กอยางปรานี ทาวกะหมังกุหนิงใหอิเหนาสงจรกามาชิงชัยกับ
ตน เพราะจรกาเปนผูมีสิทธิ์ในตัวบุษบา จึงไมใชธุระของอิเหนา ถอยคําของทาวกะหมังกุหนิงแสดงใหเห็น
ชั้นเชิงของผูท่ีผานโลกมากอน การใหอิเหนาสงจรกามาชิงชัยกับพระองคเปนการปองกันไมใหอิเหนาเขา
มาเก่ียวของ เพ่ือท่ีพระองคจะไดไมตองรบกับอิเหนา ทาวกะหมังกุหนิงขมขวัญอิเหนาอยางผูใหญท่ีมี
ประสบการณและสามารถควบคุมสติไวได การสูรบตองอาศัยสติและควบคุมอารมณใหไดหากไมแลวอาจ
พายแพในการรบ ทาวกะหมังกุหนิงจึงพูดเพ่ือขมขวัญอิเหนาใหเกิดความเกรงกลัวพระองค ขณะเดียวกันก็
กีดกันไมใหอิเหนามาเก่ียวของดวย ซึ่งนับวาทาวกะหมังกุหนิงคาดการณผิดเพราะอิเหนามาเพ่ือปกปอง
บุษบา

การพูดขมขวัญโดยแสดงทาทีปรานีนี้ ไมอาจทําใหอิเหนาโกรธได อิเหนา
สามารถควบคุมสติอารมณของตนไดอยางม่ันคง และตอบไปวา

๏ เมื่อน้ัน พระองควงศอสัญแดหวา
จึงตอบวาอันตัวจรกา มิไดอยูดาหาธานี
เมื่อหลับตามารบใหผดิเมือง รี้พลตายเปลืองไมพอท่ี
จะรบกับจรกาดังวาดังน้ี จงลาเลิกโยธีถอยไป
แมนไมรูแหงเมืองจรกา จะชวยช้ีมรรคาบอกให
ถาขืนตั้งประชิดตดิกรุงไกร คงชิงชัยไมฟงทานพาที
ถึงมาตรแมนจรกามมิาเลา ตัวเราจําชวยดวยเปนพ่ี
เมตตาวานองเปนสตรี จะทอดท้ิงมารศรีเสียอยางไร
ใชนางเกิดในปทุมา สุริยวงศพงศาน้ันหาไม
จะมาชวงชิงกันดงัผลไม อันจะไดนางไปอยาสงกาฯ

ฯ 10 คํา ฯ1

อิเหนาตอบโตอยางคมคายท่ีสุด ถอยคําตอนนี้เปนการเยยทาวกะหมังกุหนิง
ขณะนี้จรกาไมมีสิทธิ์ในตัวบุษบาเพราะยังไมไดอภิเษกสมรส จรกาจึงไมใชคนของเมืองดาหา การท่ีทาว
กะหมังกุหนิงขอรบกับจรกา ทําใหอิเหนาพูดไววา

เมื่อหลับตามารบใหผดิเมือง รี้พลตายเปลืองไมพอท่ี

1 แหลงเดิม. หนา 276.
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นั่นคือเปนความผิดของทาวกะหมังกุหนิง ถอยคํา “หลับตามารบใหผิดเมือง”
จัดวาเปนขนบในการรบท่ีตองเยาะเยยศัตรู เพ่ือทําใหศัตรูโกรธ จะไดขาดสติและควบคุมอารมณตนเอง
ไมไดเม่ือรบแลวจะไดเกิดความผิดพลาด การใชคําวา “หลับตา” ในท่ีนี้ไมไดหมายถึงกิริยาปดกลีบตา
เทานั้น แตหมายถึงการไมรับรูสิ่งใด มองไมเห็นวาเกิดอะไรข้ึน การใชคําวา “หลับตา” จึงทําใหเกิดภาพ
ข้ึนในใจผูอานอยางชัดเจน อิเหนายังวาตอไปดวยวา “แมนไมรูแหงเมืองจรกา จะชวยชี้มรรคาบอกให”
แสดงความหวังดีและเห็นใจในความไมรูของทาวกะหมังกุหนิง ซึ่งทําใหทาวกะหมังกุหนิงเจ็บใจมาก เพราะ
ผูพูดเปนคูตอสูของพระองคเอง เหมือนใหเด็กคอยแนะนําผูใหญ คํากลอนตอนนี้แสดงใหเห็นการเยยอยาง
เจ็บปวด ซึ่งสรางความเจ็บแคนใจใหทาวกะหมังกุหนิงไดเปนอยางดี

นอกจากนี้ยังมีการใชภาพพจนอุปมาโวหาร ซึ่งไพเราะและคมคายท่ีสุดนั่นคือ

ใชนางเกิดในปทุมา สุริยวงศพงศาน้ันหาไม
จะมาชวงชิงกันดังผลไม อันจะไดนางไปอยาสงกา

อิเหนาวาบุษบาไมใชคนไมมีพอแม ไมใชคนไมมีเชื้อวงศ ความเปรียบท่ีวา
“จะมาชวงชิงกันดังผลไม” หมายความวานางไมใชของสาธารณะ ไมใชผลไมใหผูชายมาแยงกัน “ผลไม”
ในท่ีนี้หมายถึงนารีผล นารีผลหรือมักกลีผลเปนผลไมประหลาดท่ีออกลูกเปนผูหญิง มีเฉพาะในปา
หิมพานต ลูกนารีผลจะมีหัวจุกติดอยูตามก่ิง หอยตามก่ิง ใครแยงไดก็จะมีสิทธิ์ครอบครองนาง มีชีวิตอยูได
เพียงเจ็ดวันเทานั้น หลังจากนั้นจะเหี่ยวและเนา แตบุษบาไมใชนารีผล นางเปนคนมีพอแม และเปนถึง
วงศเทวา และอิเหนาซึ่งเปนพ่ีชายของนางจะปกปองคุมครองนางเอง ใครท่ีจะชิงนางไปตองตอสูกับอิเหนา
ความตอนนี้แสดงใหเห็นวาอิเหนาตั้งใจปกปองคุมครองนอง และเชื่อม่ันวาไมแพทาวกะหมังกุหนิง ดังนั้น
ทาวกะหมังกุหนิงจึงไมมีโอกาสไดนางไปแนนอน

บทเจรจาทัพของอิเหนาในตอนนี้ มีน้ําเสียงปกปองคุมครองบุษบา อิเหนาทํา
อยางบริสุทธิ์ใจในฐานะพ่ีชาย อิเหนายังไมพบบุษบาจึงยังไมรักบุษบา การมาครั้งนี้เปนความจําใจของ
อิเหนาดวย เม่ือตองรบกับศัตรูท่ีตั้งใจมาชิงนาง อิเหนาไดทําหนาท่ีของพ่ีชายท่ีตั้งใจปกปองคุมครองนองได
อยางดีท่ีสุด ถอยคําท่ีพูดเปนไปอยางสมเหตุสมผล ขณะเดียวกันยังแสดงบุคลิกลักษณะของอิเหนาไมได
เกรงกลัวทาวกะหมังกุหนิง ถอยคําท่ีพูดไมมีความเกรงใจแตก็ไมหยาบคาย ความองอาจสงางามนี้ทําให
ผูอานชื่นชมอิเหนา

ศึกกะหมังกุหนิงแสดงความรักความผูกพันท่ียิ่งใหญของกษัตริยวงศเทวา
ท่ีพรอมจะตอสูเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีของวงศเทวาไว ดังเชนท่ีอิเหนามาชวยรบในครั้งนี้เพราะทาวดาหาเปนอา
และบุษบาเปนนองของตน ทาวกุเรปน ทาวกาหลัง และทาวสิงหัดสาหรี ตางสงทหารมาชวยเหลือ เพ่ือ
รักษาเชื้อวงศเทวาของตนเอาไว
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2.1.3.3.4 บุษบาเสี่ยงเทียน
ฉากนี้เริ่มจากบุษบาไปไหวพระปฏิมาแลวอธิษฐานเสี่ยงเทียน ภายในวิหารมี

เพียงบุษบา มะเดหวีดาหา และพ่ีเลี้ยงสี่คน ฝายอิเหนาและพรรคพวกแอบเขาไปโดยไมมีใครรู
การกําหนดใหมีฉากบุษบาเสี่ยงเทียนเพ่ือแสดงความลังเลไมแนใจของบุษบา แม

ทาวดาหาจะยกบุษบาใหจรกาแลว แตบุษบายังมีความหวังจะไดอภิเษกกับอิเหนา และทุกคนลวนตั้ง
ความหวังวาบุษบาจะตองเปนคูครองของอิเหนา คําอธิษฐานมีดังนี้

ชา

๏ ครั้นถึงจึงถวายนมัสการ อธิษฐานตามความปรารถนา
แลวจึงจุดเทียนมิทันชา กัลยาออกนามตามจํานง
เลมหน่ึงเทียนระเดนบุษบา ปกลงตรงหนานวลหง
เลมหน่ึงเทียนอิเหนาสรุิยวงศ ปกลงเบื้องขวาเทวี
เลมหน่ึงเทียนทาวจรกา อยูเบื้องซายบุษบามารศรี
เทียนทองท้ังสามเลมน้ี ขอจงเปนท่ีเสี่ยงทายฯ

ฯ 6 คํา ฯ

๏ แลวมีเสาวนียอันสุนทร ตรัสสอนพระบตุรโีฉมฉาย
เจาอยาขวยเขินสะเทินอาย จงเสี่ยงทายอธิษฐานดวยวาจา
แมนเจาจะไดขางไหนแน ใหประจักษทักแทจงหนักหนา
แมนจะไดขางระตูจรกา ใหเทียนพ่ียาน้ันดับไป
แมนจะไดขางอิเหนากุเรปน ใหรัศมีเพลิงน้ันแจมใส
ใหเทียนจรกาดับทันใด ขอใหเห็นประจักษบดัน้ีฯ

ฯ 6 คํา ฯ1

ความงดงามของฉากสําคัญนี้ เกิดจากการสรางบรรยากาศใหงดงามและ
นุมละมุนดวยการกําหนดใหในวิหารมืดสนิท มีเพียงแสงเทียนสองทาง แสงจากเทียนวูบไหวตามแรงลม
บุษบา มะเดหวีดาหา และพ่ีเลี้ยงท้ังสี่ นั่งอยูเบื้องหนาองคพระปฏิมา ขณะท่ีเบื้องหลังอิเหนาและพวก
ซอนอยู อิเหนาเห็นเหตุการณตลอด แสงเทียนทําใหบุษบางดงามชวนมอง ทําใหอิเหนาเสนหานางยิ่งข้ึน

ภาพแสงเทียนจับใบหนาบุษบา โดยมีอิเหนามองดวยความรัก และเกิดความ
เคลื่อนไหวเพราะพวกอิเหนาไลตอนคางคาวฝูงใหญทําใหเทียนดับ อิเหนาออกมาสัมผัสตองตัวบุษบา
พ่ีเลี้ยงบุษบาจุดเทียนเขามาใหม เปนเชนนี้ถึงสามครั้ง ภาพการเคลื่อนไหวเกิดข้ึนอยางมีจังหวะ ผูอานเห็น
เหตุการณรวมไปกับตัวละคร การสรางฉากเชนนี้แสดงถึงความตั้งใจในการใหองคประกอบของภาพ

1 แหลงเดิม. หนา 350.



79

สมบูรณ แสงเทียนทําใหภาพท่ีเกิดข้ึนเปนเงาวูบไหว ชวนมองข้ึน ภาพเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไมวุนวายหรือ
สับสนจนเกินไป เนื่องจากจํากัดจํานวนคนในวิหารไวแตแรก แมกระท่ังการท่ีอิเหนาตองตัวบุษบาก็
เปนไปอยางนุมนวลแสงเทียนจึงเปนสิ่งท่ีทําใหภาพงดงามและนุมละมุน ทําใหเกิดแสงสีท่ีจับใจผูอาน ภาพ
องคพระปฏิมาขนาดใหญชวยเพ่ิมความศักดิ์สิทธิ์และความนาเกรงขามใหเกิดข้ึนดวย

การเสี่ยงเทียนโดยมะเดหวีดาหาใหบุษบาปกเทียนซึ่งแทนตัวอิเหนาไวขาวขวา
เทียนของจรกาปกไวขางซาย แสดงวามะเดหวีดาหาใหความสําคัญแกอิเหนามากกวาจรกา การเสี่ยงเทียน
คือการพยายามหาหนทางใหบุษบาไดครองคูกับอิเหนา เพราะขณะนี้ฝายวงศเทวาไมตองการใหบุษบาเปน
คูครองจรกา มะเดหวีดาหาหวังวาพระปฏิมาจะตอบในสิ่งท่ีตนตองการ คือบุษบาจะไดคูอิเหนา บุษบา
ตามเสด็จมาก็เพ่ือตองการไดรูวาตนจะไมตองคูจรกา อิเหนาเองก็มีความหวังวาจะไดครองคูกับบุษบาแม
ตนเองจะเปนฝายปฏิเสธบุษบาก็ตาม ตัวละครลวนมีความหวังแมวาทาวดาหาจะยกบุษบาใหจรกาแลว
ความขัดแยงลังเลใจของตัวละครทําใหตองพ่ึงอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แสดงใหเห็นวาตัวละครยังคงเปยมดวย
ความหวัง แมจะดูเหมือนสิ้นหวังสิ้นหนทางแลวก็ตาม

การกําหนดใหตัวละครตองอยูในบรรยากาศท่ีมืดมิด เปนการแสดงความรูสึก
ของตัวละครวามืดมนไมแจมใส โดยมีความหวังเพียงแสงเทียนท่ีใชอธิษฐาน แสงเทียนจึงเปนตัวกําหนดวา
ตัวละครจะสมหวังหรือไม บุษบาจะไดกับอิเหนาหรือจรกาจึงข้ึนอยูเปลวเทียนท่ีใชสองทาง ซึ่งจะเห็นได
วาเปลวเทียนวูบไหวตลอดเวลาและอาจดับไดทุกเม่ือ นับเปนการสรางความหวังท่ีสรางความหวั่นไหวให
ตัวละครไดเปนอยางดี

ความมืดในวิหารจึงเปรียบไดกับความมืดมนในจิตใจตัวละคร ซึ่งรอปาฏิหาริย
จากอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คืออํานาจจากองคพระปฏิมานั่นเอง ดังนั้นเม่ือมะเดหวีดาหาไดยินเสียงตอบ
จึงเขาใจวาเปนเสียงองคพระปฏิมา โดยไมสงสัยวาจะเปนไปไดหรือไม แมเม่ือบุษบารองวามีมือชายมา
ถูกตององค พระองคก็เขาใจไปวาองคพระปฏิมาหยอกลอบุษบา ท้ังนี้เพราะพระองคตองการเชื่อเชนนั้นจึง
ไมเกิดความลังเลสงสัยเลย ท้ังท่ี “เกิดมาไมไดยินใครลือเลา พระเปนเจากลาวคําใหประจักษ”
การกําหนดใหมีตัวละครจํากัดเขาไปในวิหารท่ีมืดผิด ซึ่งมีองคพระปฏิมาขนาดใหญ จึงเปนการเพ่ิมความ
ศักดิ์สิทธิ์ และนาเกรงขามในอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหมีมากข้ึน ความมืดจึงเปนการเพ่ิมความนาพิศวงใหเกิด
กับตัวละคร มะเดหวีจึงเชื่อวาเกิดปาฏิหาริยเพราะอํานาจขององคพระปฏิมาทําใหบุษบาไดครองคูกับ
อิเหนา แมกระท่ังบุษบาเองก็เชื่อเชนนั้น

ความมืดในวิหารยังเปนการสรางโอกาสใหอิเหนาไดใกลชิดผูกพันบุษบายิ่งกวา
ชายใด อิเหนาเพ่ิมความเสนหาบุษบายิ่งข้ึน การท่ีอิเหนาและพวกตอนคางคาวมาดับไฟ ทําใหพ่ีเลี้ยงของ
บุษบาตองใชเวลานานพอสมควรเพ่ือจดุไฟใหม เปนเชนนี้ถึงสามครั้ง อิเหนาจึงไดถูกตองตัวบุษบา
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๏ ไฟดับมดืมนอนธการ ในวิหารหาเห็นกันไม
พระจึงคอยยองคลาไคล ออกไปยังองคพระบุตรี ฯ

ฯ 2 คําฯ

๏ โอบอุมนงลักษณใสตักไว ลูบไลปทุมทองผองศรี
นาสาสูบรสสุมาลี หอมกลิ่นเทวีฟุงขจร1

ฯ 2 คําฯ

จากท่ีเพียงหลงใหลในรูปโฉมบุษบา การไดสัมผัสชิดใกลบุษบายิ่งกวาชายใดจึง
เปนการเราอารมณรัก และเพ่ิมความตองการในตัวบุษบามากยิ่งข้ึน อารมณรักของอิเหนาในขณะนี้จึงไมมี
อํานาจใดตานทานได จึงกลาวไดวาบรรยากาศสรางโอกาสใหอิเหนา ผลจากการไดถูกตองตัวบุษบา
มะเดหวีจึงตองรับปากวาจะชวยเหลืออิเหนาตอพระพักตรองคพระปฏิมา อิเหนาจึงเกิดความหวัง
เพราะการท่ีมะเดหวีรับปากวาจะชวยเหลือเปนหนทางสุดทายของอิเหนาในขณะนี้ จากนี้ไปอิเหนาจึงเฝา
แตรอคอย

ฉากนี้แสดงใหเห็นสภาพจิตใจของบุษบาไดอยางดียิ่ง การตองเสี่ยงเทียนเพ่ือ
เลือกชายเปนคูครองทําใหบุษบากระดากใจ คําท่ีแสดงความรูสึกของบุษบาเริ่มจาก “ลูกนี้อดสูเปนพน
ไป”“จําเปนกลาวคําดวยจําใจ” และ “บังคมกมพักตรละอายใจ” แสดงใหเห็นวาบุษบาไมเต็มใจและ
ละอายใจท่ีจะกลาวคําอธิษฐาน แมวาจะเปนเพียงการกลาวตามมะเดหวีดาหาและมีเพียงไมก่ีคนท่ีรูความ
ขอนี้ เม่ือรูวาอิเหนา สังคามาระตา และประสันตาอยูในเหตุการณนี้ดวยบุษบาจึงอดสูใจท่ีสุด ท้ังอิเหนา
ยังไดลวงเกินบุษบา ทําใหเสื่อมเสียเกียรติ บุษบาจึงรูสึกเจ็บใจ อับอาย และคับแคนใจยิ่งนักเพราะไมอาจ
แกไขอะไรได ความเจ็บแคนใจของบุษบาเปนดังนี้

ชาป

๏เมื่อน้ัน ระเดนบุษบาสาวสวรรค
ในอกหมกไหมดังไฟกัลป อยูยังหองสุวรรณไสยา
บรรทมรําพึงคะนึงไป ใหคลั่งคลุมกลุมใจหนักหนา
ตัวกูแมนมวยมรณา ก็ดีกวาท่ีเปนดังน้ี
ไมสรงไมเสวยกระยาหาร เยาวมาลยมัวหมองรัศมี
ยิ่งคิดยิ่งแคนแสนทวี ดังเลือดตามารศรีจะหยัดลง ฯ

ฯ 6 คํา ฯ โอด2

1 แหลงเดิม. หนา 354.
2 แหลงเดิม. หนา 358.
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การท่ีบุษบาตอง “ถูกมือชาย” เชนนี้ยังเปนการเพ่ิมความผูกพันระหวางอิเหนา
กับบุษบายิ่งไปกวาการไดเปนคูตุนาหงันกันเทานั้น อิเหนาจึงมีสิทธิ์มากกวาจรกาท่ีจะไดเปนคูครองบุษบา

รูปท่ี 2 จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองอิเหนา  ตอนบุษบาเสี่ยงเทียน รูปท่ี 3 จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองอิเหนา  ตอนบุษบาเสี่ยงเทียน
วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพฯ วัดอัมพวันเจติยาราม  สมุทรสงคราม

มะเดหวีดาหาเปนตัวละครอีกตัวหนึ่งท่ีแสดงอารมณอยางเดนชัดในเหตุการณนี้
พระองคโกรธอิเหนาท่ีทําการหยามเกียรติบุษบาและเพราะเปนผูควบคุมบุษบามาเอง การท่ีอิเหนากลาทํา
เชนนี้ทําใหพระองคคิดวาเปนเพราะตนเปนเพียงมะเดหวีหาใชประไหมสุหรีผูเปนมเหสีเอก ท้ังยังโกรธท่ี
อิเหนาหลอกวาเปนองคปฏิมา โดยท่ีพระองคทรงเชื่อ ความโกรธเคืองทําใหกลาตําหนิอิเหนาอยางรุนแรง
ดังนี้

ชาป

๏ เมื่อน้ัน มะเดหวีเคืองขัดอัชฌาสยั
จึงวาแกระเดนมนตรีไป เปนไฉนมาทําอหังการ
ลบหลูดูหมิ่นเปนพนนัก องอาจราชศักดิ์เปนหนักหนา
แตเราเปนผูใหญกํากับมา ยังวาทําไดถึงเพียงน้ี
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ฮึกฮักหักหาญไมคิดกลัว ถือตัววามีศักดิ์ศรี
จะเกรงใจใครบางก็ไมมี เห็นดีแลวหรือประการใด1

ฯ 6 คํา ฯ

การใชถอยคําตอนนี้แสดงพฤติกรรมของอิเหนาอยางเดนชัด เริ่มจาก
“อหังการ” หมายถึงอวดดีทะนงตน “ดูหม่ิน” หมายถึง แสดงอาการเปนเชิงดูถูกถือวาตนมีฐานะ
“องอาจ” หมายถึง กลาหาญ “ฮึกฮัก” หมายถึงอาการไมพอใจ อาการขัดใจ “หักหาญ” หมายถึงทําดวย
อํานาจ และ “ถือตัว” หมายถึงไวตัวไมยอมลดตัวเพราะหยิ่งในศักดิ์ศรีหรือฐานะของตน กลุมคําเหลานี้
แสดงถึงความเอาแตใจตนเองของอิเหนา ท้ังยังแสดงวามะเดหวีดาหาไมอาจควบคุมอารมณโกรธไดจึง
กลาววาจาตําหนิอิเหนาดวยการประชดวา “องอาจราชศักดิ์เปนหนักหนา” คําวา “องอาจ” หมายถึงกลา
หาญ ผึ่งผาย สงา และอาจอง เม่ือเปนการประชดจึงหมายความวา อิเหนาถือตัววามีฐานันดรและเปน
กษัตริยวงศเทวา จึงกลาลวงเกินบุษบาซึ่งถือวาเปนการกระทําท่ีไมเกรงใจและไมเคารพมะเดหวีดาหา
อยางไรก็ตาม อิเหนาก็ยังดึงดันไมยอมปลอยบุษบา มะเดหวีดาหาจึงตองรับปากวาจะชวยเหลืออิเหนา
เพ่ือแกไขสถานการณในขณะนั้น

ฉากสําคัญตอนบุษบาเสี่ยงเทียนจึงมีความสัมพันธกับตัวละคร โดยมีสถานการณ
เปนเครื่องกําหนดใหตัวละครไดแสดงอารมณและความรูสึกของตนไดเต็มท่ี อารมณรักของอิเหนา อารมณ
โกรธของมะเดหวีดาหา และความคับแคนใจของบุษบาจึงรุนแรงและลึกซึ้งยิ่งนัก ปฏิกิริยาและพฤติกรรม
ของตัวละครท่ีแสดงออกมา จึงสะทอนภาพมนุษยปุถุชนไดอยางดียิ่ง ทามกลางบรรยากาศความศักดิ์สิทธิ์
ภายในวิหาร ซึ่งมีองคพระปฏิมาขนาดใหญอยูในความมืดมิดมีเพียงแสงเทียนสองทาง โดยท่ีตัวละครมา
เพ่ือประกอบพิธีสําคัญคือการเสี่ยงเทียนอธิษฐาน แสงจากเทียนทําใหภาพวูบไหวตามแรงลม และทําให
บรรยากาศนุมนวลข้ึน ไมนากลัวจนเกินไป

ฉากนี้ยังแสดงถึงการเชื่อมโยงบริบทอยางเปนเอกภาพ กลาวคือเหตุจากความ
สิ้นหวังของตัวละครจึงตองอธิษฐานเสี่ยงเทียนเพ่ือใหสมหวัง การมาเสี่ยงเทียนทําใหอิเหนากับบุษบามี
โอกาสไดผูกพันลึกซึ้ง ทําใหอิเหนามีสิทธิ์เหนือจรกาท่ีจะไดบุษบาเปนคูครองและเม่ือมะเดหวีดาหาไมอาจ
ชวยอิเหนาได อิเหนาจึงกลาขัดจารีตประเพณีท่ีสําคัญยิ่งดวยการลักบุษบา ซึ่งเปนการละเมิดตอเทพคือ
องคประตาระกาหลา ทําใหอิเหนากับบุษบาตองทุกขทรมาน เพราะองคประตาระกาหลาบันดาลให
ลมหอบเพ่ือใหพรากจากกัน ลีลาการสรางฉากบุษบาเสี่ยงเทียนจึงงดงามแยบคาย มีผลตอการดําเนินเรื่อง
อยางเปนเอกภาพ

1 แหลงเดิม. หนา 355.
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2.1.3.3.5 ลมหอบ
ฉากสําคัญนี้เริ่มจากองคปะตาระกาหลาแคนอิเหนาท่ีกอเหตุเดือดรอนจึง

บันดาลใหลมหอบบุษบา แลวสาปใหบุษบาและอิเหนาจํากันไมได จบตอนเม่ือบุษบาตองปลอมเปนอุณา
กรรณออกเดินปากับพ่ีเลี้ยงท้ังสอง

ภาพท่ีปรากฏเปนความตื่นตะลึงของตัวละคร ท่ีตองประสบเหตุอัศจรรยอันหา
สาเหตุไมได เหตุการณนี้เกิดเวลาเย็น ขณะชมสวนดอกไม แลวฟาก็มืดมัว เกิดพายุใหญ เสียงฟารองและ
แผนดินไหว บรรยากาศท่ีแจมใสเปลี่ยนเปนมืดมนฉับพลัน แลวพายุนั้นก็พัดพารถทรงลอยลิ่วปลิวไป
ใชระยะเวลาเพียง “เฉวียนฉวัดลัดนิ้วมือเดียว” ก็เขาเขตเมืองประมอตัน ภาพความเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง
แลวเปลี่ยนภาพเปนเวลากลางคืน ภาพท่ีปรากฏจึงงดงามเพราะแสดงใหเห็นความตอเนื่องของเหตุการณ
ซึ่งผูอานเห็นภาพรวมดวย ความอัศจรรยนี้สรางความพิศวงใหผูอยูในเหตุการณเปนอยางยิ่ง

ไดยินเสียงสน่ันครั่นครื้น พางพ้ืนพสุธาสะเทือนไหว
พยุพัดผงคลคีลุมไป ไมไลหักยับระยาํลง
อากาศมืดทิดทุกทิศา โยธาหยุดยืนตะลึงหลง
ไมเห็นทางท่ีจะเดินในแดนดง พระน่ิงคิดพิศวงในวิญญาณ
เทียนทองสองเสด็จก็ดับหมด ใหชักรถเขาแอบขางเง้ือมผา
พระหว่ันจิตคดิถึงบุษบา พลางกอดวิยะดาไวแนบองคฯ

ฯ 8 คํา ฯ เจรจาบทท่ี 641

การกําหนดใหบรรยากาศรอบตัวมืดสนิทจนมองไมเห็นทาง และแผนดิน
สะเทือนไหวเชนนี้ทําใหเกิดความอัศจรรยใจในเหตุการณสําคัญนี้ การท่ีอิเหนาประสบเหตุในขณะท่ี “จะ
ใกลพลับพลาพนาลัย” ทําใหเห็นภาพคูพระนางจะไดพบกันและครองรักอยางสมหวัง ระยะทางใกลเพียงนี้
กลับเกิดเหตุอัศจรรยทําใหตองพรากจากกัน ฉากนี้มีผลตอบุษบามากท่ีสุด เพราะตองพลัดพรากจาก
อิเหนาท้ังท่ีเพ่ิงสมรัก และตองออกปาโดยท่ีตนเปนหญิงและไมมีฝมือในเรื่องการปองกันตัว แมองค
ปะตาระกาหลาจะประทานกริชเพ่ือชวยคุมครองตัว แตบุษบายังคงโศกเศราเพราะไมรูวาชีวิตตอนี้ไปจะ
เปนอยางไร จะไดพบอิเหนาอีกหรือไม เชนเดียวกับความโศกเศราของอิเหนาเม่ือรูวาบุษบาหายไป
ความรักความอาลัยในตัวนางทําใหอิเหนาสิ้นสติและมีกิริยาคลุมคลั่ง นอกจากจะทําใหอิเหนาโศกเศรา
แลว ฉากนั้นยังแสดงถึงความรักความผูกพันท่ีอิเหนามีตอบุษบา ซึ่งมากมายและยิ่งใหญกวาความรักท่ีมีให
หญิงอ่ืน ทําใหไมอาจระงับสติอารมณของตนได อิเหนาจึงถึงกับสลบเพียงเพราะคิดถึงบุษบา และคร่ํา
ครวญถึงบุษบา

1 แหลงเดิม. หนา 481.
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ความมืดมนขณะเกิดลมหอบแสดงถึงภาวะความมืดมนภายในใจตัวละคร
เพราะแตนี้ไปคือการพลัดพรากจากคนรัก ไมวาอิเหนาหรือบุษบาลวนตองทุกขระทมจากการติดตามหากัน
ซึ่งเปนไปอยางมืดมนและอับจนหนทาง การกําหนดใหเกิดลมหอบพรากอิเหนาและบุษบา แสดงถึงอํานาจ
จากเทวาซึ่งไมมีเหตุผลบงชี้วาเกิดเพราะอะไร และเม่ือเกิดข้ึนแลวมนุษยยากจะฝาฝนได ปรากฏการณซึ่ง
ไมมีสาเหตุเชนนี้ทําใหมนุษยเชื่อวาเกิดจากเวรกรรม ดังท่ีตัวละครเชื่อวาเปนเพราะเวรกรรม

รูปท่ี 4 จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองอิเหนา  ตอนลมหอบ
วัดอัมพวันเจติยาราม  สมุทรสงคราม

ฉากสําคัญนี้ยังมีผลตอการดําเนินเรื่อง เปนการพิสูจนความรักของคูพระนางวา
จะยิ่งใหญและอดทนเพียงไรตอปญหาซึ่งเกินกําลังมนุษย ท้ังยังแสดงถึงความรักความผูกพันท่ีลึกซึ้งและ
ยิ่งใหญของอิเหนาท่ีมีตอบุษบา

2.1.3.3.6 มะงุมมะงาหรา

เริ่มจากอิเหนาปลอมเปนปนหยีและออกเดินทางตามหาบุษบา จนกระท่ังถึง
ตอนสิ้นคําสาปใจความสําคัญของฉากนี้เปนดังนี้ เริ่มจากอิเหนาปลอมเปนชาวปา

ความงดงามของฉากสําคัญตอนมะงุมมะงาหราคือการกําหนดใหคูพระนางจํา
กันไมไดเม่ือพบกัน ท้ังนี้เพราะคูพระนางเปลี่ยนเพียงเครื่องแตงกายและอําพรางยศศักดิ์ของตนเทานั้น แต
ความงามเปนเลิศของคูพระนางยังคงอยู ความแปลกนี้เองท่ีเปนลักษณะเดนของการมะงุมมะงาหรา และ
ทําใหผูอานประทับใจ ความพิศวงเคลือบแคลงใจของคูพระนาง ทําใหฉากมะงุมมะงาหราชวนติดตาม



85

ภาพท่ีปรากฏไมใชการผจญภัยอยางยากลําบากของตัวละคร แตการมะงุมมะงาหราเปนเพียงการปลอมตัว
ออกทองเท่ียวผจญภัยไปยังท่ีตางๆ เปนการเปลี่ยนสถานท่ีใหมๆ อิเหนาและบุษบาจึงยังคงมีรูปโฉมงดงาม
มีบริวารพรั่งพรอม ความทุกขลําบากมีเพียงความทุกขระทมใจเพราะตองพลัดพรากจากคนรักเทานั้น
ขณะเดียวกันการท่ีอิเหนาและบุษบาตองอยูชิดใกลกัน และตางพะวงถึงกันและกันท้ังท่ีไดพบและชิดใกล
กันแลว จึงเปนการสรางสถานการณใหภาพท่ีปรากฏงดงามและติดตามตรึงใจยิ่งข้ึน

การมะงุมมะงาหรามีความสัมพันธกับโครงเรื่องและตัวละคร นั่นคือการ
มะงุมมะงาหราทําใหโครงเรื่องคืบหนาตอไปไดเพราะเปนการเดินทางท่ีตองพลัดพรากจากบุษบา ทําให
อิเหนาไดนางตางๆมากมาย การมะงุมมะงาหรายังทําใหเกิดการพบปะ ไมวาจะเปนอุณากรรณ นาง
สะการะหนึ่งหรัด และยาหรัน ขณะเดียวกันก็ทําใหตัวละครเกิดความเขาใจผิด นั่นคือบุษบาเขาใจผิด
อิเหนาเพราะคิดวาอิเหนาหมดรักนาง และกลับไปอยูกับจินตะหรา

การมะงุมมะงาหราแสดงความรักความผูกพันท่ีอิเหนามีตอบุษบา ซึ่งลึกซึ้งและ
ยิ่งใหญอิเหนาตามหาบุษบาเพ่ือแสดงความตองการของตน ความตองการของอิเหนายังคงมีพลังเกิน
อํานาจใดจะทัดทานได อิเหนาดั้นดนติดตามบุษบาโดยไมรูอนาคต แสดงถึงความตั้งใจจริงของอิเหนาใน
การยอมรับผิดท่ีละเมิดจารีตถึงสองครั้ง อิเหนายังคงมุงม่ันตามหาบุษบาแมวาอิเหนาจะกลับไปหาจินตะ
หราก็ได ความมานะบากบั่นของอิเหนาจึงทําใหผูอานชื่นชมในตัวอิเหนาและชื่นชมในความรักความผูกพัน
ท่ีอิเหนามีตอบุษบา ความเคลือบแคลงสงสัยในกันและกันของคูพระนาง ทําใหผูอานสนใจและเอาใจชวย
ใหตัวละครสมหวังในความรัก ผูอานรูความจริงท้ังหมดในขณะท่ีคูพระนางตางสงสัยซึ่งกันและกัน

๏ เมื่อน้ัน อายันจึงตอบขนิษฐา
พ่ีเห็นมิใชบุษบา แตวาหากคลายคลึงกัน
หายไปแตหญิงสามคน ไฉนจะไดพลแลวผายผัน
มาเท่ียวรบรุกบุกบัน อันการศึกน้ันสุดแตชาย
อ่ืนอ่ืนท่ีคิดสงสัย ครั้นคิดถึงชิงชัยก็สูญหาย
แลวเปนบุตรระตูผูเพริศพราย จะถวิลยินรายก็ผดิไป
สวนพระวาจาวาดังน้ัน แตฤทัยผูกพันพิสมยั
ใหคิดถึงบุษบายาใจ ภูวไนยไมเปนสมประดี ฯ

ฯ 8 คํา ฯ

๏ เมื่อน้ัน อุณากรรณผูรุงรัศมี
ลงจากปจจาหงันคริี กลับมายังท่ีรถทอง ฯ

ฯ 2 คํา ฯ เสมอ
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๏ ครั้นถึงจึงมีวาจา แกพ่ีเลี้ยงกัลยาท้ังสอง
แถลงเลาเน้ือความตามทํานอง วันน้ีนองเท่ียวชมพนาวัน
พบอายันปนหยีปะตาปา อยูบนภูผาปจจาหงัน
ทวงทีเหมือนพระพ่ีกุเรปน องคหน่ึงน้ันเหมือนสังคามาระตา
นองอุตสาหฝนหนาพาที แจงคดีเอ้ือนอําอยูหนักหนา
บอกวามาแตมะละกา เปนนาฉงนสนเทหใจ ฯ

ฯ 6 คํา ฯ

๏ บัดน้ัน พ่ีเลี้ยงท้ังสองสนองไข
หรือชะรอยพระเชษฐาชาญชัย ภูวไนยแปลงนามตามมา
หวังมิใหใครแจงประจักษองค วาเปนวงศพงศพันธุอสัญหยา
เท่ียวตามพระนองนุชสุดปญญา จึงมาเขาปะตาปาอยูท่ีน้ี
แมจงตรองตรึกนึกใน เห็นมิใชโจรปาพนาศรี
เทเวศรบอกเหตุใหจรลี จึงมาพบภูมีดังจํานง ฯ

ฯ 6 คํา ฯ

๏ เมื่อน้ัน อุณากรรณตอบความตามประสงค
มิใชพระเชษฐาโฉมยง อยาพะวงหลงคิดเห็นผิดไป
จินตะหราวาตีเปนท่ีรัก หรือจะหักเสนหามาได
จะสลัดซดัเมียทานเสยีไย พ่ีชางเอาอะไรมาเจรจา
แตเราหากไดทุกขรอน จากบิดามารดรมานอนปา
วาพลางถอนฤทัยไปมา นิทราไมหลับในราตรี ฯ

ฯ 6 คํา ฯ ตระประทมไพร1

การสรางสถานการณใหสังคามาระตาลวงรูความจริงและหาทางบอกความจริง
แกอิเหนา จึงทําใหผูอานสนใจใครรูวาอิเหนาและบุษบาจะจํากันไดดวยวิธีใด นี่จึงเปนกลวิธีสรางความ
นาสนใจใหเรื่องนาติดตามยิ่งข้ึน

เม่ือความจริงปรากฏหลังสิ้นคําสาป จึงทําใหอิเหนาและบุษบารักใครและผูกพัน
กันลึกซึ้งยิ่งข้ึน ดวยเหตุผลท่ีตางก็มานะบากบั่น อดทนและตอสูอุปสรรคมากมาย ความรักนั้นจึงลึกซึ้งและ
ยิ่งใหญเพราะตางฝายตางม่ันคงในรัก ซึ่งเปนการแสดงความรักท่ียิ่งใหญของคูพระนางอยางมีเหตุผล

1 แหลงเดิม. หนา 536 - 537
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2.2 การนําเสนอเร่ืองอิเหนาในรูปแบบบทเจรจา
ในบทนี้จะกลาวถึงความเปนมาของบทเจรจาเรื่องอิเหนา  และความดีเดนของบทเจรจาเรื่อง

อิเหนา : หาสยรสท่ีสะทอนภาพสังคม
2.1 ความเปนมาของบทเจรจาเรื่องอิเหนา
พระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีพระราชกรณียกิจในการ พัฒนา

นาฏศิลปไทยเปนอยางยิ่ง พระองคทรงพระราชนิพนธบทประพันธไวหลายเรื่องเพ่ือใชแสดงละคร  เทาท่ี
ปรากฏหลักฐาน มีดังนี้

1. บทลครจับระบํา ไมทราบปท่ีแตง
2. บทระบําตลก ประมาณ พ.ศ. 2409 ถึง 2411
3. โจร 40 พ.ศ. 2419
4. ผัวกลัวเมีย พ.ศ. 2420
5. นิทราชาคริช พ.ศ. 2422
6. บทเจรจา  ลครอิเหนา พ.ศ. 2425
7. วงศเทวราช พ.ศ. 2427
8. พนันงดความโกรธ พ.ศ. 2432
9. เงาะปา พ.ศ. 24491

บทเจรจาละครเรื่องอิเหนาเปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  และ
โปรดใหพระเจานองยาเธอ  กรมหลวงพิชิตปรีชากรรวมนิพนธบางสวน  ทรงพระราชนิพนธข้ึนสําหรับให
ละครหลวงเลน เม่ือครั้งเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียรข้ึนพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท  เนื่องในงานสมโภช
พระนครอายุครบ 100 ป  ในปมะเมีย พ.ศ. 2425 มีท้ังหมดจํานวน 68 บท  จัดพิมพครั้งแรกเนื่องใน
โอกาสท่ีพระนางเจาสุขุมาลมารศรีพระราชเทวี  ทรงบําเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษาแซยิด  โดยมี
พระประสงคเพ่ือเปนของชํารวยแกผูท่ีไปชวยงาน  โปรดใหพิมพบทพระราชนิพนธเรื่องอิเหนา พระราช
นิพนธในรัชกาลท่ี 2 และคําเจรจาละครอิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 5 เพ่ือใหไดอานแพรหลาย
และรักษาพระราชนิพนธไวไมใหสูญไป

บทเจรจาท่ีพิมพในสมุดเลมน้ี  พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราช
นิพนธเองบาง  โปรดใหพระเจานองยาเธอกรมกลวงพิชิตปรีชากรแตงถวายบาง  บางทีจะมี
ของเจานายพระองคอ่ืนอิกบาง  แตสวนพระองคอ่ืนน้ันหาทราบแนไม  ทรงแตงข้ึนสําหรับ

1 สุรพล  วิรุฬหรักษ. (2553). นาฏยศิลปรัชกาลที่ 5. หนา 253.
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ลครหลวงเลน  ครั้งเสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียรข้ึนพระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท  เน่ืองในงานสมโภช
พระนครอายุครบ 100 ป เมื่อปมะเมีย พ.ศ. 24251

ในคํานําซึ่งอธิบายบทเจรจาละครอิเหนา ไดกลาวถึงลักษณะการแตง ดังนี้

คําเจรจาน้ีเปนของแตงสําหรับตัวลครเจรจาแซกสลับกับบทลครของเดิม เพราะฉน้ันในการ
พิมพมีกระบวรท่ีจะทําเปน 2 อยาง คือ อยางท่ี 1 ตัดบทเจรจาไปพิมพในหนังสือบทลคร
ตรงท่ีท่ีใชคําเจรจาทุกแหง จะทําอยางน้ี เห็นวาคําเจรจาจะกระจัดกระจายเสีย ท้ังบทลครท่ีพิมพก็จะ
ดูแปลกรูปไป แลท่ีสุดบทละครกับบทเจรจาเปนหนังสือแตงตางสมัยกัน จะเอาไปคละกันดูไมเหมาะ
แกทางวรรณคดี จึงไดตกลงทําอยางท่ี 2 คือรวมคําเจรจาพิมพไวเปนเลมหน่ึงตางหาก แตไดหมายเลข
บอกไวเปนสําคัญ ท้ังท่ีในสมุดบทลครแลในสมุดคําเจรจา วาคําเจรจาบทไหนใชตรงไหน ใครอาน
บทลครถึงตรงท่ีหมายบอกเลขบทเจรจาไวจะพลิกดูในสมุดคําเจรจาท่ีเลขตรงกัน ฤาใครอานบทเจรจา
บทไหน จะใครรูวาอยูในบทลครตรงไหน ดูเลขซึ่งบอกนาสมุดไวท่ีบทเจรจาแลวไปพลิกดูท่ีนาน้ัน ก็จะ
พบท่ีท่ีเจรจาเปนการสดวกท้ัง 2 สถาน

บทลครอิเหนาฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งพระนางเจาฯ โปรดใหพิมพครั้งน้ีเปน 3 เลม
สมุด บรรดาบทท่ีใชคําเจรจาพระราชนิพนธอยูในสมุดเลม 2 ท้ังน้ัน ไมตองคนหาในเลมอ่ืน ขอบอกไว
ใหทราบอิกประการ 1 อักขรวิธีท่ีพิมพคําเจรจาในสมุดเลมน้ี พิมพตามฉบับเดิมซึ่งเขียนเอาสําเนียง
พูดเปนขอสําคัญ แตก็อาจจะอานเขาใจความไดไมลําบากอันใด2

พระนิพนธบทเจรจาสํานวนนี้รวมนิพนธอยูในประชุมพระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง
พิชิตปรีชากร โดยใชชื่อบทละครพูดเรื่องอิเหนา ตอนศึกทาวกะหมังกุหนิงตีกรุงดาหา บทเจรจาเรื่อง
อิเหนาจึงมีข้ึนไวเพ่ือสําหรับ “ตัวละครเจรจาแซกสลับกับบทละครของเดิม” พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธข้ึนโดยทรงใชกลวิธีการแตงหลายประการ เชน การใชนามบุคคล
ชื่อสถานท่ี  เหตุการณท่ีเปนสมัยนิยมในชวงนั้น  แตงแทรกในบทสนทนาเปนระยะ เนื่องจากมีผูศึกษา
บทเจรจาละครอิเหนาคอนขางนอย  ผูวิจัยจึงขอยกตัวอยางการศึกษาของสุรพล วิรุฬหรักษ เก่ียวกับ
บทเจรจาละครอิเหนา3 ดังนี้

1. เอยนามบุคคลอยางชัดเจน บุคคลซึ่งมีตัวตนจริง ท่ีทรงเอยถึงในบทพระราชนิพนธน้ี
มีท้ังบุคคลซึ่งยังมีชีวิตอยู และหาชีวิตไมแลว ซึ่งเช่ือไดวาเปนท่ีรูจักกันดีในหมูผูเลนและผูชม
ละคร อาทิ

1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. (2464). บทเจรจาลครอิเหนา. ใน บทเจรจาละครอิเหนาและตาํนานเรื่องละคร
อิเหนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทย. (พระนางเจาสุขุมาลศรีพระราชเทว ี โปรดใหพิมพในงานฉลองพระชัณษาซายิด  เมื่อประกา พ.ศ. 2464).

2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. (2516). บทเจรจา ลครอิเหนา. หนา (1) – (2).
3 สุรพล  วิรุฬหรักษ. (2553). นาฏยศิลปรัชกาลที่ 5. หนา 267 – 271.
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มลาหรอ อุย ตามแตหลอนจะโกรธจะกริ้ว ท่ีจะใหฉันนุงข้ีริ้วไมยอมจนตาย พุโท
ผาตวนคณุพอซื้อเจกจิ๋วมาใหใหมใหม หลอนก็เอาไปเสียท้ังสามผืน...

...
ปะหนัน ซื้ออะไร เอาท่ีไหนมา ดผูาตวนเถอะ เจกจิ๋วฤาน่ี
ยาหยา ผาเขาสั่งไปนานแลว แตแมทองคํายังไมตาย เขาจะขายผืนละยีส่ิบแปด

ฉันเห็นวาแพง ตอก็ไมให
ปะหนัน อุย ยี่สิบแปดใครจะซื้อได เอาเถอะถาใหยี่สิบสี่ จะเอาสักสองผืน

2. ไมออกนามโดยตรง แตเน้ือความมีนัยใหเขาใจ บุคคลท่ีทรงกลาวถึงดวยวิธีการเชนน้ี
มีท้ังท่ีเปนบทเจรจาปกติ และบทเจรจาประเภท “เรื่องซุบซิบท่ีลือฉาว” ดังตัวอยาง

บุหลัน ถมไป ใหมใหม อยากลัว ยังเย็บคางอยูหางแบดแมนก็หลายอยางดวยกัน
ฉันเตือนแหมมเมื่อตะก้ี แหมมวาจะเย็บใหทัน

...
สาหรี หีบใครนะหลอน ทําไมฉันไมไดเหน็
มลาหรอ หีบรายน้ันนะเปนไร หีบรายปมะโรงนะหลอนไมไดเห็นฤา เมื่อมลีคร

โรงกลอเขาไปกินปอออกโรง
สาหรี อะไรหึ ฉันนึกไมออก
สุบัง ออ ฉันนึกไดแลว แมสาหรไีมเห็นหรอกแมมลาหรอ
สาหรี เรื่องราวมันเปนยังไงบอกใหฉนัรูมัง่
มลาหรอ รูละจะซื้อฤา หีบรายน้ีเจาของเขามั่งมีมาก เมื่อกอนอยูท่ีในวัง แมยาหยา

แนะ เขาเปนคนสนิท เขาเปนคูคดิคูอาน เขาเสียใจวาอยูในวังมานาน
ไมไดหีบทอง เขาถึงทําหีบเพ็ชรใบน้ี ใหเห็นวามีดอกมิใชเตม็ตรอง
แตท่ีอยากไดหีบหลวงสักใบ พอจะไดเปนเกียรติยศ คอยคอยอยูนาน
เห็นไมไดการก็ออนใจพอมีเหตุก็บอกออกเวนแตยังไมไป ใครใครชวยกัน
หามปรามก็ไมฟงวาตอรับสั่งถึงจะอยูได แลวก็ใหประทานหีบทอง
เสียสักใบ พออยาใหตองขายหนากับคนท่ีเขามาใหมใหมมีคนรับแกก็
รออยูนานนาน แตเห็นไมไดการก็เสียใจบอกวาหวงตึกจะออกไป

สุบัง อุย หมั่นไส ไปแลวยังอวดดีวาหนีออกมาได ทานโปรดปรานมากมาย
แตตัวไมสบายไมเต็มใจ ถึงไดหีบทองหีบหยองก็ไมเห็นดีอะไร...

3. กําหนดช่ือตัวละคร ใหตรงกับช่ือผูท่ีจะแสดงเปนตัวละครน้ันๆ วิธีการท่ี 3 น้ีเอง
ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใชกับผูเปนครู 3 ทาน ซึ่งไดเอยนามไปแลว
กลาวคือทรงพระราชนิพนธบท “ทาวอ่ิม” ใหทาวศรีสัจจา (อ่ิม) แสดง “ทาวเปลี่ยน”
ใหทาวอินทรสุริยา ( เปลี่ยน ) แสดง และ “คุณปาลํ าใย” ใหคุณเถาแกลําใยแสดง
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ซึ่งเมื่อพิจารณาบทเจรจาแลว ก็จะเห็นไดวา ทรงพระราชนิพนธใหตัวละครท้ังสามน้ี
มีลักษณะเฉพาะบางอยาง ท่ีสันนิษฐานไดวาคงจะทรงหยิบยืมพฤติกรรมจริงๆ ของแตละทาน
น้ันเอง มาเปนบทบาท และบทเจรจาของตัวละคร อาทิ คุณลําไย ผูท่ีบรรดาคุณขางในมักแวะ
เวียนไปขอใหชวยกันไรให และเปนผูท่ีชอบสดับธรรมเทศนามาก ดังท่ีเมื่อแรกปรากฏตัวใน
ละครน้ัน ก็เพ่ิงจะกลับจากไปฟงเทศน และเมื่อจบฉาก ก็จะไปฟงเทศนท่ีโรงทาน อีกครั้ง

สวนทาวเปลี่ยนน้ัน ไมมีบทท่ีแสดงลักษณะชัดเจนนัก แตมีบทเจรจาของทาวอ่ิมบทหน่ึง
ตอนท่ีเลนสะบาแพ แลวถูกปรับใหลุกข้ึนรํา ในช้ันแรกทาวอ่ิมไมยอมรํา แตเสนอใหทาว
เปลี่ยนเปนผูรําแทน โดยกลาววา “...แมเปลี่ยนนะแนะ หลอนช่ังรํางามเหมือนคุณวรจันทรไป
ใหหลอนรําเถอะ” ซึ่งเมื่อทาวเปลี่ยนไดยินดังน้ัน ก็ลุกข้ึนแสดงความพรอมท่ีจะรําแทนทันที จน
คนอ่ืนตองทักทวง และในท่ีสุด ทาวอ่ิมก็ยอมลุกข้ึนรํา สําหรับบททาวอ่ิม ซึ่งเลนโดยทาวศรีสัจ
จา (อ่ิม) น้ัน กลาวไดวาเปนตัวประกอบท่ีพระองคทรงแจกบทใหมาก เดน และมีนํ้าเสียงยั่วลอ
มากท่ีสุด กลาวคือ ทรงใหเปนตัวละครท่ีอารมณเสียงาย เอะอะปงปงไมสงบลงงายๆ และหากมี
ใครหามปราม ก็มักจะประชดประชันประกาศวา “จะเอาไปเฆี่ยนไปฆาท่ีไหนก็เอาไปเถอะ”
บาง หรือบนวา “จะลาออกจากราชการ” บาง

มะดีหวี รําคาญคณุทาวน่ีนัก ยังไมยังทันไรก็โมโหออกโรม โรม ไปเปลาเปลาน้ี
ทาวอิ่ม อาว ก็เมื่อเห็นยังง้ีก็พูดไปนะแหละ กลับกริ้วเอาวาพูด ทีน้ีจะได

ไมพูดละ เอาเถอะ คราวน้ีไมพูดละ พูดไมไดละ ไมพูด ไมพูดละ
เมื่อพูดผดิก็เอาออกมาเสียจากราชการเถอะ ไมอยากทําหรอก

บาหยัน ฮุย  ทานจะพูดฤาไมพูดอะไรก็น่ิงเสียมั่งเถอะเจาคะ
ทาวอิ่ม โอ อยาสอดนะ อยาสอด ขาราชการมากอนเจา ขารูนะ รูดอก

เมื่อไมใหพูด จะไดไมพูด แตวาผิดก็อยามาลงเอาอีแกน่ีนะ ประเดี๋ยวน้ี
อะไรอะไร ก็ทาวอ่ิม ทาวอ่ิม น่ีแหละ เอาเถอะไมพูดละ ทาวนางอ่ืน
ทานมีดอก (ลุกข้ึนเดินไปน่ังหางๆ กอดมือ แหงนหนาเคี้ยวหมากบน)
ยังง้ีละทําราชการไมไดเห็นจะตองออก เจ็บใจนัก

......
บาหยัน น่ันอะไรละเจาคะ อิฉันบอกใหไปเท่ียวหา นิวาใครทเลาะเอาละ
ทาวอิ่ม ก็หามันไมเห็นน่ีนะ จะเอาไปเฆี่ยนไปฆาท่ีไหนก็เอาไปเถอะ
บาหยัน ก็ทานไมหายังง้ี มันจะเห็นท่ีไหนละคะ ราชการนะเจาคะ (บาหยันกลับไป)
ทาวอิ่ม เอา ใหเท่ียวหาก็หามันไป ใหตีนหกัตายโหงเสียรูแลวรูรอดไป (ไปหา

กับนางกํานัลท้ังปวง เดินบนพึมพํา แลวตะโกน) นายยุโบล แมยุโบล
เจาขาไปเสียขางไหนละเจาคะ (บน) จะรูท่ีไปหาขางไหนนะยังง้ีละ
เต็มทีละไมเคยพบเคยเห็น (ตะโกน) คุณนายยุโบลเชิญมาน่ีเถิดเจาขา
อิฉันเจ็บเทา นักเจาขา (น่ังบน) โอย น่ันมีอยางฤๅ คนหน่ึงไปขางไหน
เสียแลว กลับใชใหเรามาหา จะรูท่ีไปหาท่ีไหน ยังง้ีฤๅชอบแตใหผูชาย
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เขาชวยกันคนหาในปา ดูซิ ถึงจะถูก แตพวกหญิงใครจะไปเห็น
เอาเถอะ ไมหาไมแหหละ จะเอาไปเฆี่ยนไปฆาท่ีไหนก็เอาไปเถอะ...

หลายคน ยังไงละคณุเจาขา ทานไปหาไดหรอืไม
ทาวอิ่ม (ยืนทาวสะเอ็ว) โฮย ไปหาไปแหมนัท่ีไหน ตีนจะหักจะดวนเสียแลวน่ี

ไมหาละ จะเอาไปฆาไปเฆี่ยนอะไรเสียก็เอาไปเถอะ

เช่ือไดวา เมื่อนําบทเจรจาดังกลาวมาเลนละครใน คราวสมโภชพระนคร 100 ป
เมื่อ พ.ศ. 2425 น้ัน ท้ังตัวทานผูเลนเปนทาวอ่ิม ตัวละครอ่ืนๆ และบรรดาทานผูชมท้ังหลาย
ท่ีรูจักทาวศรีสัจจา (อ่ิม) ยอมจะรูสึกขบขันกันท่ัวหนา และคงจะขันยิ่งข้ึนไปอีก หากทาว
ศรีสัจจาไมยอมเลนใหสมบทบาท และประกาศวา “จะเอาไปเฆี่ยนไปฆาท่ีไหนก็เอาไปเถอะ”
หรือ “จะลาออกจากราชการ” นับเปนพระปรีชาในการทรงพระราชนิพนธบทใหเหมาะกับตัว
ผูเลนละคร เพ่ือผลสําเร็จในเวลาท่ีละครแสดง

จากบทเจรจาท่ียกมาเปนตัวอยางขางตน จะเห็นวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธคํากํากับการเลนแทรกไวในระหวางบทเจรจาดวย ซึ่งเทากับวาทรง
กํากับการเลนตัวละคร ผานตัวบทพระราชนิพนธน่ันเอง ท้ังน้ีเพราะ นอกจากจะทรงพระราช
นิพนธการออกทาทางของตัวละคร และการเขาออกโรงละครแลว ยังเห็นไดวาขณะท่ีทรง
พระราชนิพนธ น้ัน คงจะทรงคะเนแลววาจะปลูกโรง ท่ีใด ตอนใดท่ีจะใชสถานท่ีจริง
และตัวละครจะตองเลนกับสถานท่ีน้ันๆ อยางไร ดังตัวอยางตอไปน้ี

ยาหยา วายก็ไดจะเปนไรมี คอยดูเถอะใหดีดี (นางยาหยาวายไปเปนทาตางๆ
ตะแคงบาง หงายบาง วายขามสระบาง พวกท่ีดูพากันชมอือออไปตางๆ
แตพากันข้ึนหมด นางสะเปยเอาลกูมะตาดทุบท่ัวตามคั่นอัฒจันทรแลว
พอนางยาหยาขามไปถึงฝงสระฟากโนน)

บทพระราชนิพนธตอนซึ่ งเดนท่ีสุด และเหมาะเปนตัวอยางใหเห็นถึงพระราช
จินตนาการท่ีทรงใชระหวางพระราชนิพนธบทเจรจา และคํากํากับการเลน แทรกลงในระหวาง
บทรองของเดิม เพ่ือใหเลนละครไดนาดู ตรงตามพระราชประสงค คือ บทท่ี 23 ทาวลาสําเขา
เฝาทาวดาหา ดังตอไปน้ี

บท ลดองคลงเหนือบลัลังกอาสน หมูอมาตยแวดลอมหลายหลั่น
จรกา (ยิ้ม ถวายบังคมสี่ครั้ง)
บท เห็นทาวลาสํามาอภิวันท พระผินผนัภักตรตรสัประภาษไป
จรกา (พลอยประนมมือไปดวย แลวหันหนามาบอกแกเสนา) พ่ีฉัน ดี ดี หี้
บท ดูกอนระตผููทรงนาม คอยมีความผาสุกฤาไฉน
จรกา (ยิ้ม ถวายบังคม แลวหันมาวาแกเสนา) รับสั่งรบัพ่ีฉัน (แลวสะกิดทาว

ลาสํา) กราบทูล กราบทูล หี้
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บท ครองบุรีราชฐานสําราญใจ ฤๅทุกขโศกโรคไภยพาธา
จรกา (หันหนามาวาแกเสนา มือช้ีลาสํา) แขงแรง ไมใครจะเปนคนข้ีโรค ข้ีไภย หี้ ...
บท เมื่อน้ัน ทาวลาสาํสนองพระบรรหาร
จรกา (สะกิดทาวลาสําขนาบไป ประนมมือหัวเราะกับทาวดาหาบาง แลว

หันมาวากับเสนา) กราบทูล
บท วามิไดมีเหตุเภทพาล อยูสําราญเปนสุขสวัสดี
จรกา (สะกิดทาวลาสํา) กราบทูล กราบทูล
บท ดวยเดชานุภาพพระภูวไนย ปกไปไดเย็นเกษี
จรกา (พลอยไหวทาวดาหาดวย แลวเอามือสกิดเทาลาสํา

ทําหนาเกิดความสองสามครั้ง)
บท ไพรฟาประชาชนมนตรี ในธานีเกษมเปรมปรา
จรกา (หันมาวาแกเสนา) ในเมืองลาสําสบาย สบายมากหี้

บทเจรจาของจรกาบทท่ี 2 และบทรองสุดทาย ซึ่งทรงพระราชนิพนธคํากํากับวิธีแสดง
ไวในวงเล็บน้ันเปนวิธีเขียนบทแบบใหมท่ีการเขียนบทละครทางโลกตะวันตกนิยมใช เพ่ือใหผู
แสดงทํากิริยาอาการไดตามท่ีผูเขียนบทตองการ1

2.2 ความดีเดนของบทเจรจาเรื่องอิเหนา : หาสยรสท่ีสะทอนภาพสังคม
บทเจรจาละครเรื่องอิเหนาเริ่มเรื่องตอนท่ีจรกาทราบขาววาทาวกะหมังกุหนิงยกทัพมาประชิด

เมืองดาหา  จบลงตอนท่ีสังคามาระตาเตือนสติอิเหนาเม่ืออิเหนาคร่ําครวญหลังจากท่ีรูวาบุษบาหายไป
สวนท่ีเปนพระนิพนธของกรมหลวพิชิตปรีชากรเริ่มตอนท่ีจรกาออกวาราชการ  มาใชอานสารดาหาใหไป
ชวยการศึก  จบดวยฤๅษีเสกน้ํามนตรเม่ือมะเดหวีพาบุษบามากราบฤๅษี  โดยแบงเปนบทดังนี้  บทท่ี 5
ชาวเมืองดาหามาดูอิเหนา  บทท่ี 7 ยาสาออกไปสั่งใหจัดประเสบัน  บทท่ี 8 สี่พ่ีเลี้ยงปลอบบุษบาจะใหข้ึน
ไปเฝา  บทท่ี 9 บาหยัน  คุณเฒาแก  กํานัล  บทท่ี 10 เสนากับพนักงาน

บทเจรจาละครเรื่องอิเหนาเนนความสนุกสนานและความตลกขบขัน  ดังนั้นตัวละครสําคัญ เชน
อิเหนา  บุษบา  จึงมักไมปรากฏบทบาทมาก  ดังเชนอิเหนาปรากฏบทบาท 17 ตอน  ดังนี้

บทท่ี 3 อิเหนาครวญถึงจินตะหรา
บทท่ี 20 สียะตราพูดกับอิเหนา  เม่ือไปหาจรกากลับมา
บทท่ี 27 ประสันตาชมบุษบา  ลออิเหนา  ซึ่งมีบทเจรจาของอิเหนาเพียงประโยคเดียว

คือ “จริงนะ  เขายอมวา  ชางตื่นมาตื่นเอาไวได  คนตื่นตื่น  พบตื่นงามตื่น-”2

1 แหลงเดิม. หนา 267 – 271.
2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. (2516). บทเจรจา ลครอิเหนา. หนา (1) – (2).
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บทท่ี 38 นางยุบลทูลอิเหนา
บทท่ี 39 อิเหนาพูดกับนางยุบล
บทท่ี 41 อิเหนาดูเลนกระบี่กระบอง
บทท่ี 42 มะดีหวีใหสาวใชมาไลกิดาหยัน
บทท่ี 44 อิเหนาพูดปลอมพระปฏิมา
บทท่ี 45 อิเหนาพูดกับมะดีหวี
บทท่ี 48 หกกษัตริยเลนลอนเตนนิส
บทท่ี 57 กะระตาหลาทูลอิเหนาวาจรกามาเฝา
บทท่ี 58 จรกาลาสํา  สิ้นสงไสยอิเหนา
บทท่ี 59 ทาวดาหาพูด  เม่ืออิเหนาไปแกสงไสย
บทท่ี 60 นางวิยะดาถามอิเหนา  ถึงบุษบา
บทท่ี 61 นางวิยะดาจะตามอิเหนาไปปา
บทท่ี 64 อิเหนาหลบพยุในเงื้อมเขา
บทท่ี 67 สังคามาระตาเตือนสติอิเหนา

การปรากฏบทบาทของอิเหนาท้ัง 17 ตอน  มักเปนบทเจรจาท่ีอิเหนาไมไดสรางความสนุกสนาน
ตัวละครตัวอ่ืนเปนผูสรางความสนุกสนานและตลกขบขัน  ท้ังหมดเปนเหตุการณท่ีมีอิเหนาเปนผูดําเนิน
เรื่อง  เชน  อิเหนาใหนางยุบลนําดอกไมไปใหบุษบา  อิเหนาปลอมเปนพระปฏิมา  หรืออิเหนาไปแกสงสัย
ท่ีเมืองดาหา  เปนตน  นอกจากนี้ยังเปนบทท่ีแสดงความรูสึกโศกเศราเสียใจและคร่ําครวญ ดังนี้

บทท่ี 3
อิเหนาประธมครวญถึงนางจินตะหรา

ตอบทรอง “กรตระกองกอดหมอนถอนฤทัย” นา 5
อิเหนา ฮา  น่ีกรรมอะไรหนอ  กรรมอะไร  ถึงจําท่ีจะตองเปนอยางน้ี  ฮา  แน

เพราะเปนเจาเทาน้ันเอง  จะกินก็ตองบังคับ  นอนก็ตองบังคับ  จะมีเมียก็ตองบังคับ
๏…(บทขาด)… …(บดขาด)…
ปลดปลงลงมา ใหรําเปนทาบัวตุม
๏ บัวบานบัวคลี่ จงกลนีแยมตระพุม
…(บทขาด)… แลวทาแมลงมุมชักใย
๏ ทาพระยาหงษทอง ลงลอยลองลํานํ้าไหล
ลองตรงลงไป ยังปากนํ้าพระคงคา
๏ ขอเชิญรอยช่ัง เจารําชางประสานงา
รําทากินรา ลงมาจะเลนสาคร
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๏ แลวเก็บดอกไม มารอยเปนเครื่องอาภรณ
น่ีแหละครูสอน ทํานองพอขุนศรัทธาฯ1

การแสดงความเศราโศกของอิเหนาท่ีตองพลัดพรากจากบุษบา  ดังปรากฏในบทสุดทายเม่ือ
สังคามาระตาเตือนสติอิเหนาใหคิดหาทางติดตามบุษบา

บทท่ี ๖๗
สังคามาระตาเตือนสติอิเหนา

ตอบทรอง “กวาจะไดพบองคนงเยาว” นา 248

อิเหนา (โคลงพระเศียร) ฮาย พ่ีเหลือทนเต็มที สิ้นสติสมประดีแลวครั้งน้ี
สังคามาระตา รับสะกะหมอม การเศราโศกไมไดทําใหเปนประโยชนสิ่งใด แมพอท่ีจะ

มีชองติดตามหา ถามีโศกมาก็ทําใหชา หรือบางทีทําใหหาไมได ความท่ีทรง
โศกก็ไมไดทราบถึงพระนองนาง มามัวโศกเสียยังง้ี มีแตจะเสียทุกอยาง

อิเหนา จะ จะ พอไมมีทุกขพอก็ไมรูวาทุกขนะเปนอยางไร ถึงพอฉลาดคาด
อะไรถึง พอก็ไมอาจคาดถึงความทุกขของคนท่ีมีทุกขได แมพระ
อาทิตยท่ีสองท่ัวโลก ก็ไมสองเขาไปถึงทุกขท่ีสอนอยูในกลีบหัวใจ
พุดโท พุดโท พอพูดราวกะทุกขมนัเกาะอยูเหมือนทากเหมือนปลิง
จะไดดึงท้ิงงายงายได เมื่อไหรแหละถึงตัว ถึงจะลงน่ังโคลงหัวเหมือนพ่ี
ฮาย ฮาย เตม็ที เต็มที

สังคามาระตา ท่ีทรงดังน้ีเปนการจริงทุกสิ่งทุกประการ หมอมฉันไมคดัคานหามิได
แตยังตองขอฝาพระอาญากราบทูลอิกวาการท่ีทรงทุกขอยูน้ีมีแต
อันตราย ท้ังพระองคท่ีอยูแลพระนองท่ีหาย ความ ทุกขอยางน้ีควรจะมี
มาก แหละยากท่ีจะละเวนจริง แตถึงกระน้ัน สูคิดดันดีกวาน่ิง ถึงโรค
จะหนักเหลือท่ีจะเยยีวยาหาย ก็ตองขวนขวายไวดีกวาท้ิง ความทุกข
มันจะมีก็ตองจํามีอยูเปนธรรมดา แมจะละท้ิงเสียมิไดก็ตองทนไป แต
คิดอานเสาะแสวงหาพระนองนางไปดวย เผื่อบางทีจะพบไดก็แกทุกข
ไดดีกวาทุกขอยูเปลาๆ ซึ่งหมอมฉนักราบทูลเกินมาน้ี พระอาญาไมพน
เกลากระหมอม

บทเจรจารวม 68 บท ท้ังท่ีซ้ําความกันบทหน่ึง
หมดเพียงเทาน้ี2

1 แหลงเดิม. หนา 4 – 5.
2 แหลงเดิม. หนา 135 – 136.
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บุษบาเปนตัวละครเอกท่ีปรากฏบทบาทไมมากนักเชนเดียวกับอิเหนา  เพราะภาพความเปน
นางเอกในวรรณคดีไทยจึงไมควรมีความตลกขบขันแทรกเขามา  บทท่ีปรากฏบทบาทของบุษบามี 7 บท
ไดแก

บทท่ี 26 สียะตราเถียงกับบุษบาเม่ือรับดอกไม
บทท่ี 29 สียะตราเถียงกับบุษบาเรื่องดอกไม
บทท่ี 34 นางกํานัลเลนสบา
บทท่ี 35 บุษบาเลนน้ํา
บทท่ี 36 บุษบาเลนเอาเถิดมีบทเจรจาของบุษบา 2 ครั้ง  ไดแก “เลนปดตากันเถอะเจาเอย”

และ “มันก็เข็ดมันม่ังซิ  พวกเจาทํามันเสียร่ําไป  วันนี้ถูกเขาสองหนแลวนี่
มันจะท่ีไหนได”1

บทท่ี 43 มะดีหวีสอนบุษบาใหเสี่ยงเทียน  มีบทเจรจาของบุษบา 3 ครั้ง ไดแก
“มิไดเพคะ”
“หมอมฉันวาไมได”
“ไขหนา”2

บทท่ี 63 ประสันตาเลนตลกเวลาบุษบาชมสวน

ตัวอยางบทเจรจาตอไปนี้  เปนบทเจรจาของบุษบากับสียะตรา  บุษบาตอวาสียะตราเรื่องรับ
ดอกไมของอิเหนา

บทท่ี 26
สียะตราเถียงกับบุษบาเมื่อรับดอกไม

ตอบทรอง “ไมควรไหวเจียวฤๅจึงโกรธา” นา 53

สียะตรา เปนเด็กน้ียากจริงนะ ไมรูวาความผิดจะมีข้ึนเมื่อไรเหมือนเรื่องเดี๋ยวน้ี
ไมไดคิดเลยวาจะผิดก็เปนได

บุษบา ทําไมนะ เขาไดสั่งไดเสียเมื่อไรละ เอาไหนมาพูด ดีอกดีใจละ ท้ังกราบ ท้ังไหว
ฉวยเอาช่ือเขาไปวา

สียะตรา ทําไม ทําไมเพคะ ทําไมเจาพ่ีไมไดสอนหมอมฉันฤๅวาถาพูดกับผูใหญละใหไหว
พุดโทน่ีไมใชของของเจาพ่ีประทานฤๅยังไง หมอมฉันนึกวาเราท้ังสองออนกาเปน
นองจึงตองไหว เมื่อตรงตรงดี ไมมผีิดเลยแตสักนิดก็กริ้วได

บุษบา ก็ไหวทําไมถึงไมไหวแตตัว ถึงตองเอาช่ือเขาเขาไปพันไปพัว

1 แหลงเดิม. หนา 67.
2 แหลงเดิม. หนา 93.
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สียะตรา เพคะ เพคะ ผดิ ผดิ ผิดเพราะวาเปนเด็กเถียงไมข้ึน มันก็เหมือนกะไอเรื่องกะโถน
หกนะแหละ ถาหมอมฉันทําหกละ เจาพ่ีก็กริ้วละ วาไมมีกิริยา ถาเจาพ่ีทําหกเอง
ก็กลบัมากริ้วหมอมฉันอิก วาเอามาตั้งไวกีดทางไปทางมา ตกเปนผดิท้ังข้ึนท้ังลอง
จะทํายังไรฉน้ีเลา

บุษบา อยาพูดใหมากใหเกินดไีป พอสียะตรา ถาบนไปไมน่ิงจะโกรธจริงจังไมแกลงวา
สียะตรา ออ น่ีแกลงกริ้วใหเขาฟงดอกฤา หมอมฉันไมทราบน่ีเพคะ น่ิงละ น่ิง น่ิง
บุษบา เกลียดปากไมอยูศุข
สียะตรา หมอมฉันน่ิงแลวน่ีเพคะ
บุษบา พูดมากนะ
สียะตรา น่ิงละเพคะ น่ิง น่ิง1

บทท่ี 63 ประสันตาเลนตลกเวลาบุษบาชมสวน

บทท่ี 63
ประสันตาเลนตลกเวลาบุษบาชมสวน

ตอบทรอง “ ก็พาทีสรวลสันตกันไปมา” นา 233

ประสันตา แฮ น่ีถามจริงจริงเถอะ ไมเช่ือจริงจริงฤๅ
บาหยัน น่ีก็ถามจริงจริงเถอะ ปดจริงจริงฤๅ
ประสันตา จะ ปด ปด ปด (หนาเฉย)
พรอมกัน ฮะ ฮะ ฮะ
ประสันตา เร็ว เร็ว เร็ว เร็ว (เขาลากรถ)
บาหยัน ดูเอาสิ เสด็จอยูน่ี น่ีอะไร
กะระตาหลา ฮะ น่ันจะพาไปไหน
ประสันตา เร็วเร็ว (ลากว่ิง)
บาหยัน อะไร อะไร ดู ดูนะ ว่ิงทําไม
ปะเสหรัน อุย มีสัตวรายจริงฤๅท่ีน่ี ประสันตาถึงไดพารถว่ิงทะเลอทะลา
กะระตาหลา อะไรหึ น่ีจริงจริงฤๅ (ชวยลากรถว่ิง)
ประสันตา ไปทางนูน ไปทางนูน เร็วเร็ว เร็วเร็ว
นางท้ังสาม อะไร ประสันตา ประสันตา อะไร อะไร
ประสันตา เร็วเร็ว ไป ไป
บุษบา อุย อุย น่ีอะไร
ประสันตา ฮาย ฮาย เหน่ือยจริง หยุดที (หยดุรถ)
บาหยัน อาว อาว พาว่ิงมาละหยุดเสียทําไมละฮะ

1แหลงเดิม. หนา 42 – 43.
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ประสันตา พุดโท ก็เหน่ือยราวกะจะขาดใจ
นางท้ังสาม น่ีอะไร น่ีอะไร (เหลียวดรูอบ)
ประสันตา อาว เห็นรถเดินชาชาไมทรงสบาย ก็ลองฮอถวายดูยังง้ันเอง หิ้หิ้

(ยิ้มเหี้ย)
พรอมกัน อะพุดโท อะพุดโท
บาหยัน ฮะฮะฮะ คนคนน้ีสาํคัญจริง ปดดวยปากไมสะใจ ปดดวยมืออิกก็ได
ปะเสหรัน จริงหลอน ดีปรากฏปดไมมีตัวสู
ประสันตา คอยดู จะปดใหเช่ืออิกท้ังรู
กะระตาหลา อะ ไดทีละอยากําเริบใหมันหนักไป
ประสันตา จะใหลองเมื่อไร เดี๋ยวน้ีฤๅ เอาปดกันเลนสดสดใหม
กะระตาหลา ฮะฮะ พอคุณ สุดใจละเจา ขาไหว
ประสันตา คอยดู คอยฟง จะปดละนะ (เดินเลี่ยงไปน่ังลงเอามือปดปดแลวกลับมา

ยืนชักรถทําหนาเฉย)
บาหยัน น่ีปดแลวฤๅจะทําอยางไรตอไป
ประสันตา วาจะปลดแลวไปปดจะเปนข้ีปดฤๅไม
กะระตาหลา น่ีแลวแลวฤๅ พุดโท
ประสันตา ก็แกเช่ือฤาไมเลาละวาขาจะปด
กะระตาหลา เทาน้ันเถอะพอมโหสถ อยาพูดใหมากความความไปเลยเจาสามสิบสองคด
ประสันตา เอายังง้ันก็มาเทียมเขา อยาชาเจามารถ (ดีดมือทําปากกักกักลอ

กะระตาหลา กะระตาหลาโกรธ) ชะชะ อยาสบัดหนา ทําพยศไป กัก
กักกัก ยอยอ (จับหูกะระตาหลาเอามือปดเสีย) เอา อุยหนา โขกเอา
แลวละ เอา ดุแทแท ไมไดการจะตองลงแส (มือถอนหญากํามายัด
ปากกะระตาหลา) ยอยอ กักกักกัก ยอยอ เอากินหญาเสียเอา ยอยอ
หนอยพยศ หนอยโกรธ หนอยทีจะเผน หนอยแน เตนเตน เผาะเผาะ
เผาะ (กะระตาหลาโกรธว่ิงไปคนหากอนดินจะขวาง) บะบะ พยศออก
หอ นะนะ เอาพอ บะเร็วจริง หนอยแน เอาตีนคุยดินทีจะเกลือก บะ
บะ

กะระตาหลา ไมเลนแนะ เลนร่ําไรนะ  โกรธจริงนะ
ประสันตา วะนะอะไรน่ัน จะออกง้ิวฤๅน่ัน เอาสิ ตุกตุกตุกตุกตุก  แฉงแฉงแฉง

วะไมมีเขมาจะเขียนหนา  ทาน้ีมันทาหนาดํา  เอะน่ันหักก่ิงไมจะทํา
งาวฤๅ  ไมสอยดอกไมน่ันแนด้ํายาวยาว

กะระตาหลา เดี๋ยวน้ีแหละ หื้อ  เดี๋ยวน้ีแหละ
ประสันตา ตุงแช
กะระตาหลา เออ  เออ
ประสันตา ตุงแช (กะระตาหลาไลเฆี่ยน) โว แชแชแช
บุษบา ดู ดู ชางเลนแทแทพ่ีประสันตา  ดูซิก็ชางโกรธจริง  ไดพ่ีกะระตาหลา
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บาหยัน กะระตาหลาดูซิ  ก็จะไปไลเขาทําไม จะน่ังน่ิงน่ิงเสียไมไดน่ีพอคุณเถอะ
น่ังน่ิงเสียก็เกอไปเองแหละ

ประสันตา อุวะ  น่ันนางออกมาอิกตัวหรือน่ัน  บะ  ตองสีซอ  แตงแตง  ออออออ
อ๋ิอ๋ิ แตงแตงแตง

บาหยัน เอะ  แกไมเคยลอขาหรอก  อยามาลอขานะ
ประสันตา อุวะ  น่ันนางบูนะหรือ  ก็ไมบอกใหรู ทํากลองใหมซิ  ตุกตุกตุกตุก

แชแชแช
บาหยัน พอคุมเถอะ  ไหวละ  ยอมแพ (ยกมือไหว) อยาลอเลย  พอคุณเถอะ
บุษบา ประสันตา  ประสันตา  เทาน้ันทีเถอะ  ทองฉันแขงแลว
ประสันตา (ลงหมอบกมหนาน่ิงทําเปนกลัวไมพูด)
บุษบา เอะ  น่ีจะไพลมาเลนฉันอยางไร
ประสันตา (ถวายบังคม) หามิได  เคาะรางวัล  เหี้ย  เหี้ย
กะระตาหลา (ยองไปหักรังมดแดงมาเคาะลงบนหลังประสันตา)

เอา  เอา  รางวัล  ตัวง้ิวเขาได  เขาใหสวนแบงปนเอารังมดแดงน่ีแหละ
ถึงจะสะใจ  หะ  หะ  หะ

ประสันตา โอย  โอย  โอย
บุษบา อูย  อูย  พุดโท  ไปทําแก  เจ็บหรือคะ ประสันตา
ประสันตา ไมเปนไรมิได
บาหยัน มัวเลนอยูนะ  เขายังไมไดดอกไมก่ีมากนอยเลย  ทําแกลงไถล  ท่ีแทก็

กลัวเขาจะเรงดอกไม
ประสันตา ไมไดการละ  กะระตาหลา  เขารถเถอะพอ  จะไดความผิด  ไปสวน

กุหลาบเถอะจะขะ  ไป (เขาโรง)1

จากตัวอยางท้ัง 2 บท  เห็นไดวาภาพของบุษบาท่ีปรากฏยังคงเปนกุลสตรีท้ังกิริยาทาทางและ
คําพูด  ในบทท่ี 63 แมประสันตาจะเลนตลกใหตัวละครอ่ืนๆ ดูและมีบุษบาอยูในเหตุการณนั้นดวย
แตมีบทเจรจาของบุษบาสั้นๆ เพียง 3 ครั้ง  ซึ่งทุกครั้งเปนการแสดงทาทีเห็นใจผูอ่ืน  จึงยังคงรักษา
“ภาพนางเอก” ไดอยางครบถวน

ตัวละครท่ีมีบทบาทเปนตัวละครท่ีแตงเพ่ิมข้ึนมาเพ่ือสรางรสใหแกบทเจรจา  เชน ทูต  มาใช
นางกํานัล  ประชาชนท่ีมาเฝาดูอิเหนาเขาเมืองดาหา  เปนตน  นอกจากนี้ยังมีตัวละครท่ีเปนท่ีรูจักกันดีใน
บทละครในเขารวมดวย เชน สังคามาระตา  สียะตรา  ทาวดาหา จรกา  และทาวลาสํา ฯลฯ  รสวรรณคดี
ท่ีโดดเดนในบทเจรจาละครอิเหนาสํานวนนี้จึงเปนหาสยรส  คือรสแหงความตลกขบขัน อันเนื่องมาจาก
พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงพระราชนิพนธบทเจรจาเรื่องอิเหนา

1 แหลงเดิม. หนา 128 – 131.
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โดยจําลองภาพเหตุการณตางๆ  ตัวละคร  และชื่อสถานท่ีมาแทรกไวในบทพระราชนิพนธ ดังเชนตอน
ชาวเมืองชมอิเหนา พระองคทรงเลือกใชตัวละครโดยกําหนดใหเปนชาวจีน  และฝรั่ง  ซึ่งถือเปน
“ชาวเทศ” ท่ีมีบทบาทสําคัญหลายประการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
จนมีคํากลาวท่ีวา “พูดฝรั่ง  นั่งรถเจก” ในบทเจรจาละครเรื่องอิเหนาขุนพัฒนหลงเปนชาวจีนท่ีพูด
ภาษาไทยไมชัด  กลาวคือพูดภาษาไทยแตสําเนียงภาษาจีน ออกเสียงตัวสะกดไมชัด  เสียงยาวกลายเปน
เสียงสั้น เปนตน  สวนชาวฝรั่งคือมิสเตอรกอก  พูดไทยแตสําเนียงฝรั่ง  เชน “ประเจา” หมายถึง พระเจา
และยังแทรกความขบขันดวยการใหตัวละครมีลักษณะพูดติดอาง  ซึ่งสัมพันธกับชื่อตัวละครวา “นายอาง”

นอกจากนี้การตั้งชื่อตัวละครวา “ขุนพัฒนหลง” นั้นมีนัยสําคัญถึงภาษาจีน (กลาง) เสียง “หลง”
ในภาษาไทยเปนพองเสยีงกับภาษาจีนท่ีมีความหมายวา “มังกร” ซึ่งเปนสัตวมงคลของชาวจีน อีกดวย

บทท่ี 7
ชาวเมืองชมอิเหนา

ตอบทรอง “ไพรฟาจะไดพ่ึงสืบไป” นา 8

(บทชาวเมือง กระบวรอิเหนาออกจากโรงเดินวน สิ้นบทแลวข้ึนเจรจาตอนน้ี นายมากราบถวายบังคม
สามครั้ง นายอางยกมือข้ึนไหว หนานบุญสงเอามือประนมอยูกลางกระหมอม มะกะตอยไหวเหมือนกัน
ขุนพัฒนหลงเคีย้ะ มิสเตอกอกเปดหมวก)

ขุนพัฒนหลง ฉะ ฉะ ฉะ ฉวยจีน ฉวยจีนจีนนอ งามอะไลยังลี้ ลูหนายังกะพะ
เน้ือหอมทีเลียว ฉา โหนยเน หตูาตะละกวนอิมเหนีย คนลูปยังลี้ถา
เปนมวงจงี –

นายอาง กะ กะ กะ ก็ ก็ ก็ ไม ไม ไม ไม ดี (พรอมกัน) ฮา
หนานบุญสง ฉาธุ ฉาธุ งามบอแพ
นายมา เออพอคุณ งามราวกะพระศรีอารยิไมเคยพบไมเคยเห็นเลย
ขุนพัฒนหลง คนมีลักหะหนะยังลี้ ก็มีบุญมคีวามศุขมากมาก
นายมา ความศุขความศุขท่ีพูด รูฤาวาเปนยังไร
ขุนพัฒนหลง ทําไลไมลู กะสิบายอกสิบายใจซินา
นายมา คนอยางไรจึงเรียกวาคนสบาย
ขุนพัฒนหลง มีเงินมากมาก อยูนานนานตาย
นายมา มีเงินมากทุกขมาก เพราะตองระวัง ตายชาอยูเปนข้ีขาอนิจจัง
ขุนพัฒนหลง ก็ยังลั้น อะไลอะไลพอนักปาชถึงจะสิบาย
นายมา ไมเกิดไมแกไมตาย อะเราพูดนอกคอกจนสุดกระบวรไปแลว หวลนึกถึง

ทูลกระหมอมแกวก็เสียดาย
ขุนพัฒนหลง พ้ัว พ้ัว กวนกงชวยปุนเถา ใหไลลกูเจาลูกนาย
หนานบุญสง อือวา ผีเหยาทาวเลือนชวยทูลหัว ไดเมียสมตัวจะเสน ใจควาย
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มิสเตอกอก โอะ จั๋นออนวอนประเจา ใหจวยเกาใหสปายสปาย
มะกะตอย เออเออ พีพอพีแม ซมคิดจะทะแยทะวาย
นายอาง ฉัน ฉัน ข็ ข็ ข็ งะ งะ-
มิสเตอกอก กุดมอนิง นาย
นายมา ฮื้อ ฮื้อ แลวกันพอเจาประคณุ ไปเสียสดุสายตาแลว ลูกจะไดดูท่ีไหนอิก

เลาพอคุณ
ขุนพัฒนหลง อยา อยา อ๋ัว อ๋ัว อ๋ัววาถาเปนมวงจงี-
มิสเตอกอก อาย อาย อยาเปนตุก ไมเปนไหร มาน่ีเตอะ จั๋น จะปาว่ิงแกงไปดู ตาํเนียมนอก

ไมตื๋อ ไมเปนไหร
หนานบุญสง บา บอไดแลวนอ คอยก่ัวเขาเอาดาบปาดคอ มวยบอใดกับไปเมืองนอ
มิสเตอกอก อยากลัว อยากดูตองดู ใคจะไปก็ไป จั๋นไปเดีย๋วน้ี

(พรอมกัน เวนแตหนานบุญสง) ไป ไป
นายมา ตายก็ตาย ถึงตายก็กําลังช่ืนใจ คงไดไปท่ีชอบ ไปก็ไป
หนานบุญสง บา คอยยั่นนักนอ ไปบอได นึกนึกแลวคําดูคอใจมันหายวาบวาบ
นายมา อาย เอาไปใหได (ฉุดตัวหนานบญุสงว่ิงลัดไปเขาโรง)1

นอกจากนี้  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังเพ่ิมตัวละครเพ่ือท่ีมีลักษณะ “พิเศษ”
ในทางท่ีชวนใหขบขัน  เชน ฤาษีหูตึง นายเดะเด็กรับใชพูดติดอาง  ซึ่งไมใชตัวดําเนินเรื่อง  แตเปน
ตัวแทรกเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนาน ความขบขันจึงอยูท่ีการท่ีฤๅษีหูตึงฟงไมชัด  หรือเขาใจเรื่องไมตรงกับท่ี
ผูพูดตองการสื่อสาร  การท่ีนายเดะพูดติดอางจึงพูดซ้ําๆ กัน ดังนี้

มะดีหวี พูดกับพระฤษี
ตอบทรอง “กราบเกลาวันทาพระอาจารย” นา 101

มะดีหวี เจาประคุณ ดีฉันพาแมบุษบามากราบเทาเจาประคุณ (พูดกับบุษบา)
ดูซิน่ันทําอะไรยังง้ันนะ พระเจาทานอยูน่ี บาปนะ

ฤษี ขอถวายพระพร ขออภัยอาตมา ตรัสเมื่อก้ีเบาไปหนอย
มะดีหวี อุย เจาประคุณ ดีฉันรับประทานโทษ ดีฉันเรียนเมื่อตะก้ีวารับสั่งให

ดีฉัน พาแมบุษบามากราบเทานะเจาคะ
ฤษี อะไรละ ถวายพร อาตมาฟงหาถนัดไม
เดะ สีกาเขาวาพาแมแมงา แมบุษงางา
บาหยัน ฮะ ฮะ เจาเณรน่ันวาอะไรยังง้ันนะ จุจุจุ แฮะแฮะ จุจุจุ
เดะ อือ ทะไมนะ ขาวาไมถูกหรือ ไมจริงหรือ ยังไงสีกาเมื่อตะก้ีไมไดวาอยางน้ัน

1 แหลงเดิม.. หนา 10 – 12.
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จริงหรือ
มะดีหวี จะ พอเณร (หันมาวากับบาหยัน) อ้ือ ช่ังเจากูเถอะนา อยาวาเจากูเลย
ฤษี ขอถวายพร รูปขออภัยโทษ รับประทานฟงอิกสักครั้ง
บาหยัน รับประทาน ทานรบัสั่งวาเสด็จ-
เดะ ไมใช ไมใชขอรับ สีกาวาไมถูก ไมไดวายังง้ัน วายังง้ี ดีฉันพาแมงางา
ฤษี เสือกนะ ไป ไป เณรหมัดไลไปเสยีที อายน่ีทลึ่งนัก
มะดีหวี อุยอุย ช่ังเจากูเถอะเจาคะ
บาหยัน รับประทาน รับสั่งวาเสด็จพาพระราชบุตรีมากราบเทาเจาคณุนะเจาคะ
ฤษี ออ ออ อาตมาเขาใจละ ขอถวายพร มหาบพิตรจะเสด็จมาบําเพ็ญพระราช

กุศลแกพระฤษีชีปา ผูอนาถาหาญาติโยมมิได อยางน้ันซิขอถวายพร การท่ี
ทรงพระดําริหดังน้ีชอบนักหนา อันวาผลทานน้ีมีอุปมาดังชาวสวนชาวนา
หวานพืชในท่ีเน้ือนาอันดี ก็จะมีผลรอยเทาพันทวี แอม แอม เปนการดีดยีิ่ง
นัก ขอถวายพร แอม แอม แอม

มะดีหวี สาธุเจาประคณุ ดีฉันขอนํ้ามนตรดออนดวยนะเจาคะ
ฤษี ไอ รับสั่งยังไร ขอถวายพร โปรดอาตมาใหดังสักหนอย
บาหยัน (เบา ๆ) น่ีแหละจริงนะเขาวาเคยไดยังไรก็พาไปทางน้ัน (ดัง) แอม แอม

รับสั่งวาจะทรงสรงนํ้ามนตเจาขะ
เดะ ผาซี สีกาน่ี พูดผิดนะ
ฤษี อายเดะ เอาอิก ไป ไป
บาหยัน หึ หึ หึ หึ เณรน่ีแกกะไรอยูนะ ชางไมคิดบางเลยนะวาเสือกเมื่อเขาไม

ตองการ มิใชแตไมมีประโยชนกีดเขาดวย
มะดีหวี อุย บาหยันน่ีอะไร ออกมาขอนพระขอนเณรชางไมกลัวไฟนรกจะลนหัวเลยละ
บาหยัน ความจริงไมมีบาปนะกะนะกะหมอม
มะดีหวี มาคนเดยีวถึงคอยบอกหนังสือพระสังฆราชใหสะใจ มากะขาจะพลอยตองไป

เปนพยาน ขอเสียทีเถอะ เออยังไง วาเจาเณรอยูเมื่อตะก้ีวากะไร แลวยังไง
ตัวถึงทําเองละ

ฤษี ขอถวายพร โปรดทําทานพระสรุเสียงใหอุโฆษข้ึนสักหนอย
มะดีหวี (วากับบาหยัน) แมเสยีงดีบอกทานทีเถอะ ขาจะบอกทานก็กลัวจะอุโฆษ
บาหยัน ทีน้ีกํามะฉันพูดเพราะ ตองพระประสงคนะกะนะกะหมอม ( ดัง ) รับสั่งวา

ขอรับประทานนํ้ามนตนะเจาคะ
ฤษี (เบา ๆ) ไอ เณรหมดั จุจุจุจุจุ เณรหมัด สีกาเขาวากะไร ไอ ไอ ไอ
หมัด พระสีกาเขาวาจะขออุทกังฉันขอรับ ( ลุกข้ึนพูดเบา ) สีการูปยังง้ี ใชใหไป

ตักนํ้าคางอายหมดัก็คงไปเอาจนได ( ดัง ) ฮึ ฮึ รับประทานโทษ ชาววัดไมมเีช่ียน
มีขัน

ฤษี ( เบา ) จุจุจุ หมัด หมัด หมัด
บาหยัน ไมใช ไมใช ทานจะสรงนํ้ามนต
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ฤษี ออ ออ อาตมาทราบละ ทราบละจะขะ ขอถวายพร คําโมทนาทานท่ี
ทานวา เปรียบดวยวาริวโห แลปญจมหานนีโย น่ันหรือขอถวายพร
มหาบพิตรเห็นจะเคยทรงมหาชาตลิะสิ แอม แอม แตคําโมทนาน้ี เขาใชเมื่อ
กินทานบริจาคสาํเร็จแลว คือยถาวาริวหา

บาหยัน อุย กลุมใจนัก โสตทานตึงชักไปแตจะเอา โอยลืมไป สาธุ สาธุ (ดัง) ไมใชเจาขะ รับ-
มะดีหวี อือ บาหยันน่ีอะไรหึ ทานจะสั่งสอนธรรมก็ไปขวางไปขัดนะ
บาหยัน นะกะนะกะหมอม กํามะฉันนึกวารับสั่งใหกํามะฉันบอกใหทานเขาใจ กํามะฉัน

ฉลองพระเดชพระคณุเกินไปนะกะนะกะหมอม
ฤษี แอม แอม ถาแหละเมื่อมหาบพิตรกระทําทานกิจเสร็จแลว อาตมาแลสามเณรก็คงจะ

ถวายอนุโมทนาสวนพระราชกุศลขอถวายพระพร
มะดีหวี ยังง้ีละทําไมไมพูดละ
บาหยัน พรหมาจโลกา-
มะดีหวี ดู ดู อะไร ไปลอทานละเอา
บาหยัน กํามะฉันสําคัญวาจะทรงธรรมอิกนะกะนะกะหมอม
มะดีหวี อุย กลุมใจนัก สาเหง็ดบอกทานทีเถอะ
สาเหง็ด รับสั่งวาจะสรงนํ้ามนตดอกเจาขะ1

นอกจากการเนนความสนุกสนานแลว บทเจรจาเรื่องอิเหนายังนําเสนอภาพสังคมในสมัยรัชกาล
ท่ี 5 ซึ่งมีชาวตางชาติเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร มีหางจําหนายสินคาซึ่งเปนท่ีนิยมในขณะนั้น กีฬาของ
ชาวตะวันตกท่ีไดรับความนิยม เชน เทนนิส เปนตน ดังจะยกตัวอยางตอนนางกํานัลเตรียมตัวตามเสด็จไป
ใชบน แสดงคานิยมในสมัยนั้นท่ีชอบซื้อสินคาจากหาง เชน แหวน  ตุมหู ดังตัวอยาง

ยาหยา แมบุหลันมาน่ังท่ีน่ีเถอะ ดูของดีดมีั่งสิจะ
บุหลัน นึกนึกก็ไมอยากดู กลัวจะสูใครไมได แตเอาดลีะหลอน ฉันกลัวจะซื้อไมทัน

ดวยวันนะมีอยูวันเดียว (น่ังหางๆ นางปะหนัน บางบุหงา ไปน่ังพับเพียบด)ู
ปะหนัน แหวนตุมหูน่ีหางไหน ใครเอามา สาํรับน้ีราคาเทาไร
ยาหยา ของแมพันเขาเอามา เขาวาราคาสบิแปดช่ัง
บุหลัน แมปะหนันหลอนนะมั่งมีนะ  ไปน่ังดูของดีดีจะซื้ออิกฤๅ
ปะหนัน ซื้ออะไร  เอาท่ีไหนมา  ดผูาตวนเถอะ  เจกจิ๋วฤๅน่ี2

มีหางจําหนายสินคาในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดแก  หางแบดแมน  หางยูเลียน  สินคาท่ีจําหนายใน
หางมีหลากหลาย  เชน เสื้อ  ถุงตนีแพร  ตุมหูเพชร  เปนตน

1 แหลงเดิม. หนา 112 -115.
2 แหลงเดิม. หนา 41.
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บทท่ี 25
นางกํานัลดีใจจะไดตามเสด็จ

ตอบทรอง “ท่ัวทุกนางในพระกํานัล” นา 47

ดูเหมือนไมไดรองบท ใชเจรจาแทนทีเดียว
(นางยาหยา นางมลาหรอ สองคนเดินกรอกันออกมา)

ปะหนัน อาว น่ันนะเปนแนละ ในวันใชบล ของเราท่ีแตงคราวน้ีก็มีอยูดวยกัน
แลวทุกคนทุกคน น่ันก็ตองมีผานุง ตวนมั่งมวงมั่งใหหลายหลายสี
จะได นุ ง เวลาละผืน เสื้อแพรใสกลางวัน  เสื้อขาวใสกลางคืน
แตแพรนะเปนตองใชท่ีไดเมื่อวานซืน ดวงจานดวงจักรของฉันไดไว
ฉันข้ึนไปชาไป แมเกือบจะเสียทีแนะหลอน เหลืออยูแตสองแถบ ฉัน
ฉวยไวได ใชน่ันแหละดี  หลอนจะไดไมมีท่ีไหน หมวกฝรั่งคราวน้ี
จะตองเอาไป เขาทุงเขาปาทานเคยใหใส

บหุลัน วาแตทําไมถึงจะเหมือนเหมือนกัน
ปะหนัน อายยังง้ันจนใจฉัน วาแตอะไรของใครขาดอยูไมมจีะไดชวยกันหา

เท่ียวไขวเท่ียวควาไปตามที ฉันหนักใจอยูแตเสื้ออยางใหมของฉัน
แหละนอยเต็มทีจะตัดใหมก็แพงเหลือทน จะตองรอไปจนเงินกลางป
แมบุหลันวานซืนน้ีหลอนบอกกะฉันวา ของหลอนตัดใหมมีหลายตัว
ถาขอยืมใสไดบางจะยังช่ัว

บุหลัน ถมไป ใหมใหม อยากลัว ยังเย็บคางอยูหางแบดแมนก็หลายอยาง
ดวยกัน ฉันเตือนแหมมเมื่อตะก้ีแหมมวาจะเย็บใหทัน ถุงตีนแพร
คุณพอสั่งมาใหมใหมก็มีเปนหลายคู ถมไปเครื่องนุงหมฉันมีเปนตู

มลาหรอ อุย  ยังง้ันละฉันไมมีธุระอะไร  ฉันรอนใจอยูแตเรื่องกันหนาฉันไปละ
นะแมบุหลัน  ฉันจะไปหาคุณปา

บุหลัน พรุงน้ีไมไดฤๅ จะดวนไปไหน
มลาหรอ โอย ไมไดหรอกหลอน ฉันกลัวจะไมทัน ถาหนารถไมไดกันละ

กรรม กรรม จะรบีกันเสยีวันวัน แลวจะไดนอนหัวค่ํา จะตื่นแตเชา
นอนดึกตาจะลึกเตม็ที แมบุหรงไปดวยกันแมะละหลอน

บุหรง ไปสิคะ คุณพ่ี (นางมลาหรอ นางบหุรง เขาโรง)
บุหงา อุย อะไรฉันไมเปนทุกขเหมือนกะของแตงตัว เขารูหมดวาของมี จะไม

แตงก็กลัว
บุหลัน มีก็ใส ทําไมจะไมแตง ฉันขอถาม
บุหงา ฮื้อ คราวน้ีละเปนแน คงเกิดความ คุณแมรูละตาย ฉันไมเปนคน

ทานคงเขามาดามาวาเอาปน
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บุหลัน ทําไม ทําไม บอกฉันเถิดจะไดชวยกันคิด
บุหงา ฮื้อ ฮื้อ ฉันเช่ือคนผิด แมบุหลันไมชวยฉันครั้งน้ีละคงไมพนกรวนพน

หวาย หลอนโปรดชวยไปเอามาไวท่ีหลอนสักที เบี้ยหวัดนาฉันจะจดัให
ดี ตุมหรูะยาเพ็ชรหลอนงามงาม คุณแมซื้อมาจากหางยุเลียน
เม็ดกลางกล่ําออนแลวก็เปนเบรเลยีน1

นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอภาพสินคาจากตางประเทศ เชน กลองยาสูบ ซึ่งใหจรกาเปนผูเสนอ
สินคาตัวนี้ ดวยเปนผูใชกลองยาสูบ “ดูด แผลบ แผลบ” ภาพท่ีปรากฏจึงสรางความขบขันเปนอยางดี
ดังตอนจรกาออกพลับพลา

บทท่ี 32
จรกาออกพลับพลา

เจรจากลางบทตรง “เห็นเสนาเฝาอยูแนนหนา” นา 62
จรกา กลองไหน  กลอง

(เสนาเอากลองมาถวายแลวยัดยา  จรกาจุดไฟดูด  แผลบ  แผลบ
แผลบ  แลวจรกาพูดตอไป) อายกลองไมชอมคันน้ัน  เอามาฤาไมได
เอามา

เสนา (ทูล) เอามา
จรกา (หัวรอ  อ๋ี  อ๋ี  อ๋ี ดูดกลอง  แผลบ แผลบ แผลบ) ของขางาม  เอามาน่ี

ทีหรู
เสนา (สงกลองถวาย)
จรกา งาม งาม อ๋ี (ดูดกลองแผลบแผลบ) เฮยใหพรานเขาไปหานกนะ จะไป

ถวาย อ๋ี
เสนา ขอรับ
จรกา (ดูดกลอง  แผลบ แผลบ แผลบ แผลบ) เตาดวยนะ เตา อ๋ี หา

เครื่องแกงใหพรอม อ๋ี (ดูดกลอง  แผลบแผลบแผลบแผลบแผลบ)
ไอหานกับกระจงนะ  ใครเอามาฤาไมไดเอามาฮะ

เสนา เอามา
จรกา อ๋ี (ดูดกลอง  แผลบแผลบแผลบแผลบแผลบ) ขาจะไปใหสังคามาระตา

ดีดี  อ๋ี รักกันมาก  รักกันมานาน  รักกันมานาน  อ๋ี รักกันจริงจริง อ๋ี
(ดูดกลอง  แผลบแผลบแผลบแผลบแผลบ) ใหเจกเขาทําโพงเล็กเล็ก
ขาจะไปใหสียะตรา  บอกไววาจะให  อ๋ี  ขารักมาก  ฉลาด ฉลาด ดี ดี
เห็นจะเหมือนพ่ีนาเอนดู รักขามาก  ขาก็รักมาก รักกันมานาน อ๋ี (ดูด
กลอง  แผลบแผลบแผลบแผลบ) แนะ แลวจะเสด็จตอไปอิก  ระวังให

1 แหลงเดิม. หนา 33 – 35
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ดีนะ  อายคนจูงมาจูงฬา เขาจะยิงปนยิงผา  ใหยึดไวใหแนน  ตกลงมา
คราวกอนขายหนาเต็มที  ขัดตะโพกไป อ๋ี ไปเถอะ มาไปเตรียม
กระบวร อ๋ี (เขาโรง)1

การนําเสนอกีฬาตะวันตกอยางเทนนิส ซึ่งเปนกีฬาท่ีถือวา “ทันสมัย” ในขณะนั้น  ซึ่งมีแต
ชนชั้นสูงท่ีเลนกีฬาชนิดนี้ ในตอนหกกษัตริยเลนลอนเตนนิส

บทท่ี 48
หกกระษัตริยเลนลอนเตนนสิ

ตอบทรอง “แทบใกลอาศรมพระมุนี” นา 96

อิเหนา ท่ีน่ีเย็นสบายดีจริงจริง  มันนานอนอยูท่ีน่ี  ไมนาจะกลับ
จรกา ขอราบ  เย็นดี  ถาเอาปรอทมาจับ  เห็นจะถึงหกสิบสองดีกรี
สังคามาระตา ขอรับ  เย็นท้ังนอกเย็นท้ังใน  แตเย็นขางนอกมีปรอทวัดได วามากนอย

เทาไร  แตขางในไมมีเครื่องมือท่ีจะวัดเขาไปได
กะหรัดตะปาตี มี  เอาฤา  น่ีจะวัดเอง  จะทําใหรูสินะ  วามันเย็นเพียงไหน
ลาสํา วัดได  จับเมะดเูทพจรเหมือนกับจนีแสเขาจับนะซิ
กะหรัดตะปาตี แมะมะอะไรเดี๋ยวน้ีน่ี ดาบนะแนะ  ผาอกมันออกดูหัวใจก็แลเห็นดอก

วามันจะพองจะเย็นสักเทาใด  ขาเห็นมันจะเกินหัวใจเก่ียงอุยท่ีวาเปน
อยางโตเทาไขหานไปเสียอิก

ประสันตา ถากะน้ันเห็นจะสักเทาไขนกกระจอก
ลาส่ํา ไฮ  ก็ไขนกกระจอกมันเล็กกาไขหานน่ีนะ
ประสันตา พุดโท กะหมอมพูดยังไมทันจบ  ก็พูดเอาชิงเอาเทศทายคําเขาไป

เสียน่ี  มันก็เล็กไปนะสิขอรบั
สังคามาระตา ฮะฮะฮะ  ขันจริงจริง  ไขนกกระจอกเทาน้ิวกอย  เอาเทศเติมเขาคําเดียว

มันกลับโตข้ึนเกือบเทาหัว  ถาใจเดิมมันเทาไขไก  ถาเมื่อกําลังกริ่มอะไร
สําคัญ  มันจะโตข้ึนสักเพียงไร  ฮะฮะฮะฮะฮะ

สุหรานากง แฮะ  ขอเสียทีเถอะ พูดเรื่องอ่ืนอ่ืนเถอะ
กะหรัดตะปาตี พูดถึงหอกถึงดาบกลัวอายคุยจะตืน่
ประสันตา เออกะน้ันหมอมฉันจะเลนหนังตลงุถวาย  แตมีมีตัวทิดพรหมเลนไมสนุก
จรกา ไมเปนไร  บาวฉันมี
กะหรัดตะปาตี บาวฉันสวยไป  เปนไมได  ทําเลนกะตัวทิดพรหม  ถารูปไมสมก็เปนไมได
อิเหนา เอาอิกละ  พ่ีกะหรดัตะปาตี  น่ีจะเอาฉันไปเปนทิดพรหมฤาพ่ี
สังคามาระตา ถาขืนน่ังพรอมกันอยูท่ีน่ีเห็นจะอดไมได  พูดมาก็ตองพูดไป

1 แหลงเดิม. หนา 55 – 56.
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จรกา พูดไมพูดเรื่องดีดี  ทําไมถึงเลนพูดถอนรัศมี
กะหรัดตะปาตี ดีเสียอิกน่ี  เพียงพูดถอนเปนอยางผูดี  ถาเปนไพรไพรมันใสกันยิ่งกาน้ี

เอาฤาเลนอยางไพรกัน  เรียนพวกกิดาหยันมาก็จะไดดดูี
อิเหนา ไมไดการละ  เห็นจะน่ังอยูไมได  มาเถอะ  มาเลนลอนเตนนิสกันเปนไร
จรกา (แลลาสํา) ขอรับ ดี ดี น่ังนานแลว  จะไดแกเมื่อยเสียมั่งสักที
กะหรัดตะปาตี เมื่อยมันมหีลายอยาง  เมื่อยอะไร  เมื่อยขาฤาเมื่อยหลังก็บอกมา

ของแกมีหลายอยางตามวาศนา  ถาเจานายขุนนางทานก็ใชนวด
ถาพลเรือนเขาก็เดินก็ดดัแก  ถาข้ีขาเขามักใชหวาย  แตขนาบหลังเปน
อยางดี ถาลองสักทีละไมเมื่อยจนตาย

สุหรานากง เสด็จก็เสด็จ  รําคาญนักอยูท่ีน่ี    พ่ีประสันตา  หีบลอนเตนนิสอยูท่ีไหน
ใหเขายกมา  แฮะแฮะฮะฮะยะรเุดะ  ปกขายเขาสินายังไง เร็วเขาสินา
แอ  พอสังคามาระตา  ทําหนาเมือ่ยแนเจาขา

สังคามาระตา เปลาเปลา  ไมมีเมื่อยมไิด  กลัวจะตองรักษา  กลัวจะถูกขนาบ  หลงั
มันจะลายกระท่ังบา

สุหรานากง อยาพูดใหมันมากความไปเลยนะ  เขาตั้งแลว  มาสิ  ไป  ไป  เออใคจะอยู
ขางไหน

กะหรัดตะปาตี (พูดกับสังคามาระตาเบาๆ) แฮะ  แฮะ  แกคอยอยูขางจรกานะ  จะได
แกลงทําตีผิดไปถูกหัวมันเลน ฉันอยูขางโนนจะตีใหจังหนาเทียวนะ
อยาอึงไป

สังคามาระตา ขอรับ  ดี  ดี  หมอมฉันจะตผีิดใหเต็มเหน่ียว  เอาใหเขียวเทียวฟาผี่
ฮะฮะ  อายสตัตะกรรม  ไมทนทุกขท่ีรูท่ีเคยทน  รนไปหาท่ีหมายศุข
อายท่ียังไมแลเห็นแหละมันมักจะเปนเชนน้ี

จรกา (พูดกับอิเหนา) รับประทานหมอมฉันว่ิงไมสูถนัด  ตองขอพ่ึงพระบารมี
ขออยูขางฝาบาท  ดวยทรงตีดี

สุหรานากง เอา  กระน้ันทานลาสําอยูกับฉัน  พ่ีกะหรัดตะปาตีฤาพอสังคามาระตา
ใคจะมาอยูดวยกันก็มา

อิเหนา อะไมได  ตองเอาพอสังคามาระตามาไวขางน้ี  พ่ีกะหรัดตะปาตีมือ
หนักนัก  ถาพลาดอิกสักอักจะเสียที

จรกา ดีแลวขอราบ  ดี  ดี  หี้  หี้ (เลนพูดเอะอะตามทีในการเลน
กะหรัดตะปาตีแกลงขวางลูกถูกทองจรกา)

จรกา โอย  โอย  ตายแลว (ทําน่ังลงจุกดิ้นไปมาไมพูดลาสํานวดหนาขา
สังคามาระตาบีบตนคอ)

ลาสํา พุดโท  พุดโท  ชวยนองฉันดวยซิ  นองฉันจะตาย  ยังไงละนาย  ยังไง
ละนาย  ชวยที

อิเหนา พ่ีกะหรัดตะปาตีนะ  เลนอะไรนะ  เกินไปยังง้ีไมดี
กะหรัดตะปาตี พะผา  หาสูนยกลางยากนัก  ไอเรานึกวายังนอย  คนอ่ืนทานนึกวา
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มากจะทํายังไง  กะรับลูกมันพลัดมือกะทอนไปถูกเขาเบาเบา  ชากอน
คอยดูกอนวาขาเจามากเกินไปฤาเปลา  ดูฟงแตขางเดียวนิพากันปรับ
โทษเสียแลวละ  จะทําใหดูเดี๋ยวน้ีแหละ  ไมเปนไร  ประเดี๋ยวเถอะ
คงจะพากันกลับนึกวาขาทํานอยไป
(ตรงเขาไปเอามืออุดปาก บอกใหสังคามาระตาอุดจมูกจรกาทนไมได
ทลึ่งลุกข้ึน)

จรกา อุบะ  เลนคุมเหงกันอยางน้ีใครจะเลนได
กะหรัดตะปาตี เห็นแมะละ  ใครมาก  ใคร  ใคร (พรอมกันฮาหัวเราะ)
อิเหนา หายฤาจรกา  การเลนมันก็พลั้งพลาดเปนธรรมดา  เลนกันใหมเถอะ

อยาโกรธกันเลยนา
สังคามาระตา จริงแหละขอรับ  รักเลนก็อยาถือ  รักช่ือก็อยาฉอ เขายอมวา  เอากะ

เขาใหมขอรับ  มือของเราก็มเีหมอืนกัน  จะกลัวอะไร
จรกา เอาก็เอา  คนอ่ืนรูจักพลาด  ฉันก็พลาดได  แนบอกลวงหนาเสียกอนนะ

หัวแตกอยาเอาความกันนะจะ  รกัเลนก็อยาถือ  รักอะไรก็ไมรู  เอาตีมาซิ
(ตั้งทาจะคอยเอามือรับลูกจะขวางบาง  พอสหุรานากงโยนลูกมาทลึง่ไปจะ
รับ  สังคามาระตาตีตามถูกศีรษะจรกา)

จรกา (มือกุมศีรษะ) โอย  โอย  เอา  เจาขา  ตีหัวฉัน (เอามือลูบมาดู
เลือด) หัวฉันคงแตก  โอย  โอย  โอย  อุยอุยอุย  อุยอุยอุย (อิเหนา
สุหรานากงมาขอดู  ไมใครจะใหดู  พอมือถูกเขานิดหน่ึง  ก็รองครางไป
วาปวด)

อิเหนา เปลาแลนา  ไมเห็นฟกเห็นบวมอะไร  เปนลูกผูชายชางไมอายรองไปได
สุหรานากง เออ  ไหนเมื่อก้ีวาหัวแตกไมเอาความละวากะไร
จรกา โอยโอย  มันช่ังปวดเสยีน่ีกะไร โอยโอยโอยโอย
อิเหนา เห็นจะตองหาหมอละ  ดูปวดไมหายเลย  จะทํายังไง  ไหนพ่ีกะหรัดตะปาตี

ลองรักษาดูสักที
กะหรัดตะปาตี (ดูแผล) อาย  ไมไดละขอรับ  คราวน้ีเจ็บจริง  น่ีแหละแผลแตกในละ

เปนไรละ  ถาไมผาเสยีละปวดไมหายไปจนตาย  รักษาไมได
จรกา (ครางเบาลง) เห็นจะไมสูเปนอะไรดอกขอรับ
อิเหนา อาว  ถายังง้ันตองผา  ท้ิงไวชาจะเสยีการใหญ  ไปไหน  มาน่ี  พ่ีประสันตา

เคยเปนหมอฝมือดี  มาน่ีมาชวยผา
ประสันตา (ดูแผล  จรกาไมรอง) ยังปวดอยูฤาขอรับ   อุแหม  ผาเล็กก็ไมได

ตองผาใหปากแผลกวางสักหาน้ิว  ถึงจะหายปวด (เอามือกดหนัก
จรกาไมรอง) น่ีแหละนานไปละมีตัวนกกระจอกในน้ัน

จรกา นกกระจอกเทศฤาไทยจะ
ประสันตา ฮะฮะฮะฮะ  ถาเร็วก็ไทย  ถานานไปก็กลายเปนเทศ (ชักกฤช) ไมได

ตองรับประทานผาเสียเดี๋ยวน้ี  ถาท้ิงไวใหปวดไมได
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จรกา ฉันไมปวด
ประสันตา (หันหนามายักคิ้วกับพวกระเดน) เจ็บก็เหมือนกัน
จรกา เจ็บก็เจ็บนอยนอย ดเูหมือนเกือบหายละจะ
ประสันตา นอยมากก็เหมือนกัน  ถาหายตองหายทีเดียว  ถาไมหายท้ิงไวไมได
จรกา เห็นจะหายละจะ  ฉันกดดมูันไมเจ็บ  หี้  หี้
อิเหนา เห็นจะหายละ  หามไปไวท่ีศาลา
กะหรัดตะปาตี ไมได  ไมได  ตองหิ้วไปดีกวา
สังคามาระตา พอละนะ  หยุดพักเสียสักที
กะหรัดตะปาตี เอากลับไปถอนกันใหมก็ดี
อิเหนา มาไปน่ังพักกันเสยีสักทีก็ไป
จรกา ครั้งน้ีฉันบอบชํ้ามาก  ท้ังกายท้ังใจ
ประสันตา ประทานโทษสักก่ีดีกรี  เครื่องวัดมีฤาไมมี
อิเหนา ไปเถอะนะอยาชา  ไปน่ังพักท่ีศาลาโนนเถอะ
(ระเดนเดินตามกันไป  สังคามาระตายุใหระเดนดาหยนเดินสดุดเสนบาง  ผลักระเดน
ดาหยันไปโดนบาง กวาจะเขาโรง)1

บทเจรจาละครเรื่องอิเหนานับไดวามีความสนุกสนาน สะทอนภาพสังคมสมัยรัชกาลท่ี 5 และ
แสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของการแสดงละครในเรื่องอิเหนาซึ่งเพ่ิมบทเจรจาตลกเขามา โดยท่ียังคง
รักษาบทพระราชนิพนธไว

2.3 การนําเสนอเร่ืองอิเหนาในรูปแบบบทละครดึกดําบรรพ
ในสวนนี้จะกลาวถึงความเปนมาของบทละครดึกดําบรรพ  และลักษณะเดนของบทละคร

ดึกดําบรรพเรื่องอิเหนา : การผสมผสานระหวางตะวันออกกับตะวันตก

2.3.1 ความเปนมาของบทละครดึกดําบรรพ
ละครดึกดําบรรพ เปนรูปแบบการละครชนิดหนึ่งเกิดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว เรียกชื่อตามสถานท่ีจัดแสดงละครคือ “โรงละครดึกดําบรรพ” ของเจาพระยาเทเวศร
วงศวิวัฒน (หมอมราชวงศหลาน  กุญชร) เม่ือครั้งดํารงตําแหนงเปนผูบัญชาการกรมมหรสพ  ไดเขาชม
การแสดงโอเปรา (Opera) ท่ียุโรปใน พ.ศ.2434 ทรงนําแนวคิดและรูปแบบบางประการมาพัฒนา
ปรับปรุงละครไทยจนเกิดเปน “ละครดึกดําบรรพ”

1 แหลงเดิม. หนา 99 – 104.
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คําวา “ดึกดําบรรพ” ในความหมายทางการละครมี 3 ประการ ไดแก
1. การเลนชักนาคดึกดําบรรพ หรือเรียกวาเลนการดึกดําบรรพในสมัยพระรามาธิบดีท่ี 2

พิธีอินทราภิเษก  เปนการแสดงท่ีนําเรื่องมาจากเทพปกรณัม  ตอนกวนเกษียรสมุทร แสดงเรื่องอวตาร
ปางหนึ่งของพระนารายณคือกูรมาวตาร

2. ละครดึกดําบรรพ เกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เปนลักษณะละคร
รําอยางใหม  เกิดข้ึนจากบุคคลสําคัญสองทานคือสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ  และเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน

3. ละครเบิกโรงเรื่องดึกดําบรรพ เปนบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว  ซึ่งทรงนําเนื้อเรื่องมาจากปกรณัมของอินเดีย 4 ชุด ไดแก ชุดมหาพลี  ชุดฤษีเสี่ยงลูก
ชุดนรสิงหาวตาร  และชุดคเณศรเสียงา

“ดึกดําบรรพ” จึงหมายถึงรูปแบบการแสดงละครอยางหนึ่ง  เกิดข้ึนเปนครั้งแรกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีรับสั่งใหเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน ซึ่งเปนอธิบดี
กรมมหรสพในสมัยนั้นคิดหารูปแบบการแสดงมหรสพเพ่ือตอนรับราชอาคันตุกะสยาม  เจาพระยา
เทเวศรวงศวิวัฒนจึงไดขอถวายคําปรึกษาจากสมเด็จพระเจาบรมวงศ เธอ  เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ จึงทรงเห็นสมควรใหจัดมหรสพในรูปแบบคอนเสิรตเปนชุด โดยจัดเพลงเปน
ชุดตับตางๆ เชน ตับพรหมาสตร  ตับนางลอย  ตับนาคนาศ  เปนตน

การแสดงคอนเสิรตไดรับความนิยมในชวงหนึ่ง  แตตองใชผู มีฝมือท้ังการรองและการรํา
การบรรเลงวงปพาทย  ดังนั้นการแสดงจึงเริ่มลดความนิยม   จนกระท่ังตอมาเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน
เดินทางไปยุโรป และไดนําการแสดงละครเวทีโอเปราของฝรั่งมาเลาถวายสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ

เมื่อในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  มีเจาฝรั่งและ
ชาวตางประเทศท่ีสูงศักดิ์เขามาเฝาเนืองๆ มีพระราชประสงคจะใหมีการเลนสําหรับรับแขก
เมือง  จึงดํารัสสั่งใหเจาพระยาเทเวศวงศวิวัฒน (ม.ร.ว. หลาน  กุญชร) ซึ่งเปนอธิบดี
กรมมหรสพและมีละครผูหญิงของตนเอง  อันไดรับมรดกตกตอมาในสกุลกุญชรดวยอีกโรงหน่ึง
คิดจัดการเลนคอนเสิตสําหรับรับแขกเมือง  เจาพระยาเทเวศฯ เคยไดฟงการขับรอง  ซึ่งสมเด็จ
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศไดทรงจัดใหพวกทหารเขาเลนผสมวงดวยกันครั้งหน่ึง
เมื่อยังเสด็จอยูในกรมทหารบก  จึงกราบทูลขอใหทรงชวยอํานวยการจัดคอนเสิตตามพระราช
ประสงคดวย  สมเด็จเจาฟากรมพระนริศฯ ก็รับทรงชวยเลือกบทและเพลงดนตรี  ตลอดจน
อํานวยการซักซอม  สวนเจาพระยาเทเวศฯ เปนผูเลือกหาคนขับรองกับดนตรี  จึงมีการขับรอง
เรียกวา “คอนเสิต” Concert ตามภาษาฝรั่งเกิดข้ึนกอน  และเปนเริ่มแรกท่ีสมเด็จเจาฟา
กรมพระนริศฯ กับเจาพระยาเทเวศฯ จะชวยกันคิดแกไขปรับปรุงกระบวนเลน  ขยายจาก
คอนเสิตใหวิตถารยิ่งข้ึนเปนลําดับมา
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คอนเสิตท่ีเลนช้ันแรกน้ัน  มีคนรองชายพวกหน่ึง  หญิงพวกหน่ึงน่ังบนเวทีใน
หองรับแขกบรรเลงเพลงตางๆ ท่ีไพเราะ  เลือกมาขับรองประสานเสียงชายหญิงเขากับเครื่อง
ปพาทย  เลนเมื่อภายหลังเลี้ยงอาหารเวลาค่ํา  ใครไดฟงก็ชอบท้ังไทยและชาวตางประเทศ
ดวยไดฟงดนตรีไทยบรรเลงอยางไพเราะ  ผิดกับเลนมโหรีปพาทยอยางแตกอนจึงมีคอนเสิตใน
งานรับแขกเมือง  หรือแมงานอ่ืนท่ีเปนงานใหญสืบมาเนืองๆ ตอมาสมเด็จเจาฟากรมพระนริศฯ
ทรงพระดําริแกไขกระบวนคอนเสิต  ใหรองบทเปนเรื่องเดียวตอกันแตตนจนปลาย  เชนคัดเอา
บทละครเรื่องรามเกียรติ์และเรื่องอิเหนา  มาปรุงเปนบทรองลํานําตางๆ ใหเขากับเรื่อง ก็เกิด
เปน “คอนเสิตเรื่อง” เลนในงานตางๆ ซึ่งเคยเลนคอนเสิต  แลวมีผูเอาไปกรอกลงแผนเสียง
ไดฟงกันแพรหลาย ก็ชอบใจท่ัวไปในพ้ืนเมือง  เมื่อมีคอนเสิตเรื่องข้ึนแลวตอมาเจาพระยา
เทเวศฯ คิดขยายกระบวนเลนใหแปลกออกไป  ดวยเอาตัวละครออกรําเขากับเพลงคอนเสิต
เคยเลนเรื่องนางนารายณปราบนนทุกถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทอดพระเนตรท่ีหองมุขกระสันดานตะวันตกพระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาทในการรับเจาฝรั่ง
ครั้งหน่ึง  คนก็ชอบกันมาก  นับวาเริ่มเกิดเปนเคาของละครดึกดําบรรพ ข้ึนในครั้ง น้ัน
แตคอนเสิตอยางมีตัวละครเลนยาก  เพราะนอกจากประสมเสียงคนขับรองและปพาทยให
ไพเราะ  ยังตองหาตัวละครใหเหมาะแกการเลนดวย  จึงไมใครจะไดเลนสืบมา

ตอมาถึง พ.ศ. 2434 เจาพระยาเทเวศฯ ไปยุโรป  ไปเห็นละครออปะราท่ีฝรั่งเลน
ชอบติดใจ  กลับมาทูลชวนใหสมเด็จเจาฟากรมพระนริศฯ ทรงชวยรวมมือกันคิดอาน  ขยาย
การเลนละครคอนเสิตดังกลาวมาแลวใหเปนอยางออปะราไทย  เจาพระยาเทเวศฯ จะสราง
โรงทําเครื่องและใหละครผูหญิงของทานเลน  ขอใหสมเด็จเจาฟากรมพระนริศฯ ทรงคิด
บทและจดักระบวนลํานําท่ีละครจะขับรองบาง  ก็ตกลงกัน  เจาพระยาเทเวศฯ จึงใหสรางโรง
ละครข้ึนใหมในบานของทานทางริมถนนอัษฎางคใหเรียกช่ือวา “โรงละครดึกดําบรรพ”
โดยประสงคจะใชคํา “ดึกดําบรรพ” น้ันเปนช่ือคณะละคร  มิใหเรียกกันวา “ละครเจาพระยา
เทเวศฯ” อยางแตกอน  แตช่ือน้ันเกิดข้ึนพรอมกับละครไทยเปนอยางใหม  คนท้ังหลายจึงเอา
ช่ือคณะไปเรียกกันเปนช่ือละครท่ีเลนอยางออปะรา  วาละครดึกดําบรรพติดตอมา
ละครดึกดําบรรพแรกเลนเมื่อ พ.ศ. 2442 ในการรับแขกเมืองซึ่งเขามาเฝาในปน้ัน แตน้ันมาใน
การรับแขกเมืองศักดิ์สูงก็โปรดใหไปดูละครแทนฟงคอนเสิตอยางแตกอน  ในเวลาปรกติ
เจาพระยาเทเวศฯ ก็ใหเลนละครดึกดําบรรพ  ใหคนดูท่ีโรงละครริมถนนอัษฎางค  เหมือนอยาง
ละครโรงอ่ืนๆ มาจนถึง พ.ศ. 2452 นับเวลาแตแรกเลนมาไดสิบป1

1 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. (2502). ตํานานละครดึกดําบรรพ. ใน ประชุมบทละครดึกดําบรรพ ฉบับบริบูรณ.
กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.. พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพ  นางอาจวิชชาสรร (ถ้ําทอง  ชัยปาณี) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 6 สิงหาคม
2502. หนา 1 – 3.
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การปรับปรุงละครรําอันเปนจุดเริ่มตนของคณะละครดึกดําบรรพ  มีผูรวมงาน 5 ทาน
แตละทานทําหนาท่ีตางๆ กัน ดังนี้

1. เจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน  เปนเจาของคณะละครและเปนผูอํานวยการสรางโรงละคร
อุปกรณการแสดง  เครื่องแตงกาย  และเปนผูดูแลการฝกซอม

2. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงพระนิพนธบทละคร
ปรับปรุงและบรรจุทํานองเพลง  ออกแบบฉาก  และเปนผูกํากับการแสดง

3. หลวงประดิษฐไพเราะ (ตาด  ตาตะนันทน) ทําหนาท่ีประดิษฐทํานองเพลง  และควบคุมวง
ปพาทย

4. หลวงเสนาะดุริยางค (ทองดี  ทองพิรุฬห) เปนผูประดิษฐและปรับปรุงทางรอง  และควบคุม
การขับรอง

5. หมอมเข็ม  กุญชร  เปนผูประดิษฐ ปรับปรุงทารํา และควบคุมการฝกซอมตัวละคร

สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดแบบแผน  หรือ
ขนบของการแสดงละครดึกดําบรรพใหตางจากละครอ่ืนๆ โดยทรงมีบทบาท 5 ประการ1 ดังนี้

1. การเลือกเฟนและปรับปรุงทํานองเพลง
2. การออกแบบฉากและจัดองคประกอบของฉาก
3. การแตงหนาและแตงกายตัวละคร
4. การกํากับการแสดง
5. การแตงบทละคร

1 ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ. (2544). ละครดึกดําบรรพ : การทดลองศิลปะการละครอยางใหมของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ. ใน ศาสตรและศิลปแหงวรรณคดี. กรุงเทพฯ : ประพันธสาสน. หนา 106.
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รูปท่ี 5 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
เมื่อดํารงพระยศเปนพระเจานองยาเธอ  เจาฟากรมขุนนริศรานุวัติวงษ  ในสมัยท่ีทรงพระนิพนธบทละคอน1

การปรับปรุงการแสดงใหมีการรองมากข้ึน  เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงใหมีลีลาทวงทาท่ี
หลากหลาย  การคัดเลือกผูแสดงท่ีมีรูปรางหนาตาสวยงาม เชี่ยวชาญท้ังกระบวนทารํา  พรอมกับขับรอง
เพลงไดอยางไพเราะประทับใจผูฟง ทําใหละครดึกดําบรรพไดรับความนิยมอีกครั้ง

เจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒนไดสรางโรงละครข้ึนใหมในป พ.ศ. 2442 แทนโรงละครเดิม
ตั้งอยูภายในบริเวณวังบานหมอ  ริมถนนอัษฎางคดานเหนือ  ตั้งชื่อโรงละครตามสถานท่ีจัดแสดงละคร
ดึกดําบรรพวา “โรงละครดึกดําบรรพ”

1 ภาพจากสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ . (2502). ประชุมบทละครดึกดําบรรพ
ฉบับบริบูรณ . พิมพคร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ : พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพ  นางอาจวิชชาสรร (ถ้ําทอง  ชัยปาณี) ณ
เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม.
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รูปท่ี 6 แบบหนาโรงละคร  ฝพระหัตถทรงราง1

บทละครดึกดําบรรพท่ีปรากฏในหนังสือชุมนุมบทละครดึกดําบรรพมี 8 เรื่อง ดังนี้
1. บทละครดึกดําบรรพเรื่องสังขทอง

ตอนท่ี 1 ท้ิงพวงมาลัย
ตอนท่ี 2 ตีคลี
ตอนท่ี 3 ถอดรูป

2. บทละครดึกดําบรรพเรื่องคาวี
ตอนท่ี 1 เผาพระขรรค
ตอนท่ี 2 ชุบตัว
ตอนท่ี 3 หึง

3. บทละครดึกดําบรรพเรื่องอิเหนา
ตอนท่ี 1 ตัดดอกไมฉายกริช
ตอนท่ี 2 ไหวพระ
ตอนท่ี 3 บวงสรวง

1 ภาพจากสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ . (2502). ประชุมบทละครดึกดําบรรพ  ฉบับ
บริบูรณ. พิมพคร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ : พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพ  นางอาจวิชชาสรร (ถ้ําทอง  ชัยปาณี) ณ  เมรุวัด
มกุฏกษัตริยาราม.
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4. บทละครดึกดําบรรพเรื่องสังขศิลปชัย  ภาคตน
ตอนท่ี 1 ตกเหว
ตอนท่ี 2 ตามหา
ตอนท่ี 3 เห็นนิมิต

บทละครดึกดําบรรพเรื่องสังขศิลปชัย  ภาคปลาย
ตอนท่ี 1 คืนลําเนา
ตอนท่ี 2 เขาเมือง
ตอนท่ี 3 ตอนรับ

5. บทละครดึกดําบรรพเรื่องกรุงพาณชมทวีป
ตอนท่ี 1 กําเริบฤทธิ์
ตอนท่ี 2 อวตาร

6. บทละครคอนดึกดําบรรพเรื่องรามเกียรติ์
ตอนศูรปนขาตีสีดา

7. บทละครดึกดําบรรพเรื่องอุณรุท
8. บทละครดึกดําบรรพเรื่องพระมณีพิชัย

สุรพล  วิรุฬรักษ กลาวถึงกลวิธีการปรับปรุงละครรํามาเปนละครดึกดําบรรพไวดังนี้
1. การรอง  การรํา  การแตงกาย  และธรรมเนียมการแสดงเปนไปในแนวละครในและละครนอก

แบบหลวง  คงเปนเพราะบทท่ีใชแสดงปรับปรุงจากบทละครในและละครนอกแบบหลวงของรัชกาลท่ี 2
2. แบงการแสดงออกเปนฉาก  เปนตอน  โดยทรงนําบทละครรําของเดิมมาปรับปรุงใหม

แบงเหตุการณเปนตอนตามความสําคัญของเนื้อเรื่องในแตละตอน  จะแบงออกเปนฉากๆ ตามสถานท่ีซึ่ง
เหตุการณนั้นเกิดข้ึน

3. ดําเนินเรื่องดวยบทเจรจา  และบทรองท่ีเปนบทเจรจาของตัวละคร
4. การจัดฉากประกอบการแสดง  และอุปกรณประดับฉากเพ่ือใหเกิดความสมจริง  และชวยให

ผูชมเขาใจไดทันทีวาเหตุการณนั้นเกิดข้ึนท่ีใด  โดยไมตองอาศัยจินตนาการชวย  อาศัยการเปด และปด
มานหนาเวทีในการเปลี่ยนจากฉากหนึ่งเปนอีกฉากหนึ่ง

5. การใหตัวละครรองเอง  โดยใหบทรองมีลักษณะเปนคําพูดของตัวละครตลอด
6. การรําแบบละครดึกดําบรรพ  โดยมีหลักการวาเปนการรําประกอบบทไมใชการรําตีบทอยาง

ละครใน
7. มีวงปพาทยบรรเลงประกอบการขับรองของตัวละคร  วงปพาทยมีเสียงนุมนวล  เบา  เหมาะ

กับการบรรเลงในโรงละครท่ีมิดชิด วงปพาทยประกอบดวยเครื่องดนตรี 11 ชนิด ไดแก  ระนาดเอก
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ระนาดทุม  ระนาดทุมเหล็ก  ฆองวงใหญ  ขลุยเพียงออ  และหรือขลุยอู  กลองตะโพน 2 ลูก  ฆองหุย
7 ลูก  ตะโพน  กลองแขก  ฉ่ิง  และซออู

8. การแตงหนาตัวละครใหสมจริง
9. การมีระบําแทรกในละคร  เชน ระบําดาวดึงส  ในเรื่องสังขทอง  ระบําเหมราช  ในเรื่อง

สังขศิลปชัย  เพ่ือใหผูชมตื่นตาตื่นใจและประทับใจ
10. ผูแสดงละครดึกดําบรรพเปนผูหญิงลวน1

2.3.2 ลักษณะเดนของบทละครดึกดําบรรพเรื่องอิเหนา : การผสมผสานระหวางตะวันออก
กับตะวันตก

ละครดึกดําบรรพ  เปนละครรําแบบใหมเกิดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดรับแบบอยางมาจากการแสดงคอนเสิรตของตะวันตกโดยเฉพาะอยางยิ่งละครโอเปรา
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงนําแบบแผนละครโอเปรามา
ผสมผสานกับการปรับปรุงละครในเพ่ือใหทันสมัยยิ่งข้ึน

ละครโอเปราเปนละครตะวันตกชนิดหนึ่งนิยมมากในชวงศตวรรษท่ี 19 ท่ีมีการรองและการใช
ศิลปะแขนงตางๆ รวมกัน เชน บทกวีนิพนธ  การใชดนตรีบรรเลง  การใชฉากท่ีสมจริง  การใชแสง
และเครื่องแตงกายท่ีสวยงาม    ผูแสดงละครโอเปราจึงตองมีความสามารถในการขับรอง  สามารถแสดง
กิริยาทาทาง  อารมณความรูสึกสอดคลองกับบทบาทท่ีไดรับ  ดังนั้นผูแสดงโอเปราจึงตองมีความสามารถ
ในการรองมาก

บทละครดึกดําบรรพเรื่องอิเหนาท่ีใชในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีท้ังหมด 3 ตอน ไดแก
ตอนท่ี 1 ตัดดอกไมฉายกริช  เริ่มจากอิเหนา  สังคามาระตา  และพ่ีเลี้ยง ตามเสด็จทาวดาหาไป

ใชบน  อิเหนาไปพบนางคอมขณะท่ีนางคอมหลงปา  อิเหนาจึงชวยพาไปสงท่ีศาล  โดยใหนางคอมนําดอก
ปะหนันจารึกสารสงใหบุษบา  เม่ือบุษบารับดอกปะหนัน  อิเหนากวัดแกวงกริชกระทบแสงอาทิตย
เกิดประกายวาบเขาตา  เปนเหตุใหบุษบาเปนลม

ตอนท่ี 2 ไหวพระ  เริ่มจากอิเหนากับสังคามาระตานั่งอยูหนาวิหาร  ดูพ่ีเลี้ยงและกิดาหยันเลน
งูกินหาง  มะเดหวีพาบุษบาไปเสี่ยงเทียน  อิเหนา  สังคามาระตา  และประสันตา  แอบเขาไปในวิหาร
ซอนอยูหลังพระปฏิมา  อิเหนาตอนคางคาวออกมาทําใหเทียนดับ  แลวจึงออกมาโลมนางบุษบา  มะเดหวี
รับปากวาจะชวยอิเหนาใหไดบุษบาไปครอง  อิเหนาขอแลกเครื่องอาภรณกับบุษบา

ตอนท่ี 3 บวงสรวง  ทาวดาหาพรอมดวยมเหสีกับบุษบา  สียะตรา  อิเหนา  สุหรานากง
กะหรัดตะปาตี  สังคามาระตา  ลาสํา  และจรกา  ทําพิธีบวงสรวงเทพเจา

1 สุรพล  วิรุฬหรักษ. (2553). นาฏยศิลปรัชกาลที่ 5. หนา 91 – 96.
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รูปท่ี 6 แบบฉากในละครดึกดําบรรพ  เร่ือง อิเหนา  ตอนไหวพระ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงเขียนไวดวยเสนดินสอ1

ลักษณะเดนในการนําละครโอเปรามาผสมผสานกับละครรําของไทยในบทละครดึกดําบรรพเรื่อง
อิเหนา มี 3 ประการ ไดแก  การแบงบทละครดึกดําบรรพเปนตอนหรือฉาก  การเนนความสมจริงในเรื่อง
การขับรอง  การเจรจา  และฉาก  และการนําเพลงพ้ืนบานมาปรับปรุงโดยใหปพาทยบรรเลงรับเพลง
ขับรองดังนี้

2.3.2.1 การแบงบทละครดึกดําบรรพเปนตอน หรือฉาก บทละครดึกดําบรรพเรื่อง
อิเหนาแบงเปนตอน 3 ตอน  ไดแก  ตอนท่ี 1 ตัดดอกไมฉายกริช  ตอนท่ี 2 ไหวพระ  และตอนท่ี 3
บวงสรวง มีท้ังหมด 5 ฉาก  ไดแก ฉากปา  ฉากลานวัด  ฉากหนาวิหาร  ฉากในวิหารนอย  และฉากใน
วิหารใหญ ในแตละตอนมีการใชฉากและอธิบายฉาก  การปรากฏตําแหนงของตัวละคร  และการบอก
พฤติกรรมของตัวละคร  ดังเชน ตอนท่ี 1 ตัดดอกไมฉากกริช

1 ภาพจากสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ . (2502). ประชุมบทละครดึกดําบรรพ  ฉบับ
บริบูรณ. พิมพคร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ : พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพ  นางอาจวิชชาสรร (ถ้ําทอง  ชัยปาณี) ณ  เมรุวัด
มกุฏกษัตริยาราม.
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ตอนท่ี 1 ตัดดอกไมฉายกริช
____________

โหมโรงแรก
ปพาทยทําเพลง ตระนอน – รัว – สีนวล – เพลงฉิ่ง

ฉากปา ท่ี 1
ปพาทยทําเพลงเร็ว (อิเหนา สังคามารตา กับพ่ีเลี้ยง เสนา กิดาหยัน ออก) ลา

รองลําชมดงรับปพาทย
อิเหนา- นาชมท่ีทาพนาเวศ
เสนา- ท่ีประเทศแทบเนินสิงขร
สังคา- พฤกษารมแสงทินกร
เสนา- ลมพัดเกสรขจรมา
อิเหนา- ลําดวนหวนหอมพะยอมแยม
เสนา- พิกุลแกมแกวเกดกฤษณา
สังคา- ไมผลผลหอยยอยระยา
เสนา- หลนกลาดดาษดาพนาลัย

รองลําแมศรีทรงเคร่ืองรับปพาทย
อิเหนา- เสียงนกโพระดก มันรองโฮกโปก โฮกโปกอยูหนไหน
เสนา- พระพุทธเจาขา ก่ิงเพกาน่ันเปนไร

ตัวเขียวเขียวเอาเลี้ยวไป เขาโพรงไมทางน้ีเอยฯ
สังคา- เสียงนกกางเขน ออจับตอไมเอน เจรจาอยูจูจี๋
เสนา- พระพุทธเจาขา นาเอ็นดูเตม็ที

แตเลีย้งไมรอดมันยอดดี ดิ้นจนหัวฉีกปกหักเอยฯ
อิเหนา- นกกาเหวาเสยีงหวาน รองกองดงดาน เสียงกังวานยิ่งนัก
เสนา- บุราณทานวาไว มันไขใหกาฟก

เท็จจริงไมประจักษ พระพุทธเจาขาเอยฯ
สังคา- น่ันไกหรืออะไร อุยจริงจริงแหละไก พอทักไปก็ขันจา
เสนา- ขันคกึอยูคนละถ่ิน ตัวไหนบินเขาหา

พระพุทธเจาขา ตีกันสิ้นทาทางเอยฯ
ฝูงกํานัล- (รองในโรง) ดอกเอย ดอกมะซาง

รักกันจริงอยาท้ิงขวาง อยาเหินอยาหางกันเอยฯ
อิเหนา- อยาอึกทึกไป เสียงอะไรน่ัน (ตรับฟง)
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รองลําแขกกลอมเจา (ในโรง)
ฝูงกํานัล- ปูเลาปนัง บากันราบา

เจะสเลมัน ยะดีรายา
กําเลาตักนัน ยามันบารู
ตุนตดมาราห อาเยรมาตา
ปราวกะจิ ปุเละตางะ
ปะคังปูนจา สะเตียงมาตฯี

(อิเหนาไลบริวารกลับหลังเขาโรง องคเองสะกดตามเสยีงรอง เขาโรง)

รองลําแขกถอนสายบัว
(ยุบลรองในโรงแลวเดินออกมา)

ยุบล- อาเยรปาซัง สิอุรังฮิเลียร (ทวน)
ตันยงมดูรา ยะฮูยะฮารา (ทวน)

รองลําแขกลนัดาดง
วาลูตวนหะบี ตาฮูอาดดั
มุดาดันตุฮา ดาปดสะลามัด
วันนอรอมิน อาเยรมะนีเดะ
มุดาดันตุฮา ซางัดลาหยะเร
ปราวปุเตะ เก็นปาลางี
ลันตัยปากู อนิสสลาตาวิโละ
อาเยรเลีย ปาเตะกูอินี
สดับมานิต เจะปนนังมุกาฯ

(ลูกไมหลนตกใจ รองหวีดว่ิงเขาแอบตนไม) ปพาทยทํารัวฉิ่ง

เจรจา
(ภาวนา) ปะตาๆ ปะตา ระกะลา กาลาๆ ปะๆ ปะตาระ กะลา ปะตาระกาลา ปะตาระกาลา
(เรียก)แมเตะ แมเตะจา มาน่ีแนะ (ชะเงอดูเห็นลูกไมหลนอีก) ออ (หัวเราะ) ลูกไมหลน ตกใจ
เสียเกือบตาย แมเตะจา แมเตะ มาน่ีแนะ จะบอกอะไรให เอะเงียบเทียว (เท่ียวมอง) แมเตะ
จา แมเตะ แมนิ แมเงาะ แมเงาะ (ตกใจ) หายไปหมด ไมเหลือสักคน (ตะโกน) แมนิ แมเตะ กู
(น่ังตรับฟง) เอะ ไมมีใครกูรับ กู (น่ิงฟง) ตายตาย ไมมีใครไดยิน กู (น่ิงฟง) เขาพากันท้ิงไปเสีย
หมด  กู (น่ิงฟง) กู(สะอ้ืน) คราวน้ีอีคอมตายแลว

ปพาทยทําเพลงโอดสองช้ัน
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รองรําแขกเร็วรับปพาทย
โอโออนิจจาตัวกู มาเท่ียวหลงอยูในปากวาง
จะกลับไปก็ไมรูแหงทาง เย็นค่ําจะคางอยูปาน้ี
สิงสัตวในไพรมิใชเลน มันเห็นมันจะขบหัวบี้

(อิเหนาออกมายืนอยูขางหลัง)
จะผินหนาพ่ึงใครก็ไมมี ครั้งน้ีเหมือนจะตายวายชีวาฯ (สะอ้ืน)

เจรจา
อิเหนา- อีคอม รองไหทําไมวะ
ยุบล- (เหลียวดูพิศ) ทูลหมอมแกว อีคอมรอดตัวแลว (กราบตีน)

ปพาทยทําเพลงโอดเอม

อิเหนา- เอ็งช่ือไหร
ยุบล- หมอมฉันช่ือยุบลเพคะ
อิเหนา- มาแตไหน
ยุบล- มาแตเมืองดาหาเพคะ
อิเหนา- เปนบาวใคร
ยุบล- หมอมฉันเปนขาพระบุตรีเพคะ
อิเหนา- ออ เดี๋ยวน้ีแมบุษบาอยูไหนวะ
ยุบล- เสด็จประทับอยูท่ีศาลเพคะ
อิเหนา- ก็ทําไมเอ็งมาอยูเสียท่ีน่ีเลา
อุบล- รับสั่งใหเก็บดอกไม จะทรงทําบุหงาบูชาพระเปนเจา ตะวายังขาดดอกปะหนัน

หมอมฉันมาเท่ียวหา จะเอาไปถวายเพคะ
อิเหนา- แลวก็ยังไงถึงมาน่ังรองไหอยูลา
ยุบล- เมื่อมานะมาหลายคนดวยกัน แลวเขาพากันท้ิงเสยีหมด หมอมฉันหลงอยูคนเดียว

จะกลับไปก็ไปไมถูก ถึงไดรองไห ไดโปรดชวยหมอมฉันสักทีเถอะทูลหมอมแกว
อิเหนา- อือ มันยากอยู แตกูก็ออกสงสาร เอ็งจะมาตายเสียเปลาๆ ไมเขาเรื่อง

เสือสางกลางปามันมิใชเลนหนา
ยุบล- (สะอ้ืน) ทูลหมอมแกว ไดโปรดชวยชีวิตไวสักทีเถอะ อยาใหตายเสียเลย
อิเหนา- จะชวยเอ็งก็ไดหรอก แตเอ็งคิดจะแทนคุณขามั่งไหม
ยุบล- โอ ทูลหมอมแกว ครั้งน้ีอียุบลเหมอืนตายแลว ถาฝาพระบาทชวยใหรอดชีวิต

ก็เหมือนชุบข้ึนใหม พระคณุเหลือลนพนท่ีจะประมาณ การท่ีจะแทนพระคุณนะ
พนวิสัย อียุบลเปนแตทาส ไมไดเปนไท ไมมีอะไรนอกจากเลือดเน้ือและนํ้าใจ
ขอถวายฝาพระบาท ถาหากเปนประโยชน จะโปรดประการใด ก็ขอฉลองพระเดช
พระคุณท้ังสิ้น
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อิเหนา- กูไมไดคิดจะใหเอ็งแทนคุณเกินกวาท่ีเอ็งจะทําได ถาเอ็งรับสัญญาจะทําตาม
กูบังคับแลว กูจะพาเอ็งไปสงใหถึงศาล

ยุบล- เพคะ หมอมฉันจะทําตามรับสั่งทุกอยางๆ แลวแตพระประสงค
อิเหนา- ดีละ ยังง้ันเอ็งคอยอยูท่ีน่ีกอนนะ กูไปประเดี๋ยวจะกลับมา
ยุบล- เพคะ

ปพาทยทําตนเพลงเขามาน (อิเหนาเขาโรง)1

ตอนท่ี 1 ตัดดอกไมฉายกริช  แบงเปน 2 ฉาก  ไดแก  ฉากปา ท่ี 1 กับฉากลานวัด ท่ี
2 การระบุคําวา “ท่ี 1” และ “ท่ี 2” เพ่ือบอกวาเปนฉากท่ีเทาไร  เพ่ือไมใหสับสน  สมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงกํากับเพลงท่ีใชรองและบรรเลงไวอยางครบถวน  เชน
“ปพาทยทําเพลง  ตระนอน – รัว – สีนวล – เพลงฉ่ิง” และ “ปพาทยทําเพลงเร็ว” เม่ือจะเปนบทรองก็
ระบุวาเปนเพลงอะไร  จากตัวอยางขางตนไดแก

รองลําชมดงรับปพาทย
รองลําแมศรีทรงเครื่องรับปพาทย
รองลําแขกกลอมเจา (ในโรง)
รองลําแขกถอนสายบัว
รองลําแขกลันดาดง
รองลําแขกเร็วรับปพาทย

ท้ังนี้ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาใครรองทอนใด  หรือตองรองทุกคน  ลักษณะเชนนี้จึง
ทําใหการดําเนินเรื่องเปนไปอยางรวดเร็ว  ผูชมทราบวาเปนเหตุการณตอนใดโดยดูจากฉากท่ีอยูดานหลัง

2.3.2.2 การเนนความสมจริงในเรื่องการขับรอง  การเจรจา  และฉาก
การเนนความสมจริงในการขับรอง  และการเจรจา ใหตัวละครมีอารมณความรูสึก

สอดคลองกับบทบาทท่ีตัวละครไดรับ ท้ังนีป้รับปรุงการเจรจาจากบทละครใน  และใชภาษาท่ีรวมสมัยกับ
ผูชม ดังตัวอยางตอนท่ี 2 ไหวพระ

1 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ . (2502). บทละครดึกดําบรรพเร่ืองอิเหนา. ใน ประชุม
บทละครดึกดําบรรพ ฉบับบริบูรณ. หนา 105.
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ฉากในวิหารนอย ท่ี ๔
(อิเหนากับสังคามารตาและประสันตา แอบดูอยูท่ีประตู เห็นมะดีหวีจะเขาวิหาร

ก็ว่ิงหนีเขาแอบหลังพระ) ปพาทยทําเพลงเร็ว (มะดีหวีพาบุษบากับสี่พ่ีเลี้ยงตามออก) ลา
(น่ังไหวพระ)

รองลําขับไมบัณเฑาะว
มะดีหวี - พระเปนเจา จงโปรดเกลาใหแจงปญหา

ขอถวายประทีปบูชา (จุดเทียน)
น่ีเทียนบุษบานารี (ปกเทียน)
น่ีเทียนอิเหนานัดดา (ปกเทียน)
น่ีเทียนจรกากรุงศรี (ปกเทียน)
เทียนทองท้ังสามเลมน้ี ขอจงเปนท่ีเสี่ยงทาย ฯ

ปพาทยทําเพลงขับไมบณัเฑาะว

เจรจา
แมบุษบา จงเสี่ยงทายอธิษฐานทีหรือวา ถาเจาจะไดขางไหน ก็ขอใหประจักษ

ทักแท แมจะไดขางระตูจรกา จงใหเทียนอิเหนาพ่ียาดับ ถาจะกลับไดขางอิเหนาพ่ียา ก็ใหเทียน
จรกาดับไป ขอใหหมดมลทินสิ้นสงสัย จงวาไปเถิดหนาแมนะ

(เห็นบุษบาไมวา)

ยังไงเลา อยาอายเลยหนา จงวาไปเถอะ
บุษบา - ลูกกระดากปากอดสูใจ จะใหวาเหมือนคําพระมารดา ลูกจะวาออกมายังไงได
มะดีหวี - จะกระดากกระเดื่องไปทําไม เราอยูดวยกันแตเทาน้ี ไมมีใครอีกละในวิหาร
บาหยัน - แข็งพระทัยเถอะเพคะ อยาใหเน่ินนานเลย จะไดแจงการท่ีเดือดรอน
มะดีหวี - จงตั้งจิตอธิษฐานดวยวาจา จงฟงคํามารดาสั่งสอน เอาซตีั้งใจไหวพระปฏิมากร

ดวงสมรของแมจงวาไปเถอะ หนาแมนะ
บุษบา - พระมารดาจะใหลูกวายังไงเพคะ
มะดีหวี - เอา แมจะสอนใหวา เจาวาตามไปเถอะ

รองลําแขกนกเอี้ยง
มะดีหวี - แมขาจะไดขางไหนแน
บุษบา - แมขาจะไดขางไหนแน
มะดีหวี - ใหประจักษทักแทจงหนักหนา
บุษบา - ใหประจักษทักแทจงหนักหนา
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มะดีหวี - แมจะไดขางระตูจรกา
บุษบา - แมจะไดขางระตูจรกา
มะดีหวี - ใหเทียนพ่ียาน้ันดับไป
บุษบา - ใหเทียนพ่ียาน้ันดับไป
มะดีหวี - แมจะไดขางอิเหนากุเรปน
บุษบา - แมจะไดขางอิเหนากุเรปน
มะดีหวี - ใหรัศมีเพลิงน้ันแจมใส
บุษบา - ใหรัศมีเพลิงน้ันแจมใส
มะดีหวี - ใหเทียนจรกาดับทันที
บุษบา - ใหเทียนจรกาดับทันที
มะดีหวี - ขอใหเห็นประจักษฉับพลัน
บุษบา - ขอใหเห็นประจักษฉับพลัน

รองลําครอบจักวาลรับปพาทย
อิเหนา - อันนางบุษบานงเยาว จะไดแกอิเหนาแมนมั่น

จรกาใชวงศเทวัญ แมไดครองกันจะรายนัก

รองราย
มะดีหวี - เกิดมาไมไดยินใครลือเลา
สี่พ่ีเลี้ยง - พระเปนเจากลาวคําใหประจักษ
มะดีหวี - ชะรอยวาบุญของลูกรัก
สี่พ่ีเลี้ยง - ศักดิ์สิทธ์ินักเห็นแทแนกระไร

รองลําเชื้อ
มะดีหวี - ซึ่งพระองคตรสัมาท้ังน้ี ขาบาทยังมีความสงสัย

ดวยอิเหนามไิดชอบใจ จึงเกิดเหตเุภทภยัดังน้ี
เขาไปเลี้ยงระเดนจินตะหรา จะท้ิงขวางรางหยาไมตองท่ี

(เอ้ือน)

เจรจา
พระปฏิมาไมยักพาที ดูซีน่ีแนแมบษุบา แมทูลเทาไรก็ไมตอบถอย ชะรอยบุญแม

นอยเปนหนักหนา ลูกรักจงกลาววาจา ใหเหมือนแมวาหนอยเปนไร

รองลําเชื้อ
บุษบา - ซึ่งพระองคตรสัมาท้ังน้ี ขาบาทยังมีความสงสัย

ดวยอิเหนามไิดชอบใจ จึงเกิดเหตเุภทภยัเปนโกลา
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จินตะหราวาตีเปนท่ีรัก ไยจะรางหางหักมาดาหา
อิเหนา - จินตะหราใชวงศเทวา อิเหนากับบุษบานารี

วาสนาเขาเคยคูกัน ท่ีจะมิรักน้ันก็ใชท่ี
บัดน้ีตามมาถึงคิรี ก็เพราะมีใจแสนเสนหนางฯ

ปพาทยทําเพลงคุกพาทยลาหน่ึง (อิเหนาตอนคางคาวออก เทียนดับ พ่ีเลี้ยง
คลําหาเทียน สาเหง็ดหาไดเขาไปจุดในโรง อิเหนาออกโลมนาง)

เจรจา
บุษบา - วาย มือชายถูกลูก พระมารดาชวยดวย
มะดีหวี - อะไร อยารองไหใหมันครื้นเครงไปเลย แมตองตัวเจาเองหรอกวาอยูท่ีไหน

ใครจะสามารถอาจใจเขามาไดถึงในน้ี
ปพาทยทําเพลงคุกพาทยลาสอง (อิเหนาเห็นแสงไฟหนีเขาหลังพระ) ปพาทยทํา

เพลงชุบ (สาเหง็ดถือเทียนออก มะดีหวีจุดเทียนใหม)

เจรจา
มะดีหวี - แมบุษบา ทูลตอไปอีกทีหรือลกู วาอิเหนาผูกพันมาตดิตาม ดวยความเสนหา

น้ันนาสงสัย ซึ่งมาจากหมันหยา ก็เพราะดาหามภีัย แตพอไหวพระ
เสร็จสรรพ แลวจะกลับไป จะวามาเพราะรักยังไงนะ1

ผูวิจัยมีโอกาสไดชมการแสดงบทละครดึกดําบรรพเรื่องอิเหนา ตอนท่ี 2 ไหวพระเม่ือ
วันท่ี 4 มีนาคม 2556 ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “The Panji / Inao
Traditions in Southeast Asia” ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  จัดแสดงโดยกรมศิลปากร  ดังนั้น
ในสวนนี้จึงขอวิเคราะหขอมูลตัวบทรวมกับการชมการแสดง

1 แหลงเดิม. หนา 98 – 102.
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รูปท่ี 8 แผนพับการแสดงเร่ืองอิเหนาในการประชุมวิชาการนานาชาติเร่ือง
“The Panji / Inao Traditions in Southeast Asia” ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย

การใหตัวละครเจรจาสลับกับการขับรอง  ทําใหผูชมสัมผัสบรรยากาศท่ีแตกตางกัน
การสรางบทเจรจาทําใหรูสึกวาตัวละครกําลังสนทนากัน  ซึ่งเปนการรับรสท่ีตางจาก “การอานตัวบท”
ดังตัวอยางจากประโยคตอไปนี้ “จงวาไปเถิดหนาแมนะ”  “ยังไงเลา  อยาอายเลยหนา  จงวาไปเถอะ”
“เอาซีตั้งใจไหวปฏิมากร”  “เอา  แมจะสอนใหวา” “ดูซีนี่แนแมบุษบา” และ “วาย  มือชายถูกลูก
พระมารดาชวยดวย”

ในบท “รองลําแขกนกเอ้ียง” เปนตอนท่ีมะเดหวีดาหาใหบุษบากลาวคําอธิษฐานตาม
บทละครดึกดําบรรพแสดงโดยใหบุษบากลาวตามมะเดหวีทีละวรรค  ลักษณะเชนนี้ทําใหผูชมเห็น
ปฏิกิริยาของตัวละครสองตัว  ซึ่งเปนการดําเนินเรื่องท่ีสมจริง  นอกจากนี้ยังมีการคัดตัวบทในบทละครใน
เรื่องอิเหนามาไวใน “รองลําครอบจักรวาลรับปพาทย”  “รองราย” “รองลําเชื้อ” ผูแสดงใสทวงทํานอง
และอารมณในการขับรอง  ทําใหผูชมรับรสไดเพ่ิมข้ึน
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จากการสัมภาษณผูชมละครดึกดําบรรพตอนนี้ท่ีเปนชาวไทยพบวา  เปนการนําเสนอ
เรื่องอิเหนาท่ีเขาใจงายรูสึกสนุกสนาน  บทสนทนาของตัวละครฟงเขาใจงาย  เหมาะสมกับสังคมปจจุบัน
ไดรับรสวรรณคดีคือความงามไพเราะของภาษา1 แตเม่ือเปนชาวตางชาติกลับพบวาฟงไมเขาใจท้ังหมด
แตไดรับความสนุกสนานเนื่องดวยตัวละครในละครดึกดําบรรพเคลื่อนไหวรางกายเร็วและไมรําชาเหมือน
ท่ีเคยดูมา2 และหากไดอานตัวบทละครดึกดําบรรพในตอนนี้กอนชมการแสดงอาจทําใหเขางายกวาการ
ชมการแสดงเพียงอยางเดียวโดยไมรูเรื่องราวโดยยอมากอน3 ชาวตางชาติบางคนถึงขนาดเขาใจลักษณะ
นิสัยของอิเหนาวามีลักษณะเจาเลหจากการดูฉากในวิหาร4

ในสวนของบทเจรจาท่ีแตงเพ่ิมข้ึนมาก็ใชภาษาไดไพเราะสละสลวย เปนภาษาท่ีสื่อ
ความไดชัดเจนแมในปจจุบัน  โดยระบุไวชัดเจนวาเปนตอน “เจรจา” ในตัวอยางท่ียกมามีท้ังหมด 4 ครั้ง
สั้นและยาวตามความเหมาะสม ผูแสดงเจรจาอยางมีจังหวะ  ทําใหผูชมเพลิดเพลินและประทับใจ

บทละครตอนนี้เม่ือนําไปแสดงจริง  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบฉากใหพระปฏิมาเปนเทวรูปยืนขนาดใหญเห็นดานขาง สวนอิเหนาซอน
อยูขางหลังองคพระ  ท้ังสองฝายไมเห็นกันซึ่งสมจริงตามเรื่อง  แตผูชมเห็นท้ังสองฝาย

นอกจากนี้เม่ือดับไฟจุดเทียน  บรรยากาศมืดเหมือนจริง  มีการปลอยคางคาวออกมา
ผสมกับคางคาวชักรอก  ทําใหดูสมจริง การใชฉากสมจริง  เชน การตอนคางคาว  การจุดเทียน  เทียน
ดับจุดเทียนใหม  เปนตน

รองลําสีนวล
อิเหนา - โฉมงาม ชางซักไซไตถามจูจี้

แมมิเช่ือวาจาพาที แตน้ีอยามาบูชาเราฯ
ปพาทยทําเพลงคุกพาทยลาหน่ึง (อิเหนาตอนคางคาวออกเทียนดับ ประเสหรัน

ฉวยเทียนเขาไปจุดในโรง อิเหนาออกโลมนาง)

เจรจา
บุษบา - วาย พระมารดาเพคะ ชวยลูกดวย พระพ่ีเขามาได ขมเหงลูกไมเกรงใจ

ผลักไสก็ไมฟง
มะดีหวี - (ตกใจ) สาเหง็ด ไปจุดเทียนมาเร็วเร็ว
สาเหง็ด - ประเสหรันไปแลวเพคะ

1 นิธิอร  พรอาํไพสกุล. (2556, 4 มีนาคม), สัมภาษณโดย  สุภัค  มหาวรากร, ที่ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
2 Miss Rong Han Liu. (2556, 4 มีนาคม), สัมภาษณโดย สุภัค  มหาวรากร, ที่ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
3 Miss Shi Lei. (2556, 4 มีนาคม), สัมภาษณโดย  สุภัค  มหาวรากร, ที่ ศูนยวฒันธรรมแหงประเทศไทย
4 Miss Zheng  Yuan. (2556, 4 มีนาคม), สัมภาษณโดย  สุภัค  มหาวรากร, ที่ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
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ปพาทยทําเพลงคุกพาทยลาสอง (ประเสหรันออก เทียนดับกลับเขาไปจุดใหม)
ปพาทยทําเพลงชุบ (ประเสหรันออก เอาปลองไมครอบไฟมาเปด พากันตกตะลึง)1

รูปท่ี 9 อิเหนากับสังคามารตาและประสนัตา แอบดูอยูท่ีประตู เห็นมะดีหวีจะเขาวิหาร ก็ว่ิงหนีเขาแอบหลังพระ
การแสดงละครดึกดําบรรพเร่ืองอเิหนา ตอน  ไหวพระ  ในการประชุมวิชาการนานาชาติเร่ือง
“The Panji / Inao Traditions in Southeast Asia” ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย

รูปท่ี 10 มะดีหวีพาบุษบากับสี่พ่ีเลี้ยงไหวพระ
การแสดงละครดึกดําบรรพเร่ืองอิเหนา ตอน  ไหวพระ ในการประชุมวิชาการนานาชาติเร่ือง
“The Panji / Inao Traditions in Southeast Asia” ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย

1 แหลงเดิม. หนา 103.
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รูปท่ี 11 อิเหนาตอนคางคาวออกเทียนดับ ประเสหรันฉวยเทียนเขาไปจุดในโรง อิเหนาออกโลมนางบุษบา
การแสดงละครดึกดําบรรพเร่ืองอิเหนา ตอน  ไหวพระ  ในการประชุมวิชาการนานาชาติเร่ือง
“The Panji / Inao Traditions in Southeast Asia” ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย

รูปท่ี 12 ประเสหรันออก เอาปลองไมครอบไฟมาเปด พากันตกตะลึง มะเดหวีตอวาอิเหนา
การแสดงละครดึกดําบรรพเร่ืองอิเหนา ตอน  ไหวพระ  ในการประชุมวิชาการนานาชาติเร่ือง
“The Panji / Inao Traditions in Southeast Asia” ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
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2.3.2.3 การนําเพลงพื้นบานมาปรับปรุงโดยใหปพาทยบรรเลงรับเพลงขับรอง
เพ่ือบรรยายเรื่องและใชเพลงประกอบทารํา  เชน เพลงแมศรี  เพลงแมงู  เปนตน

ตอนท่ี 1 ตัดดอกไมฉายกริช  ฉากปา ท่ี 1

รองลําแมศรีทรงเคร่ืองรับปพาทย
อิเหนา - เสียงนกโพระดก มันรองโฮกโปก โฮกโปกอยูหนไหน
เสนา - พระพุทธเจาขา ก่ิงเพกาน่ันเปนไร

ตัวเขียวเขียวเอาเลีย้วไป เขาโพรงไมทางน้ีเอยฯ
สังคา - เสียงนกกางเขน ออจับตอไมเอน เจรจาอยูจูจี๋
เสนา - พระพุทธเจาขา นาเอ็นดูเตม็ที

แตเลี้ยงไมรอดมันยอดดี ดิ้นจนหัวฉีกปกหักเอยฯ
อิเหนา - นกกาเหวาเสียงหวาน รองกองดงดาน เสียงกังวานยิ่งนัก
เสนา - บุราณทานวาไว มันไขใหกาฟก

เท็จจริงไมประจักษ พระพุทธเจาขาเอยฯ
สังคา - น่ันไกหรืออะไร อุยจริงจริงแหละไก พอทักไปก็ขันจา
เสนา - ขันคกึอยูคนละถ่ิน ตัวไหนบินเขาหา

พระพุทธเจาขา ตีกันสิ้นทาทางเอยฯ
ฝูงกํานลั - (รองในโรง) ดอกเอย ดอกมะซาง

รักกันจริงอยาท้ิงขวาง อยาเหินอยาหางกันเอยฯ
อิเหนา - อยาอึกทึกไป เสียงอะไรน่ัน (ตรับฟง)1

ตอนท่ี 1 ตัดดอกไมฉายกริช  ฉากลานวัด ท่ี 2

รองลําแขกประเทศรับปพาทย
บุษบา - จะรองเรื่อยรับขับครวญ
กํานัล - โหยหวนสาํเนียงเสียงประสาน
บุษบา - บําเรอเทวาหนาพระลาน
กํานัล - ใหกังวานเพราะพรองกองระงม
บุษบา - แมศรีเอย แมศรีสาวสะ
กํานัล - ยกมือไหวพระ แลวจะมีคนชม
บุษบา - ขนคิ้วเจาก็ตอ ท้ังคอเจาก็กลม
กํานัล - ดูไมลมืปลื้มอารมณ ชมแมศรีเอยฯ2

1 แหลงเดิม. หนา 84.
2 แหลงเดิม. หนา 92.
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ตอนท่ี 2 ไหวพระ ฉากหนาวิหาร ท่ี ๓

(อิเหนากับสังคามารตาน่ังอยูหนาวิหาร ดูพ่ีเลี้ยงและกิดาหยัน ว่ิงเตนเลน
อะไรตางๆ ทีหลังเลนงูกินหาง พ่ีเลี้ยงเปนพองูแมงู กิดาหยันเปนลูกงู)

รองลํางูกลืนหาง
พองู - แมเอยแมงู เจาไปอยูท่ีไหนมา
แมงู - ฉันไปกินนํ้าหนา กลับมาเมื่อตะก้ี
พองู - ไปกินนํ้าบอไหน จงบอกใหถวนถ่ี
แมงู - ฉันจะบอกบัดเดี๋ยวน้ี
พองู - บอกไปซีอยาเน่ินชา
แมงู - ไปกินนํ้าเอย ไปกินนํ้าบอหิน
ลูกงู - ไปกินนํ้าบอหิน บินไปก็บินมา (ทวน)
แมงู - บินเอยบินรอน ดังกินนรบนเวหา
ลูกงู - รักเจากินรา บินมาบินไปเอย ฯ (ทวน)
พองู - เราจะขอถามอีกสักหนอย
แมงู - ถามอะไรบอยบอยไปทีเดียว
พองู - เออเมื่อเจาไปเท่ียว กินนํ้าบอเดียวหรือไฉน
แมงู - เราไปกินอีกบอ หน่ึงหนาเจาพองูใหญ
พองู - ไปกินนํ้าบออะไร จงบอกไปเร็วเถิดหนา
แมงู - ไปกินนํ้าเอย กินนํ้าบอโศก
ลูกงู - ไปกินนํ้าบอโศก โยกไปโยกมา (ทวน)
แมงู - โศกเอยโศกเศรา คิดถึงเจาทุกเวลา
ลูกงู - รักเจาพวงดอกโศก โยกมาโยกไปเอย (ทวน)

เจรจา
แมงู - กินหัวหรือกินหาง
พองู - กินกลางตลอดตัว (ไล)1

1 แหลงเดิม. หนา 96 - 97.
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การนําเพลงพ้ืนบานมาแทรกเพ่ือขับรองเชนนี้ทําใหผูชมสนุกสนาน  จะเห็นไดวามีการ
เลือกเพลงท่ีเหมาะสมกับเหตุการณหรือฉากตามทองเรื่อง บทละครดึกดําบรรพเรื่องอิเหนา พระนิพนธ
ในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศจึงเปนบทละครท่ีมีลักษณะเดนในการ
ผสมผสานระหวางความเปนตะวันตกและความเปนตะวันออกไดอยางแนบเนียนและกลมกลืน ผูชมไดรับ
ฟงเพลงและดนตรีท่ีไพเราะ  ทําใหรูสึกเพลิดเพลินและสนุกสนาน  ขณะเดียวกันก็ยังคงมีเนื้อความตาม
บทพระราชนิพนธเรื่องอิเหนา จึงยังคงไดรับรสของภาษาท่ีไพเราะสละสลวยดังเดิม



บทที่ 3
การนาํเสนอเรือ่งอิเหนาในรปูแบบละครโทรทศัน

สังคมสมัยใหมเกิดการสรางสรรครูปแบบบันเทิงอยางเปนอุตสาหกรรมท่ีเรียกกันวา อุตสาหกรรมบันเทิง
ไดแก ภาพยนตร เพลง แผนเสียง เทป รายการวิทยุ และโทรทัศน ความบันเทิงในรูปแบบอุตสาหกรรมน้ี
ปรับเปล่ียนไปตามกลุมคนดู และสังคมของคนดู ดังท่ี กาญจนา แกวเทพ กลาววา

คุณลักษณะอีกประการหน่ึงท่ีเปล่ียนแปลงของ “ความบันเทิง” ในสมัยใหมคือ
การสรางสรรค และผลิตความบันเทิงอยางเปนอุตสาหกรรม โดยท่ีในยุคกอนอุตสาหกรรมน้ัน
การผลิตและสรางสรรคความบันเทิงน้ันมักเปนงานของปจเจกบุคคลหรือคนกลุมเล็กๆ
(ท่ีเรียกวาศิลปน) ท่ีเกิดแรงบันดาลใจทางศิลปะในการสรางสรรคความเพลิดเพลิน หรือมิฉะน้ัน
ก็เปนกิจกรรมท่ีชุมชนกระทําตามธรรมเนียมประเพณีท่ีเคยปฏิบัติสืบตอกันมา เชน การเลน
เพลงเรือ เพลงเก่ียวขาว เปนตน เปาหมายของกิจกรรมดังกลาวก็เปนไปเพ่ือความรื่นเริงใจบาง
สรางสามัคคีในชุมชนบาง ประกอบพิธีกรรมบาง สวนวิธีการดําเนินกิจกรรมน้ันมีลักษณะเปนไป
เองอยางสมัครใจ ไมเขมงวดเรื่องการแบงงานกันทํา ฯลฯ ... อุตสาหกรรมความบันเทิง
(Entertainment Industry) ท่ีมักหมายถึงอุตสาหกรรมของส่ือมวลชนเริ่มตั้งแตภาพยนตร
เพลง แผนเสียง เทป รายการวิทยุและโทรทัศน1

บรรดารูปแบบอุตสาหกรรมบันเทิงท้ังหลายน้ัน ละครโทรทัศนเปนส่ือบันเทิงท่ีไดรับความนิยม และมี
อิทธิพลมาก ท้ังในแงผูชมท่ีนิยมชมละครโทรทัศน และการนําเสนอเรื่องราวตางๆ ผานส่ือชนิดน้ีท่ีทําใหผูชมรูสึกวา
“สมจริง” ซึ่งอาจเน่ืองมาจากคุณลักษณะของละครโทรทัศนท่ีสามารถกระตุนใจผูชมได ลักษณะละครโทรทัศนมี
ดังน้ีคือ2

1. ละครโทรทัศน ชวยใหผูชมไดปลดปลอยอารมณ ผานการดําเนินเรื่องและการกระทําของตัวละคร ทํา
ใหผูชมไดหัวเราะ ไดรองไห ไดแปลกใจ ไดต่ืนเตนกับเหตุการณท่ีพลิกผันอยางเหนือความคาดหมาย

2. ละครโทรทัศนใหโอกาสผูชมไดเติมเต็มจินตนาการ ซึ่งเปนความตองการพื้นฐานของมนุษย ในขณะท่ี
โลกท่ีเปนจริงในชีวิตประจําวันน้ันซ้ําซาก ขาดสีสัน เม่ือดูละครโทรทัศนจึงเปนเหมือนการเปดโลกท่ีมีสีสันสดใส
แหงจินตนาการใหผูชมไดสัมผัสดวยประสบการณ

1 กาญจนา  แกวเทพ. (2545). เพงพินิจและครุนคิดตามความบันเทิงในส่ือ. ใน สื่อบันเทิงอํานาจแหงความไรสาระ. กรุงเทพฯ: ออลอ
เบาทพร้ินต. หนา 15.

2 แหลงเดิม. หนา 74.
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3. ละครโทรทัศนเปดโอกาสใหผูชมไดคนหาขอมูล และคําแนะนําจากตัวละครท่ีตนช่ืนชอบ เชน บรรดาผู
ท่ีตกท่ีน่ัง “เมียหลวง” คงจะใจจดใจจอกับ “ดร.วิกันดา” ในละครเรื่อง “เมียหลวง” วาเธอจะมีปฏิกิริยาตอบโต
อยางไร เพื่อจะนํามาปรับใชกับชีวิตจริงของตนเอง1

ในบทท่ี 2 ผูวิจัยไดศึกษาการนําเสนอบทละครเร่ืองอิเหนาในรูปแบบบทละครใน  บทเจรจา  และบท
ละครดึกดําบรรพไปแลว  ในบทน้ีผูวิจัยจะศึกษาการนําเสนอเรื่องอิเหนาในรูปแบบละครโทรทัศน  ซึ่งเปนส่ือ
บันเทิงท่ีไดรับความนิยมและมีอิทธิพลมาก

กอนเริ่มละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดาทุกครั้ง จะมีตัวอักษรข้ึนตนดวยขอความวา “ละคร
เรื่องน้ีดัดแปลงมาจากพงศาวดารชวา โดยไดอัญเชิญช่ือตัวละครและบทกลอนบางบทมาจาก กลอนบทละคร
เรื่อง “อิเหนา” พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย”

ผูสรางแสดงถึงท่ีมาของละครโทรทัศนเรื่องน้ีวา ดัดแปลงมาจากพงศาวดารชวา ซึ่งก็คือ “นิทานปนหยี”
ธานีรัตน จัตุทะศรี ไดสรุปลักษณะรวมของนิทานปนหยีไวดังน้ี

ลักษณะรวมของนิทานปนหยีน้ันมีหลายประการ  เชน  มีโครงเรื่องท่ีมีลักษณะ
เปนนิทานวีรบุรุษท่ีคลายคลึงกับวรรณกรรมโรมานซ (Romance) ของตะวันตก  คือเปน
เรื่องราวการผจญภัยและการตามหากันระหวางตัวเอกฝายชายและหญิง  โดยมีการรบชิงนาง
และตีเมืองตางๆ ระหวางการผจญภัย  และเมื่อพิจารณารายละเอียดในโครงเรื่องก็พบวานิทาน
ปนหยีแตละสํานวนมักปรากฏเหตุการณสําคัญรวมกัน  เชน  การท่ีตัวละครเอกฝายชายไป
หลงรักหญิงท่ีต่ําศักดิ์กวา  การหายตัวไปของตัวเอก  การปลอมแปลงตัวและการจํากันไมได
ของตัวละคร ฯลฯ  นอกจากน้ีบุคลิกภาพและบทบาทของตัวเอกในนิทานปนหยีแตละสํานวนก็
ยังมีลักษณะรวมกันดวย  เชน  การแสดงวีรกรรมรบตีบานเมืองตางๆ เพ่ือขยายอาณาจักร
การเปนนักรักท่ีทรงเสนหและมีความสามารถในการเก้ียวพาราสีหญิงสาว  และการเปนศิลปน
เอกไมวาจะเปนนักดนตรี  นักแสดง  หรือกวี  ไมเพียงเทาน้ัน  ในนิทานปนหยีหลายสํานวน
ยังปรากฏเน้ือหาท่ีแสดงวัฒนธรรมชวามลายูหลากหลายประเภทรวมกันดวย  เชน  พิธีกรรม
และการละเลนตางๆ  และการใชอาวุธกริช2

1 แหลงเดิม. หนาเดิม.
2 ธานีรัตน จัตุทะศรี. (2552). พระราชนิพนธอิเหนาในรัชกาลท่ี 2 : การสรางนิทานปนหยีใหเปนยอดแหงวรรณคดีบทละครใน.

วิทยานิพนธ อ.ด. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 5.
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นิทานปนหยีแพรหลายไปท่ัวเอเชียตะวันออกเฉียงใต   ในประเทศไทยมีการสรางเปนบทละครใน
และไดรับความนิยมมาต้ังแตสมัยอยุธยาจนถึงปจจุบัน  ดังปรากฏในละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา
ผูสรางแจงไวอยางชัดเจนวา “อัญเชิญช่ือตัวละครและบทกลอนบางบท” มาจากบทละครในเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ดังน้ันการ “ดัดแปลง” เรื่องต้ังแตตนจนจบใหมี
ลักษณะ “รวมสมัย” จึงไมไดนํามาจากพระราชนิพนธโดยตรง

ละครโทรทัศนเรื่องน้ีมีท้ังหมด 62 ตอน แตละตอนออกอากาศประมาณ 20 นาที บางตอนตองใสแวนสาม
มิติดูจึงจะไดอรรถรสเพิ่มข้ึน ตอนท่ี 1 เริ่มเรื่องดวยภาพความเดือดรอนของมนุษย องคปะตาระกาหลาจึงขอให
โอรสท้ัง 4 พระองคลงมาชวย จบเรื่องตอนท่ี 62 เปนฉากการแตงงานของอิเหนากับบุษบา จินตะหรา มาหยารัศมี
และดะราหวัน

ในบทน้ี ผู วิจัยจะศึกษาละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดาในหัวขอตอไปน้ี  การนําเสนอ
บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  การนําเสนอฉากสําคัญของเรื่อง การสรางตัวละคร
สําคัญ และการเสนอภาพสังคมปจจุบัน

3.1 การนําเสนอบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ในละครโทรทัศนเรื่องน้ีนําเสนอบทพระราชนิพนธ1ใน 2 ลักษณะ ไดแก การนําเสนอดวยเพลง และการ

นําเสนอดวยบทสนทนาของตัวละคร
3.1.1 การนําเสนอดวยเพลง เปนการดัดแปลงบทพระราชนิพนธมานําเสนออีกรูปแบบหน่ึงเพื่อใหเกิด

ความไพเราะ สวนใหญเลือกตอนท่ีผูอานประทับใจ มีท้ังหมด 8 เพลง ไดแก
เพลงที่ 1 ตอนที่ 1 เพลงแนะนํากษัตริยวงศเทวา 4 เมืองใหญ เปนการแนะนําตัวละครตอนเริ่มเรื่องซึ่ง

ตรงกับบทพระราชนิพนธ

มาจะกลาวบทไป ถึงส่ีองคทรงธรรมนาถา
เปนหนอเน้ือเช้ือวงศเทวา บิตุเรศมารดาเดยีวกัน
รุงเรืองฤทธาศักดาเดช ไดดํารงนคเรศเขตขัณฑ
พระเชษฐาครองกรงุกุเรปน ถัดน้ันครองดาหาธานี
องคหน่ึงครองกาหลังบรุีรตัน องคหน่ึงครองสิงหัดสาหรี
เฉลิมโลกโลกาธาตรี ไมมีผูรอตอฤทธ์ิ

1 ตอไปนี้ผูวิจัยจะใชคําวา “บทพระราชนิพนธ” แทน “บทพระราชนิพนธเร่ืองอิเหนา  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัย”
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ระบือลือท่ัวทุกประเทศ ยอมเกรงเดชเดชาอาญาสิทธ์ิ
บํารุงราษฎรดับเข็ญอยูเปนนิจ โดยทางทศพิธราชธรรม1

เพลงที่ 2 ตอนที่ 4 เพลงแสดงความรูสึกของจินตะหราเม่ือพบอิเหนาแลว เพลงน้ีใชบรรยายความรูสึก
ของตัวละครท่ีเปนทุกขเพราะความรัก ไมวาจะเปนจินตะหรา บุษบาหรือแมกระท่ังอิเหนาเอง เปนเพลงประกอบ
บทละครตอนจบ เรื่ อ ง  คั ดมาจากบทพระราช นิพนธ ตอนจินตะหราครวญ เ ม่ื อ อิ เหนาต อ ง ไป ศึก
กะหมังกุหนิง

แลววาอนิจจาความรัก พ่ึงประจักษดัง่สายนํ้าไหล
ตั้งแตจะเช่ียวเปนเกลียวไป ท่ีไหนเลยจะไหลคืนมา
สตรีใดในพิภพจบแดน ไมมใีครไดแคนเหมือนอกขา
ดวยใฝรักใหเกินพักตรา จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย
โอวานาเสียดายตัวนัก เพราะเช่ือล้ินหลงรักจงึชํ้าจติ
จะออกช่ือลือช่ัวไปท่ัวทิศ เมื่อพล้ังคิดผิดแลวจะโทษใคร2

เพลงที่ 3 ตอนที่ 6 เพลงน้ีมีตอนอิเหนาไดจินตะหรา พบในบทพระราชนิพนธตอนเดียวกับในละคร
โทรทัศน โดยปรากฏเปนภาพท่ีตองตีความ เปนสัญลักษณในบทอัศจรรยในวรรณคดีไทย

อิงแอบแนบชิดเชยพักตร แรกรักรวมหองสองสม
กรสอดกอดเก่ียวเกลียวกลม ประคองเคียงบรรทมประทับกาย
อัศจรรยบันดาลไหวหวาด อัสนีกัมปนาทคะนองสาย
เปรี้ยงเปรี้ยงเสียงสน่ันล่ันแลบพราย พระพิรณุโปรยปรายอายละออง
ผกาแกวโกสุมปทุมมาลย ก็แบงบานรับแสงสูรยสอง
แมลงภูผ้ึงภุมรินทอง รอนรองเชยรสสุมาลี3

เพลงที่ 4 ตอนที่ 22 เพลงน้ีมีเม่ืออิเหนาพบบุษบาท่ีเมืองดาหา อิเหนาเสียดายบุษบา เพลงน้ีแทน
ความรูสึกของอิเหนาซึ่งตรงกับในบทพระราชนิพนธ ปรากฏอีกหลายครั้งในละครโทรทัศนเพื่อส่ือถึงความรักและ
ความรูสึกเสียดายบุษบา

1 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย. (2546). บทละครเรื่องอิเหนา. หนา 1.
2 แหลงเดิม. หนา 255.
3 แหลงเดิม. หนา 154.
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ทอดองคลงกับท่ีบรรจถรณ จะเปล้ืองเครื่องอาภรณก็หาไม
ใหระทวยระทดสลดใจ แตตรติรึกนึกในไปมา
โอวาโฉมเฉลาเยาวลักษณ เสียดายศักดิ์อสัญแดหวา
จะระคนปนศักดิ์จรกา อนิจจาพ่ีจะทําประการใด
จะคิดไฉนดีนะอกเอย จะไดเชยชมชิดพิสมัย
พระเรงรอนรานทะยานใจ ดังเพลิงกาลผลาญไหมท้ังกายา
ฉุกใจไดคิดสิการแลว ดังดวงแกวตกตองแผนผา
ราวระยําชํ้าจิตเจบ็อุรา ประหน่ึงวาจะวายชีวี
แนนอนถอนฤทัยใหลหลง ถึงองคบุษบายาหยี
ลืมสามสุดานารี ภูมีสรอยเศราโศกาลัย1

เพลงที่ 5 ตอนที่ 36 อิเหนาไดบุษบาแตตองไปแกสงสัยท่ีเมืองดาหา เพลงน้ีจึงเปนบทลาของอิเหนา
ปรากฏในบทพระราชนิพนธเม่ืออิเหนาไดบุษบาและตองการกลอมบุษบา แสดงความรักของอิเหนาท่ีมีตอบุษบา

สายสมรนอนเถิดพ่ีจะกลอม เจางามจรงิพริง้พรอมดงัเลขา
นวลละอองผองพักตรโสภา ดังจันทราทรงกลดหมดมลทิน
งามเนตรดังเนตรมฤคมาศ งามขนงวงวาดดงัคันศิลป
อรชนออนแอนดังกินริน หวังถวิลไมเวนวาย เอยฯ2

เพลงที่ 6 ตอนที่ 38 เพลงน้ีปรากฏตอนท่ีอิเหนาออกตามหาบุษบาเม่ือรูวาบุษบาหายไป แลวกลับไปท่ี
กุเรปน แตในบทละครพระราชนิพนธเปนตอนท่ีอิเหนาออกตามหาบุษบาไปถึงภูผาปจจาหงัน แลวคิดออกบวช
เพื่อใหผลบุญบันดาลใหพบบุษบา

หรือชะรอยเทวาพานอง ไปสูหองวิมานเมืองสวรรค
หรือสิงสัตวพยัคฆาในอารญั พาไปขบคั้นใหบรรลัย
จึงสูญส้ินช่ือระบอืนาม จะมใีครบอกความก็หาไม
แมนตายก็จะตายตามไป ไมอยูใหหนักพ้ืนพสุธา3

1 แหลงเดิม. หนา 305.
2 แหลงเดิม. หนา 448.
3 แหลงเดิม. หนา 511 – 512.
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เพลงที่ 7 ตอนที่ 49 เพลงน้ีเปนเพลงเดียวในละครโทรทัศนเรื่องน้ีท่ีนําเสนอโดยใหสังคามาระตาเปน
ผูขับรอง ตอนท่ีอิเหนา บุษบา สังคามาระตา ตองรวมมือกันชวยสะการะหน่ึงหรัด ในยามคํ่าคืนตัวละครคิดถึง
คนรักของตนเม่ือไดฟงเพลงน้ี ในบทพระราชนิพนธเปนบทขับรําของบุษบาในรางอุณากรรณ

เจาดวงยิหวาเอย ไมควรเลยจะอางขนางหนี
ชะรอยกรรมจงึนําจรลี ปานน้ีจะเปนประการใด
จะเท่ียวมะงมุมะงาหรา จะรูแหงตามหาหนไหน
ตั้งแตจะโศกาอาลัย ดวยแรมรางหางไกลมา เอย

หรือหน่ึงจะมาตามเรา หรือเจาจะคืนยงัเคหา
จะพะวาพะวังวิญญาณ หวงหนาหวงหลังกังวลใจ
แตเราทองเท่ียวมาเดียวดาย ไมวายเศราสรอยละหอยไห
หรือเจาจะสําราญบานใจ พรอมกันอยูในบาน เอย1

เพลงที่ 8 ตอนที่ 59 เพลงน้ีนําเสนอในรูปแบบการเลาเรื่อง เม่ือบุษบาพนคําสาป ตัวละครผูเลาเรื่องเปน
ผูท่ีองคปะตาระกาหลาสงมา ในบทพระราชนิพนธเปนบทครวญของอุณากรรณถึงอิเหนา

โอวาปานน้ีพระพ่ีเจา จะโศกเศรารญัจวนหวนหา
ตั้งแตไปแกสงสัยมา ไมเห็นขนิษฐาในถํ้าทอง
พระจะแสนโศกสรอยละหอยไห รอนราชหฤทัยหมนหมอง
จะดั้นดนคนควาเท่ียวหานอง ทุกประเทศเถ่ือนทองพนาลี2

การนําวรรคทองมานําเสนอในรูปแบบเพลง นับเปนการนําเสนอบทพระราชนิพนธในรูปแบบใหมซึ่งตาง
จากเดิม โดยยังคงใจความสําคัญและอารมณความรูสึกของตัวละครไวดังเดิม ยกเวนเพลงท่ี 7 ซึ่งใหตัวละครอ่ืน
แสดงความในใจแทนบุษบา อาจเปนเพราะวาผูสรางละครโทรทัศนตองการนําเสนอความสามารถของนักแสดงผูรับ
บทสังคามาระตาคือ ธรรศภาคย  ชี  หรือ บี้ เคพีเอ็น ซึง่เปนผูขับรองเพลงนําละครเรื่องน้ีคือเพลง “สุดหัวใจ”

1 แหลงเดิม. หนา 578.
2 แหลงเดิม. หนา 514.
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สุดหัวใจ (เพลงประกอบละคร สุดหัวใจเจาชายเทวดา)
นักรอง บี้ KPN

คํารอง นราธิป ปานแร
ทํานอง Baby PiG

เรียบเรียง Baby PiG

เขามาทําเธอเขามาทํา ใหเกิดพลังขางใน
เธอมีแรงบันดาลใจ ใหความรักฉันไปตอ

หมื่นขุนเขาก่ีพันเมด็ฝน ไมทําใหตองรัง้รอ
เปดเกมรุกเพ่ือคําวารัก ไมขอตัง้รบัตอไป
ดั่งมนตราทําใหเวลา มันหยุดทันทีท่ีเจอ
ก่ีอาวุธของเหลานักรบ ก็ไมมีฤทธ์ิเทาเธอ

ใจฉันรอนรนเพราะรัก มันเกิดข้ึนเพราะเธอ
มาโจมตีใหใจฉันเพอ อยางน้ีตองสูสุดใจ

สุดชอบฟา แมจะยาวไกล
แผนดินผืนนํ้ากวางใหญ ไมเทาความรัก

โปรดรูวาท้ังหัวใจ เมื่อมีคําวารักใหใครไมเลิกรา
ดวยแรงพลังความหวังจากน้ี

สุดลมหายใจท่ีม ีขอรักเธอสุดหัวใจ
บอกวารักจะบอกวารัก สุดตัวและสุดหัวใจ
บอกวารักจะบอกวารัก สุดตัวและสุดหัวใจ
บอกวารักจะบอกวารัก สุดตัวและสุดหัวใจ

สุดขอบฟา แมจะยาวไกล
แผนดินผืนนํ้ากวางใหญ ไมเทาความรัก

โปรดรูวาท้ังหัวใจ เมื่อมีคําวารักใหใครไมเลิกรา
ดวยแรงพลังความหวังจากน้ี

สุดลมหายใจท่ีม ีขอรักเธอสุดหัวใจ
บอกวารักจะบอกวารัก สุดตัวและสุดหัวใจ
บอกวารักจะบอกวารัก สุดตัวและสุดหัวใจ
บอกวารักจะบอกวารัก สุดตัวและสุดหัวใจ
บอกวารักจะบอกวารัก สุดตัวและสุดหัวใจ
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3.1.2 การนําเสนอดวยบทสนทนาของตัวละคร เปนการคัดบทพระราชนิพนธท่ีผูอานประทับใจมา
นําเสนอในละครโทรทัศนโดยใหตัวละครในเรื่องเปนผูพูด ปรากฏเฉพาะเหตุการณสําคัญ ดังน้ี

คําทํานายของยาสากุเรปนเม่ืออิเหนาเกิด

เพราะอานุภาพพระโอรส ใหปรากฏแกโลกท้ังหลาย
ซึ่งฟารองสน่ันล่ันแลบพราย บันดาลเปนสายอินทรธนู
จะกึกกองเกียรตยิศท้ังทศทิศ เรืองฤทธ์ิไมมีท่ีเคยีงคู
พระจะเท่ียวโรมรันพันตู ปราบหมูอรริาชทุกบุรี
อันเกิดพายุใหญไมลม ระตูจะบังคมบทศรี
ซึ่งฝนตกเจด็วันเจด็ราตรี บรรณาการจะมีเนืองมา
เมื่อพระชันษาสิบหาขวบ พระเคราะหรายประจวบกันหนักหนา
จะพลัดพรากจากเมืองถึงสามครา แตวาเห็นไมเปนไรนัก
พระจะไปไดนางในเมืองอ่ืน ชมช่ืนรื่นรสดวยยศศักดิ์
แลวจําเปนจะจากกันท้ังรัก พระจะไดทุกขนักเพราะนารี1

บทโกรธของทาวดาหาเม่ือตัดสินใจยกบุษบาใหชายอ่ืน

จะรีรองอไปไยเลา อันลูกเราเขาไมมีประสงค
พระเชษฐารักศักดิ์สุริยวงศ จึงทรงอาลัยไกลเกล่ียมา
ซึ่งจะคอยทาหลานตามสารศรี อีกรอยปก็ไมจากเมืองหมันหยา
แตจะเวียนงดงานการวิวาห จะซ้ํารายอายหนายิง่นัก
แมนใครมาขอก็จะให ไมอาลัยท่ีระคนปนศักดิ์
ถึงไพรประดาษชาติทรลักษณ จะแตงใหงามพักตรพงศพันธุ

ฯ 10 คํา ฯ เสมอ2

1 แหลงเดิม. หนา 11.
2 แหลงเดิม. หนา 179 – 180.
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ราชสารของทาวกุเรปนถึงอิเหนา

ในลักษณน้ันวาปจจามิตร มาตัง้ติดดาหากรุงใหญ
จงเรงรีบรี้พลสกลไกร ไปชวยชิงชัยใหทันที
ถึงไมเล้ียงบุษบาเห็นวาช่ัว แตเขารูอยูวาตัวน้ันเปนพ่ี
อันองคทาวดาหาธิบดี น้ันมิใชอาหรือวาไร
มาตรแมนเสียเมืองดาหา จะพลอยอายขายหนาหรือหาไม
ซึ่งเกิดศึกสาเหตเุภทภัย ก็เพราะใครทําความไวงามพักตร
ครั้งหน่ึงก็ใหเสียวาจา อายชาวดาหาอาณาจักร
ครั้งน้ีเรงคิดดูจงนัก จะซ้ําใหเสียศักดิ์ก็ตามที
แมนมิยกพลไกรไปชวย ถึงเรามวยก็อยามาดูผี
อยาดูท้ังเปลวอัคคี แตวันน้ีขาดกันจนบรรลัย1

การคัดบทพระราชนิพนธมานําเสนอดวยบทสนทนาของตัวละครมากท่ีสุด คือตอนบุษบาเส่ียงเทียน
เปนการเจรจาโตตอบกันระหวางมะเดหวีกับบุษบา บุษบากับอิเหนาซึ่งหลอกวาเปนองคปะตาระกาหลา อยางไรก็ดี
การคัดบทพระราชนิพนธมานําเสนอในตอนน้ีไมไดคัดมาท้ังหมด แตเลือกมาวางเรียงรอยเขาดวยกัน โดยมีภาพของ
ตัวละครสลับไปมา ทําใหผูชมเขาใจเรื่องราวดวยบทพระราชนิพนธท่ีไพเราะสละสลวย ดังน้ี

มะเดหวีดาหา เทียนทองท้ังสามเลมน้ี ขอจงเปนท่ีเส่ียงทาย
แมนเจาจะไดขางไหนแน ใหประจักษทักแทจงหนักหนา
แมนจะไดขางระตูจรกา ใหเทียนพ่ียาน้ันดับไป
แมนจะไดขางอิเหนากุเรปน ใหรศัมีเพลิงน้ันแจมใส

บุษบา ใหเทียนจรกาดับทันใด ขอใหเห็นประจักษบดัน้ี
อิเหนา อันนางบุษบานงเยาว จะไดแกอิเหนาเปนแมนมั่น

จรกาใชวงศเทวัญ แมนไดครองกันจะอันตราย

บุษบาไมเช่ือปะตาระกาหลาจึงลุกข้ึนยืนโตเถียง

1 แหลงเดิม. หนา 250 – 251.
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อิเหนา จินตะหราใชวงศเทวัญ
อิเหนากับบุษบาโฉมยง เปนวงศเทวัญกระยาหงัน
วาสนาเขาเคยคูกัน ท่ีจะมิรักน้ันอยาสงกา

บุษบา แตจรกาไมมีความผิด
อิเหนา แมนแผนดินส้ินชายท่ีพึงเชย อยามีคูเลยจะดีกวา

พ่ีพลอยรอนใจแทนทุกเวลา หรือวาสนานองจะตองกัน1

จบตอนน้ีดวยบทพระราชนิพนธคําพูดของอิเหนาวา “แมนเทวีมิเช่ือจรกา แตน้ีอยามาบูชาเรา”2

การคัดบทพระราชนิพนธตอน “บุษบาเส่ียงเทียน” มาไวในละครโทรทัศนจึงทําใหผูชมสัมผัสความไพเราะ
งดงาม โดยผูสรางไมไดคัดบทพระราชนิพนธมาท้ังหมด แตคัดเลือกและสลับเหตุการณกอน – หลังใหม ซึ่งไมได
ทําใหเสียเน้ือความ การนําราชสารของอิเหนามาสลับไวในตอนน้ีมีความกลมกลืนและเขาใจไดวาตองการส่ือ
ความรูสึกเสียดายบุษบา

3.2 การนําเสนอฉากสําคัญ
ฉากเปนองคประกอบสําคัญประการหน่ึงท่ีทําใหผูชมรูจักหรือจดจําเรื่องราวในละครเรื่องใดเรื่องหน่ึงได

ในบทพระราชนิพนธเร่ืองอิเหนา มีฉากสําคัญหลายฉากท่ีทําใหผูอานจดจําวรรณคดีเรื่องน้ีได ฉากเหลาน้ียังคง
ปรากฏในละครโทรทัศนเร่ืองสุดหัวใจเจาชายเทวดา ซึ่งมีท้ังการปรับเปล่ียนและดํารงอยูดังเดิม ผลการวิจัยพบวา
ฉากสําคัญท่ีปรากฏในละครโทรทัศนมี 6 ฉาก ไดแก ฉากพระจันทรเต็มดวง ฉากเมืองวงศเทวา ฉากบุษบาเลนธาร
ฉากบุษบาเส่ียงเทียน ฉากลมหอบและฉากเลนหนัง

3.2.1 ฉากพระจันทรเต็มดวง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยโปรดพระจันทรเต็มดวง ใน
บทพระราชนิพนธเรื่องอิเหนาจึงปรากฏภาพความงดงามของทองฟายามคํ่าคืนท่ีมีพระจันทรเต็มดวงทอแสงนวล
สวาง บทพระราชนิพนธเก่ียวกับพระจันทรในเรื่องอิเหนามีบทหน่ึงท่ีรูจักกันเปนอยางดี เพราะตอมากลายเปน
เพลงสรรเสริญพระจันทร หรือ สรรเสริญพระบารมีในสมัยหน่ึง เน้ือความกลาวถึงสังคามาระตาไปแตงถํ้าทอง ดังน้ี

จระเขหางยาว
๏ กิดาหยันหมอบกรานอยูงานพัด พระบรรทมโสมนัสอยูในท่ี

บุหลันเล่ือนลอนฟาไมราคี รัศมีสองสวางดังกลางวัน
พระน่ิงนึกตรึกไตรไปมา ท่ีจะแตงคูหาสตาหมัน
ปานน้ีพระองคทรงธรรม จะนับวันเคราคอยทุกเวลา

1 แหลงเดิม. หนา 346.
2 แหลงเดิม. หนา 353 – 354.



141

ครั้นลวงเขายามดึกสงดั สงบเงยีบเสียงสัตวทุกภาษา
วังเวงวิเวกวิญญาณ พระนิทราหลับไปในราตรี ฯ

ฯ 6 คํา ฯ ตระ1

ในบทชมโฉมบุษบาก็มักจะกลาวถึงความงามในแสงจันทรยามคํ่าคืน

เห็นระเดนบุษบาลาวัณย เผยมานพิศพรรณพฤกษา
งามพักตรผิวผองดังทองทา จับแสงจันทราในนภางค2

ความเปรียบในการชมโฉมตัวนางท้ังสอง ไดแก จินตะหรากับบุษบา ก็มักจะใชบทพระจันทรในการเปรียบ
ดังน้ี

พระแสรงทําทักษิณไปพลาง ชําเลืองเนตรดูนางจินตะหรา
แสงเพลิงสองจับกับพักตรา โสภาเพียงบุหลันลอยโพยม3

พัดชา
๏ สายสมรนอนเถิดพ่ีจะกลอม เจางามจรงิพริง้พรอมดงัเลขา

นวลละอองผองพักตรโสภา ดังจันทราทรงกลดหมดมลทิน4

1 แหลงเดิม. หนา 403.
2 แหลงเดิม. หนา 372.
3 แหลงเดิม. หนา 52.
4 แหลงเดิม. หนา 448.
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รูปท่ี 13 พระจันทรเต็มดวงท่ีเมืองหมันหยา

รูปท่ี 14 พระจันทรเต็มดวงหลายรูปแบบ

ความงดงามของพระจันทรเต็มดวงเปนส่ิงท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงเห็นความสําคัญ
ดังปรากฏในบทพระราชนิพนธอยางเดนชัด เม่ือนําเสนอในรูปแบบละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา
ผูสรางใชฉากพระจันทรเต็มดวงหลายครั้งเพื่อเนนความงดงามยามคํ่าคืน เชน จินตะหราคิดถึงอิเหนา อิเหนาไดจิน
ตะหรา อิเหนากลุมใจท่ีจะตองไปทําศึกกะหมังกุหนิง อิเหนาโลมจินตะหรา อิเหนารําลึกถึงราชสารจากทาวกุเรปน
วิหยาสะกําทําพิธีบูชาซาตาน อิเหนาพบบุษบา อิเหนายอมรับผิดท่ีไปหลงจินตะหรา เปนตน การใชฉากพระจันทร
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เต็มดวงในละครโทรทัศนเรื่องน้ีปรากฏแทบทุกครั้งยามคํ่าคืน เพื่อเนนภาพท่ีงดงามโดยไมมีนัยสําคัญในการส่ือ
ความหมาย อาจเปนเพราะวาละครโทรทัศนเนนการส่ือความหมายสําคัญดวยการชมจากภาพ ซึ่งตางจากการอาน

3.2.2 ฉากเมืองวงศเทวา เปนฉากสําคัญในบทพระราชนิพนธ ปรากฏตอนตนเรื่องเพื่อแนะนํากษัตริย
วงศเทวา 4 พระองค

ชา
๏ มาจะกลาวบทไป ถึงส่ีองคทรงธรรมนาถา

เปนหนอเน้ือเช้ือวงศเทวา บิตุเรศมารดาเดยีวกัน
รุงเรืองฤทธาศักดาเดช ไดดํารงนคเรศเขตขัณฑ
พระเชษฐาครองกรงุกุเรปน ถัดน้ันครองดาหาธานี
องคหน่ึงครองกาหลังบรุีรตัน องคหน่ึงครองสิงหัดสาหรี
เฉลิมโลกโลกาธาตรี ไมมีผูรอตอฤทธ์ิ
ระบือลือท่ัวทุกประเทศ ยอมเกรงเดชเดชาอาญาสิทธ์ิ
บํารุงราษฎรดับเข็ญอยูเปนนิจ โดยทางทศพิธราชธรรม ฯ

ฯ 8 คํา ฯ1

แลวจึงแนะนํามเหสีของกษัตริยเทวาวามี 5 ตําแหนง ไดแก ประไหมสุหรี มะเดหวี มะโต ลิกู และ
เหมาหลาหงี พรรณนาความงดงามของเมืองท้ังส่ีอยางละเอียด ประชาชนอยูอยางมีความสุข ความงดงามของ
อุทยานสระนํ้า และเขาวิลิศมาหราในกรุงดาหา จบดวยคํากลอนสรุปวา

ท้ังส่ีพระองควงศเทเวศร ดํารงนคเรศเกษมสันต
ไพรฟาขาแผนดินส้ินท้ังน้ัน เปนสุขทุกวันทุกเวลา ฯ2

ละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา เปดเรื่องดวยภาพความเดือดรอนของประชาชน องค
ปะตาระกาหลาซึ่งอยูบนสวรรคจึงขอใหโอรสท้ัง 4 ลงไปชวยเพราะวา “เวลาเสพสุขบนสวรรคหมดแลว ตองลงไป
ชวยมนุษย” กษัตริยวงศเทวาจึงลงมาชวยเหลือประชาชนดวยการใหนํ้า อาหาร และรักษาพยาบาลผูเจ็บปวยจาก
สงคราม ภาพเมืองวงศเทวาจึงเปนภาพเมืองท่ีต้ังอยูบนยอดเขาสูงเหมือนอยูบนสวรรค แตความเปนอยูของคนใน
เมืองเหมือนคนธรรมดาในปจจุบัน

1 แหลงเดิม. หนา 1
2 แหลงเดิม. หนา 6.
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รูปท่ี 15 เมืองดาหา

3.2.3 ฉากบุษบาเลนธาร ในบทพระราชนิพนธเปนตอนบุษบาลงสรงขณะไปใชบนยังเขาวิลิศมาหรา
อิเหนา สังคามาระตา และพี่เล้ียง ลอบมองบุษบาทุกคนตางตกตะลึงในความงดงามของบุษบา

๏ ดั้นดัดลัดเล้ียวไปตนธาร หวังมใิหเยาวมาลยสงสัย
เก็บพรรณมาลีลอยลงไป แลวแฝงไมมองดูเทวี ฯ

ฯ 2 คํา ฯ
ชา
๏ พักตรนองละอองนวลปล่ังเปลง ดังดวงจันทรวันเพ็งประไพศรี

อรชรออนแอนท้ังอินทรีย ดังกินรีลงสรงคงคาลัย
งามจริงพริ้งพรอมท้ังสารพางค ไมขัดขวางเสียทรงท่ีตรงไหน
พิศพลางประดิพัทธกําหนัดใน จะใครไปโอบอุมองคมา
ดูเดินดงัดําเนินเหมราช งามประหลาดเลิศลํ้าเลขา
พิศไหนใหเพลินจําเรญิตา พระราชาชมพลางทางถอนใจ
ท้ังสังคามาระตาก็พิศวง พระพ่ีเล้ียงงวยงงหลงใหล
มิไดวาขานประการใด ตั้งแตดูไปไมพริบตา

ฯ 8 คํา ฯ1

1 แหลงเดิม. หนา 335 – 336.
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ฉากน้ีเปนบทชมโฉมบุษบาอีกครั้งหน่ึง ความงามน้ันทําใหทุกคน “งวยงงหลงใหล” นับเปนบทชมโฉม
นางในวรรณคดีไทยท่ีมีลักษณะเฉพาะ เม่ือปรากฏในละครโทรทัศนไดมีการปรับเปล่ียนใหม โดยใหมีเพียงอิเหนา
ลอบชมบุษบาในยามคํ่าคืน ขณะท่ีบุษบาเลนนํ้าในสระวายนํ้า มีการจุดเทียนรอบสระ อิเหนาออกมาพบบุษบาและ
ยอมรับผิดชอบเรื่องจินตะหราวาเปนเพราะความใกลชิดและกําลังสับสนท่ีถูกบังคับใหแตงงาน ความสงสารและ
ความใกลชิดจึงทําใหเกิดเหตุการณท่ีเมืองหมันหยา อิเหนาย่ืนกริชของตนใหบุษบาแทงอิเหนาเพื่อไถโทษ แต
บุษบาไมเช่ืออิเหนาและผลักอิเหนาตกนํ้า ขณะอิเหนาลอบมองบุษบาน้ีมีเพลงท่ีคัดจากบทพระราชนิพนธแสดง
ความรูสึกของอิเหนาวาเสียดายบุษบาประกอบเพื่อแทนความรูสึกของอิเหนา

รูปท่ี 16 บุษบาเลนธาร

รูปท่ี 17 อิเหนาแอบดูบุษบาเลนธารจากระเบียง
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3.2.4 ฉากบุษบาเส่ียงเทียน ฉากน้ีเปนฉากสําคัญท้ังในบทพระราชนิพนธและละครโทรทัศนเรื่องสุด
หัวใจเจาชายเทวดา ซึ่งปรากฏ 2 ตอน ฉากน้ีมีการปรับเปล่ียนมาก วิหารเปล่ียนเปนโบสถ สังคามาระตาไป
เตรียมการโดยใชเครื่องดนตรีของคณะนักดนตรีท่ีหลงทางไปทําเทคนิคแสงสีเสียง มะเดหวี บุษบาและบาหยันเขา
ไปในโบสถเพื่อเส่ียงเทียน ฉากน้ีใชเทคนิคสรางภาพเทวดาลอยเดนในโบสถเพื่อโตตอบบุษบา และใหเทียนจรกาดับ
เพื่อทํานายวาบุษบาจะไดครองคูกับอิเหนา แตบุษบาไมเช่ือจึงยืนข้ึนโตเถียงเทวดา ฉากน้ีคัดบทพระราชนิพนธตอน
บุษบาเส่ียงเทียนมาเปนสนทนาโตตอบของบุษบากับอิเหนาในรางเทวดา เม่ือองคปะตาระกาหลาบันดาลใหไฟดับ
บุษบาจึงพบวาอิเหนาและพวกอยูในโบสถ ฉากน้ียังคงเหตุการณสําคัญคือ อิเหนาไดถูกเน้ือตองตัวบุษบา แตใน
ละครโทรทัศนไมมีการเปล่ียนเครื่องทรงของบุษบากับอิเหนา ชาวดาหาในฉากน้ีโกรธอิเหนามากแมกระท่ังสียะตรา

รูปท่ี 18 บุษบาเส่ียงเทียน

รูปท่ี 19 อิเหนาปลอมเปนองคปะตาระกาหลา
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รูปท่ี 20 บุษบาไมเช่ือองคปะตาระกาหลา (อเิหนาปลอม) จึงลุกข้ึนยืนโตเถียง

3.2.5 ฉากลมหอบ หลังจากอิเหนาไดบุษบาแลว ปะตาระกาหลาบันดาลใหลมหอบบุษบาพรากจาก
อิเหนา เม่ือเปนละครโทรทัศน ฉากน้ียังคงปรากฏโดยผูท่ีพรากบุษบาจากอิเหนายังคงเปนองคปะตาระกาหลา
ดังเดิม แตเปล่ียนแปลงรายละเอียดน่ันคือ องคปะตาระกาหลาแปลงเปนอิเหนาแลวชวนบุษบา บาหยันและกุสุมา
ไปเท่ียว องคปะตาระกาหลาขับเครื่องบินสวนตัวไปเมืองประมอตันสาปใหท้ังสามคนเปนผูชาย โดยใหอุณากรรณ
มีนองสาวช่ือมารตีซึ่งก็คือกุสุมาและมีคนรับใชหนุมช่ือจินดาซึ่งก็คือบาหยัน ปะตาระกาหลากําหนดไววา “เปนชีวิต
ท่ีไมมีอดีต มีแตปจจุบันและอนาคตเทาน้ัน” เม่ือท้ัง 3 คน ฟนข้ึนมาจึงไมมีใครจําชีวิตของตนเองได

รูปท่ี 21 องคปะตาระกาหลาสาปใหบุษบา  บาหยัน  และกุสุมาเปนผูชาย
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รูปท่ี 22 องคตะตาระกาหลาเปนผูขับเครื่องบิน

รูปท่ี 23 องคปะตาระกาหลาขับเครื่องบินสวนตัวไปเมืองประมอตัน
เมื่อบุษบา  บาหยัน  และกุสุมา ฟนข้ึนมาจึงไมมีใครจําชีวิตของตนเองได

3.2.6 ฉากเลนหนัง ในบทพระราชนิพนธเปนฉากประสันตาเลนหนัง ทําใหอิเหนารูวาบุษบาเปนแอหนัง
จึงพนคําสาป ในละครโทรทัศนมีการปรับเปล่ียนฉากน้ีเปน “ละครหนากาก” ซึ่งเปนการแสดงเหมือน “เลนหนัง”
โดยองคอสัญแดหวามอบการแสดงชุดน้ีแดคูบาวสาวคืออุณากรรณกับสะการะหน่ึงหรัด ฉากน้ีจึงเปนการเลาเรื่อง
อีกรูปแบบหน่ึงโดยยังคงมีบทพระราชนิพนธแตนําเสนอเปนเพลง
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รูปท่ี 24 ละครหนากาก องคอสัญแดหวามอบการแสดงชุดน้ีแดคูบาวสาวคืออุณากรรณกับสะการะหน่ึงหรัด

รูปท่ี 25 การเลาเรื่องโดยใชละครหนากาก

โอ
๏ โอวาปานน้ีพระพ่ีเจา จะโศกเศรารญัจวนหวนหา

ตั้งแตไปแกสงสัยมา ไมเห็นขนิษฐาในถํ้าทอง
พระจะแสนโศกสรอยละหอยไห รอนราชหฤทัยหมนหมอง
จะดั้นดนคนควาเท่ียวหานอง ทุกประเทศเถ่ือนทองพนาลี1

1 แหลงเดิม. หนา 514
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ผลจากการแสดงละครหนากากทําใหบุษบาทําอิเหนาไดแตเขาใจผิดวาอิเหนาชอบดะราหวัน อิเหนาเปน
เพียงผูเดียวท่ีไมรูวาอุณากรรณคือบุษบา

3.3 การสรางตัวละครสําคัญ
ละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดามีการสรางตัวละครสําคัญตามบทพระราชนิพนธ โดยยังคง

ลักษณะสําคัญและมีการปรับเปล่ียนใหมในงานวิจัยน้ีจะนําเสนอตัวละครสําคัญ 4 ตัว ไดแก องคปะตาระกาหลา
อิเหนา บุษบา และจินตะหรา

3.3.1 องคปะตาระกาหลา
อาจกลาวไดวาผูสรางละครโทรทัศนเรื่องน้ีสรางตัวละครตัวน้ีใหสัมพันธกับ “ผูชม” ดังจะวิเคราะหเปน

ลํา ดับไป บทบาทขององคปะตาระกาหลาเปนการ “ตีความ” ท้ั ง ในแง ของ ผู ส งสารและผู รั บสาร
องคปะตาระกาหลาปรากฏตัวเปน “เทวดา” ต้ังแตตนเรื่อง เปนผูกําหนดวากษัตริยวงศเทวาท้ังส่ีตองลงไปชวย
มนุษย เพราะ “เวลาเสพสุขบนสวรรคหมดแลว” การกําหนดใหองคปะตาระกาหลาแตงชุดสีขาวและมีอํานาจ
บันดาลทุกส่ิงไดจึงยังคงลักษณะสําคัญดังในบทพระราชนิพนธ

รูปท่ี 26 องคปะตาระกาหลาแตงชุดสีขาว มีอํานาจบันดาลทุกส่ิงได
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รูปท่ี 27 องคปะตาระกาหลาเปนผูกําหนดวากษัตริยวงศเทวาตองลงไปชวยมนุษย เพราะ “เวลาเสพสุขบนสวรรคหมดแลว”

องคปะตาระกาหลาเปนเทวดาท่ีกษัตริยวงศเทวาเคารพนับถือ เม่ือมีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึน กษัตริยวงศ
เทวาตองขออํานาจปะตาระกาหลาใหชวยเหลือ เชน เม่ืออิเหนาเกิด ทาวกุเรปนตองขอพรจากองคปะตาระกาหลา
ใหคุมครอง ซึ่งใชการมองไปบนฟาเพื่อใหองคปะตาระกาหลารับรู ในละครโทรทัศนกําหนดใหตัวละครมองเห็นองค
ปะตาระกาหลาดังเชนชาวกุเรปนเห็นปะตาระกาหลาลงมาจากสวรรคเพื่อมอบกริชจารึกช่ืออิเหนาใหอิเหนา
“หยังหยังหน่ึงหรัดอินดรา อุดากันสาหรีปาตี อิเหนาเองหยังตาหลา” ซึ่งคัดมาจากบทพระราชนิพนธ

ยานี
๏ มาจะกลาวบทไป ถึงองคอสัญแดหวา

ซึ่งเปนบรมอัยกา สถิตยังช้ันฟาสุราลัย
จึงนิมติกริชแกวสุรกานต นามกรพระหลานจารึกใส
ครั้นเสร็จเสด็จจากวิมานชัย เหาะมากรงุไกรกุเรปน ฯ

ฯ 4 คํา ฯ รัว1

ตัวละครทุกตัวเคารพองคปะตาระกาหลามาก ไมวาจะเปนทาวกุเรปน ทาวดาหา ประไหมสุหรีดาหา
เห็นไดจากการท่ีทาวกุเรปนขอใหปะตาระกาหลาชวยเรื่องท่ีอิเหนาไปหลงรักจินตะหราจนไมยอมแตงงานกับบุษบา
องคปะตาระกาหลาจึงเปนผูกําหนดชะตาชีวิตของตัวละคร ดังปรากฏในคําพูดของอิเหนาวา “ถาจะแตงงานตอง
ขออนุญาตทานปู” และตอนทายเรื่องทาวกุเรปนยํ้าวา “องคอสัญแดหวาเปนคนต้ังกฎการแตงงาน” มีเพียงอิเหนา
ท่ีกลาโตเถียงองคปะตาระกาหลา อยางไรก็ตาม การโตเถียงครั้งน้ีเปนเพียงความฝนของอิเหนา อิเหนาตอวาองค
ปะตาระกาหลาและขอความยุติธรรม

1 แหลงเดิม. หนา 16 .
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อิเหนา : ทําไมชีวิตของผมจงึตดัสินใจไมได เพราะกฎท่ีกําหนดไว
ปะตาระกาหลา : เรากําหนดแลววามันเปนส่ิงท่ีดีสําหรับเจา

เจาตองรับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึน ตอไปน้ีเราคงไมตองเจอกันอีก

คําพูดขององคปะตาระกาหลาท่ีวา “เรากําหนดแลว” จึงเปนการเนนความสําคัญขององคปะตาระกาหลา
ดังในบทพระราชนิพนธ การท่ีอิเหนาโตเถียงองคปะตาระกาหลาในความฝนจึงแสดงใหเห็นวาเปนจิตใตสํานึกของ
อิเหนาท่ีอาจไมกลาแสดงใหใครรู แมจะขัดแยงและคิดวาทําส่ิงถูกตองแลว แตอิเหนาก็ลังเลไมแนใจ ดังท่ีปรึกษา
ประสันตาวา “นายวาส่ิงท่ีช้ันทํามันถูกตองหรือเปลา” จึงอาจกลาวไดวาอิเหนายังคง “เกรง” และเช่ือม่ันศรัทธา
อํานาจขององคปะตาระกาหลา ดังเชนเม่ือเกิดเหตุการณท่ีแกปญหาไมไดอิเหนาจะขอให “ทานปู” ชวยแทบทุก
ครั้ง

องคปะตาระกาหลาจึงเปนผูกําหนดวา “วงคเทวัญตองคูกับวงคเทวัญ อิเหนาตองรับผิดชอบส่ิงท่ีเกิดข้ึน”
เม่ืออิเหนากอเหตุครั้งท่ีบุษบาไปเส่ียงเทียนยังเขาวิลิศมาหรา องคปะตาระกาหลาโกรธอิเหนามากท่ีลบหลูเกียรติ
วงศเทวา “เราดูเจาเลนสนุกมานานแลว คราวน้ีถึงตาเราบาง” จึงชวยใหชาวดาหาเห็นวาอิเหนาลวงเกินบุษบา
แมเม่ืออิเหนาไปแกสงสัยท่ีเมืองดาหา อิเหนายังคงกลาลบหลูองคปะตาระกาหลาดวยการสาบานกับทาวกุเรปนวา
หากลักพาบุษบาไปจริงก็จะขอใหอิเหนาทุกขใจแสนสาหัส ผลจากการทําผิดครั้งน้ี องคปะตาระกาหลาจึงกลาววา
“ถึงเจาไมขอ ขาก็จะจัดให” น่ันคือพรากบุษบาไปจากอิเหนา อิเหนาจึงตองทุกขใจแสนสาหัสเพราะตัวอิเหนาเอง

เหตุการณในละครโทรทัศนเรื่องน้ีจึงถูกกําหนดโดยองคปะตาระกาหลาต้ังแตตนเรื่อง ไดแก

1. กษัตริยวงศเทวาตองลงไปชวยมนุษย
2. กษัตริยวงศเทวาตองแตงงานกัน
3. พรากบุษบาใหพลัดพรากจากอิเหนา
4. กําหนดใหอุณากรรณเดินทางไปพบอิเหนา
5. กําหนดใหอิเหนาจําบุษบาไมได
6. ชวยอุณากรรณใหรบชนะ
7. ทําใหกษัตริยวงศเทวาจํากันได

บทบาทขององคปะตาระกาหลาจึงคงลักษณะเดิมดังในบทพระราชนิพนธ
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ลักษณะสําคัญองคย่ิงของตัวละครองคปะตาระกาหลาคือ การเปนผูแสดงแงคิดเพื่อเตือนสติหรือ “สอน”
ผูชมละครโทรทัศนในปจจุบัน ซึ่งหากวิเคราะหกลุมผูชมละครโทรทัศนเรื่องน้ีก็นาจะไดแกเยาวชน บทบาทน้ี
ปรากฏในคําพูดขององคปะตาระกาหลาต้ังแตตนเรื่องจนจบ ดังน้ี

ตอนท่ี 1 : เวลาเสพสุขบนสวรรคหมดแลวตองลงไปชวยมนุษย
แมจะเปนวงศเทวัญก็จะตองเรียนรูท่ีจะชนะเคราะหกรรมดวยตนเอง

ตอนท่ี 15 : เรากําหนดแลววามันเปนส่ิงท่ีดีสําหรับเจา เจาตองรับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ตอนท่ี 19 : วงศเทวัญตองคูกับวงศเทวัญ
ตอนท่ี 29 : ขาหวังวาเจาจะคนพบคําตอบไดเร็วๆน้ี หลานรัก
ตอนท่ี 36 : เปดโอกาสใหแกตัว

ถึงเจาไมขอ ขาก็จะจดัให
ตอนท่ี 37 : เปนชีวิตท่ีไมมีอดีต มแีตปจจุบันและอนาคตเทาน้ัน

หนทางขางหลังยงัอีกยาวไกล
ตอนท่ี 56 : อิเหนาตองการแตเอาชนะ ก็จะตองแพ
ตอนท่ี 58 : ความเจาเลหของเจาจะทําใหเจาอับอาย

เราสงอุณากรรณมาส่ังสอนอิเหนาเพ่ือใหรูจักความพายแพ ... มนุษยเกิดมาพรอมกับ
ความไมรู ... หลานทุกคนก็ไมไดดกีวาอิเหนา ...

ตอนท่ี 62 : หวังวาตอไปน้ี  พวกเจาคงไมหลงระเริงกับกิเลสตัณหา  ความสุขช่ัวครูช่ัวยาม จนถึงกับละเลย
ภาระหนาท่ีรับผิดชอบ  จนทําใหเทวดาอยางเราตองเดือดรอน

จากคําพูดขององคปะตาระกาหลาท้ังหมดจึงเปนการใหแงคิดแกผูชมและทําใหเขาใจตัวละครตัวอ่ืนมาก
ย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงอิเหนา หากองคปะตาระกาหลาเปนตัวแทนของอํานาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ผูชมก็จะพบวาอิเหนา
เปนผูท่ีทาทายอํานาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ บทสนทนาระหวางอิเหนากับองคปะตาระกาหลาจึงมีมากท่ีสุด อิเหนาตอง
เดือดรอนเพราะการกระทําเอาแตใจตนเองและเพราะ “ขัดขืน” อํานาจศักด์ิสิทธ์ิ ในมุมมองเชนน้ีชีวิตมนุษยทุกคน
ไดถูกลิขิตไวแลว การกระทําตางๆ ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของตนเชนเดียวกับอิเหนาท่ีแมจะพยายาม “ฝนชะตา
ชีวิต” เชนไร สุดทายก็ตองเปนไปตาม “อํานาจวงศเทวา”

แมวาการปรากฏขององคปะตาระกาหลาจะมีเพียงไมก่ีตอน หากทุกครั้งก็เปนการดําเนินเรื่อง ลักษณะ
เชนน้ีพบในบทพระราชนิพนธเชนกัน ดังจะเห็นไดวาองคปะตาระกาหลามีบทบาทเฉพาะเหตุการณสําคัญดังน้ี



154

ครั้งท่ี 1 องคปะตาระกาหลามอบกริชจารึกช่ืออิเหนา

ยานี
๏ มาจะกลาวบทไป ถึงองคอสัญแดหวา

ซึ่งเปนบรมอัยกา สถิตยังช้ันฟาสุราลัย
จึงนิมติกริชแกวสุรกานต นามกรพระหลานจารึกใส
ครั้นเสร็จเสด็จจากวิมานชัย เหาะมากรงุไกรกุเรปน ฯ

ฯ 4 คํา ฯ รัว1

ครั้งท่ี 2 องคปะตาระกาหลามอบกริชจารึกช่ือสียะตรา

องคอสัญแดหวาวราฤทธ์ิ เสกแสรงนฤมิตกริชให
วางลงขางองคพระดนัย จารึกนามน้ันใสในกริชมา
ช่ือระเดนสียะตราหน่ึงหรัด สืบวงศพงศกษัตริยอสัญหยา
พระชนกชนนีก็ปรีดา เสนหาดังดวงฤทัย2

ครั้งท่ี 3 องคปะตาระกาหลาลักรูปบุษบาจากชางเขียน

ยานี
๏ มาจะกลาวบทไป ถึงองคอัยกากระยาหงัน

อาสนออนเรารอนคอืไฟกัลป เทวัญเล็งทิพเนตรดู
แจงวาอิเหนาไปหลงรัก ท่ีต่ําศักดิ์ขืนเล้ียงเคียงคู
จะใหนองไดครองกับระตู ไมเกรงกูผูเปนอัยกา
จําจะกอเหตุเภทภัย ใหมันไดโทมนัสสหัสา
คิดแลวสําแดงเดชา เหาะระเห็จลงมาในเท่ียงคืน ฯ

ฯ 6 คํา ฯ กลม

ราย
๏ ครั้นถึงริมทางกลางดงดอน เห็นชางนอนหลับไหลยงัไมตื่น

จึงเขาไปขางหลังยัง้ยืน คอยเปล้ืองผืนผาโพกออกพลัน

1 แหลงเดิม. หนา 16.
2 แหลงเดิม. หนา 21.
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หยิบกระดาษวาดรูปทรงเครื่องไว แลวโพกใหเหมือนเกากระหมวดมัน่
ครั้นเสร็จเสด็จจากไพรวัน เหาะไปกระยาหงันช้ันฟา ฯ

ฯ 4 คํา ฯ เชิด1

ครั้งท่ี 4 องคปะตาระกาหลาแปลงเปนกวางทองลอวิหยาสะกําใหไดพบรูปวาดบุษบา

ยานี
๏ มาจะกลาวบทไป ถึงองคอสัญแดหวา

เห็นวิหยาสะกํายกพลมา ลอมไลมฤคาในอารญ
ช่ืนชมสมคะเนของเทเวศร จะทําใหเกิดเหตุเภทผล
จึงหยิบกระดาษวาดรูปนฤมล เหาะจากไพชยนตวิมานมา ฯ

ฯ 4 คํา ฯ กลม

ราย
๏ ครั้นถึงหนทางสามแพรง ท่ีตําแหนงตนไทรใบหนา

ก็ลงยืนยังพ้ืนพสุธา แทบริมมฤคาพนาลัย
จึงหยิบเอากระดาษวาดรูปนาง แอบวางไวใตตนไทรใหญ
แลวจําแลงแปลงกายทันใด ดวยฤทธิไกรเทวัญ ฯ

ฯ 4 คํา ฯ ตระ

๏ บัดเดีย๋วก็กลายเปนกวาง ทองงามลํายองรปูโฉมเฉิดฉัน
ออกจากชายปาอารัญ ผายผันเผนโผนโจนทะยาน ฯ

ฯ 2 คํา ฯ เชิด2

ครั้งท่ี 5 องคปะตาระกาหลาโกรธอิเหนาจึงบันดาลใหลมหอบพรากบุษบาจากอิเหนา

ยานี
๏ มาจะกลาวบทไป ถึงองคปะตาระกาหลา

ซึ่งเปนบรมราชอัยกา สถิตในช้ันฟาสุราลัย
แคนดวยอิเหนานัดดา อหังการกอเภทเหตุใหญ
กูแกลงสรรคบุษบาลงไป หวังจะใหเปนคูครองกัน

1 แหลงเดิม. หนา 193 – 194.
2 แหลงเดิม. หนา 208.
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ก็ไมเล้ียงตามวงศท่ีจงให ทําตามนํ้าใจหุนหัน
รักแตท่ีต่ําพงศพันธุ บากบั่นตัดรอนบหอนคิด
เดิมวาไมเล้ียงบษุบา แลวกลับมาภิรมยสมสนิท
กูมิใหสูสมชมชิด จะปลดปลิดบุษบาพาไป
ถึงจะพบพานกันวันหนา จะทรมาใหแทบเลือดตาไหล
คิดแลวออกจากพิมานชัย ลงไปยงัพ้ืนสุธาธาร ฯ

ฯ 10 คํา ฯ กลม1

องคปะตาระกาหลาใหบุษบาแปลงเปนอุณากรรณและสาปใหจําอิเหนาไมได

ชมตลาด
๏ วาแลวองคทาวเทเวศร จึงจําเริญพระเกศสายสมร

ประทานกริชอันเรืองฤทธิรอน จารึกนามกรในกริชน้ัน
อุณากรรณกะหมันวิยาหยา มิสาเหรนดุหวาเฉิดฉัน
แลวทรงเครื่องอยางชายพรายพรรณ เทวัญประสิทธ์ิประสาทพร ฯ

ฯ 4 คํา ฯ

ราย
๏ แมนเจาจะไปแหงใด ใหคนมใีจสโมสร

ปรากฏยศเกียรติทุกนคร จงขจรเล่ืองช่ือลือชา
จะประสงคส่ิงใดใหสําเร็จ สมเสร็จดั่งใจปรารถนา
บรรดาแวนแควนแดนชวา อยารูอัปราชัยใคร
ถึงจะพบอิเหนากุเรปน ใหแคลงกันฟนเฟอนสงสัย
ตอส่ีพ่ีนองรวมเวียงชัย จึงใหรูจักศักดิ์กัน
ใครใครนอกน้ันท้ังปวง อยาใหลวงแจงการหลานขวัญ
ครั้นประสิทธ์ิพรแลวเทวัญ คืนยังกระยาหงันช้ันฟา ฯ

ฯ 8 คํา ฯ เชิด2

ครั้งท่ี 6 องคปะตาระกาหลาใหพรอุณากรรณใหรบชนะทาวจะมาหรา

1 แหลงเดิม. หนา 471 – 472.
2 แหลงเดิม. หนา 473 – 474
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ยานี
๏ มาจะกลาวบทไป ถึงองคปะตาระกาหลา

สถิตยังกระยาหงันช้ันฟา ถวิลถึงนัดดายาใจ
แจงวาจะออกรบไพรี ประกวดกับปนหยีเปนการใหญ
เปนหญงิไมเคยชิงชัย คงประหว่ันพรั่นใจเปนพนคดิ
จํากูจะลงไปโลมเลา ใหบรรเทารันทดสลดจิต
คิดพลางผาดแผลงสําแดงฤทธ์ิ ออกจากท่ีสถิตแลวลงมา ฯ

ฯ 6 คํา ฯ กลม

ราย
๏ ครั้นถึงพารากาหลัง ก็เขาในนิเวศนวังดาหา

ยืนอยูตรงพักตรนัดดา แลวมีบัญชาตรัสไป
เจาอยาหวาดหว่ันพรั่นจิต จะพายแพปจจามิตรน้ันหาไม
อัยกาจะชวยอวยชัย บันดาลใหไพรีอัปรา
จงแข็งใจทําใหเหมือนชาย อยาใหอายปนหยีสุกาหรา
ประสาทพรสอนส่ังพระนัดดา แลวคืนยังช้ันฟาสุราลัย ฯ

ฯ 6 คํา ฯ เชิด1

ครั้งท่ี 7 องคปะตาระกาหลาแปลงเปนยูงมาลอยาหรัน

ยานี
๏ มาจะกลาวบทไป ถึงองคปะตาระกาหลา

ทิพยอาสนเคยออนแตกอนมา กระดางดงัศิลาประหลาดใจ
จึงเล็งดูรูแจงประจักษ วาสียะตราหลานรักพิสมัย
บัดน้ีอาวรณรอนฤทัย จะเท่ียวไปตามสามสุรยิวงศ
อยาเลยจะชวยนําจรลี ใหท้ังส่ีพานพบสบประสงค
คิดแลวสุราฤทธ์ินิมิตองค เปนบุหรงมยเุรศรอนมา ฯ

ฯ 6 คํา ฯ ตระ
ราย
๏ ครั้นถึงริมทางกลางดง ก็โผลงจับอยูท่ีเชิงผา

ทําทํานองทวงทีกิริยา เหมือนอยางมยรุาพนาลี ฯ
ฯ 2 คํา ฯ

1 แหลงเดิม. หนา 681 - 682.
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องคปะตาระกาหลาในบทพระราชนิพนธจึงปรากฏนอยครั้งกวาในละครโทรทัศนแมจะมีบทบาทสําคัญ
เชนกันคือ การเปนผูกําหนดชะตาชีวิตตัวละคร แตในละครโทรทัศนจะเพิ่มการใหคําแนะนําส่ังสอนมากกวา และ
สรางลักษณะนิสัยการมีอารมณขันนอกเหนือไปจากความนาเกรงขามซึ่งมีมาต้ังแตในบทพระราชนิพนธ

3.3.2 อิเหนา
ละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา นําเสนอตัวละครตัวน้ีใหมีลักษณะพิเศษเหมือนในบทพระราช

นิพ น ธ  ไ ด แ ก  ก า ร เ ป น ว ง ศ เ ท ว า  นิ มิ ต แ ร ก เ กิ ด  ค ว า ม ง ด ง า ม  แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ร บ
อิเหนาเปนเจาชายหนุมสืบเช้ือสายมาจากวงศเทวา ท่ีสําคัญคือเปนโอรสทาวกุเรปนครองเมืองใหญท่ีสุด

อิเหนาจึง เปนหลานชายคนโตขององคปะตาระกาหลา ซึ่ ง มีความสํา คัญย่ิง  ดังจะเห็นไดจากการ ท่ี
องคปะตาระกาหลาเหาะลงมามอบกริชจารึกช่ือใหอิเหนาซึ่งเปน “หลานปู” เพียงคนเดียวท่ีไดรับส่ิงพิเศษเชนน้ี

เกิดนิมิตแรกเกิดของอิเหนาเพื่อยืนยันวาอิเหนามีบุญบารมีมาก นิมิตท่ีเกิดข้ึนน้ีมีการทํานายวาอิเหนามี
บารมีมาก แตตอง “พลัดพรากจากเมืองถึงสามครา” การทํานายน้ีเปนส่ิงท่ีละครโทรทัศนตองการส่ือวา “แมวา
เปนวงศเทวัญก็จะตองเรียนรูท่ีจะชนะเคราะหกรรมดวยตนเอง” ดังเชนท่ีอิเหนาตองประสบ

ความงดงามของอิเหนายังคงปรากฏอยางเดนชัดในละครโทรทัศนเรื่องน้ี เริ่มจากการเปดตัวอิเหนาต้ังแต
เริ่มเรื่อง อิเหนาเปนนายแบบ “เจาชายสุดหลอ” ท่ีหญิงสาวในประเทศเห็นวา “Hot” ท่ีสุด “อยากควง” ท่ีสุด
อิเหนาเปนคนแรกท่ีไดถายแบบหนาปกนิตยสาร “Wow” ผูสรางตีความความหลอท่ีสุดของอิเหนาโดยใหผูหญิงใน
งาน “ลมลงกรี๊ด” แทรกดวยคําพูดของผูหญิงในงานวา “เจาชายเทวดา” และ“หลอจนกรี๊ดสลบ” นับวาเปนการ
ตีความความงดงามของอิเหนาวารูปงามเชนไร จึงทําใหผูพบเห็นลืมความโกรธและหลงใหลจนส้ินสติ

รูปท่ี 28 เปดตัว “อเิหนา”
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รูปท่ี 29 ฉากเปดตัวอิเหนา อิเหนาเปนนายแบบ “เจาชายสุดหลอ”

ความสามารถในการรบของอิเหนายังคงเปนลักษณะพิเศษของตัวละครตัวน้ี อิเหนาไดแสดง
ความสามารถหลายครั้ง ไดแก การตอสูกับนักเลงช่ือบุศสิหนา การตอสูกับกองทัพของนายพลบันดัง การรบชนะ
ทาวกะหมังกุหนิงซึ่งเปนชนเผาท่ีบูชาซาตาน การชวยเหลือบุษบาท่ีถูกลักพาตัวไป และการยกทัพไปชวยเหลือเมือง
หมันหยาจากกองทัพของนายพลบันดัง ท้ังหมดน้ีจึงแสดงถึงความเกงกลาสามารถของอิเหนา

ลักษณะนิสัยของอิเหนาท่ีปรากฏอยางเดนชัดในละครโทรทัศนเรื่องน้ียังคงเปนการใหความสําคัญกับความ
รักเหนือส่ิงอ่ืนใด อิเหนาหลงรักจินตะหราท่ีหมันหยา โดยแสดงออกชัดเจนเพื่อใหชาวหมันหยารูวาพอใจจินตะหรา
จนกระท่ังไดจินตะหราดังต้ังใจ แตตองรีบกลับกุเรปน เม่ือตองตัดสินใจเลือกวาจะทําอยางไรในรักครั้งน้ี อิเหนา
ถามกะหรัดตะปาตีวา “ถาตองเลือกระหวางหนาท่ีการงานกับความรักจะเลือกอยางไร” คําถามน้ีจึงเปนการคิด
ใครครวญวาจะทําอยางไรกับจินตะหราผูซึ่งอิเหนาใหสัญญาไววา “นองจะเปนเมียคนเดียวของพี่ จําไว”
การตัดสินใจเลือกจินตะหราจึงทําใหอิเหนาไมไดทําหนาท่ีวงศเทวาคือการตองแตงงานกับบุษบา ซึ่งอิเหนารูดีดังน้ัน
จึงละท้ิงความเปนเจาชายสูงศักด์ิ ยอมเปนเพียง “โจรนอกกฎหมาย” เม่ือพิสูจนความรักท่ีมีใหจินตะหรา
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รูปท่ี 30 อิเหนาปลอมเปนโจรนอกกฎหมาย

เม่ืออิเหนาหลงรักบุษบา อิเหนาทําทุกอยางเพื่อใหสมหวัง แตรักครั้งน้ีมีอุปสรรคมากเพราะอิเหนาเปนฝาย
ถอนหม้ันบุษบาจนเกิดศึกกะหมังกุหนิง อิเหนาจึงตองทําทุกวิถีทาง ผูสรางยังคงเนนความสําคัญตอนน้ีดังปรากฏ
หลายตอน ไดแก

ตอนท่ี 22 : อิเหนาพบบุษบา คิดถึงบุษบาเพียงคนเดียว
ตอนท่ี 23 : อิเหนานอนไมหลับท้ังคืน ไมกลับหมันหยาและคิดหาวิธีท่ีจะอยูท่ีดาหา แอบดูบุษบา

รวมมือกับสียะตรา ชาวดาหารับรูวาอิเหนาเสียดายบุษบา
ตอนท่ี 24 : อิเหนาสารภาพกับบุษบาวา “เรื่องท่ีผานมาเปนความโงของพ่ีเอง” อิเหนากลาวกับ

ประสันตาวา “เรื่องน้ีผานไปแลวไมรื้อฟนดีท่ีสุด หนาดานเจาไว หาทางใหบุษบาหายโกรธเร็วท่ีสุด”
ตอนท่ี 25 : อิเหนายอมรับผิดกับบุษบาวาท่ีรักจินตะหราเพราะกําลังสับสนท่ีถูกบังคับใหแตงงาน

เปนเพราะความสงสารและความใกลชิดเทาน้ัน แตบุษบาไมเช่ืออิเหนา อิเหนาจึงวางแผนจะไปพบ
บุษบายังเขาวิลิศมาหรา

ตอนท่ี 26 : อิเหนาสารภาพกับบุษบาวา “เสียส่ิงท่ีมีคาเพราะความโงของพ่ี”
อิเหนาลอยมงกุฎดอกไมมามอบใหบุษบา

ตอนท่ี 27 : อิเหนาพาบุษบาเก็บดอกไม วางแผนเขาไปขอโทษบุษบาแตไมสําเร็จ
ตอนท่ี 28 : อิเหนาวางแผนเขาไปในพิธีเส่ียงเทียน อิเหนามีโอกาสถูกเน้ือตองตัวบุษบา
ตอนท่ี 29 : อิเหนาเสียใจมากท่ีไมสมหวังจึงกินเหลาจนเมาไมไดสติ
ตอนท่ี 30 : อิเหนาปวยหนักตองเขาโรงพยาบาล ประสันตาเตือนสติใหรีบหายเพ่ือไปชิงตัวบุษบา

เพราะ “เจาชายเปนคนไมยอมแพอะไรงายๆ”
ตอนท่ี 31 : อิเหนาเตรียมการลักบุษบา สังคามาระตารวมมือเต็มท่ีเพราะรูวาอิเหนาเดิมพันดวยชีวิต
ตอนท่ี 32 : อิเหนาชวยบุษบาจากพวกกะหมังกุหนิง บุษบาถูกยาพิษวิธีแกคือตองไดเลือดสดๆ
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จากหัวใจของอิเหนา ซึ่งอิเหนายินดีทําเพ่ือบุษบา
ตอนท่ี 33 : อิเหนาแกลงปวยเพ่ือใหบุษบาดูแล
ตอนท่ี 34 : อิเหนาขอโทษบุษบา บุษบายอมเปนของอิเหนา

อิเหนาจึงเปนผูท่ีใหความสําคัญกับความรักเหนือส่ิงอ่ืนใด ไมยอมแพแมจะมีอุปสรรคมากมาย เม่ือรูวาผิด
ก็ยอมรับและคิดหาหนทางเพื่อใหสมหวัง การยอมรับวา “เปนความโงของพี่เอง” จึงเปนลักษณะนิสัยสําคัญท่ีทําให
ผูชม “เขาใจและเห็นใจ” อิเหนามากย่ิงข้ึน ในตอนทายเรื่องอิเหนายอมรับผิดท่ีองคปะตาระกาหลา
ไมชวยเหลือ เพราะวา “ทุกอยางท่ีเกิดข้ึนเพราะพวกเราทําตัวเอง มัวแตหาความสุขความสนุกใสตัวไมเหลียวแล
บานเมือง เปนตัวถวง ทานปูถึงไมชวยเรา”

ลักษณะนิสัยท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงซึ่งผูสรางละครโทรทัศนเรื่องน้ีนําเสนออยางเดนชัดคือ การชอบ
เอาชนะ เพราะอิเหนาม่ันใจวาตนเองเกงท่ีสุด อิเหนาจึงเปนผูท่ี “แพไมเปน” ความเช่ือม่ันน้ีแสดงผานการพยายาม
ฝนอํานาจขององคปะตาระกาหลา ผูชมจะเห็นไดวาอิเหนากับองคปะตาระกาหลาขัดแยงกันอยางเห็นไดชัด
ผูท่ีโตเถียงองคปะตาระกาหลามากท่ีสุดก็คืออิเหนา องคปะตาระกาหลาก็รูวาอิเหนาไมยอมแพใครเพราะอิเหนา
เช่ือม่ันในตนเอง ความสามารถในการรบจึงเปนส่ิงท่ีเห็นชัด เม่ืออิเหนาทาดวลกริชกับอุณากรรณโดยมีเดิมพันวา
หากอุณากรรณแพสะการะหน่ึงหรัดตองแตงงานกับสุหรานากงดังเดิม ท้ังน้ีเพราะอิเหนาม่ันใจวา “ถามีกริชอยูใน
มือช้ันไมเคยแพใคร” อาจจะกลาวไดวาม่ันใจส่ิงท่ีถูกตองเพราะการแพอุณากรรณก็เปนเพราะ “อํานาจวงศเทวา”
ไมใชฝมืออุณากรรณ เพราะองคปะตาระกาหลาต้ังใจ “ส่ังสอนอิเหนาเพื่อใหรูจักความพายแพ” ท้ังน้ีเพื่อใหอิเหนา
เรียนรูท่ีจะ “แพ” เพื่อเอาชนะ “ความไมรู” ของตัวอิเหนาเอง

3.3.3 บุษบา
การสรางตัวละคร “บุษบา” ในละครโทรทัศนเรื่องน้ีมีการตีความใหมีบุษบารักและเปนหวงอิเหนาใน

ตอนตนเรื่อง
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รูปท่ี 31 บุษบาใสหนากากแฟนซี

เปดตัวบุษบาต้ังแตตอนท่ี 1 เปนการปลอมตัวในงานแฟนซีหนากาก บุษบาเปน “ชายหนุมชุดขาว” มา
รอดูอิเหนาเชนเดียวกับผูหญิงคนอ่ืนๆ แตบุษบาไมไดช่ืนชมวาอิเหนารูปงาม บุษบาเพียงสนใจวาอิเหนาซึ่งเปน
คูหม้ันของตนน้ันมีลักษณะเชนไรจึงติดตามอิเหนา มีบทสนทนาของบุษบาคือ “อยากรูตัวตนท่ีแทจริง” และสรุปวา
อิเหนา “ไมไดเลวรายอะไรแตเจอกันครั้งแรกยังตัดสินไมได” อยางไรก็ตาม บุษบายอมรับวาอิเหนารูปงาม
เม่ืออิเหนาสรางสถานการณวาจอมโจรปนหยีจับตัวไปขณะท่ีจะแตงงานกับบุษบาท่ีเมืองดาหา บุษบาจึงแอบตาม
หาตัวอิเหนาท่ีเมืองหมันหยาจึงรูวาอิเหนามีความสุขอยูกับจินตะหราดวยความรัก ละครโทรทัศนตอนน้ีแสดงให
เห็นวาบุษบาเสียใจมาก และขอพรส่ิงศักด์ิสิทธ์ิวา “ประทานความเขมแข็งแกลูกดวย” บุษบาไปถือศีลและขอพรท่ี
เขาวิลิศมาหรา

ละครโทรทัศนเรื่องน้ียังคงเนนความเปนขัตติยะนารี การรักศักด์ิของวงศเทวาย่ิงส่ิงใด ลักษณะเชนน้ีมี
ความโดดเดนย่ิงกวาอิเหนา ดังจะเห็นไดจากเม่ือทาวดาหาโกรธอิเหนาและยกบุษบาใหผูชายคนแรกท่ีมาขอ บุษบา
ยอมรับการตัดสินใจน้ันเพราะวา “หญิงเปนลูกทานพอ เปนวงศเทวัญ เราจะไมยอมเสียสัจจะเด็ดขาด” แมตอมา
บุษบาจะเห็นวาจรกาอัปลักษณ ตํ่าศักด์ิ และมีลักษณะสติปญญาไมคอยดี แตบุษบากลับชอบจรกา เพราะวา
“ดูตลก ไมมีพิษมีภัย ถึงจะรูปช่ัวแตจิตใจอาจจะดีก็ได” ลักษณะเชนน้ีทําใหผูชมรูวาบุษบางดงามท้ังรางกายและ
จิตใจ แมจะถือยศศักด์ิย่ิงแตหากตองแตงงานกับคนตํ่าศักด์ิกวาเพราะหนาท่ี บุษบาก็ยินดี ดังน้ันเม่ือตํามะหงงให
ปูนตาลอบสังหารจรกาเม่ือไมใหบุษบาตองแตงงานกับจรกาเพื่อรักษาวงศเทวัญ บุษบาจึงโกรธมากเพราะบุษบา
เช่ือม่ันวา “การอยูเพื่อทําหนาท่ี เปนการรักษาดาหา” ดังน้ันบุษบาซึ่งเปนกษัตริยวงศเทวาจึงมีหนาท่ีตองแตงงาน
กับจรกา แมตอมาบุษบาจะพึงพอใจอิเหนามากเพียงใดก็ตาม
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เม่ือบุษบารักอิเหนาแตตองพลัดพรากจากกันเพราะองคปะตาระกาหลา บุษบาในรางอุณากรรณรูสึก
เกลียดอิเหนาและม่ันใจวาอิเหนาเปนคนเลว แตเม่ือตองใกลชิดกันมากข้ึน อุณากรรณก็เปล่ียนความรูสึกมาชอบ
อิเหนาท้ังๆ ท่ีไมรูวาอิเหนาเปนใคร อุณากรรณท้ังรักและเกลียดอิเหนาเพราะเขาใจผิดวาอิเหนาเจาชูมาก ท้ังน้ีเปน
ความรูสึกท้ังท่ียังจําไมไดวาอิเหนาเปนใคร เม่ือพนคําสาป บุษบายังคงเขาใจผิดวาอิเหนาเจาชูจึงหนีอิเหนากลับ
เมืองดาหา แตไดรูความจริงภายหลังวาตนเขาใจผิดเพราะอิเหนารักบุษบาเพียงคนเดียว บุษบาจึงปลอมตัวตามหา
อิเหนา ไดชวยเหลือจินตะหราท้ังท่ีจําไดวาคือผูหญิงคนแรกของอิเหนา บุษบาไมโกรธจินตะหราแตยอมรับไดวา
“เราตางก็รักทานพี่อิเหนา ควรทําใหคนท่ีเรารักมีความสุข เรา 3 คนคงเคยทําเวรทํากรรมรวมกันมา ไมมีใครท่ีจะ
ไมรักเจาชายอิเหนา”

3.3.4 จินตะหรา
การนําเสนอบทละครเร่ืองอิเหนาในรูปแบบละครโทรทัศนครั้งน้ีสรางใหจินตะหราเปนรองบุษบาอยาง

เดนชัด ท้ังเรื่องความงดงามและลักษณะนิสัย อยางไรก็ดี จินตะหราเปนตัวละครท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยาง
เห็นไดชัด

ประไหมสุหรีหมันหยาเปนนองสาวของประไหมสุหรีกุเรปนและประไหมสุหรีดาหา แตอิจฉาริษยาพี่สาวท้ัง
สองคน ดังน้ันเม่ือรูวาอิเหนาจะมาหมันหยาจึงหาวิธีใหอิเหนาสนใจจินตะหรา แตจินตะหรากลับไมทําตามคําส่ัง
เริ่มแรกจินตะหราเปนหญิงสาวท่ีออนแอกลัวแม แตกลาขัดใจแมเพราะไมออกไปพบอิเหนา อิเหนาบังเอิญไดพบ
จินตะหราและสนใจจินตะหรา แตจินตะหราเปนฝายหลบหลีกอิเหนา จินตะหราสงวนทาทีแมอิเหนาจะชวยชีวิต
จากการตกนํ้า เพราะจินตะหรารูดีวา “เปนเพียงธิดาวงศระตู ไมบังอาจเทียบช้ันวงศเทวัญ” จึงไมอยากพบอิเหนา
เม่ืออิเหนาสารภาพรักและไดใกลชิดจินตะหรามากข้ึน ความรูสึกของจินตะหราจึงเปล่ียนไปและกลายเปนความรัก
การท่ีอิเหนาไดจินตะหราเปนภรรยาเพราะอุบายของประไหมสุหรีหมันหยา อิเหนาอยูท่ีหมันหยาอยางมีความสุข
จนกระท่ังตองกลับกุเรปน จินตะหราปวยตรอมใจเพราะคิดถึงอิเหนา ซึ่งเปนความทุกขเพราะรักครั้งแรกของจินตะ
หรา ซึ่งเปนผลจากความซื่อไรเดียงสา จนคิดจะฆาตัวตาย ประไหมสุหรีหมันหยาตบตีทํารายจินตะหราใหตอสูเพื่อ
ความรัก จึงเปนเหตุผลท่ีทําใหจินตะหราท่ีเคยไรเดียงสาเปล่ียนมาเปนผูหญิงท่ียึดถือความรักและจะตอสูเพื่อความ
รัก ดังน้ันเม่ือจอมโจรปนหยีตองการตัวจินตะหรา จินตะหราจึงยอมฆาตัวตาย ทําใหอิเหนาช่ืนชมวาจินตะหรา
ใจเด็ด “หัวใจดวงน้ีเปนของนองคนเดียว”
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รูป 32 จินตะหรา

ลักษณะนิสัยของจินตะหราเปล่ียนไปเม่ือมีสถานการณสําคัญคือศึกกะหมังกุหนิง จินตะหราทําทุกวิธีเพื่อ
ไมใหอิเหนาไปดาหา ความทุกขเพราะรักอิเหนาทําใหจินตะหราแกลงปวยเพื่อเหน่ียวรั้งอิเหนาใหอยูกับตน
แตอิเหนาก็จากไปเม่ือรูความจริง อิเหนากลับมาหมันหยาอีกครั้งเพื่อชวยตอสูกับนายพลบันดัง ประไหมสุหรี
หมันหยายอมรับผิด ประไหมสุหรีกุเรปนจึงสูขอจินตะหราใหอิเหนา แตอิเหนาปฏิเสธเพราะจะตามหาบุษบาให
พบกอน จินตะหราแสดงความไมพอใจใหทุกคนไดรู ทะเลาะกับอิเหนา ดาทอ ทุบตี และตบหนาอิเหนาเม่ือรูวา
บุษบาเปนภรรยาอีกคนหน่ึงของอิเหนา แมวาประไหมสุหรีหมันหยาจะอบรมส่ังสอนแตจินตะหราไมยอมยกโทษให
อิเหนาเพราะวา “ลูกมากอนจะไมยอมเปนเมียนอย ไมยอมยกโทษใหเจาชายอิเหนาเด็ดขาด” ความด้ือดึงและ
ตองการใหอิเหนารักตนเพียงคนเดียวเปนส่ิงท่ีจินตะหรายึดม่ันเรื่อยมา จึงตัดสินใจออกบวชเพราะรูวาอิเหนารัก
บุษบาแลว เม่ือไดพบอิเหนาอีกครั้ง จินตะหราคิดฆาตัวตายเพื่อใหอิเหนาเลือกระหวางตนกับบุษบา แตอิเหนา
ไมเลือกจินตะหราจึงกระโดนํ้าฆาตัวตาย แตไมตายเพราะบุษบาชวยเหลือ

จินตะหราโกรธบุษบามากตัดพอตอวาตัวเอง “เปนเพราะช้ันเองท่ีปลอยตัวปลอยใจไปรักคนท่ีมีเจาของ
แลวสมนํ้าหนาตัวเองนัก” และดาวาบุษบา “ชวยทําไม เปนมารหัวใจ” ลักษณะเชนน้ีจึงทําใหจินตะหราเปนรอง
บุษบา โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องจิตใจ ซึ่งยึดถือความรูสึกของตนเองจนไมใสใจความรูสึกของผูอ่ืน

3.4 การเสนอภาพสังคมปจจุบัน
การแปรรูปบทละครโทรทัศนเร่ืองอิเหนาในครั้งน้ี มีการนําเสนอภาพสังคมปจจุบัน 3 ประการ ไดแก

อิทธิพลของส่ือ ความนิยมของวัยรุน การนําเสนอภาพ “คนชายขอบ”
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3.4.1 อิทธิพลของส่ือ
ส่ือมีอิทธิพลมากในสังคมปจจุบันดังปรากฏในละครโทรทัศนเรื่องน้ีวาบางครั้งส่ืออาจทําใหชีวิตมนุษย

เปล่ียนแปลงได
เริ่มเรื่องจากงานแฟช่ันโชวมีการถายทอดผานสถานีโทรทัศนเพื่อเปดตัว “เจาชายอิเหนาเองหยังดาหลา”

นายแบบปกนิตยสาร wow ฉากน้ีมีเพื่อแสดงใหเห็นวาหญิงสาวจํานวนมากคล่ังไคลอิเหนาและรูจักอิเหนาจากส่ือ
ตางๆ ผลจากการท่ีหลายคนรูจักน้ีทําใหอิเหนารูสึกวาไมมีความเปนสวนตัวเพราะคนสวนใหญในสังคมสนใจ
แมกระท่ังบุษบาก็อยากรูจักอิเหนา

รูป 33 ส่ือกําลังนําเสนอฉากแฟช่ันโชว

รูปท่ี 34 การนําเสนองานแฟช่ันโชวผานมุมมองกลองจากส่ือ
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ผูท่ีไดรับผลกระทบจากส่ือมากท่ีสุดคือบุษบา แมบุษบาจะหลีกเล่ียงการออกส่ือแตเพราะเปนเจาหญิงท่ี
“hot” ท่ีสุดจึงตองใหสัมภาษณส่ือ บาหยันเปนผูพูดวา “เจาหญิงไมโปรดการถายพระรูปและการสัมภาษณ”
บุษบาเองก็แสดงทาทีอยางเดนชัด ซึ่งเนนใหเห็นวาบุษบาเปนเจาหญิงท่ีฉลาดและทันสมัย เม่ือทาวดาหาโกรธ
อิเหนาท่ีถอนหม้ันบุษบาไปอยูกับจินตะหราท่ีหมันหยาน้ัน หากทาวดาหาไมตองออกส่ือโทรทัศนก็อาจไมโกรธจน
ขาดสติ

รูปท่ี 35 นักขาวสัมภาษณทาวดาหา

รูปท่ี 36 ทาวดาหาใหสัมภาษณ
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รูปท่ี 37 คําใหการของทาวดาหาผานมุมมองกลอง
ฉากน้ีแสดงถึงหนาท่ีของนักขาวท่ีตองพยายาม “หาขาว” จึงถามส่ิงท่ีไมสมควรถามหรือทําในส่ิงท่ีไม

สมควรทํา ดังท่ีพยายามใหรายบุษบาวาเบี่ยงเบนทางเพศไมชอบผูชาย ทําใหทาวหาดาแถลงขาววายังมีการอภิเษก
แตเปล่ียนตัวเจาบาวจากอิเหนาเปนใครก็ไดท่ีมาขอบุษบาเปนคนแรก ท่ีทําเชนน้ีเพราะวา “พอพูดเพื่อแกหนา
ใหลูก การถูกถอนหม้ันเปนเรื่องนาอาย” การสัมภาษณครั้งน้ีเผยแพรอยางรวดเร็ว ทาวกุเรปนโกรธเพราะ
“ขายหนา” ชาวดาหาเสียใจแตแกไขอะไรไมได ทาวกุเรปนกับประไหมสุหรีดาหาขอพรจากองคปะตาระกาหลา
ใหชวย สวนประไหมสุหรีหมันหยาดีใจเพราะตนเปนฝายชนะ ผูท่ีไดรับประโยชนจากส่ืออีกผูหน่ึงคือจรกา
นองชายของหัวหนาหมูบานชาวประมง จรกาเห็นบุษบาในโทรทัศนแลวชอบมากจึงขอใหพี่ชายคือลาสําไปขอ
บุษบา ทาวดาหาจึงยกบุษบาใหจรกาเพราะลาสําพูดวา “ขาเปนคนรักษาสัจจะ...หรือทานคิดจะกลับคํา เปน
กษัตริยแหงวงศเทวัญจะคืนคําหรือ”

รูปท่ี 38 จรกาเห็นบุษบาในโทรทัศน
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วิหยาสะกําเปนอีกผูหน่ึงท่ีเห็นบุษบาในโทรทัศนแลวตองการบุษบาจึงทําใหเกิดศึกกะหมังกุหนิง
การนําเสนอภาพอิทธิพลของส่ือในละครโทรทัศนเรื่องน้ีจึงแสดงใหเห็นวา ส่ือมีบทบาทสําคัญในสังคมปจจุบัน

3.4.2 ความนิยมของวัยรุน
เน่ืองจากละครโทรทัศนเรื่องน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อตองการใหเยาวชนไทยรูจักบทละครเร่ืองอิเหนามากข้ึน

จึงมีเหตุการณหลายอยางท่ีวัยรุนปจจุบันนิยม ไดแก การเตนบีบอย (B-boy)และการเลนเพนทบอล (Paintball)
3.4.2.1 การเตนบีบอย (B-boy) เปนการเตนชนิดหน่ึงของฮิปฮอป (Hip-Hop) เปนการเตนท่ี

ไมใชการลอกเลียนแบบแตดัดแปลงเพื่อไมใหเหมือนใครและไมใหมีใครเหมือนตัวเอง เดิมเปนการเตนเพื่อตัดสิน
ปญหาระหวางกลุม ทาท่ีเตนอาจใชลอเลียนหรือทาทายคูตอสูหรือฝายตรงขาม ซึ่งจะชนะไดตองมีทาทียากกวา
สรางสรรคกวาและรวดเร็วกวา แมจะเริ่มเตนบีบอยท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1970 แตปจจุบันการเตน
บีบอยยังคงไดรับความนิยมท่ัวโลก เพราะเปนการสรางสรรคการเตนท่ีสนุกสนาน

คําวา B – Boying มีรากศัพทมาจากภาษาของชนชาติแอฟริกัน หมายถึงกระโดดและโลดเตน1

การเตนบีบอยท่ีปรากฏในละครโทรทัศน เรื่อง สุดหัวใจเจาชายเทวดา เปนการเปดตัว
สังคามาระตา แสดงโดยดาราวัยรุนช่ือธรรศภาคย ชี หรือ บี้ เคพีเอ็น ซึ่งเปนนักรองลูกครึ่งไทย – ไตหวัน ไดรับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดรองเพลงรางวัล KPTV Award ครั้งท่ี 20 นักรองคนน้ีเสียงดีและโดดเดน
จากการเตน ดังน้ันการเตนบีบอยในฉากน้ีจึงเปนการแสดงความสามารถของ บี้ เคพีเอ็น โดยใหกลุมของบุศสิหนา
กลุมแกลงมาหยารัศมี ซึ่งเปนพี่สาวของสังคามาระตา บุศสิหนาจับมาหยารัศมีไปเพื่อขมขูใหยอมเปนผูหญิงของ
บุศสิหนา สังคามาระ-ตาจึงทาเตนบีบอยกับบุศสิหนาเพื่อใหเลิกยุงกับมาหยารัศมี ฉากน้ีเปนการแสดงลีลาการเตน
บีบอยเพื่อตัดสินปญหา ซึ่งมีลักษณะตรงกับความมุงหมายเดิมท่ีเปนการเตนเพื่อตัดสินปญหาระหวางกลุม การมี
ฉากน้ีจึงอาจทําใหกลุมผูชมวัยรุนสนใจและติดตามเรื่องราวตอไปน้ี

1 สืบคนจาก http://www.b-boyblacklist.blogspot.com/2011/07/blog-post_05.html. สืบคนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556.
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รูปท่ี 39 ฉากเปดตัวสังคามาระตา

รูปท่ี 40 การเตนบีบอย

3.4.2.2 การเลนเพนทบอล (Paintball)
เพนทบอล คือ ลูกบอลระบายสีขนาดเล็ก ยิงออกไปกระทบของแข็งแลวเจลาตินท่ีครอบหมึกไว

จะแตกออกทําใหสีท่ีบรรจุขางในกระเด็นออกไปติดยังท่ีหมาย การละเลนน้ีเริ่มท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เดิมใชใน
งานเกษตรกรรมและปาไมเพื่อยิงไปยังท่ีหมาย ไดแก ตนไม สัตวปาหรือสัตวเล้ียง ทําใหไมมีอันตราย ตอมามีการ
ประยุกตใหเปนกีฬายิงลูกบอลสีเพื่อแยงธงของแตละฝาย แบงผูเลนเปน 2 ฝาย แตละฝายใชปนเพนทบอลยิง
ปองกันไมใหอีกฝายหน่ึงเขามาถึงธงได ผูชนะคือผูท่ีรักษาธงไวได กีฬาน้ีตองมีอุปกรณรักษาความปลอดภัยคือ
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หมวกเพื่อปองกันไมใหลูกบอลสีโดนตา หู จมูก และปาก อยางไรก็ดี ลูกบอลขนาดเล็กเหลาน้ีไมมีอันตรายหาก
บังเอิญกินเขาไปเพราะผลิตจากสารท่ีไมมีพิษ ละลายนํ้าไดจึงลางออกเม่ือเปรอะผิวหนังหรือเส้ือผาประโยชนของ
การเลนเพนทบอลคือ การฝกสมาธิ ไดรูจักวางแผนการเลน ฝกความสามัคคี และไดออกกําลังกาย1

การเลนเพนทบอลในละครโทรทัศนเรื่องน้ีมีผลทําใหสุหรานากงกับสะการะหน่ึงหรัดมีโอกาสใกลชิดกัน
อิเหนา สุหรานากง สังคามาระตา และประสันตาเปนฝายหน่ึง อีกฝายหน่ึงคือบุษบา สะการะหน่ึงหรัด กุสุมา และ
บาหยัน ตางฝายตางเปนคูกัน ดังน้ี

อิเหนาคูกับอุณากรรณ
สุหรานากงคูกับสะการะหน่ึงหรัด
สังคามาระตาคูกับกุสุมา
ประสันตาคูกับบาหยัน

ผูเลนท้ัง 4 คูน้ีมีโอกาสใกลชิดกันย่ิงข้ึนเพราะขณะน้ีตางจํากันไมได โดยเฉพาะอยางย่ิงคูของสุหรานากง
กับสะการะหน่ึงหรัดซึ่งตางไมชอบกัน การเลนเพนทบอลครั้งน้ีทําใหสุหรานากงไดจูบสะการะหน่ึงหรัด ซึ่งตอมาท้ัง
คูก็ไดแตงงานกันตามกฎของวงศเทวัญ

รูปท่ี 41 การเลนเพนทบอลท่ีแบงเปน 2 ฝายในละครโทรทัศนสุดหัวใจเจาชายเทวดา

1 สืบคนจาก http://www.electron.rmutphysics.com/science-news.. สืบคนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556.
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รูปท่ี 42 การเลนเพนทบอลท่ีใชการยิงลูกบอลสีใสฝายตรงขาม

นอกจากน้ียังพบวามีการใชรถเอทีวี ATV ( All – TerrainVehicle )ซึ่งเปนรถท่ีมีเครื่องมอเตอรไซด
ขนาดเล็ก เปนสามลอท่ีใชในทางวิบากท่ีน่ังตองครอมเม่ือขับข่ี โดยใชมือท้ังสองขางบังคับแฮนด รถเอทีวีเปนรถท่ี
วัยรุนนิยมมาก ใชเม่ือตองทองเท่ียวผจญภัยในทางทุรกันดาร ในเรื่องเปนการเปดตัววิหยาสะกํากับกลุมเพื่อนๆ
ท่ีมาทวงหน้ีหมูบานของลาสํา ปะตาระกาหลาบันดาลใหวิหยาสะกําไดรูปบุษบาขณะขับรถเอทีวีมาท่ีหมูบาน
ชาวประมงน้ี

รูปท่ี 43 การใชรถเอทีวี ATV ( All – TerrainVehicle )
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ส่ิงท่ีสําคัญสําหรับวัยรุนปจจุบันคือการใชโทรทัศนมือถือ ดังท่ีสะการะหน่ึงหรัดใชมือถือถายรูปตัวเองหอม
แกมอุณากรรณ แลวสงไปใหสุหรานากงดู เพื่อแสดงวาตนมีคนรักแลว ภาพในมือถือน้ีทําใหอิเหนารูสึกวา
อุณากรรณเหมือนบุษบามาก นอกจากโทรศัพทมือถือแลวยังมีการใชเว็บแคม (webcam) ซึ่งเปนกลองท่ีสง
สัญญาณภาพผานทางคอมพิวเตอร ดังท่ีบุษบาสงภาพตัวเองใหจรกา เปนตน

รูปท่ี 44 บุษบาสงสัญญาณภาพผานทางคอมพิวเตอร

3.4.3 การนําเสนอภาพ “คนชายขอบ”
คนชายขอบ (man, marginal) หมายถึง “บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกเต็มบทบาท  ในกลุมสังคมใดสังคม

หน่ึง  เปนผูท่ีเขากับกลุมสังคมน้ันไดไมสนิท (ดู marginal ประกอบ)” หากพิจารณาความหมายของคําวา
“ชายขอบ” ประกอบดวย  อธิบายไดดังน้ี “marginal ชายขอบ  ซึ่งอยูในตอนปลาย  หรือขอบเขตหรือบริเวณท่ี
รับรูกันอยู  เชน  เขตดินแดนทองท่ี  หรือเขตวัฒนธรรม  คําน้ีมีความหมายแฝงอยูวาผูคนหรือส่ิงท่ีอยูในบริเวณ
ชายขอบน้ันมีการแยกตัวจากสวนใหญ  ไมปรับตัวใหเขากับสวนใหญ  หรือมีลักษณะท่ีผิดแผกไปจากปรกติของ
สวนใหญ”1 หากพิจารณาตามความหมายน้ี  คนชายขอบ หรือคนกลุมนอยในละครโทรทัศนเรื่องน้ีคือ จรกากับ
ลาสําจากหมูบานชาวประมงของลาสํา และวิหยาสะกํากับทาวกะหมังกุหนิงจากเมืองชายแดนท่ีทําเหมืองดีบุก

หมูบานประมงของลาสํา เปนหมูบานบริเวณริมทะเล หัวหนาหมูบานคือลาสํา นองชายคือจรกา และ
คนรับใช 1 คน ผูคนในหมูบานผิวคลํ้า ผมหยิกฟู รูปรางลํ่าสันบึกบึน เปนคนพูดตรง รักษาสัจจะ เม่ือตองเขาเมือง
ดาหาจึงมีลักษณะตางจากชาวดาหา ท่ีเห็นเดนชัดคือในงานเล้ียงขอบคุณอิเหนาท่ีมาชวยศึกกะหมังกุหนิง

1 ราบบัณฑิตยสถาน. (2524). พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย. หนา 214 – 215.
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รูปท่ี 45 การนําเสนอตัวละครชายขอบ “จรกา”

รูปท่ี 46 การนําเสนอตัวละครชายขอบ “ลาสํา”

ลักษณะของชาวประมงในหมูบานน้ีตางจากเมืองชายแดนของกะหมังกุหนิงมาก เมืองน้ีสืบเช้ือสายจาก
เผาพื้นเมือง บูชาซาตานและ “แมหมอ” มีการใชเวทมนตรเพื่อสะกดบุษบา ทาวกะหมังกุหนิงคานํ้ามันเถ่ือน เปน
ศัตรูกับลาสํา ดังน้ันลาสํากับกะหมังกุหนิงจึงเปนฝายท่ีอยูตรงขามกัน แมจะเปนคนชายขอบเหมือนกันแตลาสําเปน
คนนาจะดีกวา

ภาพของคนชายขอบท้ัง 2 กลุมน้ี เปนผูท่ีมีความแตกตางจากกษัตริยวงศเทวาอยางเดนชัด  เห็นไดจาก
บุคลิกลักษณะภายนอก  ไมวาจะเปนเครื่องแตงกาย  ผิวพรรณ  และกิริยาทาที  ลักษณะเชนน้ีจึงเปนการกําหนด
วา “ผิดแผกไปจากปกติของกษัตริยวงศเทวา” ดังน้ันจึงไมคูควรกับกษัตริยวงศเทวา  ท้ังน้ีหากพิจารณาลักษณะ
ภายในคือจิตใจแลว  วิหยาสะกํากับทาวกะหมังกุหนิงเปนกลุมคนไมดี  ดังจะเห็นไดจากการบูชาซาตานและ
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“แมหมอ” ซึ่งเปนภาพแทนของคนไมดีเพราะใชไสยศาสตรทํารายบุษบา  ผลท่ีไดรับคือ  ท้ังวิหยาสะกํากับทาว
กะหมังกุหนิงตองพายแพอิเหนาและเสียชีวิตในท่ีสุด

รูปท่ี 47 วิหยาสะกําขอความชวยเหลือจาก “แมหมอ”

รูปท่ี 48 การนําเสนอภาพตัวละครชายขอบ “แมหมอ”
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จรกาเปนคนชายขอบท่ีมีลักษณะสติปญญาไมคอยดีแตจิตใจดี  ท้ังจรกาและลาสําไมไดเปนฝายราย
เหมือนวิหยาสะกํากับทาวกะหมังกุหนิง  แตความผิดคือไมประมาณตน  ดังปรากฏในคําพูดของทาวดากับประไหม
สุหรีดาหาวา

ประไหมสุหรีดาหา : ช้ันสงสารลูกเหลือเกิน  ถาตาสีตาสามาขอจะทําอยางไร
ทาวดาหา : ดาหาเปนเมืองใหญ  ผูจะมาขอตองประมาณตนดีแลว  ไมใชพวกบาใบแนนอน

ผลของการไมประมาณตน  ทําใหกษัตริยวงศเทวาทุกขใจและเดือดรอน  บุษบาจึงไมตองครองคูกับจรกา
เพราะจรกาไปชอบหญิงรับใชดาหาคนหน่ึง



บทที่ 4
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

จากการศึกษาบทละครเรื่องอิเหนาท้ัง 4 สํานวน ไดแก บทละครในเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว บทละครดึกดําบรรพเรื่องอิเหนา พระนิพนธสมเด็จเจาฟา กรมพระยา
นริศรานุวัตติวงศ และบทละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา ผลงานของลลิตา ฉันทศาสตรโกศล
กับธนินทร อุชุภาพ ผูวิจัยพบวาบทละครเรื่องอิเหนา 3 สํานวนในสมัยหลังไดรับอิทธิพลจากบทละครใน
เรื่องอิเหนา พระราชนพินธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โดยมีการแปรรูปเพ่ือนําเสนอเปน
ละครประเภทตางๆ ตามสมัยนิยม การแปรรูปดังกลาวมีท้ังการสืบทอดลักษณะสําคัญและการสรางสรรค
ลักษณะเดนท่ีเหมาะแกยุคสมัย อนึ่ง ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยศึกษาบทละครในเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเปนฉบับหลัก เพราะเปนตนฉบับของเรื่องอิเหนาท่ีแพรหลายใน
สังคมไทยและมีเนื้อหาสมบูรณ และศึกษาบทละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา เปนสําคัญ
เพราะเปนเรื่องอิเหนาท่ีแพรภาพในวงกวางและเปนปจจุบันท่ีสุด ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

4.1 การสืบทอดลักษณะสําคัญในบทละครเร่ืองอิเหนา
ผูวิจัยพบวา แมเรื่องอิเหนาจะมีการแปรรูปหลายครั้งตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน แตยังคงมีการ

อนุรักษตนเอง (self – correction) คือการอนุรักษจุดเดนหรือแกนของเรื่องไว ลักษณะเชนนี้ทําใหคนไทย
จําเรื่องอิเหนาได แมกาลเวลาจะผานมานานเทาใด หรือมีการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอเรื่องอิเหนาใน
ลักษณะใด ตัวอยางสําคัญคือ ฉากปกไหมนอยเรื่องอิเหนา ใชเทคนิคการปกแบบโบราณของไทย ปกเปน
เรื่องอิเหนา 18 ตอนท่ีสําคัญและรูจักกันดี เชน บุษบาเลนธาร บุษบาเสี่ยงเทียน และลมหอบ เปนตน ฉาก
ปกไหมนอยเรื่องอิเหนา เปนศิลปะในสมัยรัชกาลท่ี 9 แหงกรุงรัตนโกสนิทร รังสรรคโดยสถาบันสิริกิติ์ สวน
จิตรลดา มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงานศิลปแผนดินครั้งท่ี
6 จะเห็นไดวายังคงมีการสืบทอดลักษณะสําคัญในบทละครเรื่องอิเหนาดังเดิม ผูวิจัยสรุปการสืบทอด
ลักษณะสําคัญในบทละครเรื่องอิเหนาเปนตารางดังนี้
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ลําดับ
ท่ี

ลักษณะสําคัญ บทละครใน บทเจรจา บทละครดึก
ดําบรรพ

บทละคร
โทรทัศน

1 ตัวละครสําคัญ
1.1 อิเหนา    
1.2 บุษบา    
1.3 จินตะหรา  - - 
1.4 จรกา   - 
1.5 ตัวละครรองอ่ืนๆ    

1.6 ตัวละครประกอบ    

2 ฉากสําคัญ
2.1 ฉากเมืองของกษัตริยวงศเทวา  - - 
2.2 ฉากศึกกะหมังกุหนิง  - - 
2.3 ฉากบุษบาเลนธาร   - 
2.4 ฉากบุษบาเสี่ยงเทียน    
2.5 ฉากลมหอบ   - 

2.6 ฉากมะงุมมะงาหรา  - - 

3 การนําเสนอวรรคทองในบทละครเร่ือง
อิเหนา

 -  

4.1.1 ตัวละครสําคัญ
การแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนาทุกครั้งตองมีตัวละครเอกคือ อิเหนากับบุษบา แตอาจมีบทบาท

มากนอยแตกตางกันไปตามรูปแบบของละคร ท่ีสําคัญคืออิเหนากับบุษบาตองรักษาบทบาทการเปน
พระ – นาง อยางเครงครัด แมละครนั้นจะเนนหาสยรส ดังท่ีสุรพล วิรุฬหรักษ สรุปไววา “การรักษา
สถานภาพของตัวละคร ละครในจะรักษาบทบาทของตัวละครอยางเครงครัดในดานกิริยา มรรยาท
ความรูสึก ผูแสดงเปนเจาจะรักษาความสงางามตลอดการแสดง ผูแสดงพระนางจะไมแสดงตลกใหคนดูถูก
ภูมิปญญาและบุคลิกภาพของตัวละคร  ตลกละครในจึงมีจําอวดแยกออกมาแสดงตางหากไมปะปนกับ
ตัวเอกในทองเรื่อง และมักออกมุขตลกในเรื่องการทํางานการกอสราง การสุมไฟ  การเตรียมงาน เปนตน”

ดังนั้นอิเหนากับบุษบาในบทเจรจาจึงมีบทบาทคอนขางขางนอย แตบทบาทเดนจะเปนตัวละคร
ประกอบ ไดแก ประสันตา ประเสหรัน บาหยัน เสนา สาเหง็ด ฯลฯ ซึ่งแสดงตลกไดอยางเต็มท่ี นอกจากนี้
ยังสรางตัวละครเพ่ิมข้ึนมาเพ่ือสรางความตลกขบขันโดยเฉพาะ ไดแก ขุนพัฒนหลง นายอาง มิสเตอกอก



178

หนานบุญสง นายมา และมะกะตอย ในบทเจรจาสํานวนนี้ไมปรากฏบทบาทของจินตะหราเพราะเปน
ตัวละครท่ี “ไมเอ้ือ” ตอการแสดงหาสยรส

ตัวละครอ่ืนยังปรากฏบทบาทในเรื่องอิเหนา 2 สํานวน ยกเวนจินตะหรากับจรกาท่ีไมมีบทบาทใน
ละครดึกดําบรรพ ซึ่งเปนเพราะบทละครดึกดําบรรพเรื่องอิเหนา มีเพียง 3 ตอน ไดแก ตัดดอกไมฉายกริช
ไหวพระ และบวงสรวง การมีเนื้อหานอยจึงเปนขอจํากัดในการสืบทอดตัวละครสําคัญ เชน จินตะหรากับ
จรกา

ในละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา มีการสืบทอดตัวละครสําคัญครบถวนซึ่งอาจเปน
เพราะดําเนินเรื่องถึง 62 ตอน แตอาจปรับบทบาทของตัวละครแตละตัวใหสําคัญมากหรือนอยตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสังคม ซึ่งจะกลาวละเอียดในหัวขอ 4.2 การสรางสรรคลักษณะเดนในบทละคร
เรื่องอิเหนาสํานวนตางๆ

4.1.2 ฉากสําคัญ
บทละครในเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยมีฉากสําคัญท่ี

ทําใหผูอานประทับใจและติดตราตรึงใจ เม่ือนําเรื่องอิเหนามาแปรรูปเปนบทละครประเภทอ่ืนจึงยังคงมี
ฉากสําคัญเหลานี้แตมีการ “ลดทอน” หรือ “ปรับเปลี่ยน” เพ่ือใหเหมาะกับการเลือกไปแสดง ดังนั้นในบท
เจรจาจึงปรากฏฉากบุษบาเลนธาร ฉากบุษบาเสี่ยงเทียน และฉากลมหอบ ในบทละครดึกดําบรรพปรากฏ
เพียงฉากบุษบาเสีย่งเทียนเทานั้น ท้ังนี้เปนการเลือกฉากเพ่ือใหเหมาะกับการแสดงละครท้ัง 2 ประเภท

ฉากสําคัญท้ังหมดปรากฏในละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา แตเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดใหเหมาะกับการนําเสนอเปนละครโทรทัศนและบริบทของสังคม ท้ังหมดเปนการตีความของ
ผูเขียนบท ผูชมเห็นภาพเมืองของกษัตริยวงศเทวาลอยเหนือเมืองอ่ืน เพ่ือแสดง “ลักษณะพิเศษ”
ของกษัตริยวงศเทวา ฉากศึกกะหมังกุหนิงเปนภาพการตอสูระหวางอิเหนากับทาวกะหมังกุหนิง โดยเปน
การยิงธนูและยิงปน สิ่งสําคัญท่ียังดํารงอยูคืออิเหนายังตองใชกริชเพ่ือเอาชนะทาวกะหมังกุหนิง ฉาก
บุษบาเลนธารเปลี่ยนรายละเอียดใหบุษบาเลนน้ําในสระวายน้ํา มีอิเหนาผูเดียวท่ีลอบมอง ฉากบุษบาเสี่ยง
เทียนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมากท่ีสุด แตยังคงเสนอภาพการท่ีอิเหนามีสิทธิ์ในตัวบุษบาเหนือชายใด
ฉากลมหอบใหองคปะตาระกาหลาปลอมเปนอิเหนาขับเครื่องบินใหบุษบา กุสุมา และบาหยัน พรากจาก
อิเหนา สุดทายคือฉากมะงุมมะงาหรายังคงเปนการออกตามหาบุษบาแตสภาพบานเมืองจากท่ีอิเหนา
กลาววาติดตามบุษบา “จนสิ้นแดนมะลากามหารณพ” กลายเปนภาพบานเมืองท่ีเจริญแลวมี
หางสรรพสินคาและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ

กลาวไดวาฉากสําคัญยังคงเปนลักษณะสําคัญในบทละครเรื่องอิเหนา ซึ่งยังคงสืบทอดตอมาใน
ละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา
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4.1.3 การนําเสนอวรรคทองในบทละครเรื่องอิเหนา
ละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา ยังคงนําเสนอวรรคทองในบทละครเรื่องอิเหนา

โดยนําเสนอดวยเพลงและบทสนทนาของตัวละคร ทําใหผูชมซึ่งเปนเยาวชนรุนใหมรูจักวรรณคดีเรื่องนี้
มากข้ึน การฟงวรรคทองในวรรณคดีดวยเพลงอาจทําใหผูฟงคุนชิน และจดจําวรรคทองเหลานี้ได
การนําเสนอวรรคทองในบทละครเรื่องอิเหนาจึงเปนวิธีหนึ่งท่ีทําใหผูชมรูจักภาษาท่ีไพเราะงดงามและอาจ
เกิดความซาบซึ้งประทับใจในลําดับตอไป

4.2 การสรางสรรคลักษณะเดนที่เหมาะแกยุคสมัย
การแตงวรรณคดีเรื่องหนึ่งกวียอมนําเสนอเรื่องราวในสังคมลงไปในวรรณคดีเรื่องนี้ท้ังโดยตั้งใจ

และไมไดตั้งใจ บทละครเรื่องอิเหนาซึ่งนําเสนอในรูปแบบบทละครท่ีแตกตางกันในระยะเวลาท่ีตางกันจึงมี
การสรางสรรคลักษณะเดนท่ีเหมาะแกยุคสมัย รายละเอียดมีดังนี้

บทละครในเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย แตงเพ่ือใช
แสดงละครในซึ่งเปนศิลปะชั้นสูง ดังนั้นศิลปะการใชภาษาจึงประณีตงดงาม มีลักษณะเปนท้ังบทสําหรับ
แสดงและบทสําหรับอาน สิ่งสําคัญคือในปจจุบันผูอานรับรสบทละครในเรื่องอิเหนาจากการอาน ดังนั้น
ลักษณะเดนคือการสรางอารมณสะเทือนใจแกผูอาน ซึ่งเกิดจากการสรางตัวละคร บทสื่อสาร และการ
สรางฉากสําคัญ องคประกอบท้ัง 3 ประการนี้ทําใหผูอานประทับใจบทละครในเรื่องอิเหนา ซึ่งมีอิทธิพล
ตอการนําเรื่องอิเหนามาสรางสรรคในรูปแบบอ่ืนในสมัยหลัง

บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา เปนการนําเรื่องอิเหนามาแปรรูปอีกลักษณะหนึ่ง เนนการสราง
หาสยรส ขณะเดียวกันก็สะทอนภาพสังคมในสมัยรัชกาลท่ี 5 การเนนความสนุกสนานและความตลก
ขบขันจึงทําใหการแปรรูปเรื่องอิเหนาในครั้งนี้มีขอจํากัดหลายประการ เชน ไมปรากฏบทบาทของอิเหนา
กับบุษบา ฉากสําคัญมีนอย ไมปรากฏวรรคทองจากเรื่อง เปนตน บทเจรจาเรื่องอิเหนาซึ่งแตงในวาระ
“เฉพาะกิจ” และผูแสดงมีตัวตนจริง เอยนามอยางชัดเจน หรือไมออกนามแตเนื้อความทําใหเขาใจได จึง
เปนการนําเสนอเรื่องอิเหนาท่ีจํากัดกลุมผูชม ซึ่งตองเปนผูท่ีอยูรวมสมัยจึงจะเขาใจได

บทละครดึกดําบรรพเรื่องอิเหนา เปนการแสดงละครท่ีมีลักษณะการผสมผสานระหวาง
ตะวันออกกับตะวันตก จึงมีรูปแบบการรองแบบละครโอเปราของตะวันตก ผูแสดงขับรองเพลงเองจึงมี
ลักษณะเปนคําพูดของตัวละครท่ีแสดงอารมณความรูสึกขณะนั้น มีการแบงบทละครดึกดําบรรพเรื่อง
อิเหนาเปน 3 ตอน 5 ฉาก ซึ่งผูชมรูจักเปนอยางดี ไดแก ตอนท่ี 1 ตัดดอกไมฉายกริช ตอนท่ี 2 ไหวพระ
และตอนท่ี 3 บวงสรวง จึงทําใหเห็นความสมจริงท้ังในเรื่องการขับรอง การเจรจา และฉาก ภาษาท่ีใชมีท้ัง
ในการเจรจาของตัวละครซึ่ ง เปนภาษาเจรจาในสมัยนั้น และการใชวรรคทองหรือตัวบทจาก
บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ดังนั้นผูชมจึงไดรับรสความไพเราะงดงาม
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ของภาษาดวย กลาวไดวาการชมบทละครดึกดําบรรพเรื่องอิเหนาไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินจาก
ทวงทาการรายรํา ลีลาการเคลื่อนไหว และเพลงรองท่ีสนุกสนาน แมบางครั้งอาจไมเขาใจเนื้อหาของเรื่อง
เลย จึงเปนการแสดงท่ีทันสมัยและรับชมไดทุกกาลเวลา

การสรางสรรคเรื่องอิเหนาในรูปแบบท่ี “แหวกแนว” ท่ีสุดคือการนําเสนอในรูปแบบ
ละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา ผูสรางกําหนดจุดมุงหมายไวอยางชัดเจนวาสรางเพ่ือให
เยาวชนไทยรูจักวรรณคดีเรื่องอิเหนามากข้ึน จึงนําเสนอเปนละครแนวแฟนตาเซีย หากพิจารณาจากการ
สืบทอดลักษณะสําคัญจากบทละครในเรื่องอิเหนาจะพบวาละครโทรทัศนเรื่องนี้ยังคงสืบทอดลักษณะ
สําคัญเกือบทุกประการ ไมวาจะเปนโครงเรื่อง การสรางตัวละคร ฉาก การนําเสนอวรรคทองจากเรื่อง
แตมีการดัดแปลงใหเหมาะสมกับบริบทของสังคม ดังนั้นผูชมจึงเห็นการแตงกายของตัวละครท่ีมีลักษณะ
เหมือนในสังคมปจจุบัน ฉากตางๆเชนการเดินทางของตัวละครดวยรถยนต การตอสูดวยการยิงปนหรือ
ยิงธนู ลักษณะเชนนี้อาจทําใหผูชมบางสวน “หงุดหงิด” ท่ีมีการนําบทพระราชนิพนธท่ีมีคุณคามา
“ทําลาย” เชนนี้ แตหากพิจารณาวาผูสรางไดพยายาม “รักษา” เหตุการณสําคัญของเรื่องไว เพ่ือทําให
คนรุนใหมรูจักวรรณคดีมรดกเรื่องสําคัญของไทย ในมุมมองนี้ก็จะเห็นไดวาเยาวชนไทยรูจักเรื่องอิเหนา
มากข้ึน สามารถจําชื่อตัวละคร ตําแหนงสําคัญในเรื่อง ศัพทชวาหรือชื่อเรียกท่ียากไดดีข้ึน

สิ่งสําคัญในการแปรรูปเรื่องอิเหนาเปนละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจเจาชายเทวดา คือ
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางตอนใหเขาใจงายข้ึนและเหมาะสมกับบริบทของสังคม ลักษณะเชนนี้คือการ
เปลี่ยนรายละเอียด การขยายความ และการสลับเหตุการณ ซึ่งเกิดข้ึนไดเสมอเม่ือมีการเดินทางของเรื่อง
เลาเรื่องหนึ่ง ปรากฏอยางเดนชัดผานบทบาทขององคปะตาระกาหลาเทวดาผูบันดาลทุกสิ่งในเรื่อง
อํานาจขององคปะตาระกาหลาคือการกําหนดชีวิตของตัวละคร การเปนเทพสูงสุดในเรื่องจึง “สั่งสอน”
ตัวละครไดทุกตัว นั่นคือการใหแงคิดและ “สอน” ผูชมโดยไมตองตีความเองซึ่งตางจากการอานวรรณคดี
ท่ีผูอานรูสึกใครรูวาเนื้อความตอนนี้มีความหมายอยางไร สัญลักษณนี้ตีความวาอยางไร แตละครโทรทัศน
ในปจจุบันไมมีลักษณะ “ทาทายการตีความ” องคปะตาระกาหลาจึงตอง “สอนตรงๆ” และสรุปแนวคิด
ของเรื่องไววา “พวกเจาคงไมหลงระเริงกับกิเลสตัณหา ความสุขชั่วครูชั่วยาม จนถึงกับละเลยภาระหนาท่ี
รับผิดชอบ” จึงกลาวไดวาผูสรางละครโทรทัศนเรื่องนี้สรางตัวละครตัวนี้ใหสัมพันธกับ “ผูชม” ซึ่งตองการ
เสพความบันเทิงจากสื่ออยางสะดวกสบายและรวดเร็ว

อภิปรายผล
การแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนาในรูปแบบการแสดงนับเปนการสรางสรรคเรื่องอิเหนาตามความ

นิยมของผูคนในสมัยนั้น กลาวคือผูสรางจําเปนตองคํานึงถึง “รสนิยม” ของสังคมในขณะนั้น เพ่ือใหผูชม
ไดรับอรรถรสจากการเสพความบันเทิงอยางเต็มท่ี การนําเรื่องอิเหนามาแปรรูปในแตละยุคสมัยแสดงถึง
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ความนิยมและแพรหลายของเรื่องอิเหนาในสังคมไทย ทําใหเห็นสายธารของบทละครเรื่องอิเหนาท่ีดํารง
อยูอยางสรางสรรคในสังคมไทยมาชานาน

ลวงสมัยถึงปจจุบัน การนําเรื่องอิเหนามาแปรรูปในสื่อบันเทิงเชน ละครโทรทัศน ทําใหเกิดการ
วิพากษวิจารณแพรหลายในกลุมผูรักวรรณคดีไทย สวนใหญเปนการ “ตําหนิ” ผูสรางวาทําใหวรรณคดี
เรื่องอิเหนาเสื่อมเสีย หากพิจารณาถึงขอจํากัดในการสรางละครโทรทัศนเรื่องนี้ ท้ังเรื่องประเภทของสื่อ
และบริบททางสังคม จะทําใหเขาใจและเห็นใจผูสรางมากข้ึน เพียงแคการกําหนดวาใครจะเปนผูแสดงเปน
อิเหนากับบุษบาก็ยอมไดรับเสียงวิพากษวิจารณแลว เพราะการอานตัวบทวรรณคดี “เอ้ือ” ตอการ
จินตนาการภาพในใจของผูอาน อิเหนากับบุษบาจึงมีรูปรางหนาตาแตกตางกันไป ไมใชดังท่ีปรากฏใน
ละครโทรทัศนเรื่องนี้ ตัวอยางนี้จึงทําใหเห็นวาผูสราง “กลา” ท่ีจะดัดแปลงวรรณคดีเรื่องนี้ โดยนาจะ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนไดเปนอยางดี

อยางไรก็ตาม  ผูสรางปรับเปลี่ยนรายละเอียดหลายประการโดยคํานึงถึงบริบทสังคมปจจุบันเปน
อยางดี  อิเหนาจึงมีมเหสีเพียง 4 คนจากท่ีตองมีถึง 10 คน  ท่ีสําคัญคือผูหญิงท่ีอิเหนารักมีเพียง
2 คนเทานั้นคือบุษบากับจินตะหรา  สวนมาหยารัศมีกับระเดนดะราหวันเปนผูหญิงท่ีชวยเหลืออิเหนา
ไมใชผูหญิงท่ีอิเหนารักแตตองแตงงานเพราะหนาท่ีและความรับผิดชอบ  บุษบาเปนผูหญิงท่ีรักและภักดี
ตออิเหนา  บุษบาจึงยินดีท่ีจินตะหราจะเปนภรรยาอีกคนหนึ่งของอิเหนา  แมจะมีโอกาสทํารายจินตะหรา
แตบุษบาไมทําเพราะเชื่อวาควรทําใหคนท่ีเรารักมีความสุข “กรรม” คือสิ่งกําหนดชีวิตมนุษย  และ
สรุปวา “ไมมีใครท่ีจะไมรักเจาชายอิเหนา”

หากการแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนาในละครโทรทัศนครั้งนี้ทําใหเยาวชนรูจักวรรณคดีเรื่อง
อิเหนามากข้ึน  จดจําชื่อตัวละคร  เหตุการณสําคัญ  และวรรคทองในวรรณคดีเรื่องนี้ไดบาง  และมีบาง
คนสนใจจนกระท่ังติดตามอานบทพระราชนิพนธเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย  ก็เปนเครื่องยืนยันถึงความพยายามของผูสรางละครโทรทัศนเรื่องสุดหัวใจ
เจาชายเทวดาไดเปนอยางดี

ขอเสนอแนะ
ปจจุบันมีการนําวรรณคดีมรดกมาศึกษาแพรหลาย  จึงควรมีการศึกษาวรรณคดีเหลานี้โดยใช

กรอบแนวคิดอ่ืน  ศาสตรอ่ืน  จะทําใหเห็นบทบาทและความสําคัญของวรรณคดีมรดกในสังคมไทยไดเปน
อยางดี
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