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บ ท คั ด ย่ อ

บทความนี้มุ่งศึกษาการสืบทอดและการดัดแปลงเรื่องพระอภัยมณีของ
สุนทรภู่เป็นบทละครรำาของกรมศิลปากร ช่วง พ.ศ. 2495-2561 ผลการศึกษา
พบว่า บทละครรำาเรื่องพระอภัยมณีของกรมศิลปากร สืบทอดลักษณะสำาคัญของ
เรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่หลายประการ ได้แก่ การสืบทอดเนื้อเรื่อง ตัวละคร 
และกลอนเดิมของสุนทรภู่ ด้านการดัดแปลงพบว่า ในด้านรูปแบบ กรมศิลปากร
ดดัแปลงกลอนเดมิของสุนทรภู่ รวมท้ังดดัแปลงรูปแบบและเพิม่องค์ประกอบต่างๆ 
ให้เป็นบทละครรำาสำาหรับใช้แสดงจริง ได้แก่ การแต่งกลอนบทละครขึ้นใหม่ การ
บรรจุเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ การกำากับเจรจา การแบ่งองก์-ฉาก และการ
กำากบัวธิแีสดง ส่วนด้านเนือ้หาพบว่า มกีารดดัแปลงโดยการตดัรายละเอยีดเน้ือหา 
เพิ่มเหตุการณ์ และสลับเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะแก่การแสดง ด้านตัวละครมีการ
เพิ่มตัวละคร ลดตัวละคร และปรับเปลี่ยนลักษณะตัวละครบางตัว นอกจากนี้ยัง
มีการแทรกชุดการแสดงเพื่อสร้างสีสันแก่การแสดงละครรำาด้วย การสืบทอดและ
การดดัแปลงดงักล่าวนีท้ำาให้บทละครรำาเรือ่งพระอภัยมณขีองกรมศลิปากรมคีวาม
เหมาะสมแก่การแสดงละครรำาและได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

ค�าส�าคญั: เรือ่งพระอภยัมณขีองสนุทรภู,่ บทละครรำาของกรมศลิปากร, การสบืทอด, การดดัแปลง



   175 175

A b s t r a c t

The main purpose of this article is to study the continuation 
and the adaptation of the literature Phra Aphai Mani of Sunthon Phu 
as Lakhon Ram texts of the Fine Arts Department during 1952-2018. 
According to the research, the Lakhon Ram texts preserve a number 
of points from Phra Aphai Mani of Sunthon Phu, specifically, the 
continuation of contents, characters, along with original Klons of Sunthon 
Phu. In terms of modification, specifically with form modification, the 
Fine Arts Department modified the original version of Sunthon Phu’s and 
some other components to make them more suitable to the application 
of real performance. The new components include composing new 
Klons later added to the original version, adding musical and Na Phat 
performance, the making of acts and scenes and performance supervising. 
In terms of contents, the main modifications are the reduction of 
some details, the increasing and rearrangment of situations, all of 
which are for performance suitability. Concerning characters, some of 
the dominant ones were increased, and the others were reduced or 
modified for appropriation. In addition, new show sets were added for 
more performance attraction.

Keywords: Sunthon Phu’s Phra Aphai Mani, Lakhon Ram Texts by the Fine Arts 
Department, continuation, adaptation
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บทน�า
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏว่ามีการนำาเรื่องพระอภัยมณีมาดัดแปลงเป็น
วรรณคดีการแสดงของเจ้านายและสามัญชนอย่างหลากหลายประเภท ทั้ง
ละครรำา หุ่นกระบอก สักวา ลิเก เพลงทรงเครื่อง เพลงขอทาน สวดคฤหัสถ์ 
กลอนลำา ค่าวซอ เป็นต้น 

ความนิยมเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ในฐานะวรรณคดีการแสดง
ในช่วงแรกนัน้อยูใ่นช่วงระยะเวลาใกล้เคยีงกบัการพิมพ์หนงัสอืพระอภยัมณี
ออกจำาหน่ายอย่างแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ 4 ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยา
ดำารงราชานุภาพ (2546: 365-382) ทรงกล่าวถึงการเล่นละครนอกแบบ
หลวงเรื่องพระอภัยมณีที่ใช้ผู้หญิงแสดงว่า “บทละครนอกที่ชอบเล่นกัน
โดยมากนั้น มักตัดเอาเรื่องหนังสือมาแปลเป็นบทละคร คือเรื่องพระอภัย
มณ.ี..” ต่อมาเมือ่ถงึสมยัรชักาลท่ี 5 มกีารนำาเรือ่งพระอภยัมณมีาเล่นละคร
รำาอย่างแพร่หลาย เช่น คณะละครของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ คณะ
ละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ซึ่งมีหลวงพัฒนพงศ์
ภักดีทำาหน้าที่แต่งบทละคร ได้นำาเรื่องพระอภัยมณีมาแต่งเป็นบทละคร
ขึ้นใหม่เพ่ือใช้แสดงเช่นกัน  สอดคล้องกับข้อมูลของพลอย หอพระสมุด 
(2534: 37-45) ที่ได้สำารวจและรวบรวมรายชื่อโรงละครหรือคณะละครทั้ง
ของเจ้านายและสามัญชนใน ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) รวม 16 คณะ และได้

การสืบทอดและการดัดแปลงเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู ่
เป็นบทละครรำาของกรมศิลปากร
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จดัอันดบัเร่ืองท่ีเล่นของแต่ละคณะ พบว่าคณะละครทีเ่ล่นเรือ่งพระอภยัมณ ี
มีทั้งหมด 7 คณะ พลอยยังกล่าวเน้นอีกว่าการเล่นละครเรื่องพระอภัยมณ ี
ในสมยันัน้เป็น “เรือ่งใหญ่” มรีาคาจ้างและการเตรยีมการทีสู่งเทยีบเท่ากบั
การเล่นละครเรือ่งอเิหนา และช่วงปลายรชักาลที ่5 โขนหลวงรุน่เล็กกไ็ด้แสดง 
ละครนอกเรื่องพระอภัยมณีในงานวัดเบญจมบพิตร ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) 
(ปิ่น มาลากุล, หม่อมหลวง 2552: 52) ข้อมูลที่กล่าวมาแสดงให้เห็นความ
นิยมเล่นละครเรื่องพระอภัยมณีอย่างแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ 5 อย่าง
ชัดเจน 

สมัยรัชกาลที่ 6 คณะละครวังสวนกุหลาบมีประวัติว่าเคยเล่นละคร
นอกเรื่องพระอภัยมณีซึ่งเป็นละครนอกแบบหลวงที่เป็นละครผู้หญิง คณะ
ละครนี้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์
เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2454 แต่ช่วงหลัง พ.ศ. 2462 
คณะละครได้ย้ายไปอยู่ที่วังเพ็ชรบูรณ์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจฑุาธชุธราดลิก กรมขุนเพช็รบรูณ์อนิทราชยั (ประเมษฐ์  
บุณยะชัย 2543: 44-61) 

ในอดีตหน่วยงานของราชการที่รับผิดชอบในการจัดการแสดงละคร
รำาคือกรมมหรสพ ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นสำานักการสังคีต สังกัดกรม
ศลิปากรในปัจจบุนั  โดยกรมศลิปากรก่อตัง้เม่ือ พ.ศ. 2454 แต่มบีทบาทและ
ภารกจิในด้านนาฏศลิป์คร้ังแรกเมือ่ พ.ศ. 2476 ในการจดัต้ังแผนกละครและ



178 178   

สังคตี และพัฒนามาโดยลำาดบัจนมาเป็นสำานกัการสงัคตีใน พ.ศ. 2545 กรม
ศิลปากรมีสำานักการสังคีตเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการแสดงละครรำา
เพือ่อนรัุกษ์นาฏดรุยิางคศลิป์ของชาต ิสำานักการสงัคตีมภีารกจิสำาคญัในการ
อนรุกัษ์ สบืทอด ฟ้ืนฟ ูวจิยัและพฒันาศลิปวฒันธรรมของชาติด้านนาฏศิลป์ 
ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ (กรมศิลปากร 2556: 13-75) สำานักการสังคีตจึง
มหีน้าทีโ่ดยตรงในการจดัทำาบทละครรำาเร่ืองพระอภัยมณเีพือ่นำาออกแสดง
จรงิ โดยจะจดัการแสดงเป็นประจำาท่ีโรงละครแห่งชาติ (กรงุเทพฯ) และโรง
ละครแห่งชาติส่วนภูมิภาค โดยได้จัดรายการแสดงเป็นรายการต่างๆ อาทิ 
รายการศรีสุขนาฏกรรม รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุดหลากลีลานาฏะ
ดนตรี ชุดขับขานวรรณคดี 

การจัดแสดงละครรำาเรื่องพระอภัยมณีของกรมศิลปากรนั้น ปรากฏ
ในช่วงนายธนิต อยู่โพธิ์ เป็นอธิบดีกรมศิลปากร (พ.ศ. 2499-2511) โดย
ปรับปรุงบทให้สามารถแสดงจบตอนได้ในคราวเดียว (กรมศิลปากร 2556: 
55-57)  ระยะนัน้ท่านผูห้ญงิแผ้ว สนทิวงศ์เสน ีอดตีตวัละครเอกแห่งวงัสวน
กุหลาบได้เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญควบคุมการแสดงของกรมศิลปากรต้ังแต่ 
พ.ศ. 2491 และได้จัดแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีขึ้น นอกจากนี้ครูละคร
ของคณะละครวังสวนกุหลาบที่เคยรับบทเป็นตัวละครต่างๆ ในละครนอก
เรื่องพระอภัยมณียังได้เข้ารับราชการในกรมศิลปากร (ประเมษฐ์ บุญยะชัย 
2543: 50) จึงกล่าวได้ว่าละครวังสวนกุหลาบนี้มีความสำาคัญในฐานะที่เป็น
แม่แบบให้กับรูปแบบละครรำาเรื่องพระอภัยมณีของกรมศิลปากร หลักฐาน
บทละครรำาเรือ่งพระอภยัมณขีองกรมศิลปากรทีเ่ก่าท่ีสดุเป็นตอน “พระอภัย
มณีพบนางละเวง” จัดแสดงเมื่อ พ.ศ. 2495 โดยท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์
เสนี เป็นผู้จัดทำาบทและอำานวยการฝึกซ้อม และท่านยังได้จัดทำาบทละคร
รำาอีก 2 ตอนด้วยกัน ได้แก่ พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ พระอภัยมณีพบนาง
สุวรรณมาลี (ปัญญา นิตยสุวรรณ 2529: 44) นอกจากนี้ก็ยังมีข้าราชการ
กรมศิลปากรอีกหลายท่านเป็นผู้จัดทำาบทละครรำาเรื่องพระอภัยมณี อาทิ 
มนตรี ตราโมท เสรี หวังในธรรม ปัญญา นิตยสุวรรณ วันทนีย์ ม่วงบุญ  
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สมรัตน์ ทองแท้
อนึ่ง การที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องสุนทรภู่ เมื่อ พ.ศ. 2529 ซึ่ง
เป็นปีครบรอบ 200 ปีเกดิของสนุทรภู่ ให้เป็นบคุคลดเีด่นทางด้านวฒันธรรม       
(ชลดา เรอืงรกัษ์ลขิติ 2560: 134) ทำาให้หลงัจากนัน้ทกุปีมกีารจดังานเชดิชู
เกียรติของสุนทรภู่ในวันที่ 26 มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของสุนทรภู่ 
นับแต่นั้นกรมศิลปากรก็มีการนำาเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่มาดัดแปลง
เป็นบทละครรำาหลายชุดหลายตอนและนำามาจัดแสดงเป็นประจำา ทั้งวาระ
ที่เกี่ยวข้องกับวันสุนทรภู่และวาระอื่นๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทละคร
รำาดงักล่าวมกีารจดัพมิพ์ลงในสจูบิตัรเผยแพร่แก่ประชาชน และเป็นเอกสาร
ทางราชการในการใช้ฝึกซ้อมและแสดง 

การจัดแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีของกรมศิลปากรนั้น จัดแสดง 
ในรูปแบบละครรำา 2 ประเภท คือ ละครนอก และละครนอกกึ่งพันทาง ซึ่ง
มีลักษณะที่แตกต่างกันตามลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

1) ละครนอก ซ่ึงเป็นลักษณะละครนอกแบบหลวง ดังที่เสาวณิต 
วิงวอน (2558: 121) กล่าวไว้ว่า “บทละครนอกที่กรมศิลปากรปรับนั้นอยู่
ในแนวบทละครนอกแบบหลวงทัง้สิน้” ตวัแสดงละครนอกแบบหลวงในอดตี 
จะใช้ผู้หญิงแสดงหมดแต่ต่อมาใช้ผู้ชายแสดงร่วมด้วย แต่ยังคงขนบของ
ละครแบบหลวงที่มีความประณีตกว่าละครนอกของชาวบ้านที่มีตัวแสดง
น้อยและเน้นบทตลกหยาบโลน ละครนอกเรื่องพระอภัยมณีของกรม
ศิลปากรนั้นใช้ผู้แสดงจำานวนมากให้ตรงกับเรื่องและตอนที่เล่น ตอนที่นำา
มาเล่นกม็ไิด้เน้นความตลกเท่าใดนกั แต่มุง่แสดงความเข้มข้นของเหตุการณ์
มากกว่า ทั้งนี้ ตัวแสดงมีทั้งที่เป็นชายจริงหญิงแท้ทั้งหมด ผู้แสดงชายล้วน 
และที่ใช้ผู้หญิงเป็นตัวละครเอกตามแบบละครนอกแบบหลวง อาทิ บท
ละครนอก “สนิสมุทรพบศรีสวุรรณ” (พ.ศ. 2555) ใช้ผูห้ญงิเล่นเป็นตวัละคร 
สินสมุทรและศรีสุวรรณตามขนบละครแบบหลวง 

2) ละครนอกก่ึงพันทาง เป็นการแสดงละครนอกที่มีลักษณะของ
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ละครพันทางเข้าไปผสม เน่ืองมาจากเรื่องพระอภัยมณีมีตัวละครต่างชาติ
ต่างภาษาที่เป็นตัวละครดำาเนินเรื่องจำานวนมาก เมื่อนำาไปแสดงจึงทำาให้
เกิดละครนอกลักษณะใหม่ ผู้วิจัยจึงเรียกละครรำาลักษณะนี้ว่า “ละครนอก
กึ่งพันทาง” เสาวณิต วิงวอน (2555: 106-107) อธิบายลักษณะสำาคัญของ
ละครพันทางไว้หลายประการ ได้แก่ เนือ้เรือ่งมกัเกีย่วกบัตัวละครชาติต่างๆ 
การแต่งกายเป็นตามเชื้อชาติ ตัวละครเชื้อชาติต่างๆ จะใช้ลีลาท่ารำาเลียน
แบบชาตินั้นๆ ดนตรีใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้าและใช้เครื่องดนตรีประกอบ
สำาเนียงชาติต่างๆ เพลงร้องและเพลงบรรเลงมีท่วงทำานองตามเชื้อชาติ ผู้
แสดงพูดด้วยสำาเนียงตามเชื้อชาติ จากลักษณะของละครพันทางดังกล่าว 
ผู้วิจัยพบว่าบทละครรำากลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะเป็นบทละครนอกกึ่งพันทาง
นัน้จะเล่นตามแบบละครนอกเป็นพืน้ ตวัละครดำาเนนิเรือ่งเป็นตัวละครฝ่าย
ไทยแต่งยืนเครื่องตามแบบละครนอก เช่น พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ สุวรรณ
มาลี สนิสมทุร สดุสาคร ส่วนตวัละครต่างชาตท้ัิงชาตฝ่ัิงตะวนัออกและตะวนั
ตก เช่น ตัวละครฝรั่ง อาทิ อุศเรน ละเวงวัณฬา บาทหลวง ตัวละครแขก 
อาทิ เจ้าละมาน จะแต่งกายให้สื่อถึงเชื้อชาตินั้นๆ นอกจากนี้ในทางดนตร ี
ยังมีการบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ “ออกภาษา” ให้สอดคล้อง 
แก่ตัวละครนัน้ๆ ด้วย  เหตกุารณ์ในบทละครทีเ่ข้าลกัษณะดังกล่าวคือต้ังแต่
ปรากฏตวัละครอุศเรนจนไปถงึเหตกุารณ์ทีน่างสวุรรณมาลตีามพระอภยัมณี
ที่หลงนางละเวงเข้าเมืองลังกา 

ขอบเขตของข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้ศึกษาในบทความนี้ ได้แก่ บทละครรำา
เรื่องพระอภัยมณีของกรมศิลปากรทั้งฉบับพิมพ์เผยแพร่และไม่พิมพ์เผย
แพร่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2561 จำานวน 57 สำานวน ได้แก่ ประเภท
บทละครนอก 40  สำานวน และประเภทบทละครนอกกึง่พนัทาง 17 สำานวน

จากทีก่ล่าวมาข้างต้น ผูว้จิยัจงึตัง้วตัถปุระสงค์ทีจ่ะศึกษาว่าบทละคร
รำาเรื่องพระอภัยมณีของกรมศิลปากรมีลักษณะสืบทอดและดัดแปลงจาก
เรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ซึ่งเป็นนิทานคำากลอนอย่างไร จึงสามารถนำา
มาใช้ในการแสดงของกรมศลิปากรและได้รบัความนยิมตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนั
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การสืบทอดเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู ่
ในบทละครร�าของกรมศิลปากร

การนำาวรรณคดเีรือ่งพระอภัยมณขีองสนุทรภูม่าปรบัใช้เป็นบทละคร
รำาของกรมศิลปากรในทุกสำานวนที่นำามาศึกษานั้น พบว่ากรมศิลปากร
สืบทอดลักษณะสำาคัญของเรื่องเดิมไว้ ได้แก่ การสืบทอดด้านเนื้อหา ตัว
ละคร และการรักษากลอนเดิมของสุนทรภู่ ดังนี้

1. การสืบทอดเนื้อหา
เนื้อหาถือเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการนำาเสนอเรื่องพระอภัยมณ ี

ในรปูแบบบทละครรำา ผูว้จิยัพบว่ากรมศลิปากรเลอืกนำาเนือ้หาจากพระอภยั
มณีของสนุทรภู่ในช่วงแรกของเรือ่งซึง่ตรงกับฉบบัพมิพ์ต้ังแต่ตอนที ่1 พระ
อภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา ถึงตอนที่ 41 นางสุวรรณมาลีหึงหน้าป้อม 
(สำานกัพมิพ์ศลิปาบรรณาคาร พ.ศ. 2544) ซึง่เป็นสำานวนแต่งของสุนทรภู่มา
จัดทำาเป็นบทละครรำา บทละครรำาดังกล่าวนำาเหตุการณ์จากเรื่องพระอภัย
มณีมาใช้จำานวน 7 เหตุการณ์ ได้แก่ 1) พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเรียน
วชิา 2) พบสามพราหมณ์จนถึงพระอภัยมณหีนนีางผีเส้ือสมทุร 3) พระอภยั
มณพีบนางสวุรรณมาลจีนถึงพระอภัยมณเีป่าป่ีสงัหารนางผเีสือ้สมทุร 4) สนิ
สมุทรตีเมืองรมจักรพบศรีสุวรรณ จนถึงพระอภัยมณีโดยสารเรืออุศเรน 5) 
กำาเนิดสุดสาครจนถึงสุดสาครตกเหว 6) อุศเรนตีเมืองผลึกจนถึงศึกเก้าทัพ
และ 7) พระอภัยมณีพบนางละเวง จนถึงนางสุวรรณมาลีหึงหน้าป้อมเมือง
ลังกา จะเห็นว่าเหตุการณ์ที่กรมศิลปากรเลือกมาจัดทำาเป็นบทละครรำานั้น
เป็นเหตกุารณ์ท่ีผูช้มส่วนใหญ่ในปัจจบุนัรูจ้กัดี และเป็นตอนหรอืเหตุการณ์
ที่น่าสนใจ หลากรสหลายอารมณ์ เหมาะแก่การปรับเป็นบทละครรำาเพื่อ
ใช้แสดงจริง เช่น เหตุการณ์ที่เน้นความรักระหว่างหนุ่ม-สาว หรือความรัก
ระหว่างแม่-ลูก เหตุการณ์การต่อสู้ และเหตุการณ์ที่มีปมขัดแย้งระหว่าง 
ตัวละครเอกกับตัวละครอื่นๆ  
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2. การสืบทอดตัวละคร
เรื่องพระอภัยมณีมีลักษณะเด่นด้านตัวละครหลายลักษณะ คือ มีตัว

ละครหลากหลายแบบ มตีวัละครแปลกๆ ทีเ่กดิจากจนิตนาการของสุนทรภู่ 
ซึง่มทีีม่าจากคนท่ีเหน็ได้ในสงัคมไทยและจากคนต่างชาติ และบางตัวละคร
มีที่มาจากตัวละครในวรรณคดีไทยและวรรณคดีต่างชาติด้วย (ชลดา เรือง
รักษ์ลิขิต 2560: 155-161) ผลการศึกษาพบว่า กรมศิลปากรยังคงรักษา
ลกัษณะเด่นของตวัละครสำาคญัทีม่ผีลต่อการดำาเนนิเรือ่งในช่วงตอนหรอืช่วง
เหตุการณ์นั้นๆ เช่น เหตุการณ์พระอภัยมณีเรือแตกในบทละครนอกพระ
อภัยมณี “ลมปากพระอภัย” (พ.ศ. 2523) ปรากฏตัวละครสำาคัญคือ พระ
อภัยมณี บริวารพวกเรือแตก นางผีเสื้อสมุทร และภูตผี เหตุการณ์สุดสาคร
จับม้านิลมังกรในบทละครนอกพระอภัยมณี “สุดสาครจับม้ามังกร” (พ.ศ. 
2557) ปรากฏตัวละครสำาคัญ ได้แก่ พระฤๅษี สุดสาคร และม้านิลมังกร 
การสืบทอดตัวละครสำาคัญเหล่าน้ีทำาให้ยังคงสืบทอดบทบาทของตัวละคร
ตามเร่ืองเดิมด้วย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเห็นว่าตัวละครน่าจะมีส่วนสำาคัญ 
ในการกำาหนดตอนที่จะแสดง เนื่องจากบทละครรำาแต่ละชุดแต่ละตอนมัก
นำาเสนอตัวละครแปลกใหม่ท่ีปรากฏในเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ ซ่ึง
ช่วยสร้างลกัษณะเด่นและความน่าสนใจให้กบับทละครรำาเร่ืองพระอภัยมณี
ตอนต่างๆ ที่กรมศิลปากรเลือกมานำาเสนออย่างมาก 

3. การสืบทอดกลอนเดิมของสุนทรภู่
กลอนของสนุทรภูเ่ป็นองค์ประกอบสำาคญัทีบ่ทละครรำาเรือ่งพระอภัย

มณขีองกรมศิลปากรรกัษาไว้  ผูว้จิยัพบว่ากลอนเดมิของสนุทรภู่ทีส่บืทอดใน
บทละครรำาของกรมศลิปากรมหีลายลกัษณะ เช่น บทบรรยาย บทพรรณนา 
บทเทศนา บทพูด การสืบทอดกลอนเดิมของสุนทรภู่ไว้นี้ ช่วยให้สามารถ
เก็บความงามของวรรณคดีท่ีเป็นท่ีมาของบทละครและเป็นการเผยแพร่
ความดีเด่นของกลอนสุนทรภู่แก่ผู้ชมผู้ฟัง ทั้งยังช่วยให้บทละครรำามีความ
ไพเราะและช่วยสืบทอดเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ให้คงอยู่ในปัจจุบัน 
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ดังตัวอย่างบทละครนอกกึ่งพันทางพระอภัยมณี “หลงเล่ห์เสน่ห์ละเวง” 
(พ.ศ. 2535) มีการตัดบทของสุนทรภู่มาแทรกไว้แล้วบรรจุเพลงร้องแบบ
ละครรำา ดังนี้

- ร้องเพลงพัดชา (คลอปี่) -
พระโหยหวน ครวญเพลง วังเวงจิต ให้คนคิด ถึงถิ่น ถวิลหวัง
ว่าจากเรือน เหมือนนก มาจากรัง  อยู่ข้างหลัง ก็จะแล ชะแง้คอย

(กรมศิลปากร 2535: 12)

ตัวอย่างข้างต้นรักษากลอนเดิมของสุนทรภู่ไว้ครบทุกคำาไม่ได้
เปลี่ยนแปลงถ้อยคำาใดๆ ผู้วิจัยพบว่ากลอนเดิมของสุนทรภู่ที่มักสืบทอด
ไว้มักเป็นบทที่มีลักษณะดีเด่นในด้านวรรณศิลป์หรือที่เรียกกันว่า “วรรค
ทอง” ท่ีได้รบัความนิยมและมชีือ่เสยีงคูก่บัสนุทรภู่มาโดยตลอด อนึง่ การนำา
กลอนของสุนทรภู่ท่ีมีรูปแบบเป็นกลอนสุภาพมาบรรจุเพลงเพื่อร้องละคร
นัน้นบัว่าเป็นลกัษณะใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากบทละครแบบด้ังเดิมทีจ่ำานวนคำา
ในแต่ละวรรคจะไม่เท่ากันเสียทีเดียว เพราะบทละครแต่เดิมนั้นยึดทำานอง
ร้องเป็นหลัก 

การดัดแปลงเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู ่
เป็นบทละครร�าของกรมศิลปากร

การดัดแปลงเป็นวิธีสำาคัญที่กรมศิลปากรนำาเรื่องพระอภัยมณีของ
สุนทรภู่มาใช้เป็นบทละครรำา โดยผู้วิจัยพบว่ามีการดัดแปลง 5 ลักษณะ 
คือ การดัดแปลงกลอนเดิมของสุนทรภู่ การดัดแปลงด้านรูปแบบและองค์
ประกอบให้เป็นบทละครรำา การดัดแปลงด้านเนื้อหา การดัดแปลงด้าน
ตัวละคร และการดัดแปลงด้านการแทรกชุดการแสดงที่สร้างสีสัน ดังจะ
อภิปรายต่อไปนี้

1. การดัดแปลงกลอนเดิมของสุนทรภู่
กรมศิลปากรนำากลอนเดิมของสุนทรภู่มาใช้หลายลักษณะ เช่น ปรับ

เปลี่ยนถ้อยคำาบางคำาให้สามารถร้องและแสดงตีบทได้สะดวก ตัดต่อกลอน



184 184   

เดิมให้ความและกระบวนกลอนกระชับขึ้น ดังนี้

ก. การปรบัเปลีย่นถ้อยค�า การปรับเปลีย่นคำาเป็นวธิกีารหลักในการ
ดดัแปลงทีผู่จ้ดัทำาบทใช้ แต่ผูจ้ดัทำายงัคงรกัษาลกัษณะกลอนแบบสุนทรภู่ไว้
ด้วย กล่าวคอื หากมกีารปรบัเปลีย่นคำาในวรรคทีอ่ยูใ่นตำาแหน่งเล่นสัมผัสใน
แบบกลบทมธุรสวาทีที่สุนทรภู่ใช้ก็จะคงลักษณะดังกล่าวไว้ให้สามารถเล่น
สัมผัสในได้เช่นเดิม ดังตัวอย่างบทละครนอกพระอภัยมณี “โอ้ว่าอนิจจา
ความรัก” (พ.ศ. 2536) 

ตารางที่ 1 แสดงการปรับเปลี่ยนถ้อยคำาจากเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นบท
ละครรำา

พระอภัยมณีของสุนทรภู ่
๏ สินสมุทรหยุดอยู่ดูนางยักษ์     เห็นผิดพักตร์มารดาน่าสงสัย
ด้วยเห็นแม่แต่รูปนิมิตไว้           สงสัยใจออกขวางกลางคงคา
แล้วร้องถามตามประสาเป็นทารก  น่ีสัตว์บกหรอืสัตว์นำา้ดำานกัหนา
โจนกระโจมโครมครามตามเรามา จะเล่นข้าท่าไรจะใคร่รู้ ฯ

(พระอภัยมณีของสุนทรภู่ เล่ม 1 2544: 116)

บทละครนอกพระอภยัมณี “โอ้ว่าอนจิจาความรกั” (พ.ศ. 2536)
-ร้องเพลงสาลิกา (2 คำารวบ)-

สินสมุทรหยุดรอล่อนางยักษ์   พอพบพักตร์ผดิมารดาน่าสงสยั
เคยเห็นแม่แต่รูปนิมิตไว้           สงสัยใจโดดขวางกลางนที
จึงร้องถามตามประสาของทารก นี่สัตว์บกหรือสัตว์นำ้าดำามิดหมี
กระโจนโจมโครมครามตามคลกุคล ีจะราวีอย่างไรให้ว่ามา

– ปี่พาทย์ทำาเพลงเชิด –

(กรมศิลปากร 2536: 13)

ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กรมศิลปากรปรับเปล่ียนถ้อยคำา
จากกลอนของสุนทรภู่หลายลักษณะ ท้ังการปรับคำาบางคำาในวรรค หรือ
การปรับคำาท้ังวรรค ผู้วิจัยเห็นว่าการปรับเปลี่ยนคำาดังกล่าวช่วยให้เกิด            
จินตภาพด้านนาฏการอย่างชัดเจนซ่ึงจะช่วยให้บทละครเอื้อแก่การทำาบท
ของผู้แสดง 

ข. การตัดต่อกลอนเดิม การตัดต่อกลอนเดิมเป็นการนำากลอนเดิม
ของสนุทรภู่มาใช้โดยมกีารเลอืกบทร้อยกรองทีเ่หมาะสมแก่การนำาไปแสดง
แล้วตัดบางบทออกเพื่อให้ดำาเนินความได้กระชับขึ้น ทั้งนี้กรมศิลปากรยังมี
การปรับถ้อยคำาบางคำาให้เชือ่มสมัผสัระหว่างบทตามฉนัทลักษณ์ของกลอน
อีกด้วย ตัวอย่างบทละครนอกกึ่งพันทางพระอภัยมณี หลงเล่ห์เสน่ห์ละเวง 
พ.ศ. 2535 ที่ตัดต่อกลอนจากพระอภัยมณีของสุนทรภู่ จากตอนที่ 41 นาง
สวุรรณมาลหีงึหน้าป้อม ซึง่บทละครรำาได้มกีารตดักลอนเดิมออกเสยี 2 บท 
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แล้วมีการปรับคำาส่งสัมผัสและรับสัมผัสระหว่างบท ดังตาราง

ตารางท่ี 2 แสดงการตดัต่อกลอนเดมิจากเรือ่งพระอภัยมณขีองสุนทรภู่เป็นบทละคร
รำาของกรมศิลปากร

พระอภัยมณีของสุนทรภู ่

๏ นางวัณฬาว่าเหม่มเหส ี          ขึน้อ้ายออีอกทะเลาะล้วนเหมาะเหมง

เพราะปากกล้าว่าผวัไม่กลวัเกรง      จงึเท้งเต้งต้องอดเหมอืนมดตะนอย

ชะจะเชือดเลือดเนื้อเถือกระดูก    อย่าดูถูกชาวลังกาไม่ล่าถอย

สกัหน่อยหนึง่กจ็ะพาเลอืดตาย้อย    กกูค็อยจะใคร่เชอืดเอาเลอืดเนือ้

ไปเซ่นศพอุศเรนกับบิตุเรศ          ใครต้นเหตุอยู่ที่ไหนมิให้เหลือ

ชะลูกสาวเจ้าผลึกทึมทึกเทื้อ        มิเต็มเรื้อหรือจึงข้ามมาตามทวง

ประทานโทษโปรดปรานเถดิผ่านเกล้า ช่วยคลงึเคล้าคลอเคลยีเหมอืนเสยีขวง

ได้ดับทุกข์ยุคเข็ญให้เย็นทรวง      อย่าให้ง่วงงุน่ง่านทะยานทะเยอ ฯ

(พระอภัยมณีของสุนทรภู่ เล่ม 2 2544: 109-110)

บทละครนอกกึง่พนัทาง พระอภยัมณ ี

หลงเล่ห์เสน่ห์ละเวง พ.ศ. 2535

-ร้องเพลงฝรั่งเคียด-

๏ นางวัณฬาว่าเหม่มเหสี              ขึน้อ้ายอเีถยีงทะเลาะล้วนเหมาะเหมง

เพราะปากกล้าว่าผัวไม่กลัวเกรง      จึงเท้งเต้งอกไหม้ไส้กลวง

ประทานโทษโปรดปรานเถดิผ่านเกล้า  ช่วยคลงึเคล้าคลอเคลยีแม่เมยีหลวง

ได้ดับทุกข์ยุคเข็ญเย็นชื่นทรวง        อย่าให้ง่วงงุน่ง่านทะยานทะเยอ ฯ

(กรมศิลปากร 2536: 13)

2. การดัดแปลงด้านรูปแบบและองค์ประกอบให้เป็นบทละครร�า
บทละครรำาเรื่องพระอภัยมณีของกรมศิลปากรเป็นวรรณคดีการ

แสดงรูปแบบหนึ่ง ดังที่เสาวณิต วิงวอน (2547: 26-34) กล่าวถึงลักษณะ
เฉพาะของวรรณคดกีารแสดง ว่ามกีารกำาหนดชนดิและรปูแบบคำาประพนัธ์
ไว้ตายตัว มีแบบแผนการพรรณนาให้ผู้ชมเกิดมโนภาพและมีขอบเขตของ
จินตนาการที่จำากัด รวมถึงการบรรจุเพลงที่มีบทบาทสำาคัญในการนำาออก
ไปแสดงและตีท่ารำาออกมาได้อย่างงดงาม เมื่อพิจารณาบทการแสดงนั้นๆ 
จะสามารถทราบได้ว่าเป็นบทสำาหรับการแสดงประเภทใด ด้วยเหตุนี้เมื่อ
กรมศิลปากรนำาเร่ืองพระอภัยมณีของสุนทรภู่มาใช้แสดงจึงต้องมีการปรับ
รปูแบบเรือ่งพระอภัยมณโีดยใช้การดดัแปลงรปูแบบและองค์ประกอบต่างๆ 
ให้เป็นบทละครรำา ดังนี้

2.1 การดัดแปลงให้เป็นกลอนบทละคร
การจดัทำาบทละครรำาเร่ืองพระอภัยมณขีองกรมศลิปากร ผูว้จิยัพบว่า

บทละครรำาของกรมศลิปากรจำานวนหน่ึงไม่ได้ใช้บทร้อยกรองจากเรือ่งพระ
อภัยมณีของสุนทรภู่โดยตรง แต่มีการแต่งกลอนบทละครขึ้นใหม่โดยพบว่า
มกีารแต่งใหม่ 2 ลกัษณะ คอื แต่งกลอนบทละครขึน้ใหม่บางวรรค และแต่ง
กลอนบทละครขึ้นใหม่ทั้งบท ดังนี้
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(1) แต่งกลอนบทละครข้ึนใหม่บางวรรค เป็นการนำากลอนของสุนทร
ภู่มาตั้งแล้วแต่งใหม่บางวรรคเพื่อให้เหมาะสมแก่การขับร้องและการนำาไป
แสดง ดังตัวอย่าง 

ตารางที่ 3 แสดงการแต่งบทกลอนบทละครขึ้นใหม่บางวรรค

พระอภัยมณีของสุนทรภู ่

...พระอภัยภูมินทร์กับสินสมุทร ช่วยกันฉุดนางเงือกเสือกเข้าฝั่ง

แล้วกราบกรานโยคีมีกำาลัง แขกฝรั่งพรั่งพร้อมล้อมพูดจา ฯ

(พระอภัยมณีของสุนทรภู่ เล่ม 1 2544: 120)

บทละครนอกพระอภยัมณ ี“โอ้ว่าอนจิจาความรกั” (พ.ศ. 2536)

พระอภัยบดินทร์กับสินสมุทร      ช่วยกันฉุดนางเงือกเสือกเข้าฝั่ง

ด้วยแรงน้อยถอยถดหมดพลัง      ค่อยน้อมนั่งประนมหัตถ์นมัสการ

(กรมศิลปากร 2536: 22)

จากตารางจะเห็นว่า มีการแต่งกลอนขึ้นใหม่จำานวน 2 วรรคซึ่งช่วย
เน้นบทบาทตัวละครนางเงือกโดยไม่ต้องกล่าวถึงตัวละคร “แขกฝรั่ง” ที่
เป็นตัวละครประกอบอย่างในฉบับนิทานคำากลอน ทำาให้ตัวละครนางเงือก
มีบทบาทชัดเจนขึ้น

(2) แต่งกลอนบทละครขึ้นใหม่ทั้งบท เป็นการแต่งกลอนบทละคร
ขึน้ใหม่โดยอาศยัเนือ้ความจากเหตกุารณ์ท่ีปรากฏในเรือ่งพระอภยัมณขีอง
สนุทรภู ่เช่น บทละครนอกพระอภัยมณ ี“พบสามพราหมณ์และผีเส้ือสมทุร
ฉุดพระอภยั” (พ.ศ. 2550) มกีารแต่งกลอนเปิดตวัละครนางผีเส้ือสมทุรเพือ่
นำาเสนอตัวละครสำาคัญให้น่าติดตาม โดยอาศัยความจากเรื่องพระอภัยมณี
ของสุนทรภู่ ตอนที่ 2 “นางผีเสื้อลักพระอภัยมณี”

ตารางที่ 4 แสดงการแต่งกลอนบทละครขึ้นใหม่โดยอาศัยความจากเรื่องพระอภัย
มณีของสุนทรภู่

พระอภัยมณีของสุนทรภู ่

๏ จะกล่าวถึงนางอสุรีผีเสื้อนำ้า อยู่ท้องถำ้าวังวนชลสาย

ได้เป็นใหญ่ในพวกปีศาจพราย สกนธ์กายโตใหญ่เท่าไอยรา

ตะวันเย็นขึ้นมาเล่นทะเลกว้าง เที่ยวอยู่กลางวารินกินมัจฉา

ฉวยฉนากลากฟัดกัดกุมภา เป็นภักษานางมารสำาราญใจ

แล้วเล่นนำ้าดำาโดดโลดทะลึ่ง เสียงโผงผึงเผ่นโผนโจนไถล

เข้าใกล้ฝั่งวังวนข้างต้นไทร พอนางได้ยินเสียงสำาเนียงดัง

วิเวกแว่ววังเวงด้วยเพลงปี่ ป่วนฤดีดาลดิ้นถวิลหวัง

เสน่หาอาวรณ์อ่อนกำาลัง เข้าเกยฝั่งหาดทรายสบายใจ

 (พระอภัยมณีของสุนทรภู่ เล่ม 1 2544: 11)

บทละครนอกพระอภยัมณี 

“พบสามพราหมณ์และผเีสือ้สมทุรฉดุพระอภยั” (พ.ศ. 2550)

-ร้องเพลงปีนตลิ่งนอก-

  วันเมื่อจะได้มีสามี ดาลฤดีกำาเริบรักหนักหนา

คิดจะใคร่ไปเที่ยวทัศนา ท้องชลาหาดทรายชายวารี

ตั้งแต่เย็นเขม่นตาทั้งขวาซ้าย จะนอนนั่งไม่สบายอยู่ในที่

จะมีผัวตัวสาวอยู่คราวนี้ อสุรีงุ่นง่านรำาคาญใจ

-ร้องร่าย-

  ไม่ทันเช้าก้าวออกจากถิ่นถำ้า เสียงครืนครำ่าเลื่อนหล้าสุธาไหว

ออกจากคูหาเร่งคลาไคล เที่ยวไปตามวังวนชลธาร

-ปี่พาทย์ทำาเพลงคุกพาทย์, กราวใน, เชิด-

 (กรมศิลปากร 2550: 1)
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2.2 การบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ เพลงร้องและเพลงหน้า
พาทย์  ถือเป็นองค์ประกอบสำาคัญประการหนึ่งของบทละครรำา  ซึ่งทำาให้
สามารถใช้แสดงได้จรงิ  ผูว้จิยัพบว่ากรมศลิปากรได้บรรจเุพลงร้องและเพลง
หน้าพาทย์ในบทละครทกุสำานวน โดยบรรจตุ่างกนัระหว่างบทละครนอกกบั
บทละครนอกกึ่งพันทาง ซึ่งจะบรรจุเพลงออกภาษาตามเชื้อชาติตัวละคร  
ช่ือเพลงร้องนัน้จะกำากบัไว้เหนอืบทร้อง ส่วนเพลงหน้าพาทย์สามารถปรากฏ
ได้ทุกตำาแหน่งตามที่ผู้จัดทำาบทละครจะกำากับไว้

ก. การบรรจเุพลงร้อง บทละครรำาเรือ่งพระอภยัมณมีกีารบรรจเุพลง
ร้องไว้ต้นกลอนบทละครในแต่ละช่วง โดยการระบไุว้ตรงกลางบทละครและ
ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) กำากับหน้าและหลังชื่อเพลงร้องนั้นๆ การกำากับ
เพลงร้องมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการถ่ายทอดเนื้อหาและอารมณ์ของ
เรือ่ง โดยทัว่ไปแล้ว บทละครนอกและบทละครนอกกึง่พนัทางจะบรรจเุพลง
ร้องที่มีจังหวะ 2 ชั้น เพื่อสามารถดำาเนินเรื่องได้อย่างกระชับรวดเร็ว การ
บรรจุเพลงร้องในบทละครนอกใช้เพลงละครนอกโดยทั่วไป เช่น ตวงพระ
ธาตุ ปีนตลิ่งนอก นกจาก เบ้าหลุด นาคราช เย้ย เทพทอง พัดชา นอกจาก
นี้บทละครนอกจะใช้เพลงร้องร่าย (ร่ายนอก) ในการดำาเนินเรื่อง ส่วนการ
บรรจุเพลงร้องในบทละครนอกกึ่งพันทางจะกำากับเพลงร้อง “ออกภาษา” 
ที่เป็นเพลงไทยแต่มีสำาเนียงสื่อถึงเช้ือชาติของตัวละครนั้นๆ ดังจะเห็นได้
จากตัวละครเชื้อชาติเป็นฝรั่งลังกา เช่น บาทหลวงใช้เพลงฝรั่งควง ฝรั่งตัด 
ฝรั่งยีแฮม อุศเรนใช้เพลงโยสลัม นางละเวงใช้เพลงวิลันดาชั้นเดียว ฝรั่ง
ตัด ฝรั่งแลนเซีย ฝรั่งแง ส่วนเจ้าละมานที่มีเชื้อชาติแขกจะใช้เพลงแขกสุ่ม 
แขกอะหวัง แขกหนัง เพลงภาษาสำาคัญอย่างมากในการแสดงบทละคร
นอกกึ่งพันทางเร่ืองพระอภัยมณี เพราะช่วยนำาเสนอตัวละครต่างชาติต่าง
ภาษาตามที่ปรากฏในวรรณคดีต้นฉบับ กรมศิลปากรยังมีการบรรจุเพลง
ร้อง “หุ่นกระบอก” ในการเปิดเรื่องหรือบรรยายเรื่องเช่นเดียวกับการ
แสดงหุน่กระบอกเรือ่งพระอภยัมณทีีไ่ด้รบัความนยิมอย่างแพร่หลายในอดตี 
นอกจากนีย้งัมกีารระบุให้อ่านทำานองเสนาะในตำาแหน่งเพลงร้องอกีด้วย ซ่ึง
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เป็นลกัษณะเด่นในการนำาเสนอเรือ่งพระอภยัมณใีนรปูแบบบทละครโดยใช้
คีตศิลป์แขนงอื่นร่วมด้วย 

ข. การก�ากบัเพลงหน้าพาทย์ เพลงหน้าพาทย์เป็นเพลงทีใ่ช้บรรเลง
ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และพฤติกรรมตัวละครตามท้องเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะ
แตกต่างกันในด้านประเภทของละครรำาที่นำามาศึกษา การกำากับเพลงหน้า
พาทย์ในบทละครนอกเป็นไปตามขนบละครท่ีมีมาแต่เดิม ผู้วิจัยสังเกตว่า
หากบทละครนอกมีขนาดสั้นก็ไม่ค่อยปรากฏเพลงหน้าพาทย์เท่าใดนัก แต่
หากบทละครนอกมีขนาดยาวมากก็จะปรากฏเพลงหน้าพาทย์จำานวนมาก
เพื่อใช้ในการแบ่งฉากแบ่งองก์ในการแสดง เช่น คุกพาทย์ รัว เชิด ฉิ่ง โอด 
ส่วนบทละครนอกก่ึงพันทางมีลักษณะเด่นในการใช้เพลงหน้าพาทย์ที่เป็น
เพลงภาษาโดยบรรจุให้สอดคล้องกับเชื้อชาติตัวละคร เช่น เจ้าละมาน เป็น
เชือ้ชาตแิขกทมฬิจะใช้เพลงเสมอแขก ผูว้จิยัเหน็ว่าบทละครรำาทีม่ขีนาดส้ัน
ใช้เพลงหน้าพาทย์ไม่ถี่นัก แต่หากบทละครรำามีขนาดยาวก็จำาเป็นที่จะต้อง
ใช้เพลงหน้าพาทย์ถี่ขึ้นเพื่อแบ่งฉากหรือเหตุการณ์ ทำาให้การแสดงมีความ
ต่อเนื่องและราบรื่น

2.3 การก�ากบับทเจรจา การเจรจาถอืเป็นองค์ประกอบสำาคญัอย่าง
หนึ่งของบทละครรำาเรื่องพระอภัยมณีของกรมศิลปากร การเพิ่มบทเจรจา
เป็นการกำาหนดให้ตัวละครสื่อสารผ่านถ้อยคำาที่ผู้จัดทำาบทได้กำาหนดไว้
ล่วงหน้า ผู้วิจัยพบว่าบทละครรำาของกรมศิลปากรมีการกำากับบทเจรจา 
2 ลักษณะ คือ กำากับให้เจรจาด้นที่ไม่ระบุคำาเจรจาไว้ โดยจะระบุเพียงว่า 
“เจรจา” ผู้แสดงจึงต้องเจรจาเอง ซ่ึงเป็นลักษณะเดียวกับบทละครนอก 
ที่มีมาแต่เดิม อีกลักษณะหนึ่งคือ การกำากับบทเจรจาเป็นลายลักษณ์ โดย
จะระบุไว้ในบทละครรำาว่า “พูด” หรือ “เจรจา” แล้วตามด้วยบทเจรจา ผู้
วิจัยพบว่าลักษณะของบทเจรจาลายลักษณ์มีลักษณะ 2 ประการ คือ บท
เจรจาร้อยกรอง และบทเจรจาร้อยแก้ว ทั้งนี้บทเจรจาร้อยกรองจะมีบท 
ทีก่รมศลิปากรคดัมาจากเร่ืองพระอภัยมณขีองสนุทรภูโ่ดยตรงและบททีน่ำา
กลอนของสุนทรภู่มาดัดแปลง ดังตัวอย่างบทละครนอกพระอภัยมณี “หนี
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นางผีเสื้อ” (พ.ศ. 2517) ที่ตัดกลอนของสุนทรภู่มาใช้เป็นบทเจรจาซึ่งช่วย
ให้การดำาเนินเรื่องรวดเร็ว สื่อความได้กระชับ และช่วยเพิ่มความสมจริงให้
กับการแสดงที่ให้ตัวละครสื่อสารผ่านการพูด ดังนี้

-พูด-
อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป  ย่อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์
ถึงมนุษย์ครุฑาเทวราช  จัตุบาทกลางป่าพนาสิน 
แม้นปี่เราเป่าไปให้ได้ยิน  ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา... 

(กรมศิลปากร 2517: 6)

2.4 การแบ่งองก์-ฉาก กรมศิลปากรจะกำาหนดองก์และหรือฉาก
เป็นการเลือกเอาชุดเหตุการณ์ในเรื่องมาผูกเป็นองก์หรือฉากเพื่อนำาเสนอ
เนื้อหาของเรื่องตอนนั้นๆ การแบ่งฉากจะใช้เม่ือเนื้อเรื่องขนาดยาวมีฉาก
ท้องเรื่องหลายฉาก มีความซับซ้อนและต่อเนื่องของเหตุการณ์ ผู้จัดทำาบท
จงึแบ่งเนือ้หาในตอนหรือเหตกุารณ์น้ันๆ โดยการแบ่งฉากเพือ่ช่วยให้จดัการ
แสดงได้อย่างราบรื่น ดังตัวอย่าง เช่น บทละครนอกพระอภัยมณี “หนีนาง
ผีเสื้อ” (พ.ศ. 2517) มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ “ฉากนำา เพลง
ปี่พระอภัย” จับความต้ังแต่พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทางไปพบสาม
พราหมณ์แล้วเป่าปี่จนนางผีเสื้อสมุทรมาลักเอาพระอภัยมณีไป “องก์ท่ี 1 
พบทางหนี” สินสมุทรพบเงือกจนเงือกพาพระอภัยมณีและสินสมุทรหนีไป
เกาะแก้วพสิดาร “องก์ท่ี 2 นางผเีสือ้ตาม” เหตุการณ์ท่ีนางผีเส้ือสมทุรออก
ติดตามพระอภัยมณีและสินสมุทร และ “องก์ที่ 3 ษีช่วย” เป็นเหตุการณ์
พระฤๅษแีห่งเกาะแก้วพิสดารช่วยฝ่ายพระอภยัมณแีล้วไล่นางผเีสือ้สมทุรไป 
(กรมศิลปากร 2517: 1-26)

2.5 การก�ากับวิธีแสดง การกำากับวิธีแสดงมีความสำาคัญต่อการ
จดัการแสดงของผูก้ำากบัเวทีหรอืผู้ฝึกซ้อมนกัแสดง ผูว้จิยัพบว่ากรมศลิปากร
ใช้วิธีการกำากับการแสดงโดยระบุเป็นข้อความในเครื่องหมายนขลิขิตหรือ
วงเลบ็ การกำากบัการแสดงลกัษณะนี ้กรมศลิปากรน่าจะดำาเนนิตามรูปแบบ
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ของบทละครดึกดำาบรรพ์ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
และบทละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ที่ทรง
ใช้มาก่อน ผู้วิจัยพบว่ามีการกำากับตัวละคร กำากับฉาก และกำากับเวที ดังนี้

ก. การก�ากับตัวละคร กรมศิลปากรจะระบุการกำากับตัวละครเพื่อ
ให้ผู้แสดงทราบล่วงหน้าว่าในบทละครเรื่องนี้ตนจะต้องรับบทเป็นตัวละคร
ใดและต้องแสดงกิริยาใดบ้าง เพ่ือให้เกิดภาพและการแสดงที่สมจริงและ
รวดเร็ว เช่น บทละครนอกพระอภัยมณี “พระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทร” 
(พ.ศ. 2537) ระบุว่า “(พระอภัยมณีกับสินสมุทรพาพ่อเงือกออกหน้าม่าน
แดง ปล่อยลงเวทีล่าง พ่อเงอืกว่ายนำา้เข้าข้างหนึง่ พระอภยัมณกีบัสินสมทุร 
เดินเข้าอีกด้านหนึ่ง)” (กรมศิลปากร 2537: 5)

ข. การก�ากบัฉาก กรมศลิปากรจะกำาหนดฉากโดยอาศยัท้องเร่ืองโดย
กำาหนดให้เหน็สถานท่ีเป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึงในการแสดงบนเวทใีนโรง
ละคร เช่น บทละครนอกพระอภัยมณี “พระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทร” 
(พ.ศ. 2537) กำากับฉากว่า “จัดเป็นฉากริมชายหาด มีโขดหินและต้นไม ้
ต้นใหญ่ สำาหรับพระอภัยมณี ศรีสุวรรณ และสามพราหมณ์ นั่งเป็นภาพนิ่ง 
จดัไฟให้มืดเหน็ผูแ้สดงเป็นแบบเงารางๆ (มไีฟกะพรบิต้ังเตรยีมไว้ใช้ในตอน
นางผีเสื้อมาจับตัวพระอภัยไป)” (กรมศิลปากร 2537: 1) 

ค. การก�ากับเวท ีผู้จัดทำาบทละครจะอธิบายลักษณะของไฟ การใช้
เวที การปิดม่าน การเปิดม่านซึ่งจะระบุร่วมกับส่วนประกอบอื่นๆ ของบท
ละคร ในบทละครบางสำานวนมีการกำากับให้เปิดม่าน-ปิดม่านเพื่อช่วยแบ่ง
คัน่เนือ้หาของเร่ืองอีกด้วย เช่น บทละครนอกกึง่พนัทางพระอภัยมณ ี“เพลง
ปี่พระอภัย 9 ครั้ง” (พ.ศ. 2551) จะระบุให้เปิดม่านและปิดม่านเพื่อคั่นช่วง
เหตุการณ์พระอภัยมณีเป่าปี่ทั้ง 9 เหตุการณ์ 

3. การดัดแปลงด้านเนื้อหา
การดัดแปลงเนื้อหาเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นบทละครรำา

ของกรมศิลปากร ดังนี้
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3.1 การตัดทอนเนื้อหา การตัดเหตุการณ์ในวรรณคดีต้นฉบับนั้น 
มีจุดประสงค์เพื่อเอื้อให้ดำาเนินเรื่องได้กระชับรวดเร็วเหมาะสมกับประเภท
บทละครรำาท่ีเป็นละครนอกและละครนอกกึ่งพันทาง การตัดเหตุการณ์
เป็นผลจากการคำานึงปัจจัยด้านเวลาในการแสดงที่มีน้อยให้สามารถแสดง
ได้รัดกุม ประกอบกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์มีตัวละครจำานวนมาก ทำาให้
ไม่เอ้ือต่อการแสดงในพืน้ท่ีหรอืเวลาอนัจำากดั จงึต้องตัดเหตุการณ์ทีไ่ม่สลัก
สำาคัญออกโดยไม่กระทบต่อโครงเรื่องหลัก ดังตัวอย่างบทละครนอกพระ
อภัยมณี “สุดสาครตกเหว” (พ.ศ. 2555) 

ตารางที่ 5 แสดงการตัดทอนเหตุการณ์ระหว่างเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่กับ 
บทละครรำาของกรมศิลปากร

เหตุการณ์ในเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ บทละครนอกพระอภยัมณ ี“สุดสาครตกเหว”  
(พ.ศ. 2555)

1. ชีเปลือยหลอกผลักสุดสาครตกเหวแล้วชิงเอา 
ไม้เท้าและม้ามังกรไป

ü

2. ชีเปลือยเข้าเมืองการเวก ตัดออก

3. ฤๅษีมาช่วยสุดสาครขึ้นจากเหวแล้วเทศนา ü

4. สุดสาครไปตามชีเปลือยที่เมืองการเวกแล้ว 
ชิงไม้เท้าและม้ามังกรคืน

ü

จากตารางจะเห็นได้ว่า บทละครนอกพระอภยัมณ ี“สดุสาครตกเหว” 
(พ.ศ. 2555) นั้นมีการตัดเหตุการณ์ชีเปลือยเข้าเมืองการะเวก เพื่อให้การ
ดำาเนนิเรือ่งทีเ่น้นตวัละครสดุสาครมเีอกภาพและยงัคงเล่าเร่ืองได้รวบรัดขึน้
เหมาะแก่เวลาและโอกาสในการแสดง

3.2 การเพิ่มเหตุการณ์  บทละครรำาเรื่องพระอภัยมณีของกรม
ศิลปากรใช้การเพิ่มเหตุการณ์เพิ่มเติมจากเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ ผู้
วิจัยพบว่าการเพิ่มเหตุการณ์มักเป็นเหตุการณ์ย่อยท่ีเอื้อให้เกิดการสร้าง
สีสันในการแสดงและไม่กระทบต่อเรื่องหลัก ดังตัวอย่างบทละครนอกพระ
อภยัมณ ี“บวชสดุสาคร” (พ.ศ. 2559) ท่ีเพิม่เหตกุารณ์การทำาขวญันาคก่อน
ที่สุดสาครจะบวชเป็นฤๅษี (กรมศิลปากร 2559: 1) ซึ่งช่วยเพิ่มสีสันให้แก่
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การแสดงและเอือ้ให้แสดงบทบาทตลกอกีด้วย บทละครทีป่รากฏเหตุการณ์
ตลกชวนขนัเป็นหลกัน้ัน กรมศลิปากรจะเรียกว่า “ละครนอกแนวตลก” ซ่ึง
ทำาให้เห็นลักษณะและวิธีการแสดงละครรำากลุ่มนี้ชัดเจนขึ้น

3.3 การสลับเหตุการณ์ ผู ้วิจัยพบว่ากรมศิลปากรมีการสลับ
เหตุการณ์ให้ต่างจากพระอภัยมณีของสุนทรภู่ ดังปรากฏในบทละครนอก
พระอภัยมณี “พบสามพราหมณ์” (พ.ศ. 2555) กล่าวคือ บทละครกล่าว
ถึงนางผีเสื้อสมุทรก่อน แล้วจึงกล่าวถึงพระอภัยมณี-ศรีสุวรรณเดินทางไป
พบสามพราหมณ์ แล้วพระอภัยมณีค่อยเป่าปี่จนทุกคนหลับ จากนั้นผีเสื้อ
สมุทรในตอนแรกก็เข้ามาลักพระอภัยมณี (กรมศิลปากร 2555ข: 6-11) ซึ่ง
แตกต่างจากเรือ่งเดมิทีป่รากฏเหตกุารณ์พระอภยัมณแีละศรสีวุรรณพบสาม
พราหมณ์ก่อน แล้วนางผีเสื้อจึงจะมาลักพระอภัยมณี การสลับเหตุการณ์
ลักษณะนี้มีส่วนช่วยให้บทละครน่าติดตาม เนื่องจากเปิดเรื่องด้วยตัวละคร
เด่นของเหตกุารณ์ทำาให้น่าสนใจ แต่ไม่ทำาให้ผลของเหตุการณ์เปล่ียนแปลง
ไปแต่อย่างใด 

4. การดัดแปลงด้านตัวละคร
 การดดัแปลงตวัละครจากเร่ืองพระอภัยมณขีองสนุทรภู ่ม ี3 ลกัษณะ

คือ การเพิ่มตัวละคร การลดตัวละคร และการปรับเปลี่ยนลักษณะตัวละคร 
ดังนี้

4.1 การเพิม่ตวัละคร บทละครรำาเรือ่งพระอภยัมณมีกีารนำาตัวละคร
จากวรรณคดีเรื่องอื่นมาเพิ่มเพื่อสร้างสีสันแปลกใหม่โดยไมก่ระทบต่อเรื่อง
หลัก ได้แก่ การเพิ่มตัวละครเตียวเหลียงจากเรื่องไซ่ฮั่นในบทละครนอกกึ่ง
พนัทางพระอภยัมณ ี“พระอภัยมณปีระชันป่ีเตยีวเหลียง” (ไม่ปรากฏ พ.ศ.) 
มาประชันเพลงปี่กับพระอภัยมณีในตอนท่ีพิณทพราหมณ์ครูปี่ของพระ
อภัยมณีพาพระอภัยมณีไปฝึกเพลงปี่บนยอดเขาแล้วพบกับครูปี่จีน “เตียว 
เหลียง” และได้ประชันปี่กัน (กรมศิลปากร ม.ป.ป.: 1) ซึ่งช่วยให้เกิดความ
ตลกขบขันแก่ผู้ชม บทละครรำาดังกล่าวคงใช้ข้อวินิจฉัยที่มาของตัวละคร
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พระอภัยมณีของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ (พระอภัยมณีของ
สุนทรภู่ 2544: (61))  

นอกจากนี้ ยังมีการเพ่ิมตัวละครบริวารเงือกจากเรื่องสุวรรณหงส ์
ในบทละครนอกพระอภัยมณี ตอนท่ีปรากฏตัวละครนางเงือกชายาของ 
พระอภยัมณ ีเช่น ตอน “หนีนางผเีสือ้” (พ.ศ. 2517) “สุดสาครลาแม่เงอืก” 
(พ.ศ. 2551) “เพลงปี่พิศวาส” (พ.ศ. 2556) ทว่า ในเรื่องพระอภัยมณี
ของสุนทรภู่นั้นนางเงือกอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ ไม่ได้มีบริวารอย่างเงือกนำา้ 
ชาลกีรรณในเรือ่งสวุรรณหงส์ การเพิม่ตวัละครบริวารเงอืกจงึไม่มผีลต่อเร่ือง 
แต่ช่วยเพิ่มสีสันให้มีชุดการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้น

4.2 การลดตัวละคร การลดตัวละครที่ไม่สำาคัญเป็นวิธีการดัดแปลง
ประการหนึง่ของกรมศลิปากร ท้ังน้ีแม้ว่าเหตกุารณ์เรือ่งพระอภยัมณทีีเ่ลอืก
มาใช้นั้นจะปรากฏเหตุการณ์สำาคัญและมีผลต่อโครงเรื่อง แต่กรมศิลปากร 
กใ็ช้วธิกีารลดตวัละครท่ีไม่มีผลต่อโครงเร่ืองออกไป เพือ่ให้สามารถแสดงได้
อย่างรวดเร็วกระชบัขึน้และใช้ผูแ้สดงน้อย ดงัเช่น ตอนพระอภยัมณพีบนาง
ละเวง บทละครนอกกึง่พนัทางพระอภยัมณ ี“พระอภัยมณเีกีย้วนางละเวง” 
(พ.ศ. 2558) มีการลดตัวละครทหารฝ่ายผลึกและฝ่ายลังกาแล้วคงไว้เพียง
ตัวละครเอกคือ พระอภัยมณี และนางละเวง เพื่อเน้นบทบาทตัวละครเอก
ที่เป็นผู้กำาหนดโครงเรื่องและเน้นเหตุการณ์ให้แจ่มชัดขึ้น 

4.3 การปรบัเปล่ียนลักษณะตวัละคร ผู้วจิยัพบว่ามกีารปรบัเปล่ียน
ลกัษณะตวัละคร 2 ลกัษณะคอื ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมตวัละครให้ตลกขบขัน 
และการปรับเปลี่ยนเชื้อชาติของตัวละคร กล่าวคือ กรมศิลปากรได้ปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมตัวละครบางตัวให้มีลักษณะตลกขบขันต่างไปจากฉบับ
ของสุนทรภู่ ซึ่งเป็นการสร้างสีสันแก่ตัวละครให้เข้ากับขนบของละครนอก 
ที่มักจะปรากฏตัวละครจำาอวดหรือตัวเบ็ดเตล็ดที่มีบทบาทในการดำาเนิน
เรื่องและสร้างความขบขันแก่ผู้ชม เช่น พระฤๅษี ศิษย์พระฤๅษี สุดสาคร ม้า
นิลมังกร ชีเปลือย ทหาร น่าสังเกตได้ว่ามักเป็นตัวละครที่เป็นนักบวชหรือ
เป็นตวัละครประกอบทีไ่ม่ใช่ตวัละครเอก ดงัตัวอย่าง บทละครนอกพระอภยั
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มณี “กำาเนิดสุดสาคร” (พ.ศ. 2556) มีเหตุการณ์ที่พระฤๅษีทำาคลอดให้นาง
เงอืกเพือ่กำาเนดิสดุสาคร โดยทีก่รมศลิปากรให้พระฤๅษแีสดงพฤติกรรมและ
พดูชวนขนั เช่น “...ข้าเป็นษไีม่ใช่หมอสตูกิรรมน่ีนา จะไปทำาคลอดได้ยงัไง 
กัน” (กรมศิลปากร 2556ก: 12) อย่างไรก็ตาม ตัวละครฤๅษีในบทละครรำา 
ที่แสดงพฤติกรรมตลกขบขันนั้นเป็นลักษณะเดิมในขนบการแสดงต้ังแต่
ละครชาตรีเรื่อยมาฤๅษีเป็นตัวเบ็ดเตล็ดอยู่แล้ว

อีกประการหนึ่ง กรมศิลปากรยังได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดเชื้อชาติ
ของตัวละครที่เป็นตัวละครต่างชาติให้เป็นตัวละครอีกชาติหนึ่ง ดังเช่นใน
บทละครนอกกึ่งพันทาง พระอภัยมณี “ศึกเก้าทัพ” (พ.ศ. 2531) ระบุให้ 
“ยกทัพเจ้าเมืองต่างๆ” ทั้งเก้าทัพที่ยกมาตีเมืองผลึกเพื่อช่วงชิงนางละเวง
มีทัพ มอญ พม่า ลาว เขมร ญวน ข่า ชวา และจีน (กรมศิลปากร 2531: 6) 
แต่ในเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ ตอนที่ 29 “ศึกเก้าทัพตีเมืองผลึก” นั้น
ไม่ปรากฏตวัละครบางเชือ้ชาติดงักล่าว แต่ปรากฏว่ามทีพัละเมด มลิกนั สำา
ปันหนา กวิน จีนตั๋ง อังคุลา วิลยา ชวา และฉวี (พระอภัยมณีของสุนทรภู่ 
เล่ม 1  2544: 392) ผู้วิจัยเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชื้อชาติตัวละครบางตัว
ส่งผลให้ผู้ชมรับรู้รายละเอียดของเรื่องแตกต่างไปจากฉบับของสุนทรภู่ แต่
ไมม่ผีลต่อโครงเรือ่งหลกั ทั้งนีก้ารปรบัเชือ้ชาตขิองตวัละครดงักล่าวยงัช่วย
เอื้อให้กรมศิลปากรสามารถนำาเสนอ “ตัวละครภาษา” ตามลักษณะสำาคัญ
ของละครพันทางได้อีกด้วย 

5. การดัดแปลงด้านการแทรกชุดการแสดงที่สร้างสีสัน
บทละครรำาเรื่องพระอภัยมณีของกรมศิลปากรมีการแทรกชุดการ

แสดงในบทละครหลายชุดเพื่อสร้างสีสันแก่การแสดง ได้แก่ ระบำาเงือก 
ฉุยฉาย และระบำาบัลเล่ต์ ดังนี้

5.1 การเพิ่มระบ�าเงือก ระบำาเงือกเป็นระบำาที่กรมศิลปากรพัฒนา
ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในบทละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ ตอนกุมภณฑ์ถวายม้า  
ต่อมากรมศิลปากรนำาระบำาเงือกมาบรรจุไว้ในบทละครนอกเรื่องพระอภัย
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มณีตอนกำาเนิดสุดสาครถึงเข้าเมืองการเวก (เสาวณิต วิงวอน 2558: 118)  
ผู้วิจัยพบว่าบทละครรำาเรื่องพระอภัยมณีมีการเพิ่มระบำาเงือกเพื่อเปิดตัว
ละครนางเงือก โดยใช้ระบำาเงือก 2 ลักษณะ คือ ใช้เฉพาะตัวแสดงและ
ทำานอง อีกลักษณะหนึ่งใช้บทร้องด้วยแต่มีการปรับเปลี่ยนคำาท้ายสุดของ
บทเพื่อส่งสัมผัส

5.2 การเพิ่มฉุยฉาย บทฉุยฉายเป็นบทที่ประกอบด้วยเพลงฉุยฉาย
และเพลงแม่ศรี ซึ่งเป็นบทที่ใช้ในการรำาเดี่ยวอวดฝีมือของตัวละคร เนื้อหา
ของบทฉุยฉายมักอธิบายลักษณะประการใดประการหน่ึงของตัวละครที่
กล่าวถึง อาจเป็นบุคลิกนิสัย ความสามารถ หรือเหตุการณ์ที่ตัวละครเคย
เผชิญหรือจะต้องเผชิญต่อไป ผู้วิจัยพบว่าบทละครรำาของกรมศิลปากร 
มีการแทรกบทฉยุฉายจำานวน 2 บท คอื “บทฉยุฉายเพลงป่ี” เช่นในบทละคร
นอกพระอภยัมณ ี“เพลงป่ีพศิวาส-เพลงป่ีพฆิาต” (พ.ศ. 2550) และ “ฉยุฉาย
นางผีเสื้อสมทุร” เชน่ในบทละครนอกพระอภยัมณ ี“เพลงปี่พศิวาส” (พ.ศ. 
2556) และ “มนต์เสียงปี่” (พ.ศ. 2557) โดยบทฉุยฉายดังกล่าวมีบทบาท
ต่อเร่ืองแตกต่างกัน กล่าวคือ บทฉุยฉายเพลงปี่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ 
เนือ้เร่ือง แต่เป็นส่วนนำาลักษณะคล้ายคลงึกบัการรำาเบกิโรงแบบละครดัง้เดมิ
ที่ให้ตัวนายโรงออกรำาก่อนแสดง ทั้งบทร้องไม่ได้ดำาเนินเรื่องแต่มุ่งกล่าวถึง
ชะตาชีวิตและการสดุดีสุนทรภู่ผู้แต่งเรื่องพระอภัยมณี ส่วนบทฉุยฉายนาง
ผีเสื้อสมุทรนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง เพราะกล่าวถึงบทบาทของนางผีเสื้อ
สมุทร ผู้จัดทำาบทละครนำามาใช้เปิดตัวละครนางผีเส้ือสมุทรและเปิดฉาก
ใหม่ในการแสดงละครรำาดังกล่าว 

5.3 การเพิ่มบัลเล่ต์ บทละครนอกกึ่งพันทาง พระอภัยมณี “หลง
เล่ห์เสน่ห์ละเวง” (พ.ศ. 2535) เพิ่มเหตุการณ์ระบำาฝร่ังเข้ามาเมื่อกล่าว
ถึงฉากสวนหลวงเมืองลังกาในเหตุการณ์ท่ีพระอภัยมณีติดตามนางละเวง
เข้าไปเมืองลังกา โดยระบุว่า “นาฏศิลป์สากลออกแสดงระบำาบัลเล่ต์ที่เวที
ล่าง” (กรมศิลปากร 2535: 16) การเพิ่มบัลเล่ต์นั้นช่วยสื่อฉากในเรื่องและ
ยังช่วยเพิ่มความตระการตาในการเปิดฉากใหม่อีกด้วย 
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สรุปผล
เรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ได้รับความนิยมนำามาปรับใช้เป็นบท

ละครรำาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เรื่อยมาจนถึงยุคกรมศิลปากรได้มีการจัดทำา
บทละครรำาเรือ่งพระอภยัมณอีอกแสดงอย่างต่อเนือ่ง ทัง้การแสดงตามขนบ
ของละครนอกแบบหลวงและละครนอกกึ่งพันทาง

กรมศิลปากรนำาเรือ่งพระอภัยมณีของสนุทรภู่มาปรบัใช้เป็นบทละคร
รำาสำาหรับใช้แสดงจริง โดยใช้การสืบทอดและการดัดแปลงหลายลักษณะ 
ลกัษณะสำาคญัของเรือ่งพระอภยัมณขีองสนุทรภูท่ีป่รากฏในบทละครรำาของ
กรมศิลปากรนั้น พบว่ามีการสืบทอดเนื้อหาหลัก ตัวละคร และกลอนเดิม
ของสุนทรภู่ที่ช่วยให้เกิดความไพเราะ ขณะเดียวกันพบว่า กรมศิลปากรก็
ดดัแปลงเรือ่งพระอภยัมณขีองสนุทรภูห่ลายประการ ทัง้การดัดแปลงกลอน
เดิมของสุนทรภู่โดยการปรับเปลี่ยนถ้อยคำาและตัดต่อกลอนเดิมซึ่งยังคง
ลักษณะกลอนแบบสุนทรภู่ไว้ การดัดแปลงด้านรูปแบบและองค์ประกอบ
ให้เป็นบทละครรำา การบรรจุเพลงร้องเพลงหน้าพาทย์ให้เหมาะสมแก่บท
ละครนอกและบทละครนอกกึง่พนัทาง การกำากบัเจรจามกีารระบใุห้เจรจา
ด้นและระบุไว้เป็นลายลักษณ์ การแบ่งองก์-ฉากเพื่อแบ่งเหตุการณ์ของ
ตอนต่างๆ ให้สะดวกแก่การแสดง การกำากบัวธิแีสดงทีจ่ะระบุในบทละครรำา 
ทัง้การกำากบัตวัละคร กำากบัฉากและกำากบัเวที ส่วนการดดัแปลงด้านเนือ้หา
พบว่ามีการดดัแปลงโดยการตดัเหตกุารณ์โดยไม่กระทบต่อเรือ่งหลัก มกีาร
เพิ่มเหตุการณ์ และสลับเหตุการณ์ การดัดแปลงด้านตัวละครปรากฏเพียง
ตัวละครบางตัวเท่านั้น และมีการดัดแปลงด้านการแทรกชุดการแสดงเพื่อ
สร้างสีสัน การสืบทอดและการดัดแปลงดังกล่าวนี้ทำาให้บทละครรำาเรื่อง
พระอภัยมณีของกรมศิลปากรเหมาะแก่การแสดงและใช้แสดงได้จริง ทั้ง
มีสีสันที่น่าตื่นตาตื่นใจเหมาะแก่ผู้ชมในยุคปัจจุบัน ทำาให้ได้รับความนิยม
มาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นการสืบทอดเรื่องพระอภัยมณี
ของสุนทรภู่ให้ดำารงอยู่ในสังคมร่วมสมัยได้อย่างแยบคาย บทละครรำาเรื่อง
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พระอภัยมณีของกรมศิลปากรจึงมีคุณค่าในฐานะวรรณคดีการแสดงและ
วรรณคดีสำาหรับอ่านที่ช่วยเผยแพร่งานของสุนทรภู่แก่สังคมไทยปัจจุบัน  
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ภาพที่ 1 การแสดงละครนอกเรื่องพระอภัยมณีของกรมศิลปากร ตอน “เพลงปี่พิศวาส และเพลง
ปี่พิฆาต” (พ.ศ. 2556)
(ที่มา: korathome 2556)

ภาพที ่2 การแสดงละครนอกกึง่พนัทางเรือ่งพระอภยัมณขีองกรมศลิปากร “หลงเล่ห์เสน่ห์ละเวง” 
(พ.ศ. 2535) เหตุการณ์พระอภัยมณีเป่าปี่สะกดทัพจับเจ้าละมาน 
(ที่มา: กรมศิลปากร 2535: 17)
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