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บทคดัย่อ 

 
 บทความนี้มุ่งศกึษาลกัษณะการแต่งและคุณค่าของบทละครร าเรื่องอิเหนา
พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ ในฐานะวรรณคดี
การแสดง ผลการศกึษาพบว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ 
ทรงน าบทละครในเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 มาปรบัใชใ้นการทรงพระนพินธ์
บทละครร าเรื่องนี้เพื่อใชแ้สดงละครร าตามแนวทางของพระองค ์โดยวธิกีารทีท่รง
พระนิพนธห์รอืทรง “ปรุงบท” ม ี4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ทรงปรบัการด าเนินเรื่องจากฉบบั
รชักาลที่ 2  ทรงสบืทอดบทร้อง เพลง และการเจรจาบางส่วนจากฉบบัรชักาลที่ 2 
ทรงพระนิพนธ์บทร้องรวมทัง้ทรงก าหนดเพลงและการเจรจาขึ้นใหม่ และทรงเพิ่ม
ขอ้ความก ากบัการแสดงลงในบท ผลจากการ “ปรุงบท” ดงักล่าว ท าให้บทละครร า
ฉบบันี้เป็นเรื่องอเิหนาอกีฉบบัหนึ่งทีม่คีุณค่าทัง้ในด้านวรรณคดแีละด้านการแสดง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การแสดงให้เหน็ลกัษณะการเล่นละครร าเรื่องอเิหนาในแบบของ
พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ซึง่เป็นตวัอย่างหนึ่งของการแสดง
ในสมยัรชักาลที ่5 
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The Episode of “Darasa Baela” 
(The Self-Immolation of Darasa) in Bot Lakhon Ram 

Rueang Inao by Prince Narathippraphanphong: 
The Composition and Its Value 

 
 

Thaneerat Jatuthasri  
 
 
Abstract 

 
 This paper examines the composition and value of the episode in which 
Darasa immolates herself in Bot Lakhon Ram Rueang Inao composed by Prince 
Narathippraphanphong.  The study finds that Prince Narathippraphanphong 
adapted Inao composed by King Rama II into the play in order to perform his 
Lakhon Ram.  There are four techniques employed by the Prince to compose 
the episode in Bot Lakhon Ram Rueang Inao:  modification of the narration of 
Inao of King Rama II; incorporation of descriptions, songs, and dialogues from 
Inao of King Rama II; creation of descriptions as well as setting new songs 
and dialogues in the play; and the addition of practical details that are useful 
for the performance.  As a result, Bot Lakhon Ram Rueang Inao by Prince 
Narathippraphanphong contains value as a literary work as well as a script for 
performance.  Particularly, it indicates how the Inao dance drama of Prince 
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Narathippraphanphong, an example of historical performance practice in the 
reign of King Rama V, was performed. 
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1. บทน ำ 
 

เรื่องอเิหนาเป็นนิทานเรื่องหนึ่งทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในสงัคมไทยมาชา้นานตัง้แต่สมยั
อยุธยาตอนปลาย โดยเป็นเรื่องหนึ่งทีใ่ชแ้สดงละครในซึง่เป็นละครของพระมหากษตัรยิ1์ 

 

ความนิยมนิทานเรื่องนี้เหน็ไดเ้ด่นชดัตัง้แต่สมยัอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา 
เช่น การน าเรื่องอเิหนามาแต่งเป็นวรรณคดปีระเภทต่างๆ เป็นต้นว่าค าฉันท ์นิราศ 
ลลิติ ค าโคลง และบทเห่กล่อมพระบรรทม  การอา้งถงึเรื่องอเิหนาในวรรณคดหีลาย
เรื่องโดยเฉพาะเพลงยาว การน าเรื่องอเิหนาไปใชใ้นการขบัร้องประเภทต่างๆ เช่น 
มโหร ีสกัวา และคอนเสติ รวมทัง้การน าเนื้อหาไปวาดเป็นจติรกรรมหลายแห่งดงัเช่น
ทีว่หิารวดัโสมนสัวหิาร  

 

ความนิยมเรื่องอเิหนายงัเหน็ไดจ้ากการเลอืกน าเรื่องนี้ไปใชใ้นการแสดงต่างๆ 
ดว้ย ซึง่เหน็ไดช้ดัในสมยัรชักาลที ่5 ทัง้ละครในของหลวงและละครของพระบรมวงศานุวงศ์
และขนุนาง โดยการเล่นละครหลวงเรื่องอเิหนาในรชัสมยันี้ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หวัโปรดเกลา้ฯ ใหล้ะครหลวงในรชักาลที ่4 แสดงในช่วงต้นรชักาล2 เนื่องจาก
ในเวลานัน้ยงัมไิดฝึ้กหดัละครหลวงขึน้ใหม่ แต่ภายหลงักท็รงพระราชด ารใิห้ฝึกหดั
ละครหลวงชุดใหม่ขึน้เพื่อแสดงในงานสมโภชพระนครอายุครบ 100 ปี เมื่อ พ.ศ.2425 
สว่นละครร าของพระบรมวงศานุวงศแ์ละขุนนางกพ็บว่านิยมเล่นเรื่องอเิหนากนัอย่าง
แพร่หลาย เช่น ละครร าของสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรสีุรยิวงศ ์ละครร าของพระองคเ์จา้
สงิหนาทราชดุรงค์ฤทธิ ์ละครร าของเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์ววิฒัน์ และละครร าของ

                                                           
1 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ใหเ้จา้นายและขุนนางผูใ้หญ่มลีะครในได ้แต่ต้องเป็นละครชาย (เสาวณิต วงิวอน, 
2555, น. 93) 

2 ในช่วงต้นของสมยัรชักาลที่ 5 ละครในของหลวงครัง้รชักาลที่ 4 ไดอ้อกเล่นเรื่อง
อเิหนาในงานสมโภชช้างเผอืก พ.ศ.2413 โดยเล่นผสมโรงกบัละครในของหลวงครัง้รชักาลที ่2 
และเล่นในงานสมโภชช้างเผอืก พ.ศ.2415 ต่อมา พ.ศ.2440 ไดอ้อกเล่นอกีครัง้ในงานสมโภช
เมื่อพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวัเสดจ็กลบัจากยุโรป (สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2508, น. 197-199) 
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ทา้วราชกจิวรภตัร นอกจากนี้ ยงัมกีารน าเรื่องอเิหนาไปใชใ้นการแสดงละครประเภท
ใหม่ทีเ่พิง่เกดิขึน้ในสมยันัน้ดว้ย เช่น ละครดกึด าบรรพ์ 

 

ในบรรดาละครเรื่องอเิหนาในสมยัรชักาลที ่5 ดงักล่าวนี้ ละครทีไ่ม่ค่อยมผีู้
รูจ้กัหรอืกล่าวถงึในปัจจุบนั คอื ละครร าเรื่องอเิหนาของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป
ประพนัธพ์งศ ์ทรงมชีื่อเสยีงในดา้นละครรอ้ง ดงัทีท่รงไดร้บัยกย่องใหเ้ป็น “พระบรม
ครแูห่งละครรอ้ง” (เพลนิพศิ ก าราญ และเนียนศริ ิตาละลกัษมณ์, 2522, น. 64) สว่น
ผลงานละครร าของพระองคท์ีม่ชีื่อเสยีงมากกค็อืเรื่องพระลอซึง่เล่นเป็นละครพนัทาง 
ด้วยเหตุนี้ จงึอาจท าใหไ้ม่ค่อยมผีู้กล่าวถงึละครร าเรื่องอเิหนาของพระองคม์ากนัก 
ทัง้ที่ได้ทรงฝึกหัดละครดังกล่าวเช่นกันคู่กับเรื่องรามเกียรติ ์โดยเล่นเป็น “ลคร
แบบเดมิ” หรอืละครร าแบบละครใน ดงัที่พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหมื่นพทิยาลงกรณ 
ทรงเล่าไวใ้น “ภาคผนวกว่าดว้ยต้นเค้าแห่งลครชนิดซึง่เรยีกกนัว่า “แบบปรดีาลยั”” 
ว่า 

  

...กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศก์ไ็ดท้รงแต่งเรื่องใหม่ๆ เล่นต่อมา
อกีเช่นเรื่องในพงศาวดารหลายตอน เรื่องกาก ีเรื่องภารตะ เรื่อง
ตุ๊กตายอดรกั เรื่องบุญมมีาเองทีก่ล่าวในพระราชหตัถเลขาเปนต้น 
นอกจากนัน้ยงัได้เล่นลครแบบเดมิคืออิเหนาแลรามเกยีรติเปน 
ตวัอย่าง... 

(พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหมื่นพทิยาลงกรณ, 2474, น. 94) 
 

ลกัษณะส าคญัประการหนึ่งของการแสดงละครร าเรื่องอเิหนาดงักล่าวนี้คือ 
พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ ์ทรง “ปรุง” บทละครขึน้ใหม่จาก
บทละครในเรื่องอเิหนาพระราชนิพนธร์ชักาลที ่2 ดงัปรากฏหลกัฐานเป็นพระนิพนธ์
บทละครร าเรื่องอเิหนา ซึง่พบตวับทในเวลานี้ 1 ตอน คอื ตอนดะระสาแบหลา 

 

เมื่อพจิารณาพระนิพนธ์บทละครร าเรื่องอเิหนาดงักล่าวในเบื้องต้นพบว่า 
แมบ้ทละครฉบบันี้มเีพยีงตอนเดยีวและเป็นตอนสัน้ๆ แต่กแ็สดงใหเ้หน็ลกัษณะการ 
“ปรุงบท” ทีน่่าสนใจหลายประการทีส่มัพนัธก์บัการแสดง เช่น มกีารแบ่งบทออกเป็น



84 Humanities Journal Vol.24 No.2 (July-December 2017) 
 

ชุดๆ แลว้ปรบัเปลีย่นการด าเนินเรื่อง มกีารแต่งบทรอ้งใหม่เขา้ไปผสมผสานกบับทรอ้ง
ของบทละครในเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 มกีารก าหนดเพลงและการเจรจาเขา้ไปใหม่ 
และมกีารใช้ภาษาได้อย่างมวีรรณศลิป์หลายช่วง ซึ่งจากการส ารวจงานวชิาการที่
ผ่านมาพบว่า แมจ้ะมกีารศกึษาบทละครร าพระนิพนธข์องพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
นราธปิประพนัธพ์งศ ์อยู่พอสมควร เช่น งานของรกัษ์พงศ ์ธรรมผุสนา (2544) งาน
ของฉายกฤษณ์ แซมค า (2553) และงานของพรรษพงศ ์สขิณัฑกนาค (2557)3 แต่ยงั
ไม่พบการศกึษาทีก่ล่าวถงึพระนิพนธบ์ทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้  
 

 ดว้ยเหตุทีบ่ทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้เป็นเรื่องอเิหนาอกีส านวนหนึ่งทีม่ ี
ลกัษณะทีน่่าสนใจหลายประการ ประกอบกบัเป็นเรื่องทีย่งัไม่เคยมผีูศ้กึษาหรอืเป็นที่
รู้จกัแพร่หลาย จงึควรน าบทละครเรื่องนี้มาศึกษาอย่างละเอยีดต่อไปในฐานะเป็น
ตวัอย่างของวรรณคดกีารแสดงเรื่องอเิหนาที ่“ปรุง” ขึน้ใหม่ในสมยัรชักาลที ่5 
 
 
2. วตัถปุระสงคใ์นกำรศึกษำ 
 
 ศกึษาลกัษณะการแต่งและคุณค่าของบทละครร าเรื่องอเิหนาพระนิพนธ์
ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ในฐานะวรรณคดกีารแสดง 
 
 
 
 

                                                           
3 งานของรกัษ์พงศ์ ธรรมผุสนา (2544) ศึกษาพระนิพนธ์บทละครร าประเภท

ละครพนัทางและละครเสภาจ านวน 14 เรื่องในฐานะวรรณคดกีารแสดง งานของฉายกฤษณ์ 
แซมค า (2553) ศกึษาการแสดงตอนพระลอตามไก่ในละครพนัทางเรื่องพระลอ พระนิพนธ์
ของพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ ฉบบัอาจารยส์ุวรรณี ชลานุเคราะห์ 
และงานของพรรษพงศ ์สขิณัฑกนาค (2557) ศกึษาการบรรจเุพลงในละครพนัทางเรื่องพระลอ 
ตอนลงสรงเสีย่งน ้า พระนิพนธข์องพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
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3. ขอบเขตของข้อมลูท่ีใช้ศึกษำและข้อตกลงเบือ้งต้น 
 

บทละครร าเรื่องอิเหนาพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป
ประพนัธ์พงศ์ ที่ใช้ศึกษาในบทความนี้ คือ บทละครร าเรื่องอิเหนา ตอนดะระสา
แบหลา ซึง่จดัพมิพโ์ดยโรงพมิพศ์ุภการจ ารญู แต่ไม่ปรากฏปีทีพ่มิพ ์ 

 

ในบทความนี้จะเรยีกบทละครฉบบันี้ว่า “บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบัพระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ”์ 

 

การเรยีกชื่อตวัละครและอา้งองิบทประพนัธจ์ะคงรูปเขยีนและตวัสะกดตาม
ฉบบัพมิพด์งักล่าว 

 
 

4. ภมิูหลงัของบทละครร ำเร่ืองอิเหนำและกำรแสดงละครร ำเร่ือง
อิเหนำของพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ กรมพระนรำธิปประพนัธพ์งศ ์

 
ในหวัขอ้นี้ ผูว้จิยัจะกล่าวถงึภูมหิลงัของบทละครร าเรื่องอเิหนาพระนิพนธ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ และภูมหิลงัเกี่ยวกบัการแสดง
ละครร าเรื่องอเิหนาของพระองค ์ดงันี้ 

 
4.1 ผูแ้ต่ง 
 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ์ ทรงใช้พระนามแฝง
หลายพระนามในการทรงพระนิพนธ์วรรณกรรมเรื่องต่างๆ เช่น ประเสริฐอักษร 
หมากพญา พานพระศร ีและพระศร ี(สุมาล ีวรีะวงศ,์ 2553, น. 103) ในการทรงพระ
นิพนธ์บทละครร าเรื่องอเิหนา ตอนดะระสาแบหลา นี้ กท็รงใช้พระนามแฝงเช่นกนั 
คอืพระนามแฝง “พระศร”ี ดงัปรากฏขอ้ความบนหน้าปกฉบบัพมิพว์่า “พระศรชี าระ
แลปรุง” 
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พระนามแฝง “พระศร”ี ซึง่ทรงใชใ้นบทละครร าเรื่องอเิหนานี้ พบว่าทรงใช้
ในการทรงพระนิพนธ์บทละครเรื่องอื่นๆ ด้วยอกีหลายเรื่อง เช่น บทละครร้องเรื่อง 
“ผวัจีผ๋วัผวั” บทละครรอ้งเรื่อง “ไกวก้ลิน้ ฤๅเสยีเชงิ” และบทละครรอ้งเรื่อง “กลนืใม่เขา้
คายใม่ออก” มขีอ้สงัเกตว่า บนหน้าปกฉบบัพมิพข์องบทละครเหล่านี้ระบุว่า “พระศรี
รจนา” ต่างจากบทละครร าเรื่องอเิหนาทีใ่ชว้่า “พระศรชี าระแลปรุง” เหตุทีท่รงใชค้ าว่า 
“ช าระแลปรุง” ในบทละครร าเรื่องอเิหนา คงเป็นเพราะทรง “ปรุงบท” ขึน้จากบทละคร
ในเรื่องอเิหนาพระราชนิพนธร์ชักาลที ่2 มไิดท้รง “รจนา” ขึน้ใหม่ทัง้หมด 
 
4.2 ช่ือเรือ่งและช่ือตอนท่ีปรำกฏในฉบบัพิมพ ์
 

หน้าปกฉบบัพมิพข์องบทละครร าเรื่องอเิหนา ตอนดะระสาแบหลา ระบุชื่อ
เรื่องและชื่อตอนไวด้งันี้ 
 

บทลครร า 
เรื่องพระราชนิพนธอ์เิหนา (เลก็) 

ชุด ดะระสาแบหลา 
(พระศรชี าระแลปรุง) 

(พระศร,ี ม.ป.ป., หน้าปก) 
 

ชื่อเรื่องและชื่อตอนทีป่รากฏในหน้าปกดงักล่าวนี้ มขีอ้ทีน่่าสนใจ 3 ประการ 
ประการแรก การทีเ่รยีกเรื่องอเิหนานี้ว่าเป็น “พระราชนิพนธ”์ แสดงใหเ้หน็ว่าคงเรยีก
ตามบทละครในเรื่องอเิหนาพระราชนิพนธร์ชักาลที ่2 ซึง่เป็นฉบบัทีพ่ระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงใชเ้ป็นหลกัในการทรงพระนิพนธบ์ทละครร าฉบบันี้ 
ประการทีส่อง การทีม่คี าว่า “(เลก็)” ไวท้า้ยชื่อเรื่องอเิหนา เป็น “อเิหนา (เลก็)” น่าจะ
สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ในช่วงเวลาทีท่รงพระนิพนธน์ัน้ เรื่องอเิหนาทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดคีงมี
ทัง้เรื่อง “อเิหนา (เลก็)” และเรื่อง “อเิหนา (ใหญ่)” หรอืเรื่องดาหลงั จงึต้องมวีงเลบ็
ระบุค าว่า “(เลก็)” ไวท้า้ยชื่อเรื่องดว้ยเพื่อบ่งชีว้่าเป็นเรื่องอเิหนาส านวนใด ประการที ่
สาม การทีฉ่บบัพมิพส์ะกดชื่อตอนว่า “ดะระสาแบหลา” เช่นเดยีวกบัในบทประพนัธท์ี่
สะกดชื่อตวัละครนี้ว่า “ดะระสา” ทุกแห่งเช่นกนั สะทอ้นใหเ้หน็ว่า พระเจา้บรมวงศ์เธอ 
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กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงเรยีกชื่อตวัละครนี้ว่า “ดะ-ระ-สา” มใิช่ “ดอ-ระ-สา” 
ดงัทีน่ิยมเรยีกกนัในสมยัหลงั 
 
4.3 เน้ือหำ 

 
บทละครร าเรื่องอิเหนาพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป

ประพนัธพ์งศ ์ฉบบัทีใ่ชศ้กึษาในบทความนี้ มเีนื้อหา 1 ตอน คอืตอนดะระสาแบหลา 
 

เนื้อหาตอนดะระสาแบหลาของบทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้ เริม่ตัง้แต่อเิหนา
น าไพร่พลออกเทีย่วป่าและปลอมตวัเป็นปันหยเีพื่อเดนิทางไปเมอืงหมนัหยาจนถึง
ระตูบุดสหินาถูกสงัหารและนางดะระสาท าพธิแีบหลา ซึง่ตรงกบัเนื้อหาของบทละครใน
เรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 

 

เนื้อหาดงักล่าวแบ่งออกเป็น 5 ชุด ก่อนเขา้สู่ชุดที ่1 มกีารสรุปจ านวนและ
ชื่อของตวัละครทัง้หมดในการแสดงตอนนี้ไว ้ดงันี้ 

 

ตวัลคร 
๑ อเิหนา ฤๅปันหย ี ๒ รตูปันจะรากนั  ๓ ระตูปักกะมาหงนั  
๔ รตูบุดสหินา  ๕ มหาเสนาต ามหงง  ๖ ถึง ๙ พระพี่เลี้ยง 
ประสนัตา กะระกาหลา ปนูตา ยะรุเดะ  ๑๐ และ ๑๑ ประไหมสรุี
เมอืงปันจะรากนั แลเมอืงปักกะมาหงนั  ๑๒ นางดะระสา 
ประไหมสหุรเีมอืงบุดสหินา ยงัมเีสนากดิาหยนัแลทหารไพร่พล
(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 1) 

 

เนื้อหาทัง้ 5 ชุดของบทละครร าฉบบันี้มกีารตัง้ชื่อชุดตามเหตุการณ์ส าคญั
ในชุดนัน้ และตัง้ชื่อชุดคลอ้งจองกนัดว้ย ไดแ้ก่ “ประพาศป่า ประสนัตาต่อนก ยกทพั
พระเยาวราช พฆิาฎรตูบุดสหินา และดะระสาแบหลา”4 แต่ละชุดมเีน้ือหาโดยสรุป
ดงันี้ 

                                                           
4 มขีอ้สงัเกตว่า การตัง้ชื่อชุดตามเหตุการณ์ส าคญัและก าหนดใหม้ชีื่อคล้องจอง

กนัน้ีพบในบทละครเรื่องอื่นๆ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ด้วย 
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ชุดที ่1 ประพาศป่า  เริม่ตัง้แต่อเิหนาน าไพร่พลออกเทีย่วป่าโดยปลอมตวั
เป็นชาวป่าชื่อมสิาระปันหยจีนถึงปันหยสีัง่ให้ไพร่พลหยุดพกัและสร้างพลบัพลาที่
ประทบับรเิวณภูเขาปะราปีใกลเ้มอืงหมนัหยา 

ชุดที ่2 ประสนัตาต่อนก  เริม่ตัง้แต่ระตูบุดสหินาพรอ้มดว้ยพีช่ายคอืระตู
ปันจะรากนัและระตูปักกะมาหงนัเดนิทางมาถึงภูเขาปะราปีและแวะกราบพระฤๅษี 
สงัปะตเิหงะทีอ่าศรมจนถงึระตูบุดสหินาลานางดะระสาไปรบกบัปันหยหีลงัจากทหาร
ของระตูมเีรื่องทะเลาะววิาทกบัประสนัตา  

ชุดที ่3 ยกทพัพระเยาวราช  เริ่มตัง้แต่ปันหยีทราบเรื่องที่ประสนัตาไป
ววิาทกบัทหารของระตูบุดสหินาจนท าใหเ้กดิศกึจนถงึปันหยสีัง่ใหย้กทพัเคลื่อนพล 

ชุดที ่4 พฆิาฎรตูบุดสหินา  เริ่มตัง้แต่ระตูบุดสหินายกทพัมาประจญักบั
ทพัของปันหยจีนถงึปันหยสีงัหารระตูบุดสหินา 

ชุดที ่5 ดะระสาแบหลา  เริม่ตัง้แต่นางดะระสากราบศพของระตูบุดสหินา 
ผูเ้ป็นสามจีนถงึนางดะระสาแบหลากระโจนเขา้กองไฟ 

 

เมื่อจบแต่ละชุดมขีอ้ความระบุว่า “ปิดม่าน” อนัแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นการแสดง
บนเวททีีดู่ไดด้า้นเดยีวแบบตะวนัตกและมมี่านเปิด-ปิด และหลงัจากจบชุดที ่5 มคี า
ว่า “ศุภมสัดุ” ปิดทา้ยบทละคร ค าว่า “ศุภมสัดุ” นี้ หมายถงึ ขอความดคีวามงามจงม ี
เป็นค าทีใ่ชข้ึน้ต้นลงทา้ยในประกาศทีเ่ป็นขอ้ความส าคญั เช่น พระบรมราชโองการ 
(ราชบณัฑติยสถาน, 2556, น. 1147) การลงทา้ยบทละครดว้ยค าดงักล่าวจงึมนีัยเป็น
การอวยพรหรอืใหพ้รอนัเป็นมงคลนัน่เอง 

 

ในตอนเริม่ตน้ของบทแต่ละชุด พบว่ามแีบบแผนตรงกนั คอืมขีอ้ความบอก
ล าดบัของชุดและชื่อชุดในเครื่องหมายวงเล็บ ตามด้วยค าอธิบายการจดัฉากและ
ลกัษณะการท าบทของตวัละครในตอนเริม่แสดง โดยบางชุดบอกลกัษณะการแต่งกาย
ของตวัละครและระบุเพลงหน้าพาทยไ์วด้ว้ย เช่น ตอนเริม่ต้นบทชุดที ่2 “ประสนัตา

                                                           

เช่น บทละครรอ้งเรื่องมหาราชวงศ์พม่าแผ่นดนิพระเจา้สีป๊่อมนิทร์ ทรงแบ่งบทละครออกเป็น 
12 ชุด และทรงตัง้ชื่อชุดต่างๆ คล้องจองกนัว่า “เสวยราชสมบตั ิขตัตยิาภเิษก เฉกเพชะหงึ 
ถงึฆา่ พม่าแสลง แรงสวาทตเพดี เกดีความ ยามรา้ย อุบายพระนาง อ้างยุธนา กล้าเหมอืน
ขลาด เอะกราชถลาย” (ประเสรฐิอกัษร, 2470, น. ก-ฆ) 
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ต่อนก” มขีอ้ความบรรยายลกัษณะการจดัฉาก การท าบทของตวัละคร และระบุเพลง
หน้าพาทยต์อนเริม่แสดงไว ้ดงันี้ 

ชุดที่ ๒ (ประสนัตาต่อนก)  ฉากในป่าทบึ มตี้นไม้เปน
ป่าแดงออกมา เหน็ค่ายปันหยขีวามอืลกึหน่อย ค่ายระตูซา้ยมอื
ขอ้นหน้าโรง พาทยส์มงิทองมอญ ตวัลครมตี ารวจน ารตูบุดสหินา 
คนอยู่งานพระกลด แลกดิาหยนัตามออกมากลางโรง 

(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 4) 
 

4.4 กำรแสดงละครร ำเรือ่งอิเหนำของพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนรำธิปประพนัธพ์งศ ์

 
พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงตัง้คณะละครขึน้ใน

สมยัรชักาลที ่5 และไดท้รงยุตกิารแสดงในช่วงตน้สมยัรชักาลที ่65 
 

ละครของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ6์ เล่นทัง้ละครร า
และละครร้อง ละครร าที่แสดงมทีัง้ละครใน ละครนอก ละครเสภา และละครพนัทาง 
                                                           

5 เพลนิพศิ ก าราญ และเนียนศริ ิตาละลกัษมณ์ (2522, น. 63) สนันิษฐานว่าละคร
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ ได้เลิกการแสดงประมาณหลงั พ.ศ.
2454 เพราะในปีดงักล่าวยงัทรงพระนิพนธ์บทละครร้องหลายเรื่องให้ละครหลวงนฤมิตร
แสดง ส่วนพวงเพญ็ สว่างใจ (2551, น. 1) กล่าวว่าละครของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
นราธปิประพนัธพ์งศ ์ไดแ้สดงมาจนถงึ พ.ศ.2456 จงึไดย้ตุกิารแสดง เน่ืองจากมพีระภารกจิมาก 

6 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์  ทรงมีคณะละครของ
พระองค์เองเรียกว่า คณะละครนฤมิตร แสดงที่โรงละครวิมานนฤมิตรข้างวัดสระเกศ 
ภายหลงัโรงละครถูกไฟไหม ้จงึตอ้งสรา้งโรงละครชัว่คราวเพื่อใชแ้สดง แต่ภายหลงัไดเ้ลกิแสดง
ไป ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ์ จดัละครขึ้นอีกครัง้และทรงรบัไว้ในพระบรม
ราชูปถมัภ์เป็นละครหลวง เรยีกว่า “ละครหลวงนฤมติร” (เสาวณิต วงิวอน, 2555, น. 105) 
ละครของพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ ไดเ้ล่นถวายตามพระบรมราช
โองการหลายครัง้  
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แต่ภายหลงัไดเ้น้นเล่นละครรอ้งซึง่ประสบความส าเรจ็และมชีื่อเสยีงมาก ถอืเป็น “ตน้แบบ
แผนของละครร้องที่เล่นกนัมาจนทุกวนัน้ี” (สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ, 2508, น. 207)  

 

ในการจดัการแสดงละคร พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
ทรงพระนิพนธ์บทละคร ทรงออกแบบโรงและฉาก และทรงบญัชาการแสดงด้วย
พระองค์เอง โดยมพีระมารดาคอืเจา้จอมมารดาเขยีนเป็นครูสอนร า7 และมหีม่อมหลวง
ต่วนผู้เป็นพระชายาเป็นผู้คิดและควบคุมเรื่องร้องและดนตรี8 (พระราชวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นพทิยาลงกรณ, 2474, น. 85-90) 

 

ละครร าเรื่องหนึ่งทีล่ะครของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์
พงศ ์ไดจ้ดัแสดง คอืเรื่องอเิหนา ดงัทีพ่ระราชวรวงศเ์ธอ กรมหมื่นพทิยาลงกรณ ทรง
เล่าไวว้่า พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ไดท้รงพระนิพนธบ์ทละคร
เรื่องใหม่ๆ ขึน้หลายเรื่องส าหรบัใหค้ณะละครของพระองค์ใชแ้สดง ขณะเดยีวกนัก ็
“ยงัไดเ้ล่นลครแบบเดมิคอือเิหนาแลรามเกยีรตเิปนตวัอย่าง” ด้วย (พระราชวรวงศเ์ธอ 
กรมหมื่นพทิยาลงกรณ, 2474, น. 94) ซึง่ “ละครแบบเดมิ” ทีว่่านี้ หมายถงึละครร า
แบบละครในนัน่เอง 

 

                                                           

ต่อมาพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงสรา้งโรงละครปรดีาลยั
ขึ้นในบรเิวณวงัเพื่อให้ละครหลวงนฤมติรเล่นที่โรงละครแห่งน้ีโดยเก็บค่าเข้าชม การจดั
แสดงละครที่โรงละครปรดีาลยัน้ีมชีื่อเสยีงและประสบความส าเรจ็มาก พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวัไดเ้สดจ็พระราชด าเนินไปทอดพระเนตรการแสดงหลายครัง้ (พระราช 
วรวงศเ์ธอ กรมหมื่นพทิยาลงกรณ, 2474, น. 95)  

7 เจ้าจอมมารดาเขยีนเคยเป็นตวัละครหลวงครัง้รชักาลที่ 4 และร าเป็นตวัอิเหนาได้
งดงามเลื่องชื่อจนมฉีายาทีช่าววงัเรยีกกนัวา่ “คณุเขยีนอเิหนา” (พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
พทิยาลงกรณ, 2474, น. 84) 

8 หม่อมหลวงต่วนเป็นบุตรขีองหม่อมราชวงศ์ตาบ มนตรกุีล ณ อยุธยา ซึ่งสบื
เชือ้สายมาจากเจา้ฟ้ากรมหลวงพทิกัษมนตร ีผูท้รงเป็นครูละครในสมยัรชักาลที ่2 ดว้ยเหตุ
น้ี “หม่อมหลวงต่วนเป็นเชื้อสายจึงฉลาดในการละครเป็นอนัมากและฉลาดในทางดนตรี
ดว้ย” (เพลนิพศิ ก าราญ และเนียนศริ ิตาละลกัษมณ์, 2522, น. 43-44) 
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ละครร าเรื่องอเิหนาดงักล่าว พบว่าเล่นทัง้เรื่องอเิหนาเลก็และเรื่องอเิหนาใหญ่
หรอืเรื่องดาหลงั และใช้ผู้แสดงเป็นผูห้ญงิล้วน ดงัตวัอย่างหลกัฐานการแสดงใน
บางโอกาส ดงันี้ 

 

ตวัอย่างการแสดงเรือ่งอเิหนาใหญ่หรอืเรือ่งดาหลงั พบในพระราชหตัถเลขา
ฉบบัลงวนัที่ 16 มกราคม ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ที่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หวัพระราชทานพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์มพีระบรม
ราชโองการให้จัดละครร าเรื่องอิเหนาใหญ่ตอนฆ่านางบุษบาชาวไร่มาถวายให้
ทอดพระเนตรในงานเลีย้งของพระราชชายา เจา้ดารารศัม ีดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งว่า 

 

นางดาราเขาจะไปเชยีงใหม่ อยากจะมกีารเลีย้งพวกพ้อง 
อยากจะดลูครไม่ใหม้ผีูช้ายปน เพราะเหตุว่าถ้าหากดูลครมผีูช้าย
ดว้ยต้องไปนัง่อยู่ทา้ยพลบัพลา แลไม่เหน็ถนัด เรื่องทีจ่ะดูนัน้ว่า
เจา้อนิทรวโรรสมาเล่าว่าเล่นอเิหนาใหญ่ฆ่าบุษบาชาวไร่ด ีจงึจะ
ขอใหเ้ล่นตอนนัน้ 

(ส าเนาพระราชหตัถเ์ลขาพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
มพีระราชทานกรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์กบัโคลงกลอนพระโอวาท 

และพระพรซึง่พระชนกทรงอ านวยแก่พระนางเธอลกัษมลีาวณั, 
2474, น. 3) 

 

ส่วนตวัอย่างหลกัฐานการแสดงเรือ่งอเิหนา พบในพระราชหตัถเลขาฉบบั
ลงวนัที ่29 มกราคม ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั
พระราชทานพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์มพีระบรมราชโองการ
ใหจ้ดัละครร าเรื่องอเิหนาเขา้มาถวายทอดพระเนตรแทนเรื่องพงศาวดาร เพราะเป็น
เรื่องทีค่นดสูว่นใหญ่ซึง่เป็น “ฝ่ายใน” ชื่นชอบและเขา้ใจดมีากกว่าเรื่องพงศาวดาร ดงั
ความตอนหนึ่งว่า 

  

...จะงดเล่นพงษาวดารไวเ้ล่นอเิหนาเสยีวนัหนึ่งกไ็ด ้พงษาวดาร
เล่นทีโ่รงเมื่อใดฉนัจงึจะไปด ูเพราะพงษาวดารผูห้ญงิคงจะไม่ใคร่
มใีครรูเ้รื่อง จะดกูแ็ต่ว่าแปลกๆ เท่านัน้ การเล่นครัง้นี้มนัเปนเล่น
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เงยีบๆ ส าหรบัผูห้ญงิดูเท่านัน้ เรื่องทีไ่ม่เขา้ใจคงสูเ้รื่องซมึทราบ
ไม่ได ้

(ส าเนาพระราชหตัถเ์ลขาพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
มพีระราชทานกรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์กบัโคลงกลอนพระโอวาทและ 
พระพรซึง่พระชนกทรงอ านวยแก่พระนางเธอลกัษมลีาวณั, 2474, น. 8) 

 

 ส่วนบทละครร าเรื่องอเิหนา ตอนดะระสาแบหลา ที่ทรงพระนิพนธข์ึน้และ
เป็นฉบบัที่ใชศ้กึษาในบทความน้ี แม้ไม่ปรากฏหลกัฐานปีทีท่รงพระนิพนธห์รอืปีที่
แสดง แต่กส็นันิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องอเิหนาตอนหนึ่งทีใ่ชแ้สดงในสมยัรชักาลที ่5 
เพราะเมื่อพจิารณาจากช่วงเวลาทีพ่ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
ทรงท าละคร คอืช่วงสมยัรชักาลที ่5 ถงึตน้สมยัรชักาลที ่6 พบว่าทรงเน้นเล่นละครร า
ในระยะแรกแล้วจงึเน้นเล่นละครร้องในภายหลงั บทละครร าเรื่องอิเหนาฉบบันี้จงึ
น่าจะทรง “ปรุง” ขึน้เพื่อใชแ้สดงในช่วงแรกๆ ทีท่รงเน้นเล่นละครร าในสมยัรชักาลที ่5 
 
 
5. บทละครร ำเร่ืองอิเหนำฉบบัพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระ

นรำธิปประพันธ์พงศ์: กำร “ปรุงบท” จำกบทละครในเรื่อง
อิเหนำฉบบัรชักำลท่ี 2 

 
ในการทรงพระนิพนธ์บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ 

กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงน าบทละครในเรื่องอเิหนาพระราชนิพนธร์ชักาล
ที ่2 มาปรบัใชใ้นการทรงพระนิพนธบ์ทละครขึน้ใหม่ตามแนวทางและแนวพระด าริ
ของพระองค ์ซึง่ในบทความนี้เรยีกวธิกีารทรงพระนิพนธด์งักล่าวว่า การ “ปรุงบท”  

 

ผลการศกึษาพบว่า วธิกีารทีท่รง “ปรุง” บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้ ม ี
4 ลกัษณะส าคญั ไดแ้ก่ ปรบัการด าเนินเรื่องจากบทละครในเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที ่
2 สบืทอดบทร้อง เพลง และการเจรจาบางส่วนจากบทละครในเรื่องอเิหนาฉบบั
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รชักาลที ่2 สรา้งสรรคใ์หม่ในดา้นบทรอ้ง เพลง และการเจรจา และเพิม่ขอ้ความก ากบั
การแสดงอยู่ในเครื่องหมายวงเลบ็ ดงันี้ 

 
5.1 ปรบักำรด ำเนินเรือ่งจำกบทละครในเรือ่งอิเหนำฉบบัรชักำลท่ี 2 
  

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงปรบัการด าเนินเรื่อง
ตอนดะระสาแบหลาให้กระชบัขึน้กว่าในบทละครในเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที่ 2 
โดยทรงน าเน้ือหามาแบ่งออกเป็น 5 ชุดทีม่เีหตุการณ์หลกัสมัพนัธต่์อเนื่องกนั แลว้
ท าให้กระชบัขึน้โดยการเรยีงล าดบัเรื่องใหม่บางช่วงและตดัเนื้อหาบางส่วนออก 
ดงันี้ 

 
5.1.1 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ชุด ที่มีเหตุการณ์หลกัชดัเจนและมีความสมัพนัธ์
ต่อเนื่องกนั 

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงแบ่งเนื้อหาตอน
ดะระสาแบหลาออกเป็น 5 ชุด ซึง่ในการแสดงจะมกีารปิดม่านเมื่อจบชุดและเปิดม่าน
เปลีย่นฉากเมื่อเริม่ชุดใหม่ ดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ 

 

ในเนื้อหาดงักล่าว ทรงก าหนดใหแ้ต่ละชุดมเีหตุการณ์หลกั 1-2 เหตุการณ์ 
ทีเ่ป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกนัไป ท าใหก้ารแสดงแต่ละชุดกระชบัและเขา้ใจง่าย คอื เริม่จาก
ปันหยอีอกเทีย่วป่าและแวะพกัทีเ่ขาปะราปี (ชุดที ่1 “ประพาศป่า”) ท าใหป้ระสนัตา
ไดโ้อกาสไปต่อนกแลว้เกดิเรื่องววิาทกบัทหารของระตูบุดสหินาอนัท าใหร้ะตูกริ้วและ
สัง่ยกทพัมารบกบัปันหย ี(ชุดที ่2 “ประสนัตาต่อนก”) ปันหยจีงึสัง่ใหเ้คลื่อนพลเตรยีมรบ
กบัระตูบุดสหินา (ชุดที่ 3 “ยกทพัพระเยาวราช”) จากนัน้เป็นการรบของทัง้ 2 ฝ่าย 
และปันหยสีงัหารระตูสิน้ชวีติ (ชุดที ่4 “พฆิาฎรตูบุดสหินา”) ตามดว้ยการท าศพระตู
และนางดะระสาแบหลา (ชุดที ่5 “ดะระสาแบหลา”)  

 

การแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ชุดดงักล่าวนี้ ท าใหก้ารแสดงแต่ละชุดมจีุดเด่น
ของเนื้อหาทีช่ดัเจน กระชบั และต่อเนื่องสมัพนัธ์กนั ท าใหผู้ช้มตดิตามเรื่องได้ง่าย 
นอกจากนี้ เมื่อรวมกนัเขา้ทัง้ 5 ชุด ยงัท าใหต้อนดะระสาแบหลานี้มคีวามสมบูรณ์ใน
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ตวัเอง คอื มปีมขดัแยง้และการคลีค่ลายปมทีช่ดัเจน ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่างระตู
บุดสหินากบัปันหยซีึง่เกดิจากบรวิารววิาทกนั และการคลีค่ลายปมเมื่อปันหยสีงัหาร
ระตู 
 
5.1.2 เรยีงล าดบัการเล่าเรื่องใหม่และตดัเนื้อหาบางสว่นออก 

นอกจากทรงแบ่งเนื้อหาใหแ้ต่ละชุดมเีหตุการณ์หลกัทีช่ดัเจนและต่อเนื่องกนั
ดงักล่าวแลว้ ยงัทรงเรยีงล าดบัเรื่องใหม่บางช่วงและทรงตดัเนื้อหาบางสว่นออกไปดว้ย 
เพื่อใหบ้ทละครด าเนินเรื่องไดก้ระชบัยิง่ขึน้ ดงัจะเปรยีบเทยีบเนื้อหาและการล าดบั
เรื่องระหว่างบทละครในฉบบัรชักาลที่ 2 กบัพระนิพนธ์บทละครร าให้เหน็ในตาราง
ต่อไปนี้ 

 

ตารางที ่1  
เปรยีบเทยีบเน้ือหาและการล าดบัเรือ่งตอนดะระสาแบหลาระหว่างบทละครในเรือ่ง
อเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 กบับทละครร าเรือ่งอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
 

เร่ืองอิเหนำฉบบัรชักำลท่ี 2 เร่ืองอิเหนำฉบบัพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนรำธิปประพนัธ์พงศ ์

 ชุดที ่1 “ประพาศป่า” 
1 อเิหนาน าไพร่พลออกเทีย่วป่าโดยปลอมตวัเป็นปันหย ี

 

2 ปันหยสีัง่ใหพ้กัทพัและสรา้งพลบัพลาทีภ่เูขาปะราปี 
 

 ชุดที ่2 “ประสนัตาต่อนก” 

3 ระตูบุศสิหนา9พร้อมด้วยระตูผู้เป็นพี่ชายเดนิทาง
มาถงึภูเขาปะราปีและแวะกราบพระฤๅษีสงัปะตเิหงะ
ทีอ่าศรม 

3 ✓ 
 

4 ประสนัตาต่อนกและเกดิเรื่องววิาทกบัทหารของ
ระตูบุศสหินา 

4 ✓ 

5 ระตูบุศสหินารูเ้รื่องกก็ริ้วและสัง่ใหจ้ดัทพัไปรบกบั
ปันหย ี

5 ✓ 

                                                           
9 ชื่อตวัละครในตารางช่องน้ีสะกดตามฉบบัพระราชนิพนธร์ชักาลที่ 2 
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เร่ืองอิเหนำฉบบัรชักำลท่ี 2 เร่ืองอิเหนำฉบบัพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนรำธิปประพนัธ์พงศ ์

6 ประสนัตารบีกลบัมาทูลปันหยเีรื่องศกึระตูบุศสหินา
แต่ปิดบงัเรือ่งทีต่นไปก่อเรือ่งววิาทจนเป็นเหตุใหเ้กดิศกึ 

ยกไปอยู่ในชุดที ่3  

7 ปนูตาสบืสวนจนรูค้วามจรงิว่าประสนัตาเป็นผูก้่อ
เรื่อง ต ามะหงงจงึต าหนิประสนัตา 

ยกไปอยู่ในชุดที ่3  

8 ปันหยสีัง่ใหเ้คลื่อนพลไปตัง้ทพัทีทุ่่งทา้ยเขา  ยกไปอยู่ในชุดที ่3  
9 ระตูบุศสหินาลานางดรสาแลว้ออกมาเคลื่อนทพั  9 ✓ 

 ชุดที ่3 “ยกทพัพระเยาวราช” 
 6 ✓ 
 7 ✓ 

8 ✓ 
 ชุดที ่4 “พฆิาฎรตูบุดสหินา” 
10 ระตูบุศสหินายกทพัมาถงึทุ่งทา้ยเขาทีปั่นหยตีัง้ทพั
รออยู่ 

10 ✓ 
 

11 ทพัทัง้ 2 ฝ่ายต่อสูก้นั 11 ✓ 
12 ปันหยสีงัหารระตูบุศสหินา 12 ✓ 
13 ระตูปันจะรากันและระตูปักมาหงันรู้เรื่องที่ระตู    
บุศสหินาผู้เป็นน้องชายถูกสงัหาร จงึจะยกทพัมารบ
กบัปันหย ีแต่พระฤๅษหีา้มไวแ้ละบอกว่าปันหยแีทจ้รงิ
คอือเิหนา  

ตดัออก 
 

14 ระตูถวายเครือ่งบรรณาการพรอ้มทัง้โอรสธดิาแก่
ปันหย ี

ตดัออก 
 

15 ระตูสัง่ใหท้หารท าพระเมรุเพือ่เผาศพระตูบุศสหินา ตดัออก 
16 ระตูครวญกบัศพระตูบุศสหินา 16 ✓ 
 ชุดที ่5 “ดะระสาแบหลา” 
17 ดรสามาถงึพระเมรุของระตูบุศสหินา นางกราบศพ
และครวญถงึระต ู

17 ✓ 
 

18 เริม่พธิเีผาศพระตูบุศสหินา 18 ✓ 
19 ดรสาท าพธิแีบหลา 19 ✓ 
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ตารางเปรยีบเทยีบขา้งต้นแสดงให้เหน็ว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงล าดบัเหตุการณ์บางช่วงต่างไปจากฉบบัรชักาลที ่2 คอืทรง
น าเหตุการณ์ตัง้แต่ประสนัตากลบัไปทูลปันหยเีรื่องศกึระตูบุดสหินาจนถงึปันหยสีัง่ให้
เคลื่อนพลไปตัง้ทพัทีทุ่่งทา้ยเขา (หมายเลข 6-8) แยกออกมาอยู่ในชุดที ่3 โดยเฉพาะ 
ท าใหก้ารยกทพัของปันหยเีด่นชดัมากขึน้สมกบัชื่อชุดทีว่่า “ยกทพัพระเยาวราช” และ 
ท าใหก้ารด าเนินเรื่องในชุดที ่2 กระชบัมากขึน้ดว้ย เพราะมุ่งน าเสนอเฉพาะเหตุการณ์
ทางฝ่ายระตูบุดสหินาเท่านัน้   

 

นอกจากนี้ ยงัทรงตดัเนื้อหาบางช่วงออกเพื่อใหก้ารแสดงกระชบัขึน้ดว้ย คอื 
เหตุการณ์ตัง้แต่ตอนระตูปันจะรากนัและระตูปักมาหงนัรูเ้รื่องทีร่ะตูบุดสหินาถูกสงัหาร
จนถงึตอนท าพระเมรุเผาศพระระตูบุดสหินา (หมายเลข 13-15) ซึง่เป็นรายละเอยีด
ปลกีย่อยทีม่ไิดก้ระทบต่อการด าเนินเรื่องและปมปัญหาหลกัของตอนนี้  
 
5.2 สืบทอดบทรอ้ง เพลง และกำรเจรจำบำงส่วนจำกบทละครในเรือ่งอิเหนำ

ฉบบัรชักำลท่ี 2  
 

ในการ “ปรุง” บทละครร าเรื่องอเิหนา พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิ
ประพนัธพ์งศ ์ทรงสบืทอดบทรอ้ง การบรรจุเพลง และการเจรจาบางสว่นจากบทละครใน
เรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที่ 2 มาผสานกบัส่วนที่ทรงสร้างสรรค์หรือก าหนดขึ้นใหม่ 
สว่นทีท่รงสบืทอดมาจากฉบบัรชักาลที ่2 มดีงัต่อไปนี้ 
 
5.2.1 สบืทอดบทรอ้งจากฉบบัรชักาลที ่2 แลว้ปรบัเปลีย่นถอ้ยค า 

บทรอ้งส่วนใหญ่ในบทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ มาจากบทร้องในบทละครในเรื่องอิเหนาฉบับรัชกาลที่ 2 
โดยเฉพาะบทรอ้งทีม่คีวามส าคญัต่อการแสดงกระบวนร า เช่น บทสระสรงทรงเครื่อง
ของปันหยกี่อนออกรบ บทพรรณนาการรบทวนระหว่างปันหยกีบัระตูบุดสหินา และ
บทพรรณนาตอนนางดะระสาแบหลา  
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ในการสบืทอดดงักล่าว พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ์ 
มกัทรงปรบัเปลี่ยนถ้อยค าบางค าหรือบางวรรคด้วย มิได้ทรงใช้ตรงตามบทเดิม
ทัง้หมด ถอ้ยค าทีท่รงปรบัมทีัง้ค าเรยีกตวัละคร ค าบรรยายลกัษณะตวัละคร ค าแสดง
กริยิาอาการ และค าแสดงอารมณ์ความรูส้กึ เช่น ทรงปรบัวรรค “ระตูผูผ้่านบุศสหินา” 
เป็น “รตูเผ่าเจา้มนุษยบ์ุดสหินา” ทรงปรบัวรรค “พระโฉมยงองคม์สิาระปันหย”ี เป็น 
“พระยุพะยงองค์สาระปันหย”ี ทรงปรบัวรรค “จงึแต่งตวัตามอย่างชาวป่า” เป็น “จงึ
แต่งกายกาววาวเช่นชาวป่า” ทรงปรบัวรรค “จึ่งกรูออกมาทนัใด” เป็น “ต่างกรูกนั
ออกมาซ่าไพร” และทรงปรบัวรรค “ระตูขดัแคน้แสนศลัย”์ เป็น “รตูแคน้ขดัจนหดัถส์ัน่” 

 

ในทีน่ี้จะยกตวัอย่างบทพรรณนาความโกรธของระตูบุดสหินาและบทสระสรง
ทรงเครื่องของปันหยมีาเปรยีบเทยีบกบับทเดมิในฉบบัรชักาลที ่2 ดงันี้ 

 

ตารางที ่2 
ตวัอย่างการสบืทอดบทรอ้งของฉบบัรชักาลที ่2 และการปรบัเปลีย่นถอ้ยค าบางค าใน
บทละครร าเรือ่งอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
 

เร่ืองอิเหนำฉบบัรชักำลท่ี 2 เร่ืองอิเหนำฉบบัพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนรำธิปประพนัธ์พงศ ์

๏ เมือ่นัน้ 
ระตผููผ้่านบุศสหินา 
ไดย้นิเสยีงอื้อองึถงึพลบัพลา 
ขดัใจไคลคลาออกมาพลนั 
เสดจ็เหนือแท่นทีน่ัง่บลัลงักร์ตัน์ 
จึง่ด ารสัตรสัถามกดิาหยนั 
ใครววิาทชกตกีนันี่นนั 
จะกลวัเกรงใจกนักไ็มม่ ีฯ 

(พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั, 
2514: น. 124) 

๏ เมือ่นัน้  
รตูเผ่า, เจา้มนุษย,์ บุดสหินา 
ไดย้นิเสยีง, อื้อองึ, ถงึพลบัพลา 
ขดัพระไทย, ไคลคลา, ออกมาพลนั 
เหน็ทหาร, พล่านแคน้, แสนสาหศั 
จงึด ารสั, ตรสัถาม, กดิาหยนั 
ใครววิาท, ชกต,ี กนันี่นนั 
จะกลวัเกรง, ใจกนั, กไ็มม่ ีฯ 

(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 10) 

๏ บรรจงทรงสอดสนบัเพลา 
ภษูานุ่งหน่วงเนาไมเ่ลือ่นหลุด 
ฉลององคเ์กราะสุวรรณกนัอาวุธ 
เจยีระบาดผาดผุดพรรณราย 

๏ พระบรรจง, สอดทรง, สนบัเพลา 
ภษูามว่ง, หน่วงเนา, ใมรู่ห้ลุด 
ฉลององค,์ เกราะสุวรรณ, กนัอาวุธ 
เจยีรบาด, ผาดผุด, พรรณะราย 
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ตาบทศิทบัทรวงดวงกุดัน่ 
คาดเขม็ขดัรดัมัน่กระสนัสาย 
สงัวาลประดบัทบัทมิพราย 
ทองกรจ าหลกัลายลงยา 
ธ ามรงคค์่าเมอืงเรอืงระยบั 
ตาดพบัพนัโพกเกศา 
แต่งเป็นเช่นชาวอรญัวา 
กุมกรชิฤทธาส าหรบัมอื ฯ 

(พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั, 
2514: น. 129) 

ตาบทศิ, ทบัทรวง, ดวงกุดัน่ 
คาดเขม็ขดั, รดัมัน่, กระสนัสาย 
สงัวาลประดบั, ทบัทมิ, เพทาย 
ทองกร, จ าหลกัลาย, ลงยา 
ธ ามะรง, ค่าเมอืง, เรอืงรยบั 
ดาษพบั, พนัโพก, เกษา 
แต่งเล่น, เช่นชาว, พนาวา 
กุมกฤช, ฤทธา, ส าหรบัมอื ฯ  

(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 21) 

 

อย่างไรกต็าม มบีทรอ้งหลายบทในฉบบัรชักาลที ่2 ทีพ่ระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์มไิดท้รงน ามาใชห้รอืทรงตดัออกเพื่อใหด้ าเนินเรื่องได้
กระชบัขึน้ เช่น ทรงตดับทชมทพัของระตูบุดสหินาออก แล้วแทรกเจรจาแทน หรอื
ทรงตดับทสระสรงทรงเครื่องของระตูบุดสหินาและของนางดะระสาออก ในกรณีหลงันี้
อาจเป็นเพราะทรงเลอืกสบืทอดบทสระสรงทรงเครื่องของปันหยไีวแ้ลว้ จงึไม่ทรงน า
บทประเภทเดยีวกนัมาใสใ่นบทอกี  
 
5.2.2 สบืทอดการบรรจุเพลงในบางช่วง 

ในการบรรจุเพลงหน้าพาทยแ์ละเพลงรอ้งในบทละครร าเรื่องอเิหนา พระเจา้
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ์ ทรงก าหนดเพลงตรงกบัทีป่รากฏในบท
ละครในเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 บางช่วง ดงันี้ 

 

เพลงหน้าพาทยท์ีท่รงก าหนดตรงกบัฉบบัรชักาลที ่2 ม ี11 ตอน ไดแ้ก่  
- ตอนพรานป่าน าทางปันหยมีาถงึภูเขาปะราปี ใชเ้พลง “เชดิ” ตรงกนั   
- ตอนต ามะหงงรบัค าสัง่ปันหยอีอกมาสรา้งพลบัพลาทีป่ระทบั ใชเ้พลง 

“เสมอ” ตรงกนั 
- ตอนประสนัตาชวนบ่าวไปต่อนกในป่า ใชเ้พลง “เชดิ” ตรงกนั 
- ตอนประสันตาสัง่ให้บ่าวให้ปลดเส้าที่ใช้ต่อนกแล้วเดินทางกลับ 

ใชเ้พลง “เชดิ” ตรงกนั 
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- ตอนประสนัตารีบพาบ่าวกลับมาแจ้งข่าวศึกแก่ปันหยีที่พลับพลา 
ใชเ้พลง “เชดิ” ตรงกนั 

- ตอนปันหยสีัง่ใหท้หารเขา้ต่อสูก้บัทพัของระตูบุดสหินา ใชเ้พลง “เชดิ” 
ตรงกนั 

- ตอนระตูบุดสหินาบงัคบัมา้เขา้ต่อสูก้บัปันหย ีใชเ้พลง “เชดิ” ตรงกนั 
- ตอนปันหยรีบทวนกบัระตูบุดสหินา ใชเ้พลง “พระยาเดนิ” ตรงกนั   
- ตอนปันหยสีงัหารระตูบุดสหินาสิน้ชวีติ ใชเ้พลง “โอด” ตรงกนั 
- ตอนเชษฐาทัง้สองของระตูบุดสหินาเห็นศพของระตู ใช้เพลง “โอด” 

ตรงกนั 
- ตอนนางดะระสาแบหลากระโจนเขา้กองไฟ ใชเ้พลง “กลองแขก” และ 

“โอด” ตรงกนั 
 

เพลงหน้าพาทย์ที่บรรจุอยู่ในตอนต่างๆ ขา้งต้นน้ีเป็นไปตามขนบการใช้
เพลงหน้าพาทยน์ัน้อย่างชดัเจน เช่น เพลง “โอด” ใชใ้นตอนทีต่วัละครรอ้งไหเ้ศรา้โศก 
เพลง “เชดิ” ใชใ้นตอนทีเ่ป็นการเดนิทางระยะไกล เร่งรบี หรอืการยกทพั และเพลง 
“เสมอ” ใชใ้นตอนทีเ่ป็นการเดนิระยะใกล้ๆ  ไม่รบีรอ้น การทีพ่ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
นราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงบรรจุเพลงในตอนดงักล่าวตรงกบัฉบบัรชักาลที ่2 จงึน่าจะ
เป็นเพราะสอดคลอ้งกบัขนบการใชเ้พลงเหล่านัน้อยู่แลว้ 

 

สว่นเพลงรอ้งทีท่รงใชต้รงกบัฉบบัรชักาลที ่2 พบ 2 ตอน ไดแ้ก่ บทสระสรง
ทรงเครื่องของปันหยกี่อนออกรบ ใชเ้พลง “โทน” ตรงกนั  และบทนางดะระสาครวญ
ถึงระตูบุดสหินา ใช้เพลง “โอ้บูชากูณฑ์” ตรงกนั ซึ่งสอดคล้องกบัขนบของเพลง
ดงักล่าวเช่นกนั คอื เพลง “โทน” หรอื “ลงสรงโทน” ใชก้บับทสระสรงทรงเครื่อง และ
เพลง “โอบ้ชูากณูฑ”์ มกัใชก้บับทพรรณนาความเศรา้โศก 

 

ส่วนตอนนอกเหนือจากนี้ ทรงบรรจุเพลงหน้าพาทย์และเพลงร้องเข้าไป
ใหม่ ดงัจะอธบิายในหวัขอ้ต่อไป  
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5.2.3 สบืทอดการแทรกเจรจาในบางช่วง 
บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์

พงศ ์มคี าว่า “เจรจา” แทรกอยู่เป็นระยะๆ แต่ไม่มบีทเจรจาอยู่ในบท แสดงว่าตวัละคร
ต้องพูดเจรจาเองในการแสดงตอนนัน้ การระบุค าว่า “เจรจา” ไวใ้นบทแต่ไม่ปรากฏ
ขอ้ความนี้ เป็นลกัษณะหนึ่งของบทละครแบบเก่า (เสาวณิต วงิวอน, 2558, น. 97) 

 

การแทรกเจรจาในบทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้ พบว่าพระเจา้บรมวงศ์เธอ 
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงก าหนดตรงกบับทละครในเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาล
ที ่2 จ านวน 2 ช่วง ไดแ้ก่ ตอนต ามะหงงต าหนิประสนัตาทีไ่ปก่อเรื่องววิาทจนท าให้
เกดิศกึกบัระตูบุดสหินาและตอนต ามะหงงจดัทพัตามค าสัง่ของปันหย ีเหตุทีท่รงสบืทอด
การเจรจาในช่วงดงักล่าวไว้ คงเป็นเพราะทัง้ 2 ช่วงนี้เน้นการพูดของตวัละครเป็น
ส าคญั คอื ต ามะหงงพดูต าหนิประสนัตา และต ามะหงงสัง่ทหารใหจ้ดัทพั ท าใหเ้หมาะแก่
การแทรกเจรจาซึง่จะช่วยเสรมิและขยายเนื้อความในบทรอ้งใหแ้จ่มชดัมากยิง่ขึน้   
 
5.3 สรำ้งสรรคใ์หม่ในด้ำนบทรอ้ง เพลง และกำรเจรจำ 
  

ลกัษณะส าคญัของการ “ปรุง” บทละครร าเรื่องอิเหนาฉบบันี้คอื พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ ทรงสร้างสรรค์สิง่ใหม่หลายด้านเขา้ไป
ผสานกบัส่วนทีท่รงสบืทอดมาจากฉบบัรชักาลที ่2 ทัง้ในดา้นบทรอ้ง เพลง และการ
เจรจา ดงันี้ 

 
5.3.1 ประพนัธบ์ทรอ้งใหม่ 

บทรอ้งทีพ่ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงพระนิพนธ์
ขึน้ใหม่ม ี2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นบทรอ้งทีท่รงพระนิพนธข์ึน้ใหม่โดยปรบัจากบททีม่อียู่
เดมิในฉบบัรชักาลที ่2 คอื มถี้อยค าของบทเดมิอยู่บา้ง แต่ส่วนทีท่รงพระนิพนธ์ขึน้
ใหม่มมีากกว่า และอกีกลุ่มหนึง่เป็นบทร้องทีท่รงพระนิพนธข์ึน้ใหม่ทัง้บท เช่น บท
บรรยายทีก่ล่าวถงึปันหยตีอนเปิดเรื่องชุดที ่1 บทพรรณนาความพอใจของปันหยเีมื่อ
มาถงึภูเขาปะราปี บทพรรณนาตอนปันหยเีสดจ็ขึน้พลบัพลาทีป่ระทบั และบททีน่าง
ดะระสาทดัทานระตูบุดสหินามใิหท้ าศกึกบัปันหย ี
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บทรอ้งทีท่รงพระนิพนธใ์หม่ทัง้ 2 กลุ่มขา้งตน้นี้ มลีกัษณะส าคญัคอื 
 

(1) เป็นบทรอ้งทีเ่ล่าเนื้อความไดก้ระชบัรวบรดักว่าบทรอ้งตอนเดยีวกนัใน
ฉบบัรชักาลที ่2 เช่น ตอนทีก่ล่าวแนะน าตวัละครระตูบุดสหินาและระตูผู้เป็นพี่ชาย
จนถงึตอนทีก่ล่าวว่าระตูบุดสหินากราบลาพระฤๅษทีีอ่าศรมแลว้กลบัมาหานางดะระสา
ที่พลบัพลา บทร้องตอนนี้ในฉบบัรชักาลที ่2 ม ี40 ค ากลอน ส่วนบทร้องที่ทรงพระ
นิพนธข์ึน้ใหม่ทรงปรบัใหก้ระชบัขึน้เป็น 12 ค ากลอน หรอืในตอนทีน่างดะระสากล่าว
ทดัทานระต  บุดสหินามใิหอ้อกรบ บทรอ้งตอนนี้ในฉบบัรชักาลที ่2 ม ี6 ค ากลอน สว่น
บทรอ้งทีท่รงพระนิพนธข์ึน้ใหม่ม ี4 ค ากลอน  

(2) เป็นบทรอ้งทีท่ าให้เกดินาฏการหรอืกระบวนร าชุดใหม่ทีง่ามแปลกตา 
บททีเ่หน็ไดช้ดัคอื บทรอ้งฉุยฉายในตอนปันหยเีสดจ็ขึน้พลบัพลาทีป่ระทบัในป่า ซึง่
ท าใหเ้กดิการร าฉุยฉายปันหย ีบทรอ้งนี้ทรงพระนิพนธข์ึน้ 2 บท อยู่ในชุดที ่1 “ประพาศ
ป่า” ดงันี้  

 

  ๏ ฉุยฉายเอย  องคอ์เิหนาเยาวะราช  นาฎกราย  พระหยิม่
ใจพริง้  ทัง้หญงิทัง้ชาย  ดรู าถวาย  บ าเรอรษัฐ ์ โดยแบบบรรพ ์ 
เปนขวญัเนตร  เฉลมิประเทศ  ฉลองเสวตระฉัตร  น่าชื่นน่าชม 
โศมะนศั  ปรดีิเ์ปรมเกษมสวสัดิส์ยามเอยฯ 

 

๏ องค์รเด่นเอย  องค์ระเด่นมนตรี  เฉลิมสง่าราศรี ชื่นชีวีชาว
สยาม  ประสานสอดทอดกร  ทัง้ร าฟ้อนก็แสนงาม  สมสมยั
ส าเรงิเพลงิอรา่ม  ฝากชื่อลอืนามนานเอยฯ    

(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 3-4) 
 

มีข้อสงัเกตว่า บทแรกทรงก าหนดให้ร้องเพลงฉุยฉาย สวนบทที่สองที่
ขึน้ต้นว่า “องคร์เด่นเอย องคร์ะเด่นมนตร”ี มไิดท้รงระบุชดัว่าใหร้อ้งอย่างไร แต่เมื่อ
พจิารณาจากลกัษณะค าประพนัธ ์กส็นันิษฐานไดว้่าคงมพีระประสงคใ์หร้อ้งเพลง
แม่ศรตีามขนบของการร าฉุยฉายทีป่ระกอบดว้ยเพลงฉุยฉายและเพลงแม่ศร ี
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5.3.2 ก าหนดเพลงใหม่ 
บทละครร าเรื่องอิเหนาฉบบันี้มีเพลงหน้าพาทย์และเพลงร้องก ากบัอยู่

ตลอดเรื่อง เพลงสว่นหนึ่งสบืทอดจากบทละครในเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 ดงัทีไ่ด้
ศกึษาในหวัขอ้ 5.2 ขา้งต้น แต่เพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงทีพ่ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
นราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงบรรจุใหม่ ดงัจะอธบิายต่อไปนี้ 

  
ก. เพลงหน้าพาทยท์ีก่ าหนดใหม่ 

เพลงหน้าพาทยท์ีท่รงใชต้รงกบัฉบบัรชักาลที ่2 มอียู่ 11 ตอน ดงัไดศ้กึษา
ในหวัขอ้ 5.2 ขา้งต้น ส่วนตอนนอกเหนือจากนัน้ทรงก าหนดเพลงเขา้ไปใหม่ ซึ่งมี
ลกัษณะส าคญั ดงันี้ 

(1) ทรงบรรจุเพลงหน้าพาทย์ในตอนที่ฉบบัรชักาลที่ 2 มิได้บรรจุเพลง
หน้าพาทยไ์ว ้เช่น ตอนทหารฝ่ายปันหยแีละระตูบุดสหินารบพุ่งกนัจนพลของระตูลม้
ตายจ านวนมาก ทรงระบุเพลง “เชดิ” และ “โอด”  ขณะทีฉ่บบัรชักาลที ่2 มไิดร้ะบุชื่อ
เพลงไว ้ 

(2) ทรงบรรจุเพลงหน้าพาทยต่์างไปจากฉบบัรชักาลที ่2 เช่น ตอนทหาร
ฝ่ายปันหยแีละระตูบุดสหินายกทพักรูเขา้รบกนัจนเสยีงดงัสนัน่ป่า ทรงบรรจุเพลง 
“รวั” ขณะทีฉ่บบัรชักาลที ่2 ใชเ้พลง “เชดิ” 

(3) ไม่ทรงบรรจุเพลงหน้าพาทยใ์นตอนทีฉ่บบัรชักาลที ่2 ใส่เพลงหน้าพาทย์
ไว้ เช่น ตอนประสนัตาชวนบ่าวเดนิเขา้ไปสอดแนมใกล้พลบัพลาของระตูบุดสหินา 
ทรงเวน้ไวไ้ม่ใสเ่พลงหน้าพาทย ์ขณะทีฉ่บบัรชักาลที ่2 บรรจุเพลง “เสมอ” ในตอนนี้ 

(4) ทรงน าเพลงหน้าพาทย์มาใช้ในการเปิดเรื่องหรือปิดเรื่องแต่ละชุด 
กล่าวคอื ชุดที ่1 ทรงปิดชุดดว้ยเพลง “เรว็” และ “ลา”  ชุดที ่2 ทรงเปิดชุดดว้ยเพลง 
“สมงิทองมอญ” และปิดชุดดว้ยเพลง “เสมอ”  ชุดที ่3 ทรงปิดชุดดว้ยเพลง “กราวนอก” 
ชุดที่ 4 ทรงเปิดชุดด้วยเพลง “กราวนอก” และปิดชุดด้วยเพลง “โอด”  และชุดที่ 5 
ทรงเปิดชุดดว้ย “กลองโยน” และปิดชุดดว้ยเพลง “กลองแขก” และ “โอด” นอกจากนี้ 
ระหว่างทีปิ่ดม่านชุดที ่2 และรอเปิดม่านชุดที ่3 ทรงก าหนดใหบ้รรเลงเพลงหน้าพาทย ์
“กราวนอก” และ “เชดิ” ดว้ย  การบรรจุเพลงหน้าพาทยใ์นตอนเปิดและปิดเรื่องแต่ละ
ชุดดงักล่าวนี้ ทรงเลอืกเพลงที่สมัพนัธ์กบักริยิาอาการหรอืบทบาทของตวัละครใน
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ตอนนัน้ เช่น ชุดที่ 3 เน้ือหาตอนปิดชุดเป็นตอนทีปั่นหยสีัง่ใหย้กทพัเคลื่อนพล จงึ
ทรงปิดชุดดว้ยเพลง “กราวนอก” ซึง่เป็นหน้าพาทยส์ าหรบัการยกทพั 

 

ข. เพลงรอ้งทีก่ าหนดใหม่ 
บทรอ้งทีท่รงก าหนดเพลงรอ้งตรงกบัฉบบัรชักาลที ่2 มเีพยีง 2 บทดงัทีไ่ด้

ศกึษาในหวัขอ้ 5.2 ขา้งตน้ สว่นบทรอ้งนอกเหนือจากนัน้ทรงก าหนดเพลงรอ้งเขา้ไป
ใหม่ ซึง่มลีกัษณะส าคญั 4 ลกัษณะ ดงันี้ 

(1) ทรงใชเ้พลงรอ้งหลากหลายและเปลีย่นเพลงรอ้งค่อนขา้งถี ่เพื่อใหผู้ช้ม
ได้ฟังเพลงที่ไพเราะหลายเพลงสบัเปลี่ยนกนัไปและเอื้อต่อการแสดงกระบวนร าที่
หลากหลาย ตัวอย่างเพลงร้องในบทละครร าเรื่องนี้ เช่น รื้อ ร่าย ช้าป่ี แขกลพบุรี 
สรอ้ยสนรบั แขกมอญ แขกหนัง แขกสุ่ม แขกชมดง ต่อยหมอ้ พม่าเห่ สดายงแปลง 
ปีนตลิง่ใน สงิโตเล่นหาง จระเขห้างยาว ลมพดัชายเขา โทน โอร้่าย โอป่ี้ และเวศุกรรม 
(เวสสุกรรม) โดยบทบรรยายที่เป็นการด าเนินเรื่องทัว่ไปหรือต้องการเน้นความ
กระชบัและบทพดูโตต้อบของตวัละครมกัทรงก าหนดใหร้อ้งรือ้และร่าย 

(2) เพลงรอ้งส่วนหนึ่งในบทละครร าเรื่องนี้ใชเ้พลงออกภาษาส าเนียงแขก
สอดคล้องกบัเค้าเรื่องอเิหนาที่เป็นนิทานจากชวามลายู เช่น แขกลพบุร ีแขกมอญ 
แขกหนัง แขกสุ่ม แขกชมดง ต่อยหม้อ โตม๊ะ และสดายงแปลง ซึ่งใช้กบัตวัละคร
หลากหลาย ทัง้อิเหนา ระตูบุดสหินา และเสนาทหาร นอกจากนี้  ยงัปรากฏเพลง
ส าเนียงจนีและพม่าดว้ยอย่างละ 1 เพลง คอื จนีแสร (จนีแส) และพม่าเห่ 

(3) บทร้องที่บรรจุเพลงร้องในบทละครร าฉบบันี้มกัมจี านวนค ากลอนไม่
มากนัก ท าใหเ้ปลีย่นเพลงไดค้่อนขา้งถี่ ในกรณีทีบ่ทรอ้งเดมิของฉบบัรชักาลที ่2 ที่
ทรงสบืทอดมา มจี านวนค ากลอนมาก กม็กัทรงน ามาแบ่งท่อนใหม่แลว้บรรจุเพลงรอ้ง
แตกต่างกนั เช่น บทบรรยายตอนประสนัตาแต่งตวัและชวนบ่าวใหอ้อกไปต่อนก บทรอ้ง
ตอนนี้ในฉบบัรชักาลที ่2 ม ี6 ค ากลอนต่อเนื่องกนัและมไิดบ้รรจุเพลงไว ้ส่วนในบท
ละครร าเรื่องอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงสบืทอด
บทรอ้งนี้จากฉบบัรชักาลที ่2 ไว ้แต่ทรงปรบัถ้อยค าบางค าแลว้แบ่งเป็นออกเป็น 2 
ท่อน บรรจุเพลงรอ้งต่างกนั ดงันี้ 
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ตารางที ่3 
ตวัอย่างการน าบทรอ้งของฉบบัรชักาลที ่2 มาแบ่งท่อนใหม่แลว้บรรจุเพลงรอ้ง 
ทีแ่ตกต่างกนัในบทละครร าเรือ่งอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
 

เร่ืองอิเหนำฉบบัรชักำลท่ี 2 เร่ืองอิเหนำฉบบัพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนรำธิปประพนัธ์พงศ ์

 

  ๏ บดันัน้  
ประสนัตาพีเ่ลีย้งคนขยนั 
นึกจะไปต่อนกเล่นสกัวนั 
หาส าคญัคารมใหส้มคดิ 
จงึแต่งตวัตามอย่างชาวป่า 
โพกพนัเกศาผา้ตะบดิ 
คาดตะกรุดลงยนัต์กนัสรพษิ 
ถอืเสน่าเหน็บกรชิกรดีกราย 
 
เรยีกบ่าวนกัเลงนกหกเจด็คน 
รบีรน้แต่งตวักลวัจะสาย 
อุม้เพนียดถอืสา้วทัง้บ่าวนาย 
ออกจากค่ายเขา้ดงพงไพร ฯ 
         ฯ 6 ค า ฯ เชดิ 

(พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั, 
2514: น. 121) 

แขกหนงัรบัสรอ้ย 

๏ บดันัน้ 
ประสนัตา, พีเ่ลีย้ง, คนขยนั 
ใคร่ต่อนก, เขาดกั, เล่นสกัวนั 
หาส าคญั, คารม, ใหส้มคดิ 
จงึแต่งกาย, กาววาว, เช่นชาวป่า 
โพกพนั, เกษาผา้ตบดิ 
คาดตกรุด, ลงยนัต์, กนัสระพสิ 
ถอืเสน่า, เหน็บกฤช, กรดีกราย  ฯ 4 ค า 
 
 แขกสุ่มรบัสรอ้ย 

 ๏ เรยีกสมนุ, นกัเลง, หลายตน 
เถลอืกถลน, แต่งตวั, กลวัจะสาย 
อุม้พะเนียด, ถอืเสรา้, ทัง้บ่าวนาย 
เลีย่งจากค่าย, เขา้ดง, พงไพร ฯ 2 ค า เชดิ 

(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 6) 

 
5.3.3 ก าหนดการแทรกเจรจาใหม ่

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงแทรกการเจรจาใน
บทละครร าเรื่องอเิหนาทัง้หมด 19 ช่วง ในจ านวนนี้มอียู่ 2 ช่วงที่ทรงแทรกตรงกบั
ฉบบัรชักาลที ่2 ดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ นอกเหนือจากนัน้ทรงก าหนดเขา้ไปใหม่ โดย
ในบทแต่ละชุด ทรงก าหนดเจรจามากน้อยแตกต่างกนัไป กล่าวคอื ชุดที ่1 “ประพาศ
ป่า” มเีจรจาแทรก 1 ช่วง  ชุดที ่2 “ประสนัตาต่อนก” มเีจรจาแทรก 8 ช่วง  ชุดที ่3 
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“ยกทพัพระเยาวราช” มเีจรจาแทรก 10 ช่วง  ส่วนชุดที ่4 “พฆิาฎรตูบุดสหินา” และ
ชุดที ่5 “ดะระสาแบหลา” ไม่มเีจรจาแทรก 

 

เหตุที่ทรงแทรกเจรจาหลายช่วงและค่อนขา้งถี่ในชุดที ่2 “ประสนัตาต่อนก” 
และชุดที่ 3 “ยกทพัพระเยาวราช” คงเป็นเพราะทัง้ 2 ชุดนี้มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการมี
ปากเสยีงกนัและการไต่ถามสอบสวนสาเหตุทีท่ าให้เกดิศกึ คอื ประสนัตากบัทหาร
ระตูบุดสหินามปีากเสยีงววิาทกนั และเสนาฝ่ายปันหยสีอบสวนสาเหตุทีท่ าใหร้ะตูยก
ทพัมารบ ท าให้เอื้อต่อการแทรกเจรจา ซึ่งคงจะช่วยเสริมความสนุกและความมี
ชวีติชวีาใหก้ารแสดงมากยิง่ขึน้  

 

ส่วนสาเหตุทีชุ่ดที ่4 “พฆิาฎรตูบุดสหินา” และชุดที ่5 “ดะระสาแบหลา” ไม่
มเีจรจาแทรก คงเป็นเพราะทัง้ 2 ชุดนี้เขา้สู่เนื้อหาที่เขม้ขน้ชวนติดตาม คอื การรบ
และการตายของตวัละคร อกีทัง้เป็นชุดทีเ่ด่นดา้นการแสดงกระบวนร าทัง้การร าอาวุธ
ในฉากรบและการร าของนางดะระสาตอนแบหลา จงึทรงเวน้ไวม้ไิดแ้ทรกเจรจาเขา้มา 
เพื่อใหผู้ช้มตดิตามเรื่องราวและชมการแสดงตามบทรอ้งไดอ้ย่างเตม็อิม่   

 
5.4 เพ่ิมข้อควำมก ำกบักำรแสดงในเครือ่งหมำยวงเลบ็ 
 

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงระบุวธิกีารแสดงใน
บทละครร าเรื่องนี้ดว้ยแบบบทละครตะวนัตก โดยทรงก ากบัไว้ในเครื่องหมายวงเลบ็ 
วธิกีารแสดงทีท่รงระบุไว ้ไดแ้ก่ การเขา้-ออกของตวัละคร การเปิด-ปิดม่าน ลกัษณะ
ของฉากและการเปลี่ยนฉาก กริยิาท่าทางและอารมณ์ของตวัละคร ล าดบัของเพลง
หน้าพาทย ์และเรื่องทีต่วัละครตอ้งเจรจา การก ากบัวธิกีารแสดงไวพ้รอ้มนี้เป็นประโยชน์
ต่อทัง้นักแสดง นักดนตร ีและผู้ที่มหีน้าที่ก ากบัเวทอีย่างชดัเจน ดงัจะยกตวัอย่าง
บางขอ้ความ ดงันี้  

 

 ๏ บดันัน้ ต ามหงง, เสนา, ผูใ้หญ่ 
รบัสัง่พระ, ยุพะ, ราชดไนย บงัคมไหว,้ รบีรดั, จดักนั ฯ 2 ค า เสมอ 

เจรจา (สัง่ปลูกพลบัพลาในโรงแล้วมากราบทูล) 
(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 3) 
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 ๏ เมื่อนัน้ ปันหย,ี ศรอีสญั, ญะแดหวา 
เสดจ็ลง, สระสรง, มรุธา ตามต ารา, พไิชยณรงค,์ ยงยทุธ ์ฯ 2 ค า เสมอ
(เขา้โรง พาทยท์ าลงสรงแล้วเสมอเสดจ็ออก ทางน้ีกดิาหยนัตัง้เครื่อง 
ยทุธนาลงัการถวาย ทพัเทยีบสรรพ) 

(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 20) 
 
 
6. คณุค่ำของบทละครร ำเร่ืองอิเหนำฉบบัพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ 

กรมพระนรำธิปประพนัธพ์งศ ์ในฐำนะวรรณคดีกำรแสดง 
 
ผลจากการ “ปรุง” บทละครร าเรื่องอเิหนาของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ

นราธปิประพนัธพ์งศ ์ท าใหบ้ทละครร าฉบบันี้มคีุณค่าทัง้ในดา้นวรรณคดแีละดา้นการ
แสดง ดงันี้  

 
6.1 คณุค่ำด้ำนวรรณคดี  

บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
นบัเป็นเรื่องอเิหนาอกีส านวนหนึ่งทีม่คีุณค่าในวงวรรณคดไีทย ดงันี้ 

 
6.1.1 บทละครร าเรื่องอิเหนาฉบบันี้เป็นเรื่องอิเหนาฉบบัหนึ่งที่ช่วยยืนยนัให้เห็น
ความนิยมเรื่องอเิหนาในสงัคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสมยัรชักาลที ่5 และแสดงให้
เหน็ความส าคญัของบทละครในเรื่องอเิหนาพระราชนิพนธร์ชักาลที่ 2 ในฐานะเป็น
วรรณคดีต้นแบบที่เป็นหลักให้แก่การแต่งเรื่ องอิเหนาในสมัยต่อมาโดยเฉพาะ
วรรณคดปีระเภทบทละคร ดงัเช่นทีพ่ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ์ 
ทรงปรบัใชบ้ทพระราชนิพนธร์ชักาลที ่2 ในการ “ปรุง” บทละครร าขึน้มา 
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6.1.2 บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้เป็นเรื่องอเิหนาฉบบัหนึ่งทีม่คีุณค่าวรรณศิลป์ 
กล่าวคอื เมื่อพจิารณาการใชภ้าษาในบทรอ้งทีพ่ระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิ
ประพนัธพ์งศ ์ทรงพระนิพนธข์ึน้ใหม่ หรอืในสว่นทีท่รงปรบัจากบทรอ้งฉบบัรชักาลที ่
2 พบว่าทรงเลอืกใชถ้อ้ยค าไดอ้ย่างมศีลิปะหลายลกัษณะ ดงันี้ 
 

ก. ค าเรยีกตวัละครและค าบอกลกัษณะตวัละคร 
ลกัษณะเด่นประการหนึ่งของการใชภ้าษาในบทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้ คอื 

การใชค้ าเรยีกและค าบอกลกัษณะตวัละคร ในดา้นค าเรยีกตวัละคร พระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์มกัทรงใชค้ าทีห่มายถงึ “พระยุพราช” เป็นค าเรยีกอเิหนา 
ซึง่เป็นค าทีไ่ม่พบในฉบบัรชักาลที ่2 เช่น “เยาวะกษตัรยิ”์ “เยาวะราช” “พระยุพะราช 
ดไนย” และ “เยาวะราชโอรสา” การที่ทรงเลอืกใช้ค าเรยีกดงักล่าวนี้คงเป็นเพราะมี
พระประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัความหมายทีแ่ทจ้รงิของค าว่า “อเิหนา” ซึง่มาจากค าว่า 
“อนูี” (Inu) ของชวา หมายถงึ ต าแหน่งเจา้ชายรชัทายาทหรอืพระยุพราช (หลวง
คุรุนิตพิศิาล, 2512, น. 5) 
 

 นอกจากนี้ ยงัทรงใชค้ าขยายบอกลกัษณะตวัละครที่ฟังแปลกแตกต่างไป
จากที่พบในฉบับรัชกาลที่ 2 ด้วย อันแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของกวีในการ
เลอืกใชค้ า เช่น  “ปันหยศีรอีสญัญะแดหวา”  “ปันหยศีรสีนามงามสม”  “พระสรุยิว์งศ์
เทวะเลศิเสรษีฐศ์รรี์”  “พญายุทธเ์จา้มกุฎบุดสหินา”  “รตูบุดสหินาฉ่าฉว”ี  “รตูเผ่าเจา้
มนุษย์บุดสหินา”  และ  “ดะระสาสุดาเสน่ห์มเหษี” ค าเหล่านี้มกัปรากฏในวรรครบั
ของกลอนต่อจากค าขึน้ตน้ “เมื่อนัน้” 
 

 การสรรค าที่กล่าวถึงลกัษณะตัวละครยงัเห็นได้ในบทร้องประกอบเพลง
ฉุยฉายตอนปันหยเีสดจ็ขึน้พลบัพลา ซึง่เป็นบทรอ้งทีท่รงพระนิพนธข์ึน้ใหม่ ในบทรอ้งนี้ 
ทรงสรรค าแสดงความยิง่ใหญ่และความงามของปันหยทีีป่ระทบัใจผู้คนไดอ้ย่างชดัเจน 
เช่น ค าว่า “เปนขวญัเนตร” “เฉลมิประเทศ” “ฉลองเสวตระฉตัร” “น่าชื่นน่าชม โศมะนศั” 
“เกษมสวสัดิส์ยาม” “เฉลมิสง่าราศร”ี และ “ชื่นชวีชีาวสยาม” (พระศร,ี ม.ป.ป., น. 3-4) 
โดยเน้นว่าผูค้นทีป่ระทบัใจความงามของปันหยนีี้เป็น “ชาวสยาม” 
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ข. ค าแสดงภาพ  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ ทรงเลอืกใช้ถ้อยค าที่

แสดงใหเ้หน็ภาพเด่นชดัหลายช่วง เช่น ตอนทีพ่วกพลของระตูบุดสหินากรูกนัออกมา
ท ารา้ยพวกประสนัตา ทรงพรรณนาว่า “ต่างกรกูนัออกมาซ่าไพร” คอืออกเตม็ป่าไปหมด 
(บทเดมิใชว้่า “จึง่กรอูอกมาทนัใด”) หรอืตอนทีร่ะตูบุดสหินาโกรธทีป่ระสนัตาก่อเรื่อง
ววิาทกบัทหารของตน ทรงพรรณนาว่า “รตูแคน้ขดัจนหดัถ์สัน่” แสดงใหเ้หน็ภาพว่า
ระตูโกรธมากจนมอืสัน่ (บทเดมิใชว้่า “ระตูขดัแคน้แสนศลัย์”) หรอืตอนทีป่ระสนัตา
รบีพาบ่าวเดนิป่ากลบัไปทูลปันหยเีรื่องการเกดิศกึ ทรงพรรณนาว่า “ฉุบฉับกลบัมา
พลบัพลาไชย” แสดงใหเ้หน็ภาพการเดนิทางอย่างรบีรอ้นฉับไว (บทเดมิใชว้่า “มายงั
ที่ประทบัพลบัพลา”) หรือตอนที่ประสนัตาจะทูลอิเหนาเรื่องการเกิดศึกแต่พบว่า
อเิหนาบรรทมอยู่ ทรงพรรณนาวธิกีารที่ประสนัตาปลุกอเิหนาว่า “กระแอมไอให้ท่า
ปลุกบรรทม” แสดงให้เหน็ภาพกริยิาอาการของประสนัตาอย่างชดัเจน (บทเดมิไม่
ปรากฏ) หรอืตอนทีป่นูตาเปิดผา้ทีค่ลุมตวับ่าวของประสนัตาซึง่นอนบาดเจบ็อยู่ ทรง
พรรณนาภาพของปูนตาว่า “จงึเลกิผา้หน้าโผล่ยงโย่มอง” แสดงใหเ้หน็ภาพของปูนตา
ที่นัง่ยองๆ หรือขยบัตัวขึน้ลง ก้มๆ เงยๆ (บทเดิมใช้ว่า “จึงเลิกผ้าจากหน้าลงนัง่
มอง”) (พระศร,ี ม.ป.ป., น. 9, 11, 12, 15, 18)   

 

ค าแสดงภาพต่างๆ ดงักล่าวนี้สมัพนัธก์บัการก าหนดภาพบนเวทแีละเอือ้
แก่การ “ท าบท” ของตวัละครอย่างชดัเจน คอืเอือ้ใหเ้กดิการตีท่าร าหรอืแสดงกริยิา
อาการตามถอ้ยค านัน้ในการแสดง 
 

ค. ค าแสดงอารมณ์ความรูส้กึของตวัละคร 
พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงใชถ้้อยค าถ่ายทอด

อารมณ์ความรู้สกึของตวัละครได้อย่างชดัเจนและมกัทรงเลอืกใชค้ าที่ไม่ค่อยพบใน
งานของกวอีื่น เช่น ทรงกล่าวว่าปันหย ี“เหมิพระไทย” หรอืรูส้กึดใีจเมื่อเดนิทางถึง
ภูเขาปะราปีเพราะใกลถ้งึเมอืงหมนัหยาแลว้ หรอืในบทรอ้งฉุยฉายตอนปันหยเีสดจ็
ขึน้สุวรรณพลบัพลา ทรงกล่าวว่าปันหย ี“หยิม่ใจพริ้ง” คอืรู้สกึชื่นชมยนิดอีย่างยิ่ง 
หรอืทรงกล่าวว่าทหารของระตูบุดสหินาต่างรูส้กึ “พล่านแคน้แสนสาหศั” เมื่อเหน็ทหาร
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ฝ่ายตนถูกฝ่ายประสนัตาฆา่ตาย คอืรูส้กึแคน้และปัน่ป่วนใจมาก (พระศร,ี ม.ป.ป., น. 3, 
10) 
 

ง. ค าบรภิาษ 
 ในบทที่พวกพลของระตูบุดสหินาบรภิาษประสนัตาด้วยความโกรธที่ฝ่าย
ประสนัตาแสดงท่าทอีวดดใีส ่พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรง
ปรบัถ้อยค าหลายค าในบทร้องเดิมของฉบบัรชักาลที่ 2 ให้ฟังแปลกออกไปหรอืมี
ความหมายรุนแรงขึน้ ดงัตวัอย่างเปรยีบเทยีบ 
 

ตารางที ่4 
เปรยีบเทยีบค าบรภิาษระหว่างบทละครในเรือ่งอเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 กบั 
บทละครร าเรือ่งอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
 

เร่ืองอิเหนำฉบบัรชักำลท่ี 2 เร่ืองอิเหนำฉบบัพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนรำธิปประพนัธ์พงศ ์

ว่าไมรู่ก้กูบ็อกออกให ้
ท าไมมากลบัโกรธขึง้ 
โอหงัอวดกลา้หน้ามงึ 
ถองเล่นคนละตงึกเ็หลอืตาย 
มงึมาเท่านี้สีห่า้คน 
ไมค่รอืมอืพวกพลทัง้หลาย 
แมน้รกัตวักลวัชวีติวอดวาย 
อย่าหยาบชา้ทา้ทายเร่งหนีไป ฯ 

(พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั, 
2514: น. 123) 

มงึใมรู่,้ กบูอก, ออกให ้
ท าไม, กลบัโขยด, โกรธขึง้ 
โอหงั, ตัง้ก๋า, น ้าหน้ามงึ 
กถูองเล่น, คนละตงึ, กเ็หลอืตาย 
มงึมาเห่า, เท่านี้, สีห่า้ตวั 
มนัใมค่รอื, มอืยัว้, ไปทัง้ค่าย 
แมน้รกัตวั, กลวัชวีติ, ผดิถงึนาย  
อย่าหยาบชา้, ทา้ทาย, ตกายไว 

(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 8-9) 

 

ตวัอย่างทีย่กมาขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่าทรงปรบัถอ้ยค าจากบทฉบบัรชักาล
ที่ 2 หลายค าให้ฟังแปลกออกไปจากบทเดมิ เช่น ปรบัค าว่า “โอหงัอวดกล้า” เป็น 
“โอหงัตัง้ก๋า” ปรบัค าว่า “กลบัโกรธขึง้” เป็น “กลบัโขยดโกรธขึง้” และปรบัค าว่า “ไม่
ครอืมอืพวกพลทัง้หลาย” เป็น “ใม่ครอืมอืยัว้ไปทัง้ค่าย” นอกจากนี้ ยงัทรงปรบัถอ้ยค า
บางค าให้มคีวามหมายรุนแรงขึ้นด้วย เช่น ปรบัค าว่า “หน้ามงึ” เป็น “น ้าหน้ามึง” 
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ปรบัค าว่า “ถองเล่น” เป็น “กูถองเล่น” และ ปรบัค าว่า “มงึมาเท่านี้สีห่า้คน” เป็น “มงึ
มาเห่าเท่านี้สีห่า้ตวั”  

 
6.2 คณุค่ำด้ำนกำรแสดง  
 
 มดีงัต่อไปนี้ 
 
6.2.1 เป็นตวัอย่างของบทละครร าที ่“ปรุง” ขึน้ใหม่ในสมยัรชักาลที ่5  

สมยัรชักาลที ่5 เป็นยุคหนึ่งทีก่ารละครของไทยรุ่งเรอืงและมลีะครหลากหลาย
ประเภททัง้ละครร าตามจารตีเดมิและละครแบบใหม่ๆ เช่น ละครดกึด าบรรพ์ ละคร
พนัทาง ละครรอ้ง ละครเสภา และละครพูด บทละครทีแ่ต่งหรอืปรุงขึน้ในสมยันี้จงึมี
เป็นจ านวนมากและหลากหลายสมัพนัธก์บัประเภทของการแสดง 

 

บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
นบัเป็นหลกัฐานและเป็นตวัอย่างหนึ่งของบทละครในยุคสมยันี้ ทีป่รบัและ “ปรุง” ขึน้
จากบททีม่อียู่เดมิ คอืเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 เพื่อใชส้ าหรบัเล่นละครร าประเภท
ละครใน โดยยงัคงรกัษา “หวัใจ” หรอืแบบแผนของการแสดงละครในไว ้คอืการมุ่งเน้น
ความงามของบทรอ้ง กระบวนร า เพลง และดนตร ีขณะเดยีวกนักม็ลีกัษณะพเิศษเขา้มา
ผสมผสานอยู่ดว้ย เช่น วธิดี าเนินเรื่อง บทรอ้ง เพลง และการเจรจา ดงัจะสรุปต่อไป
ขา้งหน้า 
 
6.2.2 แสดงให้เห็นลกัษณะการแสดงละครร าเรื่องอิเหนาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
ดว้ยเหตุที ่“บทเป็นหวัใจของการแสดงทุกชนิด เป็นตวัเรื่องทีบ่อกความคดิ

และก าหนดทศิทางของการแสดง” (เสาวณิต วงิวอน, 2555, น. 18) บทละครร าเรื่อง
อเิหนาฉบบันี้จงึมคีุณค่าในฐานะเป็นบททีแ่สดงใหเ้หน็ลกัษณะการแสดงละครร าเรื่อง
อเิหนาของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ซึง่พบว่าเป็นการแสดง
ละครในทีม่ลีกัษณะพเิศษบางประการ สรุปไดด้งันี้ 
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(1) เป็นการแสดงทีด่ าเนินเรือ่งอย่างกระชบั อนัเกดิจากการทีท่รงตดัเนื้อหา
และบทพรรณนาบางสว่นทีม่อียู่เดมิในฉบบัรชักาลที ่2 ออก หรอืทรงปรบับทรอ้งเดมิ
ให้กระชบัขึ้น เพื่อให้สอดรบักบัการแสดงที่ทรงแบ่งออกเป็น 5 ชุด ซึ่งแต่ละชุดมี
เหตุการณ์ต่อเนื่องร้อยเรยีงเป็นตอนที่สมบูรณ์ในตวัเอง การที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงปรบับทใหน้ าเสนอเรื่องไดช้ดัเจนและเดนิเรื่องได้
เรว็ขึน้น้ี คงเป็นเพราะมพีระประสงค์ให้สามารถแสดงได้ในเวลาอนัจ ากดั เช่น เมื่อ
เล่นในโรงละครหรอืในวาระโอกาสทีม่กีารก าหนดเวลาแสดง 

 

(2) เป็นการแสดงทีม่กีระบวนร างดงามโดดเด่นทัง้แบบขนบเดมิและแบบ
ใหม่ๆ กล่าวคอื เนื้อหาในตอนดะระสาแบหลานี้นบัเป็นตอนทีม่กีระบวนร าอนังดงาม
รวมอยู่อย่างหลากหลายตัง้แต่ในฉบบัรชักาลที ่2 แลว้ เช่น กระบวนร าในบทสระสรง
ทรงเครื่องของตวัละคร กระบวนร าในบทชมทพัตรวจพล กระบวนร าในบทปันหยรีบ
ทวนกบัระตู และกระบวนร าในตอนนางดะระสาแบหลา ซึง่บทและตอนเหล่านี้ พระเจ้า
บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์กไ็ดท้รงสบืทอดไวใ้นบทละครร าเรื่องอเิหนา
ฉบบันี้ ยกเวน้บทชมทพัทีท่รงตดัออกไปเพื่อความกระชบัและบทสระสรงทรงเครื่องที่
ทรงเลอืกเกบ็ไวเ้ฉพาะบทของปันหย ีการทีท่รงสบืทอดบทส่วนใหญ่ทีเ่อือ้แก่การแสดง
กระบวนร าจากฉบบัรชักาลที ่2 ดงักล่าวนี้ ท าใหก้ารแสดงละครร าเรื่องอเิหนาตามบท
ละครร าฉบบันี้ยงัคงมกีระบวนร างามตามขนบเดมิปรากฏอยู่ ทัง้ร าลงสรงของปันหย ี
ร าทวนตอนปันหยรีบกบัระตูบุดสหินา และร าตอนนางดะระสาแบหลา 

ขณะเดยีวกนั ละครร าเรื่องอเิหนานี้กม็กีระบวนร าใหม่ๆ เพิม่เติมขึน้จาก
ฉบบัรชักาลที่ 2 ด้วยตามบทร้องและเพลงร้องที่ทรงก าหนดขึ้นใหม่ เช่น การร า
ฉุยฉายปันหยซีึ่งทรงพระนิพนธ์บทร้องขึน้ใหม่ และการร าใช้บทประกอบเพลงร้อง
ต่างๆ ทีท่รงบรรจุเขา้ไปใหม่  

 

มขีอ้สงัเกตว่า กระบวนร าทีง่ดงามทัง้แบบขนบเดมิและแบบใหม่ๆ ดงักล่าว
นี้มแีทรกอยู่ในชุดต่างๆ กระจายกนัไป มไิด้รวมอยู่ที่ชุดใดชุดหนึ่ง แสดงให้เหน็ว่า
ทรงพระประสงค์ใหก้ารแสดงชุดต่างๆ มกีระบวนร าทีง่ดงามเป็นจุดสนใจประจ าชุด
ดว้ย เช่น ชุดที ่1 มรี าฉุยฉายปันหย ีชุดที ่3 มรี าปันหยลีงสรง ชุดที ่4 มรี าทวนของ
ปันหยแีละระตูบุดสหินา และชุดที ่5 มรี าดะระสาแบหลา 
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(3) เป็นการแสดงทีม่เีพลงหลากหลายและมลีกัษณะออกภาษา ดว้ยเหตุที่
ทรงบรรจุเพลงร้องไว้จ านวนมากและทรงเปลี่ยนเพลงร้องบ่อย ท าให้ละครร าเรื่อง
อิเหนาตามบทละครร าฉบับนี้เป็นการแสดงที่มีจุดเด่นด้านเพลงและดนตรีอย่าง
เด่นชดั คือ มีเพลงร้องที่ไพเราะหลากหลายเพลงให้ได้ฟังสบัเปลี่ยนกนัไปเรื่อยๆ 
นอกจากนี้ การทีเ่พลงรอ้งสว่นหนึ่งในบทละครร าฉบบันี้เป็นเพลงออกภาษา คอืเพลง
ส าเนียงแขก ส าเนียงจนี และส าเนียงพม่า กเ็ป็นส่วนเสริมให้ละครร าเรื่องนี้มีเสน่ห์
มากขึน้จากเพลงทีฟั่งแปลกหไูปจากเดมิดว้ย 

 

(4) เป็นการแสดงทีม่รีสแปลกใหม่ทางวรรณศลิป์ การทีท่รงเลอืกใชถ้้อยค า
บางช่วงต่างไปจากฉบับรชักาลที่ 2 อย่างมีศิลปะ เช่น ค าเรียกตัวละคร ค าบอก
ลกัษณะตวัละคร ค าแสดงภาพ ค าแสดงอารมณ์ความรูส้กึ และค าบรภิาษ มสีว่นเสรมิ
ใหก้ารแสดงตามบทละครร าฉบบันี้มเีสน่หแ์ละมรีสแปลกใหม่ทางวรรณศลิป์ทีต่่างไป
จากบทเดมิทีคุ่น้เคย 

 

การ “ปรุงบท” จนเกดิเป็นละครร าเรื่องอเิหนาทีม่ลีกัษณะการแสดงดงักล่าว
ขา้งตน้นี้คงเป็นไปเพื่อใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัรสนิยมทางศลิปะของคนไทยในสมยั
นัน้ทีเ่ริม่นิยมการแสดงทีม่ลีกัษณะแปลกใหม่พลกิแพลงไปจากเดมิ ขณะเดยีวกนัก็
ยงัคงต้องการชื่นชมความงามของการร า เพลง และดนตรีตามขนบเดิมด้วย การ 
“ปรุง” บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
จงึสอดคลอ้งกบัทีเ่สาวณิต วงิวอน (2555, น. 17) ไดอ้ธบิายเรื่องการปรบับทส าหรบั
การแสดงว่า “การปรบับทไม่ได้เป็นเพราะบทเดมิแสดงไม่ได้หรอืไม่ดเีสมอไป อาจ
เป็นทีปั่จจัยอืน่เนือ่งจากในการแสดงแต่ละครัง้มีปัจจัยไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่า
สถานที ่ระยะเวลา ผูแ้สดง จุดประสงค ์ฯลฯ”  
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7. สรปุ 
 

สมยัรชักาลที ่5 เป็นยุคหนึ่งทีพ่บหลกัฐานการน าเรื่องอเิหนามาปรบัใช้ใน
การแสดงต่างๆ อย่างหลากหลาย บทละครร าเรื่องอเิหนาพระนิพนธพ์ระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์เป็นหลกัฐานหนึ่งทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าละครของพระองค์
ไดน้ าเรื่องอเิหนามาเล่นเป็นละครร าแบบละครในเช่นกนั 

 

ในการน าเรื่องอิเหนามาเล่นเป็นละครร า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธปิประพนัธพ์งศ ์ไดท้รงพระนิพนธบ์ทละครขึน้ใหม่ส าหรบัใชแ้สดง โดยทรงปรบั
ใช้บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รชักาลที่ 2 ผสานเข้ากับลักษณะที่ทรง
สรา้งสรรคห์รอืก าหนดขึน้ใหม่ เช่น การด าเนินเรื่อง บทรอ้ง เพลงรอ้ง เพลงหน้าพาทย ์
การเจรจา และการใช้ภาษาในบางช่วง วธิกีารดงักล่าวนี้ทรงเรยีกว่า “ช าระแลปรุง” 
(พระศร,ี ม.ป.ป., หน้าปก)  

 

ผลจากการ “ปรุงบท” ดงักล่าวนี้ท าใหเ้กดิเป็นการแสดงละครร าเรื่องอเิหนา
ในแบบของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ซึง่ไม่เหมอืนกบัละครใน 
“แบบเดมิ” เสยีทเีดยีว คอื เป็นละครร าที่ยงัคงรกัษา “หวัใจ” ของละครในไว้ในดา้น
ความงามของบทร้อง กระบวนร า เพลง และดนตร ีแต่มลีกัษณะพเิศษตรงทีด่ าเนิน
เรื่องอย่างกระชบัไม่ยดืเยือ้ และมลีกัษณะใหม่  ๆเพิม่เขา้มา เช่น การแบ่งชุดในการแสดง 
การใช้เพลงร้องหลากหลาย การใช้เพลงออกภาษา การใช้ถ้อยค าใหม่ๆ ในบทร้อง 
และการแทรกบทรอ้งใหม่ทีเ่อือ้แก่การแสดงกระบวนร า การ “ปรุงบท” ดงักล่าวสะท้อน
ใหเ้หน็แนวพระด ารดิา้นการแสดงของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
ทีท่รงน า “ขนบเดมิ” มาปรบัและเพิม่ “สิง่ใหม่” ใหเ้หมาะแก่ยุคสมยัและรสนิยมของ
ผูช้ม โดยไม่ทิง้จุดเด่นหรอืความดงีามของแบบแผนเดมิ แนวพระด ารดิงักล่าวนี้อาจ
เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้ละครต่างๆ ของพระองค์ประสบความส าเร็จและสร้างความ
ประทบัใจแก่ผูช้มในยุคสมยันัน้ 

 

บทละครร าเรื่องอิเหนาฉบับนี้จึงเป็นบทละครเรื่องหนึ่งที่มีคุณค่าและ
ความส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปว่าพระนิพนธเ์รื่องอื่นๆ ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
นราธปิประพนัธ์พงศ์ และเป็นตวัอย่างของวรรณคดกีารแสดงในสมยัรชักาลที่ 5 ที่
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แสดงใหเ้หน็การน าละครร าแบบเดมิมาปรบัและผสมผสานเขา้กบัแนวคดิและลกัษณะ
ใหม่ๆ อย่างกลมกลนืโดยยงัคงรกัษาลกัษณะส าคญัตามแบบแผนไว ้
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