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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีจุดมุ ่งหมายเพื่อศึกษาการแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนา  จากบทละครในเรื่องอิเหนา                       

พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั  สูบ่ทละครเรื่องอเิหนา 3 สาํนวน ไดแ้ก่ บทเจรจาเรื่อง

อเิหนา  บทละครดกึดาํบรรพเ์รื่องอเิหนา  และละครโทรทศัน์เรื่องสุดหวัใจเจา้ชายเทวดา  โดยใชว้ธิกีารวเิคราะห์

เอกสารและการสมัภาษณ์ แลว้นําเสนอผลการวจิยัแบบพรรณนาวเิคราะห ์  

ผลการวจิยัพบว่า  บทละครเรื่องอเิหนา 3 สาํนวนในสมยัหลงัไดร้บัอทิธพิลจากบทละครในเรื่องอเิหนา  

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั  โดยยงัคงสบืทอดลกัษณะสําคญั ได้แก่ โครงเรื่อง    

ตวัละครสาํคญั  และฉากสาํคญั  ขณะเดยีวกนักม็กีารสรา้งสรรคล์กัษณะเด่นของแต่ละสาํนวนใหเ้หมาะสมกบัยุค

สมยัและประเภทของบทละคร  โดยเฉพาะอย่างยิง่ละครโทรทศัน์เรื่องสุดหวัใจเจ้าชายเทวดา  ผู้เขยีนบทเน้น

ลกัษณะละครแนวแฟนตาเซีย  เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จ ักวรรณคดีเรื่องอิเหนา  จึงตีความเรื่องอิเหนาและ

ปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมปจัจุบนั  ไดแ้ก่  การนําเสนอบทพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิ

หล้านภาลยั  การนําเสนอฉากสําคญัของเรื่อง  การสร้างตัวละครสําคญั  และการนําเสนอภาพสงัคมปจัจุบนั   

การศกึษาการ แปรรปูบทละครเรื่องอเิหนาทัง้  4 สาํนวนน้ีทาํใหเ้หน็การดํารงอยู่ของเรื่องอเิหนาในสงัคมไทย  ซึง่

มทีัง้การสบืทอดและสรา้งสรรคล์กัษณะเด่นใหเ้หมาะแก่ยคุสมยั  เพือ่นําวรรณคดมีรดกมานําเสนอแก่คนต่างสมยั 

 

คาํสาํคญั: การแปรรปู, อเิหนา 
 

Abstract 

This research aims to study the transformation of Inao from Bot Lakhon Nai (the royal court 

dance drama play) version by King Rama II into other three versions, namely Bot Cheracha                         

(the dialogue), Bot Lakhon Duek Damban (the Duek Damban dance drama play), and the television 

series ‘Sut Huachai Chaochai Thewada’. The methods used are document analysis and interview.              

The finding will be presented by analytical description. 

The study finds that Bot Cheracha, Bot Lakhon Duek Damban and the television series were 

clearly influenced by Bot Lakhon Nai of King Rama II in terms of plot, main characters, and important 

scenes. However, the story was adapted to suit the genres and periods, especially the television series 

‘Sut Huachai Chaochai Thewada’ which seemed to be more fantasy and ‘modern’ in order to interest the 

young generation. The transformation of Inao into many versions demonstrates the significance and 
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persistence of this story in Thai society. The story has been transmitted and adapted to suit the audience 

in different periods.  
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บทนํา  
 

ถ้าทําสิง่ใดโดยยึดหลักทีค่รูสอนไว้ถ่ายเดียว  ไม่คิดผันแปรแก้ไขให้ดีขึ้นนับวันวิชานัน้ก็จะเรียวลง

ตามลาํดบั  หากคดิผนัแปรแกไ้ขโดยถกูหลกัถกูวธิ ี กม็แีต่จะทาํใหด้ขี ึ้น  แต่ถ้าไม่ศกึษาใหรู้จ้รงิเสยีก่อนแลว้ไปคดิ

อ่านดดัแปลงแกไ้ขโดยรูเ้ท่าไม่ถึงการกม็แีต่จะพาใหส้ิง่นัน้ฉิบหายไปเสยี  อนึง่เหตุการณ์และความนิยมชมชอบ

ของคนย่อมเปลีย่นไปตามกาลสมยั  เราจะดึงความนิยมของคนสมยัใหม่ไปหาของเก่าๆ นัน้ยาก  จําจะต้องดึง                

ของเก่าทีย่งัดมีคีุณค่าลงมาหาคนสมยัใหม่ในโอกาสอนัควร... 

(สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ   เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ,์ 2514: 28) 
 

 การนําเสนอวรรณคดใีนรูปแบบทีต่่างไปจากเดมิจงึเป็นการ “ดดัแปลง” วรรณคดใีหเ้ปลี่ยนไปตามกาล

สมยั  เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศกึษาวรรณคดีที่มีคุณค่า  ดงัเช่นบทละครพระราชนิพนธ์เรือ่งอิเหนา   ที่มีการ

ปรบัเปลีย่นหลากหลายรูปแบบ   ผูว้จิยัสนใจศกึษาการนําเสนอเรื่องอเิหนาในรูปแบบละครเพื่อศกึษาการแปรรูป

เรื่องอเิหนาในฐานะบทละครทีม่มีาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั   โดยเฉพาะอย่างยิง่บทละครโทรทศัน์เรื่องสุดหวัใจ

เจ้าชายเทวดา  ซึง่เป็นการแปรรปูบทละครเรือ่งอิเหนาครัง้สาํคญัในบรบิทสงัคมปจัจุบนั   
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

เพือ่ศกึษาการแปรรปูบทละครเรือ่งอเิหนา 4 สาํนวน ใน 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ การนําเสนอบทพระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั  การนําเสนอฉากสาํคญัของเรื่อง  การสรา้งตวัละครสาํคญั  และการ

นําเสนอภาพสงัคมปจัจบุนั 
 

ขอบเขตของการวิจยั  

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยับทละครเรือ่งอเิหนา 4  สาํนวนไดแ้ก่บทละครในเรือ่งอเิหนา พระราชนิพนธใ์น

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั  บทละครดกึดําบรรพเ์รื่องอเิหนา พระนิพนธส์มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  

เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ ์ บทเจรจาละครเรือ่งอเิหนา พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั  และบทละครโทรทศัน์เรื่องสดุหวัใจเจา้ชายเทวดา  ผลติโดยบรษิทั กนัตนา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

การวิเคราะหข้์อมลู  

1.  การนําเสนอเรือ่งอิเหนาในรปูแบบละครใน 

 บทละครในเรื่องอิเหนามคีวามดเีด่นทัง้ทางวรรณคดแีละทางการแสดง (ธานีรตัน์  จตุัทะศร,ี 2552)               

มีลักษณะเป็นบทละคร “ทวิประสงค์” (กุสุมา  รกัษมณี, 2547: 88) ในฐานะบทละครสําหรับอ่านพบว่า                         

บทละครในเรือ่งอิเหนามคีวามดเีด่นในการสรา้งอารมณ์สะเทอืนใจจากองคป์ระกอบหลกั  3 ประการ  
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1.1 การสรา้งตวัละคร   ตวัละครมลีกัษณะความเป็นมนุษยป์ุถุชน ไมว่า่จะเป็นตวัละครเอกหรอืตวัละคร

อื่นๆ  ในบทความน้ีจะกล่าวเฉพาะอเิหนาและบษุบา  

อิเหนา  อเิหนาเป็นโอรสของทา้วกุเรปนั  กษตัรยิว์งศเ์ทวาทีม่อีาํนาจเหนือกษตัรยิเ์มอืงอื่น  กษตัรยิว์งศ์

เทวาสบืเชื้อสายมาจากเทวดาจงึมอีํานาจและยิง่ใหญ่  มพีระอยักาคอืปะตาระกาหลา  ซึ่งเป็นเทวดาและเป็นผู้

กําหนดชะตาชวีติของตวัละคร เมื่ออเิหนาเกดิพระองค์เหาะลงมาจากสวรรค์เพื่อมอบกรชิให้อเิหนา  เมอืงทัง้สี่

ม ัน่คงและยิง่ใหญ่ทีส่ดุในเรือ่ง เรยีงลาํดบัความสาํคญัจากกรุงกุเรปนั    ดาหา  กาหลงั  และสงิหดัสา่หร ี ตามจารตี

ประเพณีกษตัรยิว์งศเ์ทวามมีเหสไีด ้5 องค ์ไดแ้ก่ ประไหมสหุรเีป็นอคัรมเหส ี รองลงมาคอืมะเดหว ีมะโต ลกิ ูและ

เหมาหลาหง ี วงศ์เทวานิยมให้หมัน้หมายและแต่งงานกนัภายในวงศข์องตน  “ตามจารตีบุราณสบืมา หวงัมใิห้

วงศาอืน่ปน” และ “มใิห้ระคนปนศกัดิ”์  เมื่ออเิหนาจะเกดิมนิีมติหลายอย่างเกดิขึน้ในกรุงกุเรปนั แสดงบุญบารมี

ของอเิหนา ลําดบัขัน้ตอนการเกดิของอเิหนาลว้นมคีวามอศัจรรยร์องรบั  ลกัษณะพเิศษน้ีเป็นสิง่ยนืยนัยศศกัดิท์ี่

สงูส่งยิง่ของอเิหนา  สิง่สําคญัยิง่คอืความงดงามของอเิหนา ความงามน้ี   ทําให้ชาวดาหาลมืโกรธเคอืงอเิหนา  

อเิหนาเป็นกษตัรยิน์กัรบตอ้งปกป้องบา้นเมอืงและประชาชน อเิหนาไดท้าํหน้าทีน่ัน้อยา่งดยีิง่โดยใชฝี้มอืในการรบ

อย่างจรงิจงั  

ผูอ่้านตาํหนิอเิหนาทีเ่ป็นคนเอาแต่ใจตนเองจนทาํใหผู้อ้ืน่เดอืดรอ้น ขณะเดยีวกนักเ็กดิความเอน็ดแูละรกั

ใคร่อเิหนา เพราะลกัษณะนิสยัของอเิหนา นัน่คอืการให้ความสําคญัแก่ความรกัเหนือสิง่อื่นใด กรอบของจารตี

ประเพณีจงึไม่สาํคญั  หญงิคนแรกทีอ่เิหนารกัคอืจนิตะหรา  อเิหนาตดัสนิใจทิง้ตุนาหงนับษุบาเป็นการละเมดิจารตี

วงศ์เทวา  ครัน้จําเป็นต้องไปช่วยรบในศกึกะหมงักุหนิงและพบรกัครัง้ทีส่องกบับุษบา ความรกัครัง้น้ีลกึซึง้และ

รุนแรงทีสุ่ด อเิหนาจงึทัง้รกัและเสยีดายบุษบาเพราะตนเองเป็นผูต้ดัรอนสละนางไป อเิหนาตดัสนิใจละเมดิจารตี

ครัง้ที่สองด้วยการล้มพธิอีภิเษกของบุษบาและจรกา  สร้างความเดอืดร้อนวุ่นวายให้คนจํานวนมาก อเิหนาได้

บุษบาสมใจ แต่มคีวามสุขเพยีงระยะสัน้ๆ ก็มเีหตุให้พรากจากกนั  อิเหนาไม่ยอมแพ้และมุง่มัน่ตามหาบุษบา  

อเิหนาตดัสนิใจต่อสูป้ญัหาดว้ยสตปิญัญาและความสามารถของตน   อเิหนาเป็นคนฉลาดพูดและวางตวั  เมื่อทํา

ความผิดอิเหนาจะเลือกพูดและทําในสิง่ที่แสดงให้เห็นว่าอิเหนายอมรบัผิด โดยไม่แสดงความหยาบคายและ

กา้วรา้ว อเิหนาเป็นจอมกษตัรยิท์ีอ่่อนหวาน คําพูดของอเิหนานุ่มนวลน่าฟงัไม่แสดงอํานาจ  อเิหนาเป็นแม่ทพัที่

ใหเ้กยีรตคินในปกครอง  ไมถ่อืวา่ตนเป็นแมท่พัหรอืกษตัรยิ ์อเิหนานบัญาตกิบัคนเหล่านัน้ได ้ซึง่เป็นการผูกใจคน

เหล่านัน้  อเิหนายงัเป็นแม่ทพัทีใ่หร้างวลัทหารคนใกลช้ดิอยู่เสมอ เพื่อเป็นขวญัและกําลงัใจ  บรวิารจงึจงรกัภกัดี

ต่ออเิหนา 

บุษบา มลีกัษณะพเิศษทีท่ําใหผู้้อ่านประทบัใจ ไดแ้ก่ การเป็นวงศเ์ทวา บุษบาเป็นพระราชธดิาองคโ์ต

ของทา้วดาหาและประไหมสหุรดีาหา  ยศศกัดิข์องบุษบาจงึสงูส่งยิง่  ทา้วกุเรปนัขอตุนาหงนับุษบาใหอ้เิหนาตาม

จารตีประเพณี  แรกเริม่ทีบ่ษุบาจะเกดิมเีหตุอศัจรรยเ์ป็นเครือ่งพสิจูน์ความงามของบุษบา ผูแ้ต่งไม่ไดพ้รรณนาว่า

งามอย่างไรแต่ใชค้าํกลอนสัน้ๆเพยีงว่า “ลออเอีย่มเทยีมทดันางสวรรค ์ทัง้ในธรณีไม่มทีนั”  บุษบาเป็นหญงิทีง่าม

ทีส่ดุในเรื่อง เมื่ออเิหนาตดัขาดบุษบา จรกาเป็นชายคนแรกทีใ่หช้่างเขยีนไปวาดรูป เมื่อช่างเขยีนพบบุษบาขณะ

ยงัโศกเศรา้และ “ไม่ปรดัผดัพกัตร”์ ช่างเขยีนถึงกบัตะลงึวาดรูปนางไม่ได ้ บุษบาได้เป็นทัง้หญงิเป็นทัง้ชายเมื่อ

ต้องปลอมเป็นอุณากรรณ และกลบัเป็นหญิงอกีครัง้เมื่อเป็นแอหนังติหลาอรสา  เมื่อเป็นหญิงคอืเป็นบุษบาได้

แสดงอารมณ์และความรูส้กึของหญงิสาวอย่างเตม็ที ่คอืเจบ็แคน้เมื่อถูกถอนหมัน้ ไวเ้ชงิอย่างสตรมียีศศกัดิ ์ เมื่อ

เป็นของอเิหนาแล้วบุษบากก็ลายเป็นหญิงทีซ่ ื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัดต่ีอสาม ี เมื่อเป็นชายในร่าง    อุณากรรณได้

แสดงบทบาททัง้เกีย้วผูห้ญงิและทาํศกึสงคราม  ดว้ยการปกป้องประเทศขณะทาํทาํสงครามกบัระตจูะมาหราทําให้

บษุบาในร่างอุณากรรณไดแ้สดงความกลา้หาญ เดด็เดีย่ว  การสรา้งบุษบาใหเ้ป็นนางเอกทีไ่ดแ้สดงบทบาทความ

เป็นชาย  นับเป็นวธิสีรา้งให้บุษบาเป็นตวัละครหญิงที่มบีทบาทหลากหลาย  เพิม่บทบาทให้บุษบาโดดเด่นขึ้น  
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เมื่อตอ้งบวชเป็นชหีนีปนัหย ีบุษบาในบทบาทแอหนังตหิลาอรสาไดบ้ําเพญ็เพยีรจนสามารถทํานายเหตุการณ์ใน

อนาคตได ้เป็นเหตุใหไ้ดก้ลบัมาพบอเิหนาอกีครัง้  

ลกัษณะนิสยัของบษุบาทาํใหผู้อ่้านชืน่ชม  ไดแ้ก่  การรกัศกัดิเ์หนือสิง่ใด  เมื่ออเิหนาทิง้ตุนาหงนั บุษบา

ยงัคงสงวนท่าทแีละไวต้วัเพราะเป็นวงศเ์ทวา ความโศกเศรา้เสยีใจของบุษบาแสดงออกดว้ยพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไป 

ไดแ้ก่ไม่เทีย่วชมอุทยานเหมอืนเคย และไม่สนุกสนานร่าเรงิ บุษบาโกรธแคน้อเิหนามากทีท่ิง้ตุนาหงนัจงึกลา้ขดั

รบัสัง่ทา้วดาหาไม่ยอมไปไหวอ้เิหนาจนตอ้งบงัคบั บุษบาไม่ไดแ้สดงกริยิาพงึใจอเิหนา ขณะเดยีวกนับุษบากไ็ม่ได้

แสดงความรูส้กึทีม่ต่ีอจรกา  บุษบายงัคงวางตนเป็นกุลสตรทีีส่งวนท่าท ี เมือ่เป็นของอเิหนาแลว้ตอ้งพรากจากกนั 

บุษบาซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่ออิเหนา ยอมตายเพื่อไม่ต้องเป็นของปนัหยี เมื่อต้องปลอมเป็นชายในร่าง        

อุณากรรณได้แสดงสภาพจติใจทีอ่่อนไหว  หวาดกลวั  เศรา้เสยีใจ  และแคลงใจตลอดเวลาว่าอเิหนาอาจกลบัไป

หาจนิตะหรา ลกัษณะเด่นอกีประการหน่ึงคอืบษุบาเป็นตวัละครทีม่คีารมคมคาย สามารถโตต้อบอยา่งฉลาดเฉลยีว   

 

1.2  บทส่ือสาร  คอื ถ้อยคําที่ตวัละครใช้แสดงความในใจ ทัง้ในรูปแบบของราชสาร  บทสนทนาของ               

ตวัละคร และบทคดิคาํนึงของตวัละคร  ดงัตวัอย่าง  

                                  

๏  ในลกัษณ์นัน้วา่ปจัจามติร   มาตัง้ตดิดาหากรุงใหญ่  

จงเร่งรบีรีพ้ลสกลไกร    ไปช่วยชงิชยัใหท้นัท ี 

ถงึไม่เลีย้งบุษบาเหน็ว่าชัว่    แต่เขารูอ้ยูว่า่ตวันัน้เป็นพี ่ 

อนัองคท์า้วดาหาธบิด ี   นัน้มใิชอ่าหรอืวา่ไร  

มาตรแมน้เสยีเมอืงดาหา    จะพลอยอายขายหน้าหรอืหาไม ่ 

ซึง่เกดิศกึสาเหตุเภทภยั    กเ็พราะใครทาํความไวง้ามพกัตร ์ 

ครัง้หน่ึงกใ็หเ้สยีวาจา   อายชาวดาหาอาณาจกัร 

ครัง้น้ีเร่งคดิดจูงนกั   จะซํา้ใหเ้สยีศกัดิก์ต็ามท ี

แมน้มยิกพลไกรไปชว่ย   ถงึเรามว้ยกอ็ยา่มาดผู ี

อย่าดทูัง้เปลวอคัค ี   แต่วนัน้ีขาดกนัจนบรรลยั  
 

 ทา้วกุเรปนัตัง้คาํถามใหอ้เิหนาตอบสามขอ้ นัน่คอืหน่ึงทา้วดาหาใชอ่าของอเิหนาหรอืไม ่สองคอืหากเสยี

เมอืงดาหาแล้วกษตัรยิ์วงศเ์ทวาทัง้หมดต้องขายหน้าด้วยใช่หรอืไม่ และสามคอืสงครามครัง้น้ีเกดิขึน้เพราะใคร 

ปญัหาทัง้สามขอ้น้ีอเิหนาตอบไมไ่ด ้เพราะรูด้วี่าศกึครัง้น้ีเกดิขึน้เพราะตนจงึต้องยกทพัไปช่วยรบ  ราชสารฉบบัน้ี

ยงัแสดงความสําคญัของการเป็นญาติวงศ์ของกษัตริย์วงศ์เทวา นัน่คือการที่ท้าวกุเรปนัเอ่ยถึงความสมัพนัธ์

ระหวา่งอเิหนากบับษุบาและทา้วดาหา 

  “ถงึไม่เลี้ยงบุษบาเหน็ว่าชัว่” ขอ้ความน้ีไมเ่ป็นจรงิเลยบษุบาไมม่ลีกัษณะใดที ่“ชัว่” ตรงกนัขา้มเป็นหญงิ

ทีม่คีวาม “ดเีลศิ”  อเิหนาด่วนตดัสนิใจดว้ยความไม่รู ้ ขอ้ความน้ีจงึเป็นการว่ากระทบอเิหนา  คําว่า “งามพกัตร”์ 

ไม่ไดห้มายถงึการทาํสิง่ดงีาม แต่ตรงกนัขา้ม กลบัเป็นการทําใหเ้กดิความเสื่อมเสยี โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อผูเ้ป็น

กษตัรยิว์งศเ์ทวาทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุตอ้งเสยีวาจา  เพราะพระราชโอรสของพระองค ์“ทําความไวง้ามพกัตร”์ จงึเป็นการ

ตาํหนิอเิหนาอยา่งรุนแรง เพราะทาํให ้“อายชาวดาหาอาณาจกัร” เพราะตอ้งเสยีคาํพดูในเรือ่งขอตุนาหงนับษุบาให้

อเิหนา แต่ทีจ่ะต้องเสยีหายมากทีสุ่ดกค็อืการทีจ่ะต้องเสื่อมเสยีพระเกยีรตขิองกษตัรยิว์งศเ์ทวา เพราะ “จะซํ้าให้

เสยีศกัดิ์”  
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ความบทสดุทา้ย แสดงความโกรธของทา้วกุเรปนัไดด้ยีิ่ง  เป็นการตดัขาดอเิหนา แมก้ระทัง่งานศพซึง่ลูก

จะไดแ้สดงความรกั ความเคารพกนัเป็นครัง้สุดทา้ย อเิหนากไ็ม่ต้องไปร่วมพธิ ี หา้มแมก้ระทัง่เปลวไฟในงานศพ  

อเิหนาจะไมม่โีอกาสไดเ้หน็   ใจความในราชสารใชค้าํน้อยกนิความมากและลกึซึง้ การหา้มไม่ใหอ้เิหนาไป “เผาผ”ี 

และ “ดเูปลวอคัค”ี แสดงว่าโกรธอเิหนาอยา่งรุนแรง  

1.3   ฉาก   ในบทความน้ีจะกล่าวเฉพาะฉากสาํคญัทีท่าํใหผู้อ่้านประทบัใจ ดงัน้ี 

 ฉากศึกกะหมงักหุนิง   ฉากรบนับเป็นจุดคลี่คลายปญัหาในใจของอเิหนา นัน่คอืเรื่องความงามของ

บุษบา เพราะเมื่อรบชนะแล้วอเิหนาได้พบบุษบาที่งามยิ่ง ได้ประจกัษ์ความจรงิว่าบุษบางามยิ่งกว่าจินตะหรา 

ปญัหาต่างๆ ในใจอเิหนาจงึคลีค่ลายไปเชน่เดยีวกบัการทาํศกึสงคราม 

 ฉากบุษบาเส่ียงเทียน  มสีถานการณ์เป็นเครื่องกําหนดใหต้วัละครไดแ้สดงอารมณ์และความรูส้กึของ

ตนไดเ้ตม็ที ่อารมณ์รกัของอเิหนา อารมณ์โกรธของมะเดหวดีาหา และความคบัแคน้ใจของบุษบาจงึรุนแรงและ

ลกึซึง้ยิ่งนกั ปฏกิริยิาและพฤตกิรรมของตวัละครทีแ่สดงออกมาสะทอ้นภาพมนุษยป์ุถุชนไดอ้ย่างดยีิง่ ท่ามกลาง

บรรยากาศความศกัดิส์ทิธิภ์ายในวหิาร ซึง่มอีงคพ์ระปฏมิาขนาดใหญ่อยู่ในความมดืมดิมเีพยีงแสงเทยีนส่องทาง 

เหตุจากความสิน้หวงัของตวัละครจงึต้องอธษิฐานเสีย่งเทยีนเพื่อให้สมหวงั การมาเสีย่งเทยีนทําใหอ้เิหนากบั

บุษบามโีอกาสไดผู้กพนัลกึซึ้ง ทําใหอ้เิหนามสีทิธิเ์หนือจรกาทีจ่ะไดบุ้ษบาเป็นคู่ครองและเมื่อมะเดหวดีาหาช่วย

ไม่ได้ อเิหนาจงึกลา้ขดัจารตีประเพณีดว้ยการลกับุษบา ซึง่เป็นการละเมดิต่อเทพคอืองคป์ระตาระกาหลา ทําให้

อเิหนากบับษุบาตอ้งทกุขท์รมาน เพราะองคป์ระตาระกาหลาบนัดาลใหล้มหอบพรากจากกนั  

ฉากลมหอบ  ฉากสาํคญัน้ียงัมผีลต่อการดาํเนินเรื่อง เป็นการพสิจูน์ความรกัของคู่พระนางว่าจะยิง่ใหญ่

และอดทนเพยีงไรต่อปญัหาซึง่เกนิกาํลงัมนุษย ์ทัง้ยงัแสดงถงึความรกัความผกูพนัทีล่กึซึง้และยิง่ใหญ่ของอเิหนาที่

มต่ีอบุษบา 

 ฉากมะงุมมะงาหรา การมะงมุมะงาหราทาํใหอ้เิหนาต้องพลดัพรากจากบุษบา บุษบาเคลอืบแคลงใจว่า

อเิหนาหมดรกันางและกลบัไปอยู่กบัจนิตะหรา   การมะงมุมะงาหราแสดงความรกัความผกูพนัทีอ่เิหนามต่ีอบุษบา

ซึง่ลกึซึง้และยิง่ใหญ่  เมื่อความจรงิปรากฏ  อเิหนาและบุษบาจงึรกัใคร่และผูกพนักนัลกึซึง้ยิง่ขึน้เพราะต่างฝ่าย

ต่างมัน่คงในรกั อดทนและต่อสูอุ้ปสรรคมากมาย  

2.  การนําเสนอเรือ่งอิเหนาในรปูแบบบทเจรจา 

 บทเจรจาละครเรือ่งอิเหนาเป็นพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั  และโปรด

ใหพ้ระเจา้น้องยาเธอ  กรมหลวงพชิติปรชีากรร่วมนิพนธบ์างสว่น  ทรงพระราชนิพนธข์ึน้สาํหรบัใหล้ะครหลวงเล่น  

เมือ่ครัง้เสดจ็เฉลมิพระราชมนเทยีรขึน้พระทีน่ัง่จกัรมีหาปราสาท  เน่ืองในงานสมโภชพระนครอายคุรบ 100 ปี  ใน

ปีมะเมยี พ.ศ. 2425  มทีัง้หมดจาํนวน 68 บท  จดัพมิพค์รัง้แรกเน่ืองในโอกาสทีพ่ระนางเจา้สขุมุาลมารศรพีระราช

เทว ี ทรงบาํเพญ็พระกุศลฉลองพระชนัษาแซยดิ  โดยมพีระประสงคเ์พื่อเป็นของชําร่วยแก่ผูท้ีไ่ปช่วยงาน  โปรด

ใหพ้มิพบ์ทพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา  พระราชนิพนธใ์นรชักาลที ่2  และคาํเจรจาละครอิเหนา  พระราช

นิพนธใ์นรชักาลที ่5  เพื่อใหไ้ดอ่้านแพร่หลาย  และรกัษาพระราชนิพนธไ์วไ้ม่ใหส้ญูไป   พระนิพนธบ์ทเจรจา

สาํนวนน้ีรวมนิพนธอ์ยู่ในประชุมพระนิพนธ์พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงพชิติปรชีากร โดยใชช้ื่อบทละครพูด

เรือ่งอิเหนา ตอนศึกท้าวกะหมงักหุนิงตีกรุงดาหา  บทเจรจาเรือ่งอิเหนาจงึมขีึน้ไวเ้พื่อสาํหรบั “ตวัละคร

เจรจาแซกสลบักบับทละครของเดมิ” บทเจรจาละครเรื่องอเิหนามคีวามดเีด่นในการสรา้งหาสยรสที่สะทอ้นภาพ

สงัคม 

 บทเจรจาละครเรือ่งอิเหนาเน้นความสนุกสนานและความตลกขบขนั  ดังนัน้ตัวละครสําคัญ เช่น 

อเิหนา  บุษบา  จงึมกัไม่ปรากฏบทบาทมาก  ดงัเช่นอเิหนาปรากฏบทบาท 17 บท  มกัเป็นบทเจรจาทีอ่เิหนา
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ไมไ่ดส้รา้งความสนุกสนาน  ตวัละครตวัอืน่เป็นผูส้รา้งความสนุกสนานและตลกขบขนั  แต่อเิหนาเป็นผูด้ําเนินเรื่อง  

เชน่  อเิหนาใหน้างยบุลนําดอกไมไ้ปใหบ้ษุบา  อเิหนาปลอมเป็นพระปฏมิา  หรอือเิหนาไปแกส้งสยัทีเ่มอืงดาหา   

 บษุบาเป็นตวัละครเอกทีป่รากฏบทบาทไมม่ากนกัเชน่เดยีวกบัอเิหนา  ปรากฏบทบาทของบุษบา  7 บท 

เหน็ไดว้่าภาพของบุษบาทีป่รากฏยงัคงเป็นกุลสตรทีัง้กริยิาท่าทางและคาํพดู  ในบทที ่63 แมป้ระสนัตาจะเล่นตลก

ใหต้วัละครอื่นๆ ดูและมบีุษบาอยู่ในเหตุการณ์นัน้ดว้ย   แต่มบีทเจรจาของบุษบาสัน้ๆ เพยีง 3 ครัง้  ซึง่ทุกครัง้

เป็นการแสดงทา่ทเีหน็ใจผูอ้ืน่  จงึยงัคงรกัษา  “ภาพนางเอก” ไดอ้ย่างครบถว้น 

ตวัละครทีม่บีทบาทเป็นตวัละครทีแ่ต่งเพิม่ขึน้มาเพื่อสรา้งรสใหแ้ก่บทเจรจา  เช่น ทูต  มา้ใช ้ นางกํานัล  

ประชาชนทีม่าเฝ้าดอูเิหนาเขา้เมอืงดาหา  เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมตีวัละครทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดใีนบทละครในเขา้ร่วม

ดว้ย เช่น สงัคามาระตา  สยีะตรา  ทา้วดาหา จรกา  และทา้วล่าสาํ ฯลฯ  รสวรรณคดทีีโ่ดดเด่นในบทเจรจาละคร

อิเหนาสาํนวนน้ีจงึเป็นหาสยรส  คอืรสแห่งความตลกขบขนั  อนัเน่ืองมาจากพระอจัฉรยิภาพในพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทีท่รงพระราชนิพนธบ์ทเจรจาเรื่องอิเหนาโดยจําลองภาพเหตุการณ์ต่างๆ  ตวัละคร  

และชือ่สถานทีม่าแทรกไวใ้นบทพระราชนิพนธ ์ ดงัเชน่ตอนชาวเมอืงชมอเิหนา  พระองคท์รงเลอืกใชต้วัละครโดย

กาํหนดใหเ้ป็นชาวจนี  และฝรัง่  ซึง่ถอืเป็น “ชาวเทศ”  ทีม่บีทบาทสาํคญัหลายประการในสมยัพระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั  จนมคีํากล่าวทีว่่า “พูดฝรัง่  นัง่รถเจ๊ก”  ในบทเจรจาละครเรื่องอิเหนาขุนพฒัน์หลงเป็น

ชาวจนีทีพ่ดูภาษาไทยไม่ชดั  กล่าวคอืพดูภาษาไทยแต่สาํเนียงภาษาจนี  ออกเสยีงตวัสะกดไม่ชดั  สระเสยีงยาว

กลายเป็นเสยีงสัน้ เป็นตน้  สว่นชาวฝรัง่คอืมสิเตอรก๊์อก  พดูไทยแต่สาํเนียงฝรัง่  เชน่ “ปร๊ะเจา้” หมายถงึ พระเจา้  

และยงัแทรกความขบขนัดว้ยการใหต้วัละครมลีกัษณะพดูตดิอ่าง  ซึง่สมัพนัธก์บัชื่อตวัละครว่า “นายอ่าง” 

 นอกจากน้ีการตัง้ชื่อตัวละครว่า “ขุนพฒัน์หลง” นัน้มีนัยสําคญัถึงภาษาจีน (กลาง) เสียง “หลง” ใน

ภาษาไทยเป็นพ้องเสียงกับภาษาจีนที่มีความหมายว่า “มังกร” ซึ่งเป็นสัตว์มงคลของชาวจีน อีกด้วย   

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัยงัเพิม่ตวัละครเพื่อทีม่ลีกัษณะ “พเิศษ” ในทางที่ชวนให้ขบขนั  เช่น  

ฤาษหีตูงึ  นายเดะเดก็รบัใชพ้ดูตดิอ่าง  ซึง่ไม่ใช่ตวัดําเนินเรื่อง  แต่เป็นตวัแทรกเพื่อเพิม่ความสนุกสนาน  ความ

ขบขนัจงึอยูท่ีก่ารทีฤ่ๅษหีตูงึฟงัไมช่ดั  หรอืเขา้ใจเรือ่งไมต่รงกบัทีผู่พ้ดูตอ้งการสือ่สาร   

 บทเจรจาเรือ่งอิเหนายงันําเสนอภาพสงัคมในสมยัรชักาลที ่5 ซึง่มชีาวต่างชาตเิขา้มาพึง่พระบรมโพธิ

สมภาร มหีา้งจาํหน่ายสนิคา้ซึง่เป็นทีนิ่ยมในขณะนัน้ กฬีาของชาวตะวนัตกทีไ่ดร้บัความนิยม เชน่ เทนนิส เป็นตน้  

ตอนนางกํานัลเตรยีมตวัตามเสดจ็ไปใชบ้นแสดงค่านิยมในสมยันัน้ทีนิ่ยมซือ้สนิคา้จากหา้ง เช่น แหวน  ตุ้มหู  มี

หา้งจําหน่ายสนิคา้ในสมยัรชักาลที ่5  ไดแ้ก่  หา้งแบดแมน  หา้งยูเลยีน  สนิคา้ทีจ่ําหน่ายในหา้งมหีลากหลาย  

เช่น  เสือ้  ถุงตนีแพร  ตุ้มหูเพชร  เป็นต้น   นอกจากน้ียงัมกีารนําเสนอภาพสนิคา้จากต่างประเทศ เช่น กล้อง

ยาสบู  ซึง่ใหจ้รกาเป็นผูเ้สนอสนิคา้ตวัน้ี  ดว้ยเป็นผูใ้ชก้ลอ้งยาสบู  “ดดู แผลบ แผลบ” ภาพทีป่รากฏจงึสรา้งความ

ขบขนัเป็นอยา่งด ี   
 

3.  การนําเสนอเรือ่งอิเหนาในรปูแบบบทละครดึกดาํบรรพ ์

 ละครดกึดาํบรรพ ์เป็นรปูแบบการละครชนิดหน่ึงเกดิขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั  

เรยีกชื่อตามสถานที่จดัแสดงละครคอื “โรงละครดกึดําบรรพ์” ของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศว์วิฒัน์ (หม่อมราชวงศ์

หลาน  กุญชร) เมือ่ครัง้ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ญัชาการกรมมหรสพ  ไดเ้ขา้ชมการแสดงโอเปร่า (Opera) ทียุ่โรปใน 

พ.ศ.2434  ทรงนําแนวคดิและรูปแบบบางประการมาพฒันาปรบัปรุงละครไทยจนเกดิเป็น “ละครดกึดําบรรพ์”            

จงึกล่าวไดว้่าไดร้บัแบบอย่างมาจากการแสดงคอนเสริต์ของตะวนัตกโดยเฉพาะอย่างยิง่ละครโอเปร่า  สมเดจ็พระ

เจา้บรมวงศเ์ธอ  เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ ์ ทรงนําแบบแผนละครโอเปร่ามาผสมผสานกบัการปรบัปรุง

ละครในเพื่อใหท้นัสมยัยิง่ขึน้   บทละครดึกดาํบรรพเ์รือ่งอิเหนาทีใ่ชใ้นสมยัรชักาลที ่5 มทีัง้หมด 3 ตอน ไดแ้ก่  
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ตอนที ่1  ตดัดอกไมฉ้ายกรชิ   ตอนที ่2  ไหวพ้ระ  และตอนที ่3 บวงสรวง  ลกัษณะเด่นในการนําละครโอเปร่ามา

ผสมผสานกบัละครราํของไทยในบทละครดึกดาํบรรพเ์รือ่งอิเหนา  ม ี3 ประการ ดงัน้ี 

3.1  การแบ่งบทละครดึกดาํบรรพเ์ป็นตอน หรอืฉาก   ไดแ้ก่  ตอนที ่1 ตดัดอกไมฉ้ายกรชิ  ตอนที ่2 

ไหวพ้ระ  และตอนที ่3 บวงสรวง  มทีัง้หมด 5 ฉาก  ไดแ้ก่ ฉากป่า  ฉากลานวดั  ฉากหน้าวหิาร  ฉากในวหิาร

น้อย  และฉากในวหิารใหญ่ ในแต่ละตอนมกีารใชฉ้ากและอธบิายฉาก  การปรากฏตาํแหน่งของตวัละคร  และการ

บอกพฤตกิรรมของตวัละคร  ดงัเชน่ ตอนที ่1  ตดัดอกไมฉ้ายกรชิ  แบง่เป็น 2 ฉาก  ไดแ้ก่  ฉากปา่ ที ่1  กบัฉาก

ลานวดั ที ่2  การระบุคําว่า “ที ่1” และ “ที ่2” เพื่อบอกว่าเป็นฉากทีเ่ท่าไร  เพื่อไม่ใหส้บัสน  สมเดจ็พระเจา้บรม

วงศเ์ธอ  เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศท์รงกํากบัเพลงทีใ่ชร้อ้งและบรรเลงไวอ้ย่างครบถ้วน  เช่น  “ปีพ่าทย์

ทาํเพลง  ตระนอน – รวั – สนีวล – เพลงฉิง่” และ “ปีพ่าทยท์ําเพลงเรว็”  เมื่อจะเป็นบทรอ้งกร็ะบุว่าเป็นเพลงอะไร  

เชน่  รอ้งลาํชมดงรบัป่ีพาทย ์ รอ้งลําแม่ศรทีรงเครื่องรบัป่ีพาทย ์ รอ้งลําแขกกล่อมเจา้ (ในโรง)  รอ้งลําแขกถอน

สายบวั  รอ้งลาํแขกลนัดาดง  และรอ้งลาํแขกเรว็รบัป่ีพาทย ์ ทัง้น้ีไดก้าํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ใครรอ้งทอ่นใด  หรอื

ตอ้งรอ้งทกุคน  ลกัษณะเชน่น้ีจงึทาํใหก้ารดาํเนินเรือ่งเป็นไปอยา่งรวดเรว็  ผูช้มทราบวา่เป็นเหตุการณ์ตอนใดโดย

ดจูากฉากทีอ่ยูด่า้นหลงั 

 3.2  การเน้นความสมจริงในเรือ่งการขบัรอ้ง  การเจรจา  และฉาก   

การเน้นความสมจริงในการขบัร้อง  และการเจรจา  ทําให้ตัวละครมีอารมณ์ความรู้สกึสอดคล้องกบั

บทบาททีต่วัละครไดร้บั  ทัง้น้ีปรบัปรุงการเจรจาจากบทละครใน  และใชภ้าษาทีร่่วมสมยักบัผูช้ม ดงัตวัอย่างตอน

ที ่2 ไหวพ้ระ  จดัแสดงเมื่อวนัที ่ 4 มนีาคม 2556  ซึง่เป็นส่วนหน่ึงในการประชุมวชิาการนานาชาตเิรื่อง “The 

Panji / Inao Traditions in Southeast Asia” ณ ศนูยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทย  จดัแสดงโดยกรมศลิปากร   

 ในบท “รอ้งลาํแขกนกเอี้ยง”  ตอนทีม่ะเดหวดีาหาใหบ้ษุบากล่าวคาํอธษิฐานตาม บทละครดกึดาํบรรพใ์ห้

บษุบากล่าวตามมะเดหวทีลีะวรรค  ลกัษณะเช่นน้ีทาํใหผู้ช้มเหน็การแสดงออกของตวัละครสองตวั  นอกจากน้ียงั

มกีารคดัตวับทในบทละครในเรื่องอิเหนามาไวใ้น “รอ้งลําครอบจกัรวาลรบัปีพ่าทย”์  “รอ้งร่าย” “ร้องลําเชื้อ” ผู้

แสดงใสท่ว่งทาํนองและอารมณ์ในการขบัรอ้ง  ทาํใหผู้ช้มรบัรสไดเ้พิม่ขึน้ 

 จากการสมัภาษณ์ผูช้มชาวไทยพบว่า  การนําเสนอเรือ่งอเิหนาแบบละครดกึดาํบรรพน้ี์เขา้ใจง่าย และให้

ความสนุกสนาน  บทสนทนาของตวัละครฟงัเขา้ใจง่าย  เหมาะสมกบัสงัคมปจัจุบนั  ไดร้บัรสวรรณคดคีอืความ

งามไพเราะของภาษา  แต่ชาวต่างชาตฟิงัไมเ่ขา้ใจทัง้หมด  แต่ไดร้บัความสนุกสนานเน่ืองดว้ยตวัละครในละครดกึ

ดําบรรพ์เคลื่อนไหวร่างกายเรว็และไม่รําช้าเหมอืนทีเ่คยดูมา 

 ในสว่นของบทเจรจาทีแ่ต่งเพิม่ขึน้มากใ็ชภ้าษาไดไ้พเราะสละสลวย  เป็นภาษาทีส่ือ่ความไดช้ดัเจนแมใ้น

ปจัจุบนั  โดยระบุไว้ชดัเจนว่าเป็นตอน “เจรจา”  สัน้และยาวตามความเหมาะสม  ผู้แสดงเจรจาอย่างมจีงัหวะ         

ทําให้ผู้ชมเพลดิเพลนิและประทบัใจ  การให้ตวัละครเจรจาสลบักบัการขบัร้อง  ทําให้ผู้ชมสมัผสับรรยากาศที่

แตกต่างกนั  การสรา้งบทเจรจาทาํใหรู้ส้กึวา่ตวัละครกาํลงัสนทนากนั  ซึง่เป็นการรบัรสทีต่่างจาก “การอ่านตวับท”  

ดงัตวัอย่างจากประโยคต่อไปน้ี  “จงวา่ไปเถดิหนาแมน่ะ”  “ยงัไงเล่า  อยา่อายเลยหนา  จงว่าไปเถอะ”  “เอาซตีัง้ใจ

ไหวป้ฏมิากร”  “เอา้  แมจ่ะสอนใหว้า่” “ดซูนีีแ่น่แม่บุษบา” และ “วา้ย  มอืชายถกูลกู  พระมารดาชว่ยดว้ย”   

 และหากไดอ่้านตวับทละครดกึดําบรรพ์ในตอนน้ี

ก่อนชมการแสดงอาจเขา้ใจงา่ยกวา่การชมการแสดงเพยีงอย่างเดยีวโดยไม่รูเ้รื่องย่อมาก่อน  ชาวต่างชาตบิางคน

ตคีวามลกัษณะนิสยัของอเิหนาวา่เป็นคนเจา้เล่หจ์ากการดฉูากในวหิาร 

3.3  การนําเพลงพืน้บ้านมาปรบัปรงุโดยให้ป่ีพาทยบ์รรเลงรบัเพลงขบัรอ้ง    เพือ่บรรยายเรือ่งและ

ใชเ้พลงประกอบท่าราํ  เช่น เพลงแม่ศร ี เพลงแม่ง ู เป็นตน้  การนําเพลงพืน้บา้นมาแทรกเพื่อขบัรอ้งเช่นน้ีทําให้

ผูช้มสนุกสนาน  มกีารเลอืกเพลงที่เหมาะสมกบัเหตุการณ์หรอืฉากตามท้องเรื่อง  บทละครดึกดาํบรรพเ์รือ่ง

อิเหนา  พระนิพนธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศจ์งึเป็นบทละครทีม่ลีกัษณะ
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เด่นในการผสมผสานระหว่างความเป็นตะวันตกและความเป็นตะวันออกได้อย่างแนบเนียนและกลมกลืน                

ผูช้มไดร้บัฟงัเพลงและดนตรทีีไ่พเราะ  ทาํใหรู้ส้กึเพลดิเพลนิและสนุกสนาน  ขณะเดยีวกนักย็งัคงมเีน้ือความตาม

บทพระราชนิพนธเ์รือ่งอิเหนา  จงึยงัคงไดร้บัรสของภาษาทีไ่พเราะสละสลวยดงัเดมิ 

 

4.  การนําเสนอเรือ่งอิเหนาในรปูแบบละครโทรทศัน์   

ผูส้รา้งแสดงถงึทีม่าของละครโทรทศัน์เรื่องน้ีว่า ดดัแปลงมาจากพงศาวดารชวา ซึง่กค็อื “นิทานปนัหย”ี  

ผู้สร้างแจ้งไว้อย่างชัดเจนว่า “อัญเชิญชือ่ตัวละครและบทกลอนบางบท” มาจากบทละครในเรื่องอิเหนา                

พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั ดงันัน้การ “ดดัแปลง” เรื่องตัง้แต่ต้นจนจบใหม้ลีกัษณะ 

“ร่วมสมัย” จึงไม่ได้นํามาจากพระราชนิพนธ์โดยตรง  ละครโทรทัศน์เรื่องน้ีมีทัง้หมด 62 ตอน แต่ละตอน

ออกอากาศประมาณ 20 นาท ีบางตอนตอ้งใสแ่วน่สามมติดิจูงึจะไดอ้รรถรสเพิ่มขึน้  

4.1  การนําเสนอบทพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั 

 ในละครโทรทศัน์เรือ่งน้ีนําเสนอบทพระราชนิพนธ์1

 การนําเสนอด้วยเพลง เป็นการดดัแปลงบทพระราชนิพนธม์านําเสนออกีรูปแบบหน่ึงเพื่อใหเ้กดิความ

ไพเราะ สว่นใหญ่เลอืกตอนทีผู่อ่้านประทบัใจ มทีัง้หมด 8 เพลง ไดแ้ก่  

ใน 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

เพลงท่ี 1 ตอนท่ี 1 เพลงแนะนํากษตัรยิว์งศเ์ทวา 4 เมอืงใหญ่ เป็นการแนะนําตวัละครตอนเริม่เรื่องซึง่

ตรงกบับทพระราชนิพนธ ์

    มาจะกล่าวบทไป  ถงึสีอ่งคท์รงธรรมน์าถา 

   เป็นหน่อเน้ือเชือ้วงศเ์ทวา  บตุิเรศมารดาเดยีวกนั 

   รุ่งเรอืงฤทธาศกัดาเดช  ไดด้าํรงนคเรศเขตขณัฑ ์

   พระเชษฐาครองกรุงกุเรปนั  ถดันัน้ครองดาหาธานี 

   องคห์น่ึงครองกาหลงับุรรีตัน์ องคห์น่ึงครองสงิหดัสา่หร ี

   เฉลมิโลกโลกาธาตร ี ไม่มผีูร้อต่อฤทธิ ์

   ระบอืลอืทัว่ทุกประเทศ  ยอ่มเกรงเดชเดชาอาญาสทิธิ ์

   บาํรุงราษฎรด์บัเขญ็อยูเ่ป็นนิจ โดยทางทศพธิราชธรรม ์

(พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั, 2546: 1) 

 

เพลงท่ี 2 ตอนท่ี 4 เพลงน้ีใช้บรรยายความรู้สกึของตัวละครที่เป็นทุกข์เพราะความรกั ไม่ว่าจะเป็น              

จนิตะหรา บุษบาหรอืแม้กระทัง่อเิหนาเอง เป็นเพลงประกอบบทละครตอนจบเรื่อง คดัมาจากบทพระราชนิพนธ์

ตอนจนิตะหราครวญเมือ่อเิหนาตอ้งไปศกึกะหมงักุหนิง 

แลว้วา่อนิจจาความรกั   พึง่ประจกัษ์ดัง่สายน้ําไหล  

ตัง้แต่จะเชีย่วเป็นเกลยีวไป   ทีไ่หนเลยจะไหลคนืมา  

สตรใีดในพภิพจบแดน   ไมม่ใีครไดแ้คน้เหมอืนอกขา้  

ดว้ยใฝร่กัใหเ้กนิพกัตรา    จะมแีต่เวทนาเป็นเนืองนิตย ์ 

โอว้่าน่าเสยีดายตวันกั   เพราะเชือ่ลิน้หลงรกัจงึชํา้จติ  

จะออกชือ่ลอืชัว่ไปทัว่ทศิ   เมือ่พลัง้คดิผดิแลว้จะโทษใคร 

(พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั, 2546: 255) 

                                                 
1 ต่อไปนี้ผู้วจิยัจะใช้คําว่า “บทพระราชนิพนธ์” แทน “บทพระราชนิพนธ์เรือ่งอเิหนา  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ          

พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั” 
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 เพลงท่ี 3 ตอนท่ี 6 เพลงน้ีมีตอนอเิหนาได้จินตะหรา พบในบทพระราชนิพนธ์ตอนเดียวกบัในละคร

โทรทศัน์ โดยปรากฏเป็นภาพทีต่อ้งตคีวาม เป็นสญัลกัษณ์ในบทอศัจรรยใ์นวรรณคดไีทย 

 

   องิแอบแนบชดิเชยพกัตร ์ แรกรกัร่วมหอ้งสองสม 

  กรสอดกอดเกีย่วเกลยีวกลม   ประคองเคยีงบรรทมประทบักาย 

  อศัจรรยบ์นัดาลไหวหวาด   อสันีกมัปนาทคะนองสาย 

  เปรีย้งเปรีย้งเสยีงสนัน่ลัน่แลบพราย  พระพรุิณโปรยปรายอายละออง 

  ผกาแกว้โกสมุปทมุมาลย ์  กแ็บง่บานรบัแสงสรูยส์อ่ง 

  แมลงภู่ผึง้ภุมรนิทอง   ร่อนรอ้งเชยรสสมุาล ี

(พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั, 2546: 154) 
 

 เพลงท่ี 4 ตอนท่ี 22 เพลงน้ีมีเมื่ออิเหนาพบบุษบาที่เมืองดาหา อิเหนาเสยีดายบุษบา เพลงน้ีแทน

ความรูส้กึของอเิหนาซึง่ตรงกบัในบทพระราชนิพนธ ์ ปรากฏอกีหลายครัง้ในละครโทรทศัน์เพื่อสื่อถงึความรกัและ

ความรูส้กึเสยีดายบุษบา 
 

   ทอดองคล์งกบัทีบ่รรจถรณ์  จะเปลือ้งเครือ่งอาภรณ์กห็าไม ่

ใหร้ะทวยระทดสลดใจ   แต่ตรติรกึนึกในไปมา 

โอว้่าโฉมเฉลาเยาวลกัษณ์   เสยีดายศกัดิอ์สญัแดหวา 

จะระคนปนศกัดิจ์รกา   อนิจจาพีจ่ะทาํประการใด 

จะคดิไฉนดนีะอกเอ๋ย   จะไดเ้ชยชมชดิพสิมยั 

พระเร่งรอ้นร่านทะยานใจ   ดงัเพลงิกาลผลาญไหมท้ัง้กายา 

ฉุกใจไดค้ดิสกิารแลว้   ดงัดวงแกว้ตกตอ้งแผ่นผา 

รา้วระยาํชํา้จติเจบ็อุรา   ประหน่ึงว่าจะวายชวี ี

แน่นอนถอนฤทยัใหลหลง   ถงึองคบ์ุษบายาหย ี

ลมืสามสดุานาร ี   ภมูสีรอ้ยเศรา้โศกาลยั 

(พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั, 2546: 305) 

 

 เพลงท่ี 5 ตอนท่ี 36 อเิหนาได้บุษบาแต่ต้องไปแก้สงสยัที่เมอืงดาหา  เพลงน้ีจงึเป็นบทลาของอเิหนา 

ปรากฏในบทพระราชนิพนธเ์มือ่อเิหนาไดบ้ษุบาและตอ้งการกล่อมบษุบา แสดงความรกัของอเิหนาทีม่ต่ีอบษุบา 

 

   สายสมรนอนเถดิพีจ่ะกล่อม  เจา้งามจรงิพริง้พรอ้มดงัเลขา 

  นวลละอองผ่องพกัตรโ์สภา   ดงัจนัทราทรงกลดหมดมลทนิ 

  งามเนตรดงัเนตรมฤคมาศ   งามขนงวงวาดดงัคนัศลิป์ 

  อรชรออ้นแอน้ดงักนิรนิ   หวงัถวลิไม่เวน้วาย เอยฯ 

(พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั, 2546: 448) 

 

 เพลงท่ี 6 ตอนท่ี 38 เพลงน้ีปรากฏตอนทีอ่เิหนาออกตามหาบุษบาเมื่อรูว้่าบุษบาหายไป แลว้กลบัไปที่

กุเรปนั แต่ในบทละครพระราชนิพนธ์เป็นตอนที่อเิหนาออกตามหาบุษบาไปถงึภูผาปจัจาหงนั แลว้คดิออกบวช 

เพื่อใหผ้ลบุญบนัดาลใหพ้บบุษบา 
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   หรอืชะรอยเทวาพาน้อง  ไปสูห่อ้งวมิานเมอืงสวรรค ์

  หรอืสงิสตัวพ์ยคัฆาในอารญั   พาไปขบคัน้ใหบ้รรลยั 

  จงึสญูสิน้ชือ่ระบอืนาม   จะมใีครบอกความกห็าไม ่

  แมน้ตายกจ็ะตายตามไป   ไมอ่ยูใ่หห้นกัพืน้พสธุา 

(พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั, 2546: 511-512) 

 

 เพลงท่ี 7 ตอนท่ี 49 เพลงน้ีเป็นเพลงเดยีวในละครโทรทศัน์เรื่องน้ีที่นําเสนอโดยให้สงัคามาระตาเป็น            

ผู้ขบัร้อง ตอนที่อิเหนา บุษบา สงัคามาระตา ต้องร่วมมอืกนัช่วยสะการะหน่ึงหรดั ในยามคํ่าคืนตวัละครคดิถึง         

คนรกัของตนเมือ่ไดฟ้งัเพลงน้ี ในบทพระราชนิพนธเ์ป็นบทขบัราํของบษุบาในร่างอุณากรรณ 

   เจา้ดวงยหิวาเอย   ไมค่วรเลยจะอางขนางหนี 

  ชะรอยกรรมจงึนําจรล ี  ปานน้ีจะเป็นประการใด 

  จะเทีย่วมะงุมมะงาหรา   จะรูแ้ห่งตามหาหนไหน 

  ตัง้แต่จะโศกาอาลยั   ดว้ยแรมรา้งหา่งไกลมาเอย  

 

   หรอืหน่ึงจะมาตามเรา  หรอืเจา้จะคนืยงัเคหา 

  จะพะวา้พะวงัวญิญาณ์   ห่วงหน้าหว่งหลงักงัวลใจ 

  แต่เราทอ่งเทีย่วมาเดยีวดาย   ไม่วายเศรา้สรอ้ยละหอ้ยไห ้

  หรอืเจา้จะสาํราญบานใจ   พรอ้มกนัอยูใ่นบา้นเอย 

(พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั, 2546: 578) 
 

 เพลงท่ี 8 ตอนท่ี 59 เพลงน้ีนําเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่อง เมื่ออุณากรรณจะกลบัเป็นบุษบาพน้คําสาป 

ตวัละครผูเ้ล่าเรือ่งเป็นผูท้ีอ่งคป์ะตาระกาหลาสง่มา ในบทพระราชนิพนธเ์ป็นบทครวญของอุณากรรณถงึอเิหนา 

   โอว้า่ปานน้ีพระพีเ่จา้  จะโศกเศรา้รญัจวนหวนหา 

  ตัง้แต่ไปแกส้งสยัมา   ไมเ่หน็ขนิษฐาในถํ้าทอง 

  พระจะแสนโศกสรอ้ยละหอ้ยไห ้ รอ้นราชหฤทยัหม่นหมอง 

  จะดัน้ดน้คน้ควา้เทีย่วหาน้อง  ทกุประเทศเถื่อนทอ้งพนาล ี

(พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั, 2546: 514) 
 

 การนําวรรคทองมานําเสนอในรปูแบบเพลง นับเป็นการนําเสนอบทพระราชนิพนธใ์นรูปแบบใหม่ซึง่ต่าง

จากเดมิ โดยยงัคงใจความสาํคญัและอารมณ์ความรูส้กึของตวัละครไวด้งัเดมิ ยกเว้นเพลงที ่7 ซึง่ใหต้วัละครอื่น

แสดงความในใจแทนบษุบา อาจเป็นเพราะวา่ผูส้รา้งละครโทรทศัน์ตอ้งการนําเสนอความสามารถของนกัแสดงผูร้บั

บทสงัคามาระตาคอื  ธรรศภาคย ์ ช ี หรอื บี ้เคพเีอน็    

การนําเสนอด้วยบทสนทนาของตวัละคร เป็นการคดับทพระราชนิพนธท์ีผู่อ่้านประทบัใจมานําเสนอ

ในละครโทรทศัน์โดยให้ตวัละครในเรื่องเป็นผู้พูด  ปรากฏเฉพาะเหตุการณ์สําคญั ได้แก่  คําทํานายของยาสา

กุเรปนัเมือ่อเิหนาเกดิ  บทโกรธของทา้วดาหาเมือ่ตดัสนิใจยกบุษบาใหช้ายอืน่  ราชสารของทา้วกุเรปนัถงึอเิหนา 

การคัดบทพระราชนิพนธ์มานําเสนอด้วยบทสนทนาของตัวละครมากที่สุด คือตอนบุษบาเสี่ยงเทียน              

เป็นการเจรจาโตต้อบกนัระหวา่งมะเดหวกีบับษุบา บษุบากบัอเิหนาซึง่หลอกวา่เป็นองคพ์ระปฏมิา โดยไม่ไดค้ดัมา

ทัง้หมด แต่เลอืกมาวางเรยีงรอ้ยเขา้ด้วยกนั โดยมภีาพของตวัละครสลบัไปมา ทําใหผู้ช้มเขา้ใจเรื่องราวดว้ยบท
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พระราชนิพนธ์ที่ไพเราะสละสลวย จบตอนน้ีด้วยบทพระราชนิพนธ์คําพูดของอิเหนาว่า “แม้นเทวีมิเชือ่วาจา                   

แต่น้ีอยา่มาบชูาเรา” 

4.2  การนําเสนอฉากสาํคญั   ในบทพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา มฉีากสาํคญัหลายฉากทีท่ําใหผู้อ่้าน

จดจําวรรณคดเีรื่องน้ีได้ ฉากเหล่าน้ียงัคงปรากฏในละครโทรทศัน์เรื่องสุดหวัใจเจ้าชายเทวดา ซึง่มทีัง้การ

ปรบัเปลีย่นและดาํรงอยูด่งัเดมิ  

 (พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั, 2546: 353 - 354)   การคดับทพระราชนิพนธต์อน 

“บุษบาเสีย่งเทยีน” มาไวใ้นละครโทรทศัน์จงึทําใหผู้ช้มสมัผสัความไพเราะงดงาม โดยผูส้รา้งไม่ไดค้ดับทพระราช

นิพนธม์าทัง้หมด แต่คดัเลอืกและสลบัเหตุการณ์ก่อน – หลงัใหม่ ซึง่ไม่ไดท้ําใหเ้สยีเน้ือความ การนําราชสารของ

อเิหนามาสลบัไวใ้นตอนน้ีมคีวามกลมกลนืและเขา้ใจไดว้า่ตอ้งการสือ่ความรูส้กึเสยีดายบษุบา 

 ฉากเมืองวงศเ์ทวา เป็นฉากสําคญัในบทพระราชนิพนธ์ ปรากฏตอนต้นเรื่องเพื่อแนะนํากษัตรยิ์วงศ ์  

เทวา 4 พระองค์  ละครโทรทศัน์เรื่องสุดหวัใจเจ้าชายเทวดา เปิดเรื่องด้วยภาพความเดอืดรอ้นของประชาชน 

องคป์ะตาระกาหลาซึง่อยูบ่นสวรรคจ์งึขอใหโ้อรสทัง้ 4 ลงไปช่วยเพราะว่า “เวลาเสพสขุบนสวรรคห์มดแลว้ ต้องลง

ไปช่วยมนุษย”์ กษัตรยิว์งศเ์ทวาจงึลงมาช่วยเหลอืประชาชนดว้ยการใหน้ํ้า อาหาร และรกัษาพยาบาลผู้เจบ็ป่วย

จากสงคราม  ภาพเมอืงวงศเ์ทวาจงึเป็นภาพเมอืงทีต่ัง้อยู่บนยอดเขาสงูเหมอืนอยู่บนสวรรค ์แต่ความเป็นอยู่ของ

คนในเมอืงเหมอืนคนธรรมดาในปจัจบุนั 

 ฉากบุษบาเล่นธาร  ในละครโทรทศัน์ได้มกีารปรบัเปลีย่นใหม่ โดยให้มเีพยีงอเิหนาลอบชมบุษบาใน

ยามคํ่าคนื ขณะทีบุ่ษบาเล่นน้ําในสระว่ายน้ํา มกีารจุดเทยีนรอบสระ อเิหนาออกมาพบบุษบาและยอมรบัผดิชอบ

เรือ่งจนิตะหรา  บษุบาไมเ่ชือ่อเิหนาและผลกัอเิหนาตกน้ํา  

ฉากบุษบาเสี่ยงเทียน ฉากน้ีเป็นฉากสาํคญัทัง้ในบทพระราชนิพนธ์และละครโทรทศัน์เรื่องสุดหวัใจ

เจ้าชายเทวดา ซึง่ปรากฏ 2 ตอน ฉากน้ีมกีารปรบัเปลีย่นมาก วหิารเปลีย่นเป็นโบสถ ์สงัคามาระตาไปเตรยีมการ

โดยใชเ้ครือ่งดนตรขีองคณะนกัดนตรทีีห่ลงทางไปทาํเทคนิคแสงสเีสยีง มะเดหว ีบุษบาและบาหยนัเขา้ไปในโบสถ์

เพื่อเสีย่งเทยีน ฉากน้ีใช้เทคนิคสร้างภาพเทวดาลอยเด่นในโบสถ์เพื่อโต้ตอบบุษบา และให้เทยีนจรกาดบัเพื่อ

ทํานายว่าบุษบาจะไดค้รองคู่กบัอเิหนา แต่บุษบาไม่เชื่อจงึยนืขึน้โต้เถยีงเทวดา ฉากน้ีคดับทพระราชนิพนธต์อน

บุษบาเสีย่งเทยีนมาเป็นสนทนาโตต้อบของบษุบากบัอเิหนาในร่างเทวดา  ฉากน้ียงัคงเหตุการณ์สาํคญัคอื อเิหนา

ไดถ้กูเน้ือตอ้งตวับษุบา แต่ในละครโทรทศัน์อเิหนาไมไ่ดข้อแลกเครือ่งทรงกบับุษบา  

ฉากลมหอบ ฉากน้ียงัคงปรากฏโดยผูท้ีพ่รากบุษบาจากอเิหนายงัคงเป็นองคป์ะตาระกาหลาดงัเดมิ แต่

เปลี่ยนแปลงรายละเอยีดนัน่คอื องค์ปะตาระกาหลาแปลงเป็นอเิหนาแล้วชวนบุษบา บาหยนัและกุสุมาไปเที่ยว  

องคป์ะตาระกาหลาขบัเครือ่งบนิสว่นตวัไปเมอืงประมอตนัสาปใหท้ัง้สามคนเป็นผูช้าย โดยใหอุ้ณากรรณมน้ีองสาว

ชื่อมารตซีึง่กค็อืกุสมุาและมคีนรบัใชห้นุ่มชื่อจนิดาซึง่กค็อืบาหยนั ปะตาระกาหลากําหนดไวว้่า “เป็นชวีติทีไ่ม่มี

อดตี มแีต่ปจัจบุนัและอนาคตเทา่นัน้” เมือ่ทัง้ 3 คน ฟ้ืนขึน้มาจงึไมม่ใีครจาํชวีติของตนเองได ้

 ฉากเล่นหนัง ในบทพระราชนิพนธเ์ป็นฉากประสนัตาเล่นหนัง ในละครโทรทศัน์มกีารปรบัเปลีย่นฉากน้ี

เป็น “ละครหน้ากาก” ซึง่เป็นการแสดงเหมอืน “เล่นหนัง” โดยองคอ์สญัแดหวามอบการแสดงชุดน้ีแด่คู่บ่าวสาวคอื

อุณากรรณกบัสะการะหน่ึงหรดั ฉากน้ีจงึเป็นการเล่าเรื่องอกีรูปแบบหน่ึงโดยยงัคงมบีทพระราชนิพนธแ์ต่นําเสนอ

เป็นเพลง 
 

4.3  การสร้างตวัละครสาํคญั  ละครโทรทศัน์เรื่องสุดหวัใจเจ้าชายเทวดามกีารสรา้งตวัละครสาํคญั

ตามบทพระราชนิพนธ ์โดยยงัคงลกัษณะสาํคญัและมกีารปรบัเปลีย่นใหม่  ในงานวจิยัน้ีจะนําเสนอตวัละครสาํคญั 

ไดแ้ก่ องคป์ะตาระกาหลา อเิหนา บุษบา   
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  องคป์ะตาระกาหลา ปรากฏตวัเป็น “เทวดา” ตัง้แต่ต้นเรื่อง เป็นผูก้ําหนดว่ากษตัรยิว์งศเ์ทวาทัง้สีต่้อง

ลงไปช่วยมนุษย์ เพราะ “เวลาเสพสุขบนสวรรค์หมดแล้ว” ตวัละครทุกตวัเคารพองค์ปะตาระกาหลามาก  องค์

ปะตาระกาหลาจงึเป็นผู้กําหนดชะตาชวีติของตวัละคร ดงัปรากฏในคําพูดของอเิหนาว่า “ถ้าจะแต่งงานต้องขอ

อนุญาตท่ านปู่ ”  และตอนท้าย เรื่ องท้าว กุ เรปนัยํ้ าว่ า  “องค์อสัญแดหวาเป็นคนตั ้ งกฎการแ ต่งงาน ”                                  

องค์ปะตาระกาหลาจึงเป็นผู้กําหนดว่า “วงค์เทวัญต้องคู่กับวงค์เทวัญ อิเหนาต้องรับผิดชอบสิง่ทีเ่กิดขึ้น”                     

เมือ่อเิหนาก่อเหตุครัง้ทีบ่ษุบาไปเสีย่งเทยีนยงัเขาวลิศิมาหรา  องคป์ะตาระกาหลาโกรธอเิหนามากทีล่บหลู่เกยีรต ิ          

วงศเ์ทวา “เราดูเจา้เล่นสนุกมานานแลว้  คราวน้ีถงึตาเราบา้ง”  อเิหนาสาบานกบัทา้วกุเรปนัว่า หากลกัพาบุษบา

ไปจรงิกจ็ะขอใหอ้เิหนาทกุขใ์จแสนสาหสั ผลจากการทาํผดิครัง้น้ี   อเิหนาจงึตอ้งทกุขใ์จแสนสาหสัเพราะตวัอเิหนา

เอง  เหตุการณ์ในละครโทรทศัน์เรื่องน้ีจึงถูกกําหนดโดยองค์ปะตาระกาหลาตัง้แต่ต้นเรื่อง บทบาทขององค์

ปะตาระกาหลาจงึคงลกัษณะเดมิดงัในบทพระราชนิพนธ ์

 ลกัษณะสาํคญัองคย์ิง่ของตวัละครองคป์ะตาระกาหลาคอื การเป็นผูแ้สดงแง่คดิเพื่อเตอืนสติหรอื “สอน” 

ผู้ชมละครโทรทศัน์ในปจัจุบนั ซึ่งหากวเิคราะห์กลุ่มผู้ชมละครโทรทศัน์เรื่องน้ีก็น่าจะได้แก่เยาวชน บทบาทน้ี

ปรากฏในคาํพดูขององคป์ะตาระกาหลาตัง้แต่ตน้เรือ่งจนจบ เชน่ 
  

 ตอนที ่56 :  อเิหนาตอ้งการแต่เอาชนะ กจ็ะตอ้งแพ ้

 ตอนที ่58 :  ความเจา้เล่หข์องเจา้จะทาํใหเ้จา้อบัอาย 

   เราสง่อุณากรรณมาสัง่สอนอเิหนาเพือ่ใหรู้จ้กัความพ่ายแพ ้... มนุษยเ์กดิมาพรอ้มกบั 

ความไม่รู ้... หลานทกุคนกไ็มไ่ดด้กีวา่อเิหนา ... 

 ตอนที ่62 : หวงัว่าต่อไปน้ี  พวกเจา้คงไม่หลงระเรงิกบักเิลสตณัหา  ความสขุชัว่ครู่ช ัว่ยาม  จนถงึ 

กบัละเลยภาระหน้าทีร่บัผดิชอบ  จนทาํใหเ้ทวดาอยา่งเราตอ้งเดอืดรอ้น  
 

 จากคาํพดูขององคป์ะตาระกาหลาทัง้หมดจงึเป็นการใหแ้ง่คดิแก่ผูช้มและทําใหเ้ขา้ใจตวัละครตวัอื่นมาก

ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอเิหนา หากองค์ปะตาระกาหลาเป็นตัวแทนของอํานาจสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ผู้ชมกจ็ะพบว่า

อเิหนาเป็นผูท้ี่ทา้ทายอํานาจสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์บทสนทนาระหว่างอเิหนากบัองคป์ะตาระกาหลาจงึมมีากทีส่ดุ อเิหนา

ตอ้งเดอืดรอ้นเพราะการกระทาํเอาแต่ใจตนเองและเพราะ “ขดัขนื” อาํนาจศกัดิส์ทิธิ ์ในมุมมองเช่นน้ีชวีติมนุษยท์ุก

คนไดถ้กูลขิติไวแ้ลว้ การกระทาํต่างๆ ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของตนเชน่เดยีวกบัอเิหนาทีแ่มจ้ะพยายาม “ฝืนชะตา

ชีวิต” เช่นไร สุดท้ายก็ต้องเป็นไปตาม “อํานาจวงศ์เทวา”  ในละครโทรทศัน์จะเพิม่การให้คําแนะนําสัง่สอน                  

และสรา้งลกัษณะนิสยัการมอีารมณ์ขนัขององคป์ะตาระกาหลา  นอกเหนือไปจากความน่าเกรงขามซึง่มมีาตัง้แต่ใน

บทพระราชนิพนธ ์

 อิเหนา ละครโทรทศัน์เรื่องสุดหวัใจเจ้าชายเทวดา นําเสนอตวัละครตวัน้ีใหม้ลีกัษณะพเิศษเหมอืนใน

บทพระราชนิพนธ ์ ความงดงามของอเิหนายงัคงปรากฏอย่างเด่นชดั  เริม่จากการเปิดตวัอเิหนาตัง้แต่เริม่เรื่อง 

อเิหนาเป็นนายแบบ “เจา้ชายสุดหล่อ” ทีห่ญงิสาวในประเทศเหน็ว่า “Hot” ทีส่ดุ “อยากควง” ทีสุ่ด อเิหนาเป็นคน

แรกทีไ่ด้ถ่ายแบบหน้าปกนิตยสาร “Wow” ผู้สรา้งตคีวามความหล่อทีสุ่ดของอเิหนาโดยใหผู้้หญงิในงาน “ลม้ลง

กรีด๊” แทรกด้วยคําพูดของผู้หญิงในงานว่า “เจ้าชายเทวดา” และ“หล่อจนกรีด๊สลบ” นับว่าเป็นการตคีวามความ

งดงามของอเิหนาว่ารปูงามเช่นไร จงึทาํใหผู้พ้บเหน็ลมืความโกรธและหลงใหลจนสิน้สต ิ

อเิหนาได้แสดงความสามารถหลายครัง้ ได้แก่ การต่อสูก้บันักเลงชื่อบุศสหินา การต่อสูก้บักองทพัของ

นายพลบนัดงั การรบชนะทา้วกะหมงักุหนิงซึง่เป็นชนเผา่ทีบ่ชูาซาตาน การช่วยเหลอืบุษบาทีถู่กลกัพาตวัไป และ

การยกทพัไปช่วยเหลอืเมอืงหมนัหยาจากกองทพัของนายพลบนัดงั ทัง้หมดน้ีจงึแสดงถึงความเก่งกล้าสามารถ

ของอิเหนา  การตดัสนิใจเลอืกจนิตะหราจึงทําให้อิเหนาไม่ได้ทําหน้าที่วงศ์เทวาคือการต้องแต่งงานกบับุษบา             
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ซึง่อเิหนารูด้ดีงันัน้จงึละทิง้ความเป็นเจา้ชายสงูศกัดิ ์ยอมเป็นเพยีง “โจรนอกกฎหมาย” เมื่อพสิจูน์ความรกัทีม่ใีห้

จนิตะหรา 

อเิหนาจงึเป็นผูท้ีใ่หค้วามสาํคญักบัความรกัเหนือสิง่อืน่ใด ไมย่อมแพแ้มจ้ะมอุีปสรรคมากมาย เมือ่รูว้า่ผดิ

กย็อมรบัและคดิหาหนทางเพื่อใหส้มหวงั การยอมรบัว่า “เป็นความโงข่องพีเ่อง” จงึเป็นลกัษณะนิสยัสาํคญัทีท่าํให้

ผูช้ม “เขา้ใจและเหน็ใจ” อเิหนามากยิง่ขึน้ ในตอนท้ายเรื่องอเิหนายอมรบัผดิทีอ่งคป์ะตาระกาหลา ไม่ช่วยเหลอื 

เพราะวา่ “ทุกอย่างทีเ่กดิขึ้นเพราะพวกเราทําตวัเอง มวัแต่หาความสุขความสนุกใส่ตวัไม่เหลยีวแลบา้นเมอืง เป็น

ตวัถ่วง ท่านปูถ่งึไม่ช่วยเรา”  ผูส้รา้งละครโทรทศัน์เรื่องน้ีนําเสนออย่างเด่นชดัคอื การชอบเอาชนะ เพราะอเิหนา

มัน่ใจว่าตนเองเก่งทีสุ่ด อเิหนาจงึเป็นผูท้ี ่“แพไ้ม่เป็น” ความเชื่อมัน่น้ีแสดงผ่านการพยายามฝืนอํานาจขององค์

ปะตาระกาหลา  ผู้ซึ่งตัง้ใจ “สัง่สอนอิเหนาเพือ่ให้รู้จกัความพ่ายแพ้” ทัง้น้ีเพื่อให้อเิหนาเรยีนรู้ที่จะ “แพ”้ เพื่อ

เอาชนะ “ความไม่รู”้ ของตวัอเิหนาเอง 

 บุษบา ละครโทรทศัน์เรื่องน้ียงัคงเน้นความเป็นขตัติยนาร ีการรกัศกัดิข์องวงศ์เทวายิง่สิง่ใด ลกัษณะ

เช่นน้ีมคีวามโดดเด่นยิง่กว่าอเิหนา ดงัจะเหน็ไดจ้ากเมื่อทา้วดาหาโกรธอเิหนาและยกบุษบาใหผู้ช้ายคนแรกทีม่า

ขอ บุษบายอมรบัการตดัสนิใจนัน้เพราะว่า “หญงิเป็นลูกท่านพ่อ เป็นวงศ์เทวญั เราจะไม่ยอมเสยีสจัจะเดด็ขาด” 

แม้ต่อมาบุษบาจะเห็นว่าจรกาอปัลกัษณ์ ตํ่าศกัดิ ์และมีลกัษณะสติปญัญาไม่ค่อยดี แต่บุษบากลบัชอบจรกา 

เพราะว่า “ดูตลก ไม่มพีษิมภียั ถึงจะรูปชัว่แต่จติใจอาจจะดกีไ็ด้” ลกัษณะเช่นน้ีทําให้ผู้ชมรู้ว่าบุษบางดงามทัง้

ร่างกายและจติใจ แมจ้ะถอืยศศกัดิย์ิง่แต่หากตอ้งแต่งงานกบัคนตํ่าศกัดิก์วา่เพราะหน้าที ่บษุบากย็นิด ี 
 

4.4 การเสนอภาพสงัคมปัจจบุนั  มกีารนําเสนอภาพสงัคมปจัจบุนั 3 ประการ ไดแ้ก่  

อิทธิพลของส่ือ   สื่อมอีทิธพิลมากในสงัคมปจัจุบนัดงัปรากฏในละครโทรทศัน์เรื่องน้ีว่าบางครัง้สื่ออาจ

ทําให้ชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้  เริ ่มเรื่องจากงานแฟชัน่โชว์มีการถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อเปิดตัว 

“เจา้ชายอเิหนาเองหยงัดาหลา”  ฉากน้ีมเีพื่อแสดงให้เหน็ว่าหญิงสาวจํานวนมากคลัง่ไคล้อเิหนาและรู้จกัอเิหนา

จากสื่อต่างๆ  ผูท้ี่ได้รบัผลกระทบจากสื่อมากที่สุดคอืบุษบา แม้บุษบาจะหลกีเลี่ยงการออกสื่อแต่เพราะเป็นเจ้า

หญงิที ่“hot” ทีส่ดุจงึตอ้งใหส้มัภาษณ์สือ่ บาหยนัเป็นผูพ้ดูวา่ “เจา้หญงิไม่โปรดการถ่ายพระรูปและการสมัภาษณ์”                

ฉากน้ีแสดงถึงหน้าที่ของนักข่าวที่ต้องพยายาม “หาข่าว” จงึพยายามให้ร้ายบุษบาว่าเบี่ยงเบนทางเพศไม่ชอบ

ผูช้าย  ทา้วหาดาจงึตอ้งแถลงขา่ววา่ยงัมกีารอภเิษกแต่เปลีย่นตวัเจา้บา่วจากอเิหนาเป็นใครกไ็ดท้ีม่าขอบษุบาเป็น

คนแรก ที่ทําเช่นน้ีเพราะว่า “พ่อพูดเพือ่แก้หน้าให้ลูก การถูกถอนหมัน้เป็นเรือ่งน่าอาย” การสมัภาษณ์ครัง้น้ี

เผยแพร่อย่างรวดเร็ว ท้าวกุเรปนัโกรธเพราะ “ขายหน้า” ท้าวกุเรปนักับประไหมสุหรีดาหาขอพรจากองค์

ปะตาระกาหลา ใหช้่วย  สว่นประไหมสหุรหีมนัหยาดใีจเพราะตนเป็นฝา่ยชนะ  ผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์จากสือ่อกีผูห้น่ึง

คอืจรกาซึง่เหน็บษุบาในโทรทศัน์แลว้ชอบมากจงึขอใหพ้ีช่ายคอืล่าสาํไปขอ  วหิยาสะกําเป็นอกีผูห้น่ึงทีเ่หน็บุษบา

ในโทรทศัน์แลว้ตอ้งการบษุบาจงึเกดิศกึกะหมงักุหนิง  

ความนิยมของวยัรุ่น  เน่ืองจากละครโทรทศัน์เรื่องน้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อต้องการใหเ้ยาวชนไทยรูจ้กับท

ละครเรือ่งอิเหนามากขึน้ จงึมเีหตุการณ์หลายอยา่งทีว่ยัรุ่นปจัจบุนันิยม ไดแ้ก่  การเต้นบบีอย (B-boy)  การเล่น

เพน้ทบ์อล (Paintball)  การใชร้ถเอทวี ีATV ( All – TerrainVehicle ) การใชโ้ทรทศัน์มอืถอื  และการใชก้ลอ้งทีส่ง่

สญัญาณภาพผ่านทางคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

 การนําเสนอภาพ “คนชายขอบ” คนชายขอบหรอืคนกลุม่น้อยในละครโทรทศัน์เรื่องน้ีคอื จรกากบั   

ล่าสําจากหมู่บ้านชาวประมงของล่าสํา  ผู้คนในหมู่บ้านผิวคลํ้า ผมหยกิฟู  รูปร่างลํ่าสนับกึบึน เป็นคนพูดตรง 

รกัษาสจัจะ และวหิยาสะกํากบัท้าวกะหมงักุหนิงจากเมอืงชายแดนทีท่ําเหมอืงดบีุก  เมอืงน้ีสบืเชื้อสายจากเผ่า

พืน้เมอืง บชูาซาตานและ “แม่หมอ” มกีารใชเ้วทมนตรเ์พือ่สะกดบษุบา ทา้วกะหมงักุหนิงคา้น้ํามนัเถื่อน  เป็นศตัรู

กบัล่าสาํ ดงันัน้ล่าสาํกบักะหมงักุหนิงจงึเป็นฝ่ายทีอ่ยู่ตรงขา้มกนั แมจ้ะเป็นคนชายขอบเหมอืนกนั  ภาพของคน
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ชายขอบทัง้ 2 กลุ่มน้ี  เป็นผู้ที่มคีวามแตกต่างจากกษัตรยิ์วงศ์เทวาอย่างเด่นชดั  เห็นได้จากบุคลกิลกัษณะ

ภายนอก  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย  ผวิพรรณ  และกริยิาท่าท ี ลกัษณะเช่นน้ีจงึเป็นการกําหนดว่า “ผดิแผกไป

จากปกตขิองกษตัรยิว์งศเ์ทวา”  ดงันัน้จงึไม่คู่ควรกบักษตัรยิว์งศเ์ทวา 

   

สรปุและอภิปรายผล 

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูจากบทละครเรือ่งอเิหนาทัง้ 4 สาํนวน  ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. การสืบทอดลกัษณะสาํคญัในบทละครเรือ่งอิเหนา 

ผูว้จิยัพบว่า แมเ้รื่องอเิหนาจะมกีารแปรรูปหลายครัง้ตัง้แต่ในอดตีจนถึงปจัจุบนั แต่ยงัคงมกีารอนุรกัษ์

ตนเอง (self – correction) คอืการอนุรกัษจ์ดุเด่นหรอืแก่นของเรือ่งไว ้ลกัษณะเชน่น้ีทาํใหค้นไทยจาํเรื่องอเิหนาได ้

ผูว้จิยัสรุปการสบืทอดลกัษณะสาํคญัในบทละครเรือ่งอิเหนาเป็นตารางดงัน้ี 

ลาํดบั

ท่ี 

ลกัษณะสาํคญั บทละครใน บทเจรจา บทละครดึกดาํ

บรรพ ์

บทละคร

โทรทศัน์ 

1 ตวัละครสาํคญั     

1.1 อเิหนา     

1.2 บุษบา     

1.3 จนิตะหรา  - -  

1.4 จรกา   -  

1.5 ตวัละครรองอื่นๆ     

1.6 ตวัละครประกอบ     

2 

 

 

 

 

 

 

ฉากสาํคญั     

2.1 ฉากเมอืงของกษตัรยิว์งศเ์ทวา  - -  

2.2 ฉากศกึกะหมงักุหนิง  - -  

2.3 ฉากบุษบาเลน่ธาร   -  

2.4 ฉากบุษบาเสีย่งเทยีน     

2.5 ฉากลมหอบ   -  

2.6 ฉากมะงมุมะงาหรา  - -  

3 การนําเสนอวรรคทองในบทละครเร่ือง

อิเหนา 

 -   

 ตวัละครสาํคญั  การแปรรปูบทละครเรือ่งอิเหนาทุกครัง้ตอ้งมตีวัละครเอกคอื อเิหนากบับุษบา แต่อาจ

มบีทบาทมากน้อยแตกต่างกนัไปตามรูปแบบของละคร ที่สําคญัคอือเิหนากบับุษบาต้องรกัษาบทบาทการเป็น              

พระ – นาง อย่างเคร่งครดั แมล้ะครนัน้จะเน้นหาสยรส  ดงัทีสุ่รพล  วรุิฬหร์กัษ์ สรุปไวว้่า  “การรกัษาสถานภาพ

ของตวัละคร ละครในจะรกัษาบทบาทของตวัละครอย่างเคร่งครดัในดา้นกริยิา มรรยาท ความรูส้กึ ผูแ้สดงเป็นเจา้

จะรกัษาความสงา่งามตลอดการแสดง ผูแ้สดงพระนางจะไม่แสดงตลกใหค้นดูถูกภูมปิญัญาและบุคลกิภาพของตวั

ละคร  ตลกละครในจงึมจีาํอวดแยกออกมาแสดงต่างหากไมป่ะปนกบัตวัเอกในทอ้งเรือ่ง และมกัออกมขุตลกในเรือ่ง

การทํางานการก่อสร้าง การสุมไฟ  การเตรียมงาน เป็นต้น” ดงันัน้อิเหนากบับุษบาในบทเจรจาจึงมีบทบาท

คอ่นขา้งขา้งน้อย แต่บทบาทเด่นจะเป็นตวัละครประกอบ ไดแ้ก่ ประสนัตา ประเสหรนั บาหยนั เสนา สา้เหงด็ ฯลฯ 

ซึ่งแสดงตลกได้อย่างเต็มที่ นอกจากน้ียงัสร้างตัวละครเพิ่มขึ้นมาเพื่อสร้างความตลกขบขนัโดยเฉพาะ ได้แก่ 

ขุนพฒัน์หลง นายอ่าง มิสเตอก๊อก หนานบุญส่ง นายมา และมะกะตอย ตัวละครอื่นยงัปรากฏบทบาทในเรื่อง
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อเิหนา 2 สาํนวน ยกเวน้จนิตะหรากบัจรกาทีไ่มม่บีทบาทในละครดกึดาํบรรพ ์ซึง่เป็นเพราะบทละครดึกดาํบรรพ์

เรือ่งอิเหนา มเีพยีง 3 ตอน ไดแ้ก่ ตดัดอกไมฉ้ายกรชิ ไหวพ้ระ และบวงสรวง ในละครโทรทศัน์เรื่องสุดหวัใจ

เจ้าชายเทวดา มกีารสบืทอดตวัละครสาํคญัครบถว้นซึง่อาจเป็นเพราะดาํเนินเรือ่งถงึ 62 ตอน  

 ฉากสาํคญั  บทละครในเรือ่งอิเหนา พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัมฉีาก

สาํคญัทีท่าํใหผู้อ่้านประทบัใจและตดิตราตรงึใจ เมื่อนําเรื่องอเิหนามาแปรรปูเป็นบทละครประเภทอื่นจงึยงัคงมฉีาก

สําคญัเหล่าน้ีแต่มกีาร “ลดทอน” หรอื “ปรบัเปลีย่น” เพื่อให้เหมาะกบัการเลอืกไปแสดง ดงันัน้ในบทเจรจาจงึ

ปรากฏฉากบุษบาเล่นธาร ฉากบุษบาเสีย่งเทยีน และฉากลมหอบ ในบทละครดกึดําบรรพป์รากฏเพยีงฉากบุษบา

เสีย่งเทยีนเทา่นัน้ ทัง้น้ีเป็นการเลอืกฉากเพือ่ใหเ้หมาะกบัการแสดงละครทัง้ 2 ประเภท 

ฉากสาํคญัทัง้หมดปรากฏในละครโทรทศัน์เรื่องสุดหวัใจเจ้าชายเทวดา แต่เปลีย่นแปลงรายละเอยีด

ใหเ้หมาะกบัการนําเสนอเป็นละครโทรทศัน์และบรบิทของสงัคม ทัง้หมดเป็นการตคีวามของผูเ้ขยีนบท ผูช้มเหน็

ภาพเมืองของกษัตริย์วงศ์เทวาลอยเหนือเมืองอื่น เพื่อแสดง “ลักษณะพิเศษ” ของกษัตริย์วงศ์เทวา                          

ฉากศกึกะหมงักุหนิงเป็นภาพการต่อสูร้ะหวา่งอเิหนากบัทา้วกะหมงักุหนิง โดยเป็นการยงิธนูและยงิปืน สิง่สาํคญัที่

ยงัดํารงอยู่คอือเิหนายงัต้องใชก้รชิเพื่อเอาชนะทา้วกะหมงักุหนิง ฉากบุษบาเล่นธารเปลีย่นรายละเอยีดใหบุ้ษบา

เล่นน้ําในสระวา่ยน้ํา มอีเิหนาผูเ้ดยีวทีล่อบมอง ฉากบุษบาเสีย่งเทยีนเปลีย่นแปลงรายละเอยีดมากทีสุ่ด แต่ยงัคง

เสนอภาพการที่อิเหนาผูกพันต่อบุษบามากขึ้น  ฉากลมหอบให้องค์ปะตาระกาหลาปลอมเป็นอิเหนา                     

ขบัเครื่องบินให้บุษบา กุสุมา และบาหยนั พรากจากอิเหนา สุดท้ายคือฉากมะงุมมะงาหรายงัคงเป็นการออก                  

ตามหาบษุบาแต่สภาพบา้นเมอืงจากทีอ่เิหนากล่าววา่ตดิตามบษุบา “จนสิน้แดนมะลากามหารณพ” กลายเป็นภาพ

บา้นเมอืงทีเ่จรญิแล้วมหีา้งสรรพสนิคา้และสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ กล่าวไดว้่าฉากสําคญัยงัคงเป็นลกัษณะ

สาํคญัในบทละครเรือ่งอิเหนา ซึง่ยงัคงสบืทอดต่อมาในละครโทรทศัน์เรือ่งสุดหวัใจเจ้าชายเทวดา 

การนําเสนอวรรคทองในบทละครเรือ่งอิเหนา   ละครโทรทศัน์เรื่องสุดหวัใจเจ้าชายเทวดา ยงัคง

นําเสนอวรรคทองในบทละครเรื่องอิเหนา โดยนําเสนอดว้ยเพลงและบทสนทนาของตวัละคร ทําใหผู้ช้มซึง่เป็น

เยาวชนรุ่นใหมรู่จ้กัวรรณคดเีรือ่งน้ีมากขึน้ การฟงัวรรคทองในวรรณคดดีว้ยเพลงอาจทาํใหผู้ฟ้งัคุน้ชนิ  และจดจาํ

วรรคทองเหล่าน้ีไดก้ารนําเสนอวรรคทองในบทละครเรื่องอิเหนาจงึเป็นวธิหีน่ึงทีท่าํใหผู้ช้มรูจ้กัภาษาทีไ่พเราะ

งดงามและอาจเกดิความซาบซึง้ประทบัใจในลาํดบัต่อไป 

2. การสรา้งสรรคล์กัษณะเด่นท่ีเหมาะแก่ยุคสมยั 

การแต่งวรรณคดเีรือ่งหน่ึงกวยีอ่มนําเสนอเรือ่งราวในสงัคมลงไปในวรรณคดเีรือ่งน้ีทัง้โดยตัง้ใจและไมไ่ด้

ตัง้ใจ บทละครเรือ่งอเิหนาซึง่นําเสนอในรปูแบบบทละครทีแ่ตกต่างกนัในระยะเวลาทีต่่างกนัจงึมกีารสรา้งสรรค์

ลกัษณะเด่นทีเ่หมาะแก่ยคุสมยั รายละเอยีดมดีงัน้ี 

บทละครในเรือ่งอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั แต่งเพื่อใชแ้สดง

ละครในซึ่งเป็นศิลปะชัน้สูง ดงันัน้ศิลปะการใช้ภาษาจึงประณีตงดงาม มีลกัษณะเป็นทัง้บทสําหรบัแสดงและ                  

บทสาํหรบัอ่าน สิง่สาํคญัคอืในปจัจุบนัผูอ่้านรบัรสบทละครในเรื่องอเิหนาจากการอ่าน  ดงันัน้ลกัษณะเด่นคอืการ

สรา้งอารมณ์สะเทอืนใจแก่ผูอ่้าน ซึง่เกดิจากการสรา้งตวัละคร  บทสื่อสาร และการสรา้งฉากสาํคญั องคป์ระกอบ

ทัง้ 3 ประการน้ีทาํใหผู้อ่้านประทบัใจบทละครในเรื่องอิเหนา ซึง่มอีทิธพิลต่อการนําเรื่องอเิหนามาสรา้งสรรคใ์น

รปูแบบอืน่ในสมยัหลงั 

บทเจรจาละครเรือ่งอิเหนา เน้นการสรา้งหาสยรส ขณะเดยีวกนักส็ะทอ้นภาพสงัคมในสมยัรชักาลที ่5 

การเน้นความสนุกสนานและความตลกขบขนัจงึทาํใหก้ารแปรรปูเรือ่งอเิหนาในครัง้น้ีมขีอ้จาํกดัหลายประการ  เชน่ 
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ไม่ปรากฏบทบาทของอเิหนากบับุษบา ฉากสําคญัมน้ีอย ไม่ปรากฏวรรคทองจากเรื่อง เป็นต้น บทเจรจาเรื่อง

อิเหนาซึง่แต่งในวาระ “เฉพาะกจิ” และผูแ้สดงมตีวัตนจรงิ เอ่ยนามอยา่งชดัเจน หรอืไมอ่อกนามแต่เน้ือความทาํให้

เขา้ใจได ้จงึเป็นการนําเสนอเรือ่งอเิหนาทีจ่าํกดักลุ่มผูช้ม ซึง่ตอ้งเป็นผูท้ีอ่ยูร่ว่มสมยัจงึจะเขา้ใจได ้

บทละครดึกดาํบรรพเ์รือ่งอิเหนา มกีารแบง่บทละครดึกดาํบรรพเ์รือ่งอิเหนาเป็น 3 ตอน 5 ฉาก ซึง่

ผูช้มรูจ้กัเป็นอย่างด ีไดแ้ก่ ตอนที ่1 ตดัดอกไมฉ้ายกรชิ ตอนที่ 2 ไหวพ้ระ และตอนที ่3 บวงสรวง จงึทําใหเ้หน็

ความสมจรงิทัง้ในเรือ่งการขบัรอ้ง การเจรจา และฉาก ภาษาทีใ่ชม้ทีัง้ในการเจรจาของตวัละครซึง่เป็นภาษาเจรจา

ในสมยันัน้ และการใชว้รรคทองหรอืตวับทจากบทพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั ดงันัน้

ผูช้มจงึไดร้บัรสความไพเราะงดงามของภาษาด้วย กล่าวได้ว่าการชมบทละครดึกดาํบรรพเ์รื่องอิเหนาไดร้บั

ความสนุกสนานเพลดิเพลนิจากท่วงท่าการร่ายรํา ลลีาการเคลื่อนไหว และเพลงรอ้งทีส่นุกสนาน แมบ้างครัง้อาจ

ไมเ่ขา้ใจเน้ือหาของเรือ่งเลย จงึเป็นการแสดงทีท่นัสมยัและรบัชมไดท้กุกาลเวลา 

การสรา้งสรรคเ์รื่องอเิหนาในรูปแบบที ่“แหวกแนว” ทีสุ่ดคอืการนําเสนอในรูปแบบละครโทรทศัน์เรื่อง

สุดหวัใจเจ้าชายเทวดา ผูส้รา้งกําหนดจุดมุง่หมายไวอ้ย่างชดัเจนว่าสรา้งเพื่อใหเ้ยาวชนไทยรูจ้กัวรรณคดเีรื่อง

อเิหนามากขึน้ จงึนําเสนอเป็นละครแนวแฟนตาเซยี หากพจิารณาจากการสบืทอดลกัษณะสาํคญัจากบทละครใน

เรื่องอิเหนาจะพบว่าละครโทรทศัน์เรื่องน้ียงัคงสบืทอดลกัษณะสําคญัเกือบทุกประการ แต่มีการดดัแปลงให้

เหมาะสมกบับรบิทของสงัคม สิง่สาํคญัในการแปรรปูเรือ่งอเิหนาเป็นละครโทรทศัน์เรือ่งสุดหวัใจเจ้าชายเทวดา

คอืการปรบัเปลีย่นเน้ือหาบางตอนใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้และเหมาะสมกบับรบิทของสงัคม ลกัษณะเช่นน้ีคอืการเปลีย่น

รายละเอยีด การขยายความ และการสลบัเหตุการณ์ ซึ่งเกดิขึน้ได้เสมอเมื่อมกีารเดินทางของเรื่องเล่าเรื่องหน่ึง 

ปรากฏอย่างเด่นชัดผ่านบทบาทขององค์ปะตาระกาหลาเทวดาผู้บันดาลทุกสิง่ในเรื่อง อํานาจขององค์

ปะตาระกาหลาคอืการกําหนดชวีติของตวัละคร  การเป็นเทพสงูสุดในเรื่องจงึ “สัง่สอน” ตวัละครไดทุ้กตวั  นัน่คอื

การให้แง่คดิและ “สอน” ผู้ชมโดยไม่ต้องตคีวามเองซึ่งต่างจากการอ่านวรรณคดทีี่ผู้อ่านรู้สกึใคร่รู้ว่าเน้ือความ

ตอนน้ีมคีวามหมายอย่างไร สญัลกัษณ์น้ีตีความว่าอย่างไร องค์ปะตาระกาหลาจงึต้อง “สอนตรงๆ” และสรุป

แนวคดิของเรือ่งไวว้่า “พวกเจา้คงไม่หลงระเรงิกบักเิลสตณัหา ความสุขชัว่ครู่ช ัว่ยาม จนถงึกบัละเลยภาระหน้าที ่

รบัผดิชอบ” จงึกล่าวไดว้่าผูส้รา้งละครโทรทศัน์เรื่องน้ีสรา้งตวัละครตวัน้ีใหส้มัพนัธก์บั “ผูช้ม” ซึง่ต้องการเสพความ

บนัเทงิจากสือ่อยา่งสะดวกสบายและรวดเรว็  

การแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนาในรูปแบบการแสดงนับเป็นการสรา้งสรรคเ์รื่องอเิหนาตามความนิยม

ของผูค้นในสมยันัน้ กล่าวคอืผูส้รา้งจําเป็นต้องคํานึงถงึ “รสนิยม” ของสงัคมในขณะนัน้ เพื่อใหผู้ช้มไดร้บัอรรถรส

จากการเสพความบันเทิงอย่างเต็มที่ การนําเรื่องอิเหนามาแปรรูปในแต่ละยุคสมัยแสดงถึงความนิยมและ

แพร่หลายของเรือ่งอเิหนาในสงัคมไทย ทาํใหเ้หน็สายธารของบทละครเรื่องอิเหนาทีด่ํารงอยู่อย่างสรา้งสรรคใ์น

สงัคมไทยมาชา้นาน 
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