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1 บทความนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยัเรื่อง อิทธิพลของบทละครดึกด าบรรพท์ี่มีผลต่อการสรา้งสรรค์

บทละครของกรมศิลปากร กรณีศึกษาบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์า ไดร้บัทนุสนับสนนุการวิจยัจากคณะศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

บทคัดย่อ 

บทความนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาภมูิหลงัของบทละครชาตรเีรือ่ง
มโนหร์าของกรมศิลปากร ลกัษณะของบทละครไทยแบบดัง้เดิม 
บทละครส าเร็จรูป และศึกษาวิเคราะหล์กัษณะการเป็นบทละคร
ส าเร็จรูปของบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากร โดยใช้
กระบวนการวิธีวิจัยเอกสาร โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ศึกษาวิเคราะห์บทละครชาตรีเรื่องมโนห์ราของกรม
ศิลปากรฉบบั พ.ศ. 2498 บทประพนัธข์องนายมนตร ีตราโมทและ
คณะ น าเสนอผลการศกึษาเชิงบรรยายหรอืพรรณนา  

ผลการศึกษาพบว่า บทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากร
ประพนัธข์ึน้เพื่อใชเ้ป็นบทการแสดง โดยทัง้บทละครและวิธีการจดั
แสดงเป็นผลงานที่สรา้งสรรคข์ึน้ใหม่ทัง้หมด เมื่อจัดแสดงแลว้
ไดร้บัความช่ืนชมและนิยมจากผูช้มจนมีการแสดงซ า้จ านวนหลาย
รอบ และไดร้บัการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั ดา้นลกัษณะของบท
ละครไทยพบว่ามี 2 ลักษณะ คือ บทละครไทยแบบดั้งเดิมที่
ผูป้ระพันธ์ไม่นิยมใส่องคป์ระกอบส าคัญที่จ าเป็นตอ้งใช้ในการ
แสดงอย่างครบถว้น ผูน้  าบทไปจัดแสดงจ าเป็นตอ้งปรุงบทเพิ่ม
ดว้ยการใสอ่งคป์ระกอบที่ส  าคญัเอง นอกจากนีบ้ทละครไทยแบบ
ดัง้เดิมยงัมีลกัษณะเป็นวรรณกรรมพหุประโยชนอ์ีกดว้ย ส่วนบท  
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ละครส าเร็จรูป คือบทละครที่ไดร้บัอิทธิพลจากการแสดงตะวนัตก
ที่นิยมใส่องคป์ระกอบที่จ าเป็นต่อการแสดงอย่างครบถ้วน เพื่อ
ความสะดวกและความเขา้ใจที่ตรงกนัของคณะผูด้  าเนินงาน บท
ละครส าเรจ็รูปจะช่วยรกัษาคณุภาพและมาตรฐานใหก้ารแสดงทกุ
รอบเท่าเทียมหรือใกลเ้คียงกัน ด้านลักษณะการเป็นบทละคร
ส าเร็จรูปของบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากรพบว่า 
บทละครชาตรีเรื่องดงักล่าวมีลกัษณะเป็นบทละครส าเร็จรูปซึ่งมี
องคป์ระกอบ 8 ประการ ไดแ้ก่ การเรียงล าดบัเนือ้เรื่อง การระบุ
วิธีการจดัแสดง การระบฉุาก การระบตุ าแหน่งผูแ้สดง การก ากบั
กิริยาอาการผูแ้สดง การระบุท านองเพลงขบัรอ้ง การระบเุพลง
หนา้พาทย ์การแทรกบทเจรจา อาจสรุปไดว้่า การมีลกัษณะการ
เป็นบทละครส าเร็จรูปของบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรม
ศิลปากรจะช่วยรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของการแสดงละคร
ชาตรีเรื่องนีไ้ม่ว่าจะเป็นคณะละครใดน าบทละครเรื่องนีไ้ปจดัแสดง 
อีกทัง้ยงัเป็นเครือ่งช่วยสบืทอดวิธีการจดัแสดงไวอ้ีกทาง         
 

ค าส าคัญ บทละคร บทละครส าเรจ็รูป บทละครชาตรเีรือ่งมโนหร์า
กรมศิลปากร 
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Characteristics of Readymade Play in Chatree Drama 
"Manora" of the Fine Arts Department 

Samphan Suwannalert 
 

Abstract 

This article aims to study the background of the Chatree 
drama entitled "Manora"  of the Fine Arts Department.  It 
investigates the characteristics of traditional Thai plays, 
readymade drama and the readymade play of the Chatree 
drama entitled "Manora"  of the Fine Arts Department.  The 
documentary research method was applied by studying 
related documents and research, analyzing the Chatree 
drama "Manora" of the Fine Arts Department of 1955 edition, 
written by Mr. Montri Tramote and others, and presenting the 
results of descriptive or depictive study. 

The results were as follows. The Chatree drama "Manora" by 
the Fine Arts Department was written for use as a script. Both 
the play and the way it was displayed were entirely new 
creations. Once showed, it was admired and appreciated by 
the audience so that the show was repeated many times. It 
has been passed down to the present. In terms of the 
characteristics of Thai dramas, it was found that there were 
two characteristics, namely, traditional plays in which the 
author did not intend to include all elements necessary for 
the performance. It is necessary for drama directors to adjust 
and add some necessary elements. In addition, traditional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faculty of Liberal Arts 
Ubon Ratchathani University 
Thailand 
 
samphan_2524@hotmail.com 

 
Research Article 
Received: 6 June 2021 
Revised: 13 August 2021 
Accepted: 1 November 2021 

 

 



VANNAVIDAS 
Vol. 21 No. 2 July - December 2021 

157 

plays are considered multifunctional literature. Regarding 
the readymade play, it is a play influenced by western 
performances, and it tends to specify the elements necessary 
for the performance in its entirety for convenience and common 
perception among working group. The readymade plays will 
help maintain quality and standards so that all shows are 
comparable or similar. In terms of the characteristics of the 
readymade drama of the Chatree drama "Manora" of the Fine 
Arts Department, it was found that the aforementioned 
Chatree drama is a readymade drama with eight elements, 
namely the order of the story, the method of display, the 
scene, the positions of the performer, acting, songs, Pleng 
Na Pat music, and dialogue. In conclusion, having the 
characteristics of a readymade play of the Fine Arts 
Department's Chatree drama "Manora" can help maintain the 
quality and standard of this Chatree drama, regardless of which 
theater company that puts it on display. It is also another tool 
to inherit the display method. 

 
Keywords: dramas, readymade plays, Chatree drama play 

entitled “Manora”, Fine Arts Department 
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1. ความน า  

 บทละครจดัเป็นวรรณกรรมการแสดงประเภทหนึ่ง บทละครมีความส าคญัยิ่ง
ต่อการจดัการแสดงละครแต่ละครัง้ โดยบทละครนัน้เปรียบเสมือนแผนท่ีน าทางให้
คณะผูจ้ดัการแสดงละครทกุฝ่ายเขา้ใจตรงกันและสามารถด าเนินการแสดงไดอ้ย่าง
ราบรื่น สมบรูณ ์
 บทละครของไทยแบบดัง้เดิมมีลักษณะการเป็นวรรณกรรมพหุประโยชน ์
กล่าวคือ นอกจากสามารถใชป้ระโยชนไ์ดม้ากกว่าการเป็นบทส าหรบัการแสดงแลว้
ยงัสามารถใชป้ระโยชนเ์ป็นวรรณกรรมส าหรบัการอ่านหรือเป็นวรรณกรรมเพ่ือการ
สงัคีตได ้ดงัจะปรากฏว่าบทละครบางเรื่องนอกจากนิยมน ามาจดัการแสดงแลว้ยงัมี
ความนิยมท่ีจะน ามาอ่านหรือใชเ้ป็นบทขับรอ้งในการบรรเลงดนตรี เช่น บทละครเรื่อง
อิเหนา พระราชนิพนธร์ชักาลท่ี 2 ดว้ยเหตนีุบ้ทละครไทยแบบดัง้เดมิจงึมีลกัษณะเป็น
วรรณกรรมพหุประโยชน ์ดังนั้นในการประพันธ์บทละครไทยแบบดัง้เดิมจึงนิยม
ประพนัธอ์ยา่งเป็นกลาง ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดห้ลากหลาย  
 บทละครไทยแบบดัง้เดิมมีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นต่อการจัดแสดงละครไม่
ครบถว้น เชน่ บรรจทุ  านองเพลงขบัรอ้งไม่ครบทกุบท ไมมี่บทเจรจา มีการด าเนินเรื่อง
ต่อเน่ืองตัง้แต่ตน้เรื่องจนจบเรื่อง ไม่มีการแบ่งเนือ้เรื่องเป็นช่วงเป็นตอน ดงันัน้เม่ือ
ตอ้งการน าบทละครนัน้มาใชจ้ดัแสดง ผูจ้ดัการแสดงละครจงึตอ้งน าบทละครเรื่องนัน้ ๆ 
มาปรุงบทใหม่ กล่าวคือ ตอ้งมีการคดัเลือกช่วงเนือ้เรื่องท่ีจะจดัแสดง บรรจุท านอง
เพลงขบัรอ้ง บรรจเุพลงหนา้พาทย ์และก าหนดบทเจรจาก่อนน ามาใชง้านจริง ซึ่งแต่
เดิมองคป์ระกอบของการปรุงบทเพิ่มนีน้ิยมแยกออกจากกัน ดงัเช่น พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลท่ี 5) มีพระราชประสงคจ์ะจดัการแสดงละครเรื่อง
อิเหนาขึน้ในโอกาสงานสมโภชกรุงรตันโกสินทรค์รบ 100 ปี เม่ือ พ.ศ. 2425 จงึไดท้รง
พระราชนิพนธบ์ทเจรจาละครเรื่องอิเหนาขึน้ใหม่เพ่ือใชร้่วมกับบทละครเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธพ์ระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั (รชักาลท่ี 2) (ชลดา เรืองรกัษล์ิขิต 
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และธานีรตัน ์จตัทุะศรี, 2562, น. 1-2) บทพระราชนิพนธบ์ทเจรจาละครเรื่องอิเหนา
องค์นี ้ก็มีการจัดการแยกต่างหากจากบทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั (รชักาลท่ี 2) ตอ่หากเม่ือมีการจดัแสดงจึง
น าบทพระราชนิพนธท์ัง้ 2 องคม์าใชง้านรว่มกนั 
 บทละครไทยเริ่มไดร้บัการพฒันาขึน้เม่ือการละครของไทยไดร้บัอิทธิพลจาก
การแสดงตะวันตก กล่าวคือ หลังจากท่ีชนชั้นปกครองหลายท่านไปศึกษาหรือ
ทอ่งเท่ียวในประเทศตะวนัตก ไดมี้โอกาสชมการแสดงของตะวนัตกท่ีมีรูปแบบและการ
จดัแสดงต่างออกไป จึงเกิดแนวคิดท่ีจะน าวิธีการต่าง ๆ มาปรบัปรุงใชก้ับการแสดง
ของไทย (วีณา วีสเพ็ญ, 2549, น. 315) เช่น การจดัการแสดงในโรงละครเฉพาะ มี
เวทีการแสดง มีการสรา้งฉาก มีเทคนิคประกอบการแสดงเพ่ือความสมจริง และการ
จ าหน่ายบตัรเขา้ชมการแสดง ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงครัง้ส  าคญัของวงการละคร
ของไทยทัง้รูปแบบบทละคร วิธีการจดัแสดงท่ีมีการพฒันาและการจ่ายคา่ตอบแทนแก่
คณะละครท่ีแตเ่ดิมนัน้ผูช้มไม่ตอ้งเสียคา่เขา้ชมเพราะอยู่ในการดแูลของเจา้ภาพท่ีหา
คณะละครมาแสดง หรือไดร้บัการอปุถมัภก์ารแสดงจากพระราชส านกั ไดป้รบัเปล่ียน
มาเป็นการซือ้บตัรเขา้ชมการแสดงละคร 
 เม่ือธุรกิจการละครเฟ่ืองฟูจึงเกิดการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ ดงันัน้การผลิตละครท่ีมี
คณุภาพสรา้งความประทับใจและตรึงตราใหแ้ก่ผูช้มจนตอ้งการกลับมาชมอีกครัง้
หรือแนะน าใหผู้อ่ื้นมาชม จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดรายได ้ซึ่งรายไดนี้ค้ณะละคร
จะน ามาใชจ้่ายดูแลคณะละครของตน ดว้ยเหตนีุจ้ึงเกิดการแข่งขันการสรา้งสรรค์
ละครท่ีมีคณุภาพ และมีมาตรฐานการแสดง จึงมีการปรุงบทละครท่ีมีองคป์ระกอบท่ี
จ าเป็นตอ่การแสดงอย่างครบถว้นขึน้เพ่ือเป็นแนวทางและก ากับใหก้ารจดัการแสดง
ละครเรื่องนัน้ ๆ มีคณุภาพและไดม้าตรฐานเม่ือมีการจดัแสดงหลายรอบ หรือเม่ือน า
กลบัมาจดัแสดงซ า้ซึ่งผูว้ิจยัไดน้ิยามศพัทเ์พ่ือใชเ้รียกบทละครลกัษณะนีว้า่ “บทละคร
ส าเรจ็รูป” 
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 เน่ืองจากยังไม่มีการนิยามค าศพัทท่ี์ใชเ้รียกบทละครท่ีผ่านการปรุงบทให้
พรอ้มใชง้านส าหรบัการแสดง  ผูว้ิจยัจึงนิยามค าศพัทเ์พ่ือใชเ้รียกบทละครท่ีผ่านการ
ปรุงบทใหพ้รอ้มใชเ้ป็นบทส าหรบัการแสดงว่า “บทละครส าเร็จรูป” โดยไดแ้นวคิดจาก 
เสาวณิต วิงวอน ท่ีไดก้ล่าวถึงลกัษณะของบทละครแบบเก่าและบทละครท่ีผ่านการ
ปรุงบท นัน้คือบทละครเรื่องอิเหนาท่ีปรุงบทโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หวั เพ่ือใชใ้นการแสดงละครเรื่องอิเหนาในวโรกาสเฉลิมพระราชมณเฑียรขึน้  
พระท่ีนั่งจกัรีมหาปราสาท ในงานสมโภชกรุงเทพมหานครครบ 100 ปี ความวา่ 

 
บทละครแบบเก่ามีเฉพาะค ากลอน ก าหนดเพลงรอ้งและเพลงหนา้พาทย ์สว่น

บทเจรจามีแต่ค าว่า “เจรจา” ไม่ไดเ้ขียนขอ้ความที่เจรจาไว ้ตวัละครตอ้งพูดเองตามเนือ้
เรื่อง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัมีพระราชประสงคใ์หล้ะครหลวง
แสดงเรื่องอิเหนาในวโรกาสเฉลิมพระราชมณเฑียรขึน้พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ในงาน
สมโภชกรุงเทพมหานครครบ 100 ปี ในการนีจ้ึงทรงพระราชนิพนธบ์ทเจรจาละครเรือ่งอิเหนา 
รว่มกบัเจา้นายพระองคอ์ื่น ๆ  ...การบนัทึกบทเจรจาไวส้  าเร็จรูปและเขียนอากปักิริยาตวัละครไว้
ในวงเลบ็มีลกัษณะเหมือนบทละครดกึด าบรรพ.์.. 

(เสาวณิต วงิวอน, 2555, น. 236)  
 

    ผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดจากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้มาพฒันาใชเ้รียกบทละครท่ี
ผ่านการปรุงบทใหพ้รอ้มใชง้านว่า “บทละครส าเร็จรูป” โดยหมายถึง บทละครท่ีผ่าน
การปรุงบทแลว้และมีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นตอ่การแสดงละครอย่างครบถว้น สามารถ
น าไปใชง้านไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งปรุงบทใหม่ เนือ้หาของบทละครส าเร็จรูปนอกจากจะ
ประกอบไปดว้ยเนือ้เรื่องแลว้ ยงัประกอบไปดว้ยขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีจ  าเ ป็นตอ่การจดัการ
แสดงซึ่งคณะท างานจ าเป็นจะตอ้งทราบรว่มกนั เชน่ การจดัฉาก การใชเ้ทคนิคพิเศษ        
การก ากบัเวที เป็นตน้ (สมัพนัธ ์สวุรรณเลิศ, 2562, น. 99-100)  
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 บทละครท่ีมีลักษณะเป็นบทละครส าเร็จรูปตามค านิยามข้างตน้ท่ีมีการ
สรา้งสรรคข์ึน้ในระยะแรกท่ีหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ บทละครดึกด าบรรพ ์
พระนิพนธส์มเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์บทละคร
พนัทางและบทละครรอ้ง พระนิพนธพ์ระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระนราธิปประพนัธพ์งศ ์
เป็นตน้  
 การละครของไทยเฟ่ืองฟูมาได้ระยะหนึ่ง จวบจนสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลท่ี 7) ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยส่งผลใหป้ระเทศไทย
ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน ขณะนั้นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับผลกระทบด้านงบประมาณเป็นอย่างมาก จึงมีการ
ปรบัเปล่ียนหน่วยงานราชการบางหน่วยงานใหมี้ขนาดเล็กลง โดยเฉพาะกรมมหรสพ
ถูกยุบเพ่ือตดัรายจ่ายช่วยเศรษฐกิจของชาติ (วีณา วีสเพ็ญ, 2549, น. 220) ส่วน
ภาคเอกชนเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย ประกอบกบัการเกิดมหรสพอย่างใหม่ 
เช่น ละครรอ้งอย่างใหม่ ละครเวที และภาพยนตร ์ท าใหค้ณะละครเอกชนท่ีจดัแสดง
ละครแบบละครร  าท่ีมีอยู่นัน้ไดปิ้ดตวัลงเน่ืองจากไม่สามารถเลีย้งตนเองได ้นั่นคือ
สาเหตท่ีุท าใหกิ้จการและธุรกิจละครร  าท่ีเคยเฟ่ืองฟไูดก้ลบัมาซบเซา 
 ตอ่มา พ.ศ. 2476 ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง รฐับาลในขณะนัน้
ไดป้รบัปรุงสว่นราชการบางสว่นเสียใหม ่หนึ่งในนัน้คือกรมศลิปากร 
 หากกล่าวเชิงประวัติกรมศิลปากรก่อตัง้ขึน้มาตัง้แต่  พ.ศ. 2454 ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลท่ี 6) แต่ในขณะนัน้บทบาทดา้น
นาฏศิลป์อยู่ในความควบคมุดแูลของกรมมหรสพ  ต่อมาหลงัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองไดมี้การปรบัเปล่ียนสถานะและบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการเสียใหม่ 
กรมศิลปากรจึงมีบทบาทหนา้ท่ีด้านนาฏศิลป์เพิ่มเขา้มา โดยเม่ือ พ.ศ. 2476 แผนก
ละครและสงัคีตซึ่งเป็นหน่วยงานในสงักัดกรมศิลปากรมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบงานดา้น
นาฏศลิป์และสงัคีตศลิป์ (กรมศลิปากร, ส านกัการสงัคีต, 2564, ยอ่หนา้ท่ี 9 - 10)  
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 เม่ือแรกท่ีแผนกละครและสังคีตเริ่มจัดการแสดงเผยแพร่สู่ประชาชน มี
แนวทางปฏิบตัิคือการท างานประสานกันระหว่าง 3 หน่วยงานท่ีสงักัดกรมศิลปากร
หรืออยู่ในก ากับของอธิบดีกรมศิลปากรเช่นเดียวกัน อนัไดแ้ก่ แผนกละครและสงัคีต 
โรงเรียนนาฏดรุิยางคศาสตร ์(ปัจจบุนัคือสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กรมศลิปากร) และ
องคก์ารดรุิยางคนาฏศลิป์ โดยก าหนดจดัการแสดงโขน 1 ชดุ และละคร 1 เรื่องตอ่ปี ในปี
ท่ี 2 ท่ีด  าเนินการนั้น พันเอก หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนนินทุ) อธิบดีกรม
ศลิปากรในขณะนัน้ ไดอ้  านวยการใหส้รา้งสรรคล์ะครชาตรีเรื่องมโนหร์าขึน้ 
 บทละครชาตรีเรื่องมโนหร์านีเ้ป็นบทละครท่ีประพนัธข์ึน้ใหม่โดยไดเ้คา้โครง
มาจากสธุนชาดก (พชัรนิทร ์ สนัตอิชัวรรณ, 2551, น. 188) ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญญาสชาดก
โดยไม่ไดป้รบัปรุงมาจากบทละครเรื่องมโนหร์าส านวนกรุงเก่าท่ีมีอยู่เดิม นอกจากนี้
ยงัมีการสรา้งสรรคก์ารจดัแสดงขึน้ใหม่โดยการผสมผสานระหว่างละครชาตรี ละครนอก 
และละครในเขา้ดว้ยกนั (พชัรนิทร ์สนัตอิชัวรรณ, 2551, น. 237) จงึสามารถกล่าวได้
วา่ละครชาตรีเรื่องมโนหร์านีเ้ป็นผลงานละครชาตรีเรื่องแรกของกรมศลิปากร (พชัรินทร ์
สนัตอิชัวรรณ, 2551, น. 236) 
 ละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากรจดัการแสดงครัง้แรกเม่ือวนัศุกรท่ี์ 
10 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2486 (กรมศลิปากร, 2506, น. 77) ละครเรื่องนีไ้ดร้บัการตอบรบั
จากผูช้มอยา่งดีย่ิง โดยพิจารณาไดจ้ากรอบการแสดงท่ีมีการจดัแสดงซ า้ถึง 121 รอบ 
(พชัรินทร ์สนัติอชัวรรณ, 2551, น. 141) การแสดงใชผู้แ้สดงตลอดเรื่องจ านวน 2 ชดุ 
ชดุละ 142 คน (พชัรินทร ์สนัติอชัวรรณ, 2551, น. 159) ซึ่งเป็นการแสดงละครท่ีใชผู้้
แสดงจ านวนมาก ส่วนรายไดเ้ม่ือสิน้สุดการจดัการแสดงละครชาตรีเรื่องมโนหร์ามี
รายไดห้ลังหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือ 904,936.43 บาท (พัชรินทร ์สันติอัชวรรณ, 
2551, น. 142) 
 เบือ้งหลงัความส าเร็จของละครเรื่องนีม้ิไดอ้ยู่ท่ีความสามารถของนกัแสดง
เพียงอยา่งเดียว แตย่งัประกอบดว้ยองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ไมว่า่จะเป็นเครื่องแตง่กาย ฉาก 
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เทคนิคประกอบการแสดงท่ีต่ืนตา ซึ่งองคป์ระกอบเหล่านั้นล้วนต้องเริ่มต้นการ
สรา้งสรรคข์ึน้โดยใชบ้ทละครเป็นตน้ทางทัง้สิน้ อีกทัง้จ  านวนรอบการแสดงท่ีมีจ านวน
มากถึง 121 รอบ และใชผู้แ้สดง 2 ชุด สลบักันแสดงนีท้  าใหมี้ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ตอ้งรกัษามาตรฐานและวิธีการแสดงเอาไว ้ ซึ่งการรกัษามาตรฐานและวิธีการแสดง
ใหค้งท่ีไดต้ลอดนัน้ยอ่มตอ้งมีบทละครท่ีดีเป็นเครื่องก ากบั  
 บทละครชาตรีเรื่องมโนหร์ามีลกัษณะเป็นบทละครส าเร็จรูป กล่าวคือ เป็น
บทละครท่ีมีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นต่อการแสดงอย่างครบถ้วน ผูจ้ัดการแสดงละคร
สามารถน าไปใช้จัดแสดงได้ทันที ทั้งนีอ้ยู่ภายใต้เง่ือนไขของการมีบุคลากรท่ีมี
ความสามารถทัดเทียมกับระดบัความยากง่ายของบทละครท่ีผูส้รา้งสรรคบ์ทละคร
ส าเร็จรูปนัน้ ๆ สรา้งสรรคไ์ว ้(สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ, 2562, น. 98)  ขอ้ดีของบทละคร
ส าเร็จรูปคือ การมีองคป์ระกอบส าคญัท่ีตอ้งใชใ้นการแสดงละครไทยอย่างครบถว้น 
และการระบถุึงวิธีการจดัแสดงอย่างเป็นขัน้ตอนตัง้แต่เริ่มการแสดงจนจบการแสดง 
จึงท าใหบ้ทละครส าเร็จรูปมีลกัษณะคลา้ยแผนการแสดงท่ีใชก้ ากับการแสดงในทกุ
รอบใหมี้มาตรฐานใกลเ้คียงกนั 
 ดว้ยเหตนีุผู้ว้ิจยัจึงมีความสนใจว่าบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากร 
มีลักษณะการเป็นบทละครส าเร็จรูปอย่างไร ทัง้นีจ้ะศึกษาภูมิหลังของบทละครเรื่อง
มโนหร์าของกรมศิลปากร และศึกษาลักษณะของบทละครไทยแบบดัง้เดิมเพ่ือให้
ทราบถึงความแตกตา่งกบับทละครส าเรจ็รูปเพ่ือเป็นพืน้ฐานความรูอี้กประการหนึ่ง 
 
2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 การศกึษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคด์งันี ้
 2.1 ศกึษาภมูิหลงัของบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศลิปากร  
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 2.2 ศึกษาลกัษณะดา้นรูปแบบของบทละครไทยแบบดัง้เดิม ไดแ้ก่ บทละคร
ชาตรี บทละครนอก และบทละครใน เพ่ือใหท้ราบลกัษณะดา้นรูปแบบของบทละครไทย
แบบดัง้เดิมก่อนการปรุงบทละครใหมี้ลกัษณะเป็นบทละครส าเร็จรูป ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้
มุง่ศกึษาบทละครส าเรจ็รูปแตเ่ฉพาะบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศลิปากร  
 2.3 ศกึษาวิเคราะหล์กัษณะการเป็นบทละครส าเรจ็รูปของบทละครชาตรีเรื่อง
มโนหร์าของกรมศลิปากร 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศกึษาวิจยัครัง้นีมี้ขอบเขตและการด าเนินงานดงันี ้
 3.1 การศึกษาวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยใชก้ระบวนการวิธีวิจัยเอกสาร โดยรวบรวม
และศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิหลงัของบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์า
ของกรมศลิปากร ลกัษณะบทละครไทยแบบดัง้เดมิและบทละครส าเรจ็รูป  
 3.2 ศึกษาวิเคราะหด์า้นลักษณะการเป็นบทละครส าเร็จรูปของบทละคร
ชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากร ฉบบั พ.ศ. 2498 ประพนัธโ์ดยนายมนตรี ตราโมท
และคณะ 
 3.3 น าเสนอผลการศึกษาในเชิงบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive 
Research) 
 
4.เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 การวิจยันีมี้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้
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4.1 เอกสารทีใ่ห้ความรู้เกี่ยวกับการปรุงบทละคร 
 จกัรกฤษณ ์ดวงพตัรา (2546) กล่าวถึงวิธีการปรุงบทละคร โดยวิธีการหนึ่ง
คือการตดั-ต่อ บทละครร  าซึ่งเป็นวิธีการท่ีน าวรรณกรรมประเภทรอ้ยกรองทัง้ท่ีเป็น
กลอนบทละครและรอ้ยกรองประเภทอ่ืน ๆ มาดดัแปลงเป็นตวับทละครส าหรบัการ
แสดง โดยมีขัน้ตอนการตดัต่อบทละครร  า 6 ขัน้ตอน ดงันี ้1. ก าหนดประเภทของ
ละครท่ีจะน าไปแสดงเพ่ือสามารถท่ีจะบรรจุองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกับละคร
ประเภทนัน้ ๆ 2. ก าหนดขอบเขตของเนือ้เรื่องใหพ้อเหมาะกบัเวลาท่ีใชใ้นการแสดง 
3. แบง่เนือ้เรื่องใหเ้ป็นฉากเป็นตอนใหเ้หมาะแก่การแสดง 4. เช่ือมสมัผสัของกลอน
ใหร้อ้ยรบัไปตลอดเรื่อง 5. การก าหนดบทเจรจาในบทละคร 6. บรรจุเพลงรอ้งและ
เพลงหนา้พาทย ์ 
 4.2 งานวิจัยทีศ่ึกษาเกี่ยวกับละครชาตรี 
 จันทิมา แสงเจริญ (2539) ศึกษาเรื่อง “ละครชาตรีเมืองเพชร” เป็นการศึกษา
ละครชาตรีเมืองเพชรในด้านประวัติ โครงสร้างและส่วนประกอบในการแสดง 
สถานภาพการประกอบอาชีพของคณะละคร รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการศึกษาจาก
เอกสาร การสมัภาษณ ์และการสงัเกต ผลการศึกษาพบว่าละครชาตรีเมืองเพชรมี
พฒันาการมาจากการแสดงพืน้บา้น ในสมยัรชักาลท่ี 4 ละครชาตรีเมืองเพชรไดร้บั
อิทธิพลจากคณะละครของเจ้านายและผูมี้บรรดาศักดิ์จึงไดพ้ัฒนาและปรับเปล่ียน
รูปแบบการแสดง ในดา้นโครงสรา้งการแสดงพบว่ามี 2 สว่น คือสว่นของการประกอบ
พิธีกรรมและสว่นของการแสดงละคร 
 พชัรินทร ์สนัติอชัวรรณ (2551) ศกึษาเรื่อง “หลกัการแสดงของนางมโนหร์า
ในละครชาตรีเรื่อง มโนหร์า” เป็นการศกึษาดา้นความเป็นมา องคป์ระกอบและแบบ
แผนการแสดงเป็นนางมโนหร์า ผลการศกึษาพบวา่ ดา้นความเป็นมาละครชาตรีเรื่อง
มโนหร์ากรมศิลปากรจดัแสดงครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. 2498 โดยมีการผสมผสานรูปแบบ 
การแสดงละครชาตรีของชาวบา้น ละครนอก และละครในเขา้ไวด้ว้ยกนั ส่วนในดา้น
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แบบแผนการแสดงของตวัละครนางมโนหร์าพบว่า นางมโนหร์าเป็นตวัละครเอกฝ่าย
หญิงเป็นนางอมนษุย ์มีบคุลิกภาพออ่นหวานนุม่นวล มีปฏิภาณไหวพรบิดี 
 4.3 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์บทละครประเภทต่าง ๆ 
ของกรมศิลปากร 
 สมพิศ สุขวิพฒัน ์(2538) ศึกษาเรื่อง “ผูช้นะสิบทิศ : ละครพนัทางของเสรี 
หวังในธรรม” เป็นการศึกษาละครพันทางเรื่องผูช้นะสิบทิศ บทละครประพันธ์โดย
นายเสรี หวังในธรรม ในดา้นประวัติความเป็นมาของการแสดงละครพันทาง การ
จดัการแสดง องคป์ระกอบและกลวิธีการประพนัธบ์ทละคร ผลการศกึษาพบว่า ดา้น
ประวตัคิวามเป็นมา ละครพนัทางเริ่มมีการแสดงมาตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 4 เรื่องท่ีนิยม
น ามาจดัแสดงมกัเป็นพงศาวดารต่างชาติ ดา้นกลวิธีการประพนัธบ์ทละครพันทาง
เรื่องผูช้นะสิบทิศพบว่ามีการดดัแปลงบทรอ้ยแกว้ใหเ้ป็นบทรอ้ยกรองแต่ยงัคงรกัษา
อรรถรสและภาษาจากตน้ฉบับรอ้ยแก้วเอาไว้โดยบทละครแบ่งออกเป็น 56 ตอน 
ต่อเน่ืองตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบ ตัวละครแสดงนิสัยและอารมณ์แบบสมจริง มีการ
สอดแทรกความตลกในเนื ้อเรื่องและบุคลิกของตัวละครตามความเหมาะสม 
นอกจากนีย้งัมีการเพิ่มความสมจรงิดว้ยการใชฉ้าก แสง และเสียง 
 สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ (2549) ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการดัดแปลงวรรณกรรม
ตน้ฉบบัเป็นบทละครนอกของกรมศิลปากร” เป็นการศกึษาประวตัิความเป็นมาของ
ละครนอก ศกึษาบทละครนอกของกรมศลิปากร ในดา้นกลวิธีการประพนัธ ์และกลวิธี
การดัดแปลงวรรณกรรมต้นฉบับให้เป็นบทละครนอกของกรมศิลปากร และ
การศึกษาดา้นคุณค่า ผลการศึกษาในดา้นประวัติพบว่า ละครนอกมีพัฒนาการท่ี
สืบเน่ืองมาตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยรชักาลท่ี 2 ไดมี้การพัฒนาการแสดง
ละครนอกใหมี้ความประณีตและเป็นแบบแผนมากยิ่งขึน้เพ่ือใชจ้ัดแสดงในงานท่ี
เก่ียวข้องกับพระราชส านัก เรียกว่าละครนอกแบบหลวง ซึ่งกรมศิลปากรได้น า
ลักษณะเด่นของละครนอกทั้งสองชนิดมาปรับปรุงจนมีลักษณะเฉพาะของกรม
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ศิลปากรเอง ดา้นกลวิธีการประพนัธพ์บว่า มีการเปิดเรื่องและปิดเรื่องดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย กลวิธีการด าเนินเรื่องพบว่ามีการด าเนินเรื่องตามล าดับปฏิทินและ
ด าเนินเรื่องแบบตดัสลบัเหตกุารณ ์ดา้นการดดัแปลงวรรณกรรมตน้ฉบบัใหเ้ป็นบท
ละครนอกของกรมศิลปากรพบวา่มีกลวิธีการดดัแปลงดา้นฉนัทลกัษณ ์ การดดัแปลง
เนือ้เรื่อง การดดัแปลงดา้นภาษา ดา้นคณุคา่พบว่าบทละครนอกของกรมศิลปากรมี
คณุคา่ดา้นการอนรุกัษ ์ดา้นการสืบทอด ดา้นการสรา้งสรรค ์และดา้นการน าไปใช ้
 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าใหผู้ว้ิจยัไดร้บัความรูเ้ก่ียวกบัประวตัิความเป็นมา
และลักษณะของละครชาตรี การสรา้งสรรคบ์ทละครของกรมศิลปากร เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการศึกษาบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากร และจะเห็นไดว้่า
ยังไม่มีการศึกษาบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากรในดา้นการเป็นบท
ละครส าเรจ็รูป 
 
5. ผลการวิจัย 

 5.1 ภูมิหลังบทละครชาตรีเร่ืองมโนหร์าของกรมศิลปากร  
 บทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากร ประพนัธเ์ม่ือ พ.ศ. 2498 และมี
การจัดแสดงครัง้แรกเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (พัชรินทร ์สันติอัชวรรณ, 
2551, น. 141) บทละครชาตรีเรื่องนีมี้ความพิเศษท่ีน่าสนใจคือ ดา้นท่ีมาของบทละคร 
กล่าวคือ เป็นบทละครท่ีประพนัธข์ึน้ใหม่ทัง้หมดโดยอาศยัเคา้โครงจากปัญญาสชาดก
เรื่องสธุนชาดก ซึ่งตา่งไปจากบทละครเรื่องอ่ืนท่ีมีการน าวรรณกรรมตน้ฉบบัท่ีเป็นบท
ละครอยูแ่ลว้มาปรุงบทใหมเ่พ่ือเป็นบทส าหรบัการแสดง และถึงแมจ้ะมีบทละครเรื่อง
นางมโนหร์าส านวนกรุงเก่า ก็มิไดน้  ามาเป็นตน้ฉบบัในการประพนัธบ์ทละครเรื่องนี ้  
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 หากจะกลา่วถึงดา้นประวตัใินการประพนัธบ์ทละครเรื่องดงักล่าวนัน้ สมควร
อธิบายถึงลกัษณะของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งสรรคบ์ทละครและการแสดง
ละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศลิปากรก่อนดงันี ้
 ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองกรมศิลปากรไดเ้ป็นหนว่ยงานท่ีสงักดั
อยู่ในกระทรวงธรรมการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ซึ่งเป็นสมยัรฐับาลของจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมัติใหจ้ัดตัง้หน่วยงานชนิดพิเศษในลักษณะของ
องคก์รนิติบุคคลเพ่ือความสะดวกและคล่องตัวในการจัดการด าเนินงาน เรียกช่ือว่า 
“องคก์ารดรุิยางคนาฏศิลป์” โดยองคก์รนีมี้การใชร้ะเบียบบริหารท่ีชดัเจนและเป็นอิสระ
โดยอยู่ภายใตก้ารก ากับและดูแลของอธิบดีกรมศิลปากร (พัชรินทร ์สันติอัชวรรณ, 
2551, น. 140-141)   
 เมื่อแรกตัง้องคก์ารดรุิยางคนาฏศิลป์มีพนัเอก หลวงรณสิทธิพิชยั (เจือ  
กาญจนนินทุ) ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งเป็นอธิบดีกรมศิลปากร ไดร้ับหน้าท่ีเป็น
ผูอ้  านวยการองคก์ารดุริยางคนาฏศิลป์ควบคู่ไปดว้ย ในขณะนัน้องคก์ารดุริยางค
นาฏศิลป์มีภารกิจส าคญัคือ มุ่งเนน้การรกัษาและเผยแพร่แบบแผน การแสดงของ
กรมศิลปากรโดยตรง โดยใช้วิธีเฉพาะการอันมีผลก าไรของกรมศิลปากรเข้ามา
ด าเนินการเอง (พชัรนิทร ์สนัตอิชัวรรณ, 2551, น. 141) องคก์ารดรุยิางคนาฏศิลป์ได้
ใชบุ้คลากรซึ่งเป็นศิลปินจากแผนกละครและสงัคีต กรมศิลปากร และนกัเรียนจาก
โรงเรียนนาฏดรุยิางคศาสตร ์กรมศลิปากรเป็นบคุลากรส าคญัในการด าเนินงาน  
 องคก์ารดรุิยางคนาฏศิลป์ในขณะนัน้ไดมี้แผนด าเนินการจดัแสดงโขนปีละ 
1 ชุด และละคร 1 เรื่องต่อปี แบ่งระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี เป็น 4 ไตรมาส โดยใช้
เวลาเตรียมการแสดง 1 ไตรมาส จดัแสดง 1 ไตรมาส เป็นเช่นนีส้ลบักันไปทัง้ปี เม่ือ
องคก์ารดรุิยางคนาฏศิลป์ไดด้  าเนินการเขา้สู่ปีท่ี 2 ไดมี้แผนงานท่ีจะจดัแสดงละคร
แบบใหม่และเรื่องใหม่อันเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของกรมศิลปากร จึงได้
ด  าเนินการสรา้งสรรคก์ารแสดงละครชาตรีเรื่องมโนหร์าขึน้ ซึ่งละครชาตรีประเภทนี้
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เป็นละครชาตรีท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ใหม่ โดยการพฒันาและปรบัปรุงขึน้จากละครชาตรี
ตามแบบแผนการแสดงของนายพนู เรืองนนท ์ผสมผสานกบัละครนอกและละครใน
ของกรมศิลปากร (พชัรินทร ์สนัติอชัวรรณ, 2551, น. 188) ท าใหล้ะครชาตรีของกรม
ศิลปากรมีลกัษณะเฉพาะตวั และเน่ืองจากเป็นละครอย่างใหม่จึงมีการประพันธบ์ท
ละครขึน้ใหมด่ว้ยเชน่กนั 
 บทละครชาตรีเรื่องมโนห์ราของกรมศิลปากร มีผู้ประพันธ์ทั้งสิน้ 4 ท่าน 
ไดแ้ก่ นายมนตรี ตราโมท ประพันธ์ฉากท่ี 1 และ 5 ท่านผูห้ญิงแผว้ สนิทวงศเ์สนี 
ประพนัธฉ์ากท่ี 2 พนัเอก หลวงรณสิทธิพิชยั ประพนัธฉ์ากท่ี 3 และนายธนิต อยู่โพธ์ิ 
ประพนัธฉ์ากท่ี 4  
 เม่ือเปิดการแสดงกรมศิลปากรได้จัดพิมพ์บทละครชาตรีเรื่องมโนห์รา
จ าหนา่ยและแจกใหแ้ก่ผูท่ี้ซือ้บตัรเขา้ชมในท านองสจูิบตัรการแสดง จงึเป็นเหตใุหบ้ท
ละครชาตรีเรื่องนีไ้ดเ้ผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรม
ศิลปากรจดัแสดงตอ่เน่ืองโดยใชบ้ทละครฉบบันีถ้ึง 121 รอบการแสดง และยงัคงน า
บทละครเรื่องนีม้าใชจ้ดัแสดงในวาระตา่ง ๆ สืบเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั นอกจากนีย้งัมี
หนว่ยงานอ่ืน ๆ ทัง้ท่ีเป็นสถาบนัการศกึษา องคก์ร มลูนิธิทางวฒันธรรมตา่ง ๆ น าบท
ละครชาตรีเรื่องนีไ้ปจดัแสดงตามโอกาสตา่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั  
 5.2 ลักษณะของละครชาตรี 
 ละครชาตรีเป็นละครท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกระบวนละครร  าแบบดัง้เดิมของไทย 
(วีณา วีสเพ็ญ, 2549, น. 92) ปรากฏหลกัฐานว่ามีการจดัแสดงเป็นมหรสพชา้สุดใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา ละครชาตรีสามารถแบ่งพัฒนาการออกไดเ้ป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
ละครโนราชาตรีแนวเดิม ละครชาตรีเครื่องใหญ่ และละครชาตรีของกรมศิลปากร 
(สมัพนัธ ์สวุรรณเลิศ, 2562, น. 17) 
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 5.2.1 ละครโนราชาตรี 
 ละครโนราชาตรีเป็นละครชาตรีในระยะแรก ใชผู้แ้สดงเป็นชายลว้นจ านวน 
3 คน โดยท าบทเป็นตัวพระ 1 คน ตัวนาง 1 คน และจ าอวด 1 คน ซึ่งจ  าอวดนี้
สามารถแสดงไดห้ลากหลายบทบาทตามแตเ่นือ้เรื่อง เชน่ พระฤาษี มา้ เป็นตน้  
 ละครโนราชาตรีแต่เดิมไม่มีการปลูกโรงแสดงอย่างถาวร มกัเร่ไปตามการ
วา่จา้ง การปลกูโรงไม่ยกพืน้ อาจท าหลงัคากนัแดดฝนโดยมีเสาปักจ านวน 4 ตน้ 4 มมุ 
เป็นส่ีเหล่ียมจตัรุสั ไม่มีฉาก มีเพียงเตียง 1 เตียง กลางโรงปักดว้ยเสาไมช้ยัพฤกษ์ 
(เสาวณิต วิงวอน, 2555, น. 81)   
 เครื่องดนตรีประกอบการแสดงใช้ป่ีนอก 1 เลา โทน 1 คู่ กลองชาตรี 1 คู่  
ฆอ้ง 1 คู ่กรบั และ ฉ่ิง บางคราวอาจเพิ่มมา้ฬ่อเขา้ไป  (วีณา วีสเพ็ญ, 2549, น. 103)  
 ขัน้ตอนการแสดงของละครโนราชาตรีมีการเช่ือมโยงกบัสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิและการ
ประกอบพิธีกรรมค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่ พิธีบูชาครูเบิกโรง โหมโรงชาตรี รอ้งประกาศ
หนา้บท ร  าซดัชาตรีโดยก่อนการแสดงจะร  าเวียนซา้ยเรียกว่าชกัใยแมงมมุและชกัยนัต์ 
จากนัน้จึงแสดงละครตามเนือ้เรื่อง เม่ือจะเลิกแสดงจะร  าซดัชาตรีอีกครัง้ดว้ยการร  า
เวียนขวาเรียกว่าคลายยนัตแ์ลว้จงึยตุิการแสดงในวนันัน้ การร  าซดัชาตรีทัง้ก่อนและ
หลังการแสดงนีเ้ช่ือว่าเป็นการป้องกันและถอนอาถรรพท์ั้งปวงท่ีจะมาท าให้เกิด
อนัตรายระหวา่งการแสดงละคร (วีณา วีสเพ็ญ, 2549, น. 102)   
 ละครโนราชาตรีนิยมแสดงเรื่องท่ีมีตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัแสดงพรอ้มกัน
ไมเ่กิน 3 ตวั เชน่ เรื่องรถเสน หรือมโนหร์า (เสาวณิต วิงวอน, 2555, น. 80) 
 5.2.2 ละครชาตรีเคร่ืองใหญ่ 
 ละครชาตรีเครื่องใหญ่เกิดจากกลุ่มชาวปักษใ์ตท่ี้อพยพหนีทพุภิกขภยัและโจร
ผูร้า้ยตามเจา้พระยาพระคลงั (ดศิ บนุนาค) ขึน้มายงักรุงเทพฯ ในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลท่ี 3) พระองคจ์ึงทรงโปรดใหไ้ปตัง้ชมุชนอยู่กนับริเวณ
ต าบลสนามกระบือ (ปัจจุบนัคือบริเวณวดัสระเกศราชวรมหาวิหารถึงหลานหลวง) 
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ชาวปักษใ์ตก้ลุ่มนีมี้ความสามารถในการแสดงละครโนราชาตรีจึงรวมตวักันรบัจา้ง
แสดงละครตามงานต่าง ๆ จนมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยม เรียกว่า “ละครชาตรีสนาม
กระบือ” (วีณา วีสเพ็ญ, 2549, น. 104-105) 
 ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั (รชักาลท่ี 6) มีการ
น าวิธีการแสดงละครชาตรีกับละครนอกเขา้รวมกนั เรียกว่า “ละครชาตรีเขา้เครื่อง” 
หรือ “ละครชาตรีเครื่องใหญ่” (มนตรี ตราโมท, 2540, น. 8) โดยเฉพาะกลุ่มคณะละคร
สนามกระบือไดพ้ฒันารูปแบบการแสดงดว้ยการน าลกัษณะเดน่ของละครชาตรีมา
ผสมกับลักษณะเด่นของละครนอกซึ่งเป็นละครพืน้ถ่ินของภาคกลาง เหตุเพราะมี
ความเช่ือวา่ถา้จะเล่นละครแกส้ินบนใหศ้กัดิส์ิทธ์ิแลว้ตอ้งเลน่ละครชาตรี ละครชาตรี
จึงเป็นการเล่นส าหรบัแกส้ินบน (ด ารงราชานภุาพ, สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม
พระยา, 2546, น. 260) ด้วยเหตุนีค้ณะละครสนามกระบือจึงยังคงขั้นตอนการ
ประกอบพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงไว ้แลว้น าเนือ้เรื่องจากวรรณกรรมท่ีนิยมใช้
แสดงละครนอก เช่น เรื่องแกว้หนา้มา้ วงศส์วรรคจ์นัทวาสมาแสดง มีการเพิ่มตวัผูแ้สดง
ใหม้ากขึน้จงึสามารถแสดงละครในตอนท่ีมีตวัละครมากกว่า 3 ตวัละคร มีการแตง่กาย
ยืนเครื่องแบบละครนอก แต่ส  าหรบัตวันายโรงยงัคงใชศ้ิราภรณแ์บบเทริดโนราอยู่ 
เรียกละครชาตรีท่ีพฒันาขึน้ใหมนี่ว้า่ “ละครชาตรีเขา้เครื่อง” หรือ “ละครชาตรีเครื่อง
ใหญ่” ละครชาตรีเครื่องใหญ่นีไ้ดร้บัความนิยมจนเกิดคณะละครชาตรีเผยแพรไ่ปยงั
หวัเมืองตา่ง ๆ เชน่ เพชรบรุี เป็นตน้  
 ละครชาตรีเครื่องใหญ่มีการปลูกโรงทัง้แบบดัง้เดิมคือการปักเสาส่ีมุมขึง
หลงัคา กลางโรงมีการปักเสาไมช้ยัพฤกษ์และเหน็บซองคลีเอาไว ้หรืออาจปลูกโรง
กัน้ฉากแบ่งส่วนการแสดงกับส่วนพกั การแสดงการปลูกโรงแบบกัน้ฉากนีอ้าจไม่มี
เสาชยัพฤกษแ์ตย่งัคงตอ้งวางซองคลีไวด้า้นหนา้ตั่งการแสดงแทน 
 เครื่องดนตรีประกอบการแสดงนิยมใชว้งป่ีพาทยเ์ครื่องหา้ของละครนอกมา
ผสมกบัวงป่ีพาทยช์าตรีไดแ้ก่ กลองชาตรี โทนชาตรี และกรบัไมไ้ผ่ 
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 ขัน้ตอนการแสดงจะเริ่มตัง้แตก่ารประกอบพิธีกรรมก่อนการแสดง ไดแ้ก่ พิธี
ท าโรง บูชาครู โหมโรง รอ้งเชิญสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ ร  าถวายมือ ประกาศโรง ร  าซัดชาตรี 
จากนัน้จึงแสดงละครตามเนือ้เรื่อง เม่ือใกลเ้วลาพกัเท่ียง จะท าพิธีลาเครื่องสงัเวย 
แลว้จึงพักการแสดงช่วงเท่ียง การแสดงภาคบ่ายจะเริ่มดว้ยการโหมโรงภาคบ่าย 
ประกาศโรง แลว้จงึแสดงละครตามเนือ้เรื่องตอ่ ปิดการแสดง และพิธีลาโรง (จนัทิมา 
แสงเจรญิ, 2539, น. 62-63)   
 5.2.3 ละครชาตรีของกรมศิลปากร 
 ละครชาตรีของกรมศิลปากรเป็นละครท่ีไดส้รา้งสรรคโ์ดยการผสมผสานจาก
ละคร 3 ประเภท ไดแ้ก่ ละครชาตรี ละครนอก และละครในเขา้ดว้ยกนั  (พชัรินทร ์ 
สนัตอิชัวรรณ, 2551, น. 237) จงึมีลกัษณะเฉพาะตวัแตกตา่งไปจากละครชาตรีแบบ
ดัง้เดมิทัง้สองประเภท  
 วิธีการแสดง ละครชาตรีแบบดัง้เดิมเป็นละครท่ีมุ่งเนน้การประกอบพิธีกรรม 
ขัน้ตอนก่อนการแสดงเนือ้เรื่องจงึมีล าดบัขัน้ของการประกอบพิธีกรรมหลายพิธีกรรม 
จนท าใหมี้ความเช่ือวา่การวา่จา้งละครชาตรีไปแกส้ินบนนัน้จะศกัดิส์ิทธ์ิ (ด  ารงราชานภุาพ, 
สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา, 2546, น. 260) แตล่ะครชาตรีของกรมศิลปากร
มุ่งเนน้การเป็นมหรสพเพ่ือความบนัเทิงมากกว่าพิธีกรรมจึงพบว่ามีการตดัขัน้ตอน
การประกอบพิธีกรรมก่อนและหลงัการแสดงออก เม่ือจะเริ่มการแสดงจะบรรเลงเพลง
โหมโรงท่ีช่ือว่า “รวัชาตรี” เม่ือวงดนตรีบรรเลงจบจึงเปิดม่านการแสดงแลว้ด าเนิน
เรื่องไปตามบทละครจนจบเรื่องกระบวนการแสดงมุง่เนน้ความกระชบั กระฉบักระเฉง 
แตมี่กระบวนทา่รา่ยร  าท่ีประณีตงดงาม 
 ในดา้นสถานท่ีจดัการแสดง ละครชาตรีของกรมศิลปากรหากพิจารณาจาก
ตวับทละครจะพบว่า คณะผูจ้ดัการแสดงน่าจะประสงคใ์หมี้การจดัแสดงในโรงละคร
เป็นหลัก เน่ืองจากมีการอธิบายลักษณะการจัดฉากและเทคนิคประกอบฉากการ
แสดงอย่างละเอียด และเม่ือจดัแสดงในช่วงแรกใน พ.ศ. 2480 ก็จดัแสดงแตภ่ายใน 
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“โรงละคอนศลิปากร” ตอ่มาภายหลงัไดมี้การจดัแสดงละครชาตรีของกรมศลิปากรใน
เวทีกลางแจง้บา้งตามแต่โอกาส เช่น การแสดงสงัคีตศาลาท่ีจดัแสดงบริเวณสนาม
กลางแจง้ดา้นหนา้ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร หากมีการจดัแสดงในโรง
ละคร ละครชาตรีของกรมศิลปากรก็จะนิยมสร้างฉากประกอบการแสดง โดย
ผูอ้อกแบบฉากประกอบการแสดงละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากรเม่ือคราว 
พ.ศ. 2480 คือ นายโหมด ว่องสวัสดิ์ (โอม รัชเวทย์ และคณะ, 2546, น. 91) 
นอกจากนีน้ายโหมด ว่องสวสัดิ ์ยงัเป็นผูอ้อกแบบและเสนอความคิดเก่ียวกบัเทคนิค
พิเศษประกอบการแสดงตา่ง ๆ ดว้ย 
 วงดนตรีประกอบการแสดงละครชาตรีของกรมศลิปากรใชว้งป่ีพาทยเ์ครื่องคู ่
ไดแ้ก่ ป่ีใน ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวงใหญ่ ฆอ้งวงเล็ก ตะโพน กลองตะโพน ซออู ้
ฉ่ิง ฉาบ โหม่ง ผสมกบัป่ีพาทยช์าตรีบางส่วนไดแ้ก่ ป่ีชวา โทนชาตรี และกลองชาตรี 
ต่อมาไดเ้พิ่มเครื่องดนตรีอีก 4 เครื่องไดแ้ก่ ขลุ่ย กลองแขก กรบัคู่ กรบัพวง เป็นวง
ดนตรีประกอบการแสดง (พชัรนิทร ์สนัตอิชัวรรณ, 2551, น. 288-292) โดยมีผูข้บัรอ้ง
และลกูคูป่ระจ าวงดนตรีเป็นผูข้บัรอ้งบท ผูแ้สดงจะร  าท าบทและเจรจาเทา่นัน้ ซึ่งตา่ง
จากละครชาตรีแบบดัง้เดมิท่ีผูแ้สดงจะตอ้งเป็นผูข้บัรอ้งเอง  
 เพลงท่ีใชป้ระกอบการแสดงสามารถจ าแนกได ้3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเพลง
หน้าพาทยแ์ละเพลงขับร้องท่ีใช้ในการแสดงละครนอก เช่น เพลงกล่อมนารี เพลง
สาลิกาแกว้ 2. กลุ่มเพลงท่ีใชใ้นการแสดงละครชาตรีแบบดัง้เดิม เช่น เพลงตลุง เพลง
บอ้งตนั 3. เพลงท่ีปรบัปรุงขึน้ใหม่จากเพลงของการแสดงละครชาตรีแบบดัง้เดิม เช่น 
เพลงรา่ยชาตรี 1 เพลงรา่ยชาตรี 2 เพลงรา่ยชาตรี 3 (สมัพนัธ ์สวุรรณเลิศ, 2562, น. 50) 
 ละครชาตรีของกรมศิลปากรใชเ้ครื่องแต่งกายส าหรบัการแสดงท่ีบางส่วน
พฒันาขึน้จากเครื่องแตง่กายแบบยืนเครื่องของละครร  า แตป่รบัเปล่ียนศิราภรณท่ี์ใช้
สวมใส่ในการแสดงจากชฎา มงกฎุนางและเครื่องศิราภรณต์า่ง ๆ เป็นเทริดพระและ
เทริดนาง ผูอ้อกแบบและจัดท าคือนายชิต แก้วดวงใหญ่ (พัชรินทร ์สันติอัชวรรณ, 
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255, น. 162) โดยศริาภรณส์ าหรบัตวัพระนัน้ไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากเทริดโนราชาตรี
ดัง้เดมิ สว่นศริาภรณข์องตวันางไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมกลุม่นางฟ้า
บรรเลงมโหรีในพระท่ีนั่งพุทไธสวรรค ์(พชัรินทร ์ สนัติอชัวรรณ, 2551, น. 163-164) 
ส่วนเครื่องแตง่กายอ่ืน ๆ หากเป็นตวันางกินรีจะมีการออกแบบใหก้รองคอมีมุมหยัก
ยกขึน้ท่ีบ่า เพิ่มผา้ปิดเอวและกรีดชายพกสองดา้น นอกจากนีย้งัไดอ้อกแบบเครื่อง
แต่งกายนางกินรีขณะสวมใส่ปีกหางอีกดว้ย ซึ่งเครื่องแต่งกายของนางกินรีทัง้ชุดท่ี
สวมบนิหางและชดุยืนเครื่องซึ่งปรบัปรุงใหม่ท่ีนอกเหนือไปจากศริาภรณน์ัน้ออกแบบ
โดยนายโหมด วอ่งสวสัดิ ์และตดัเย็บโดยนางสาวพาณี วอ่งสวสัดิ ์(โอม รชัเวทย ์และ
คณะ, 2546, น. 91)    
 จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะพบว่าละครชาตรีของกรมศิลปากรเป็นละคร
ประเภทท่ีพฒันาขึน้มาใหม่โดยผสมผสานลกัษณะเดน่ของละครร  าแบบดัง้เดิมทัง้ 3 
ประเภท จงึท าใหมี้ท่ีสว่นคลา้ยคลงึและแตกตา่งจากละครชาตรีดัง้เดมิ ทัง้ดา้นวิธีการ
จดัการแสดง องคป์ระกอบ และบทละคร กล่าวคือมีการแสดงท่ีกระชบั รวดเร็วอย่าง
ละครชาตรีแบบดัง้เดิมและละครนอก แตมี่กระบวนร าท่ีงดงามอย่างละครใน และมี
การสรา้งสรรคอ์งคป์ระกอบตา่ง ๆ เพ่ือความงดงามและสมจรงิ  
 5.3 ลักษณะของบทละครไทย  
 ลกัษณะของบทละครไทยทัง้บทละครไทยแบบดัง้เดิมและบทละครส าเรจ็รูป 
มีดงันี ้ 
 5.3.1 บทละครไทยแบบดั้งเดมิ  

 บทละครไทยเป็นวรรณกรรมเพื่อการแสดงประเภทหนึ่ง ปรากฏหลกัฐานเป็น
ลายลกัษณอ์ย่างชา้ท่ีสดุในสมยัอยธุยาตอนปลาย แตแ่รกนัน้บทละครไทยมีฉันทลกัษณ์
คลา้ยกลอนเพลงปฏิพากษท่ี์ผูแ้สดงขบัดน้ขึน้สด ๆ ดว้ยปฏิภาณ และเม่ือเกิดส านวน
ท่ีติดใจจึงมีการบนัทึกไวเ้พ่ือใชเ้ป็นบทการแสดงในครัง้ถัดไป ต่อมามีการพัฒนา
รูปแบบทางฉนัทลกัษณจ์นเกิดรูปแบบเป็นกลอนบทละคร 
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 บทละครไทยแบบดัง้เดมิเป็นบทละครส าหรบัการแสดงละครร  า ไดแ้ก่ ละครชาตรี 
ละครนอก และละครใน บทละครไทยแบบดัง้เดิมในระยะแรกตามปรากฏหลกัฐานมี
ลกัษณะเป็น กลอนเพลงพืน้บา้นท่ีผูแ้สดงเป็นผูด้น้เอง ตอ่มามีกวีชว่ยประพนัธบ์ทแต่
ฉันทลกัษณข์องกลอนบทละครก็ยงัไม่เป็นระเบียบแบบแผน ดงัท่ีสมเด็จฯ กรมพระยา
ด ารงราชานภุาพ ทรงอธิบายวา่  

 
“บทรอ้งซึ่งแต่เดิมตอ้งรอ้งเป็นกลอนดน้โดยประดิษฐ์ของตนเอง (อย่างโนรายงั

รอ้งอยูท่กุวนันี)้ ก็มีกวีช่วยคิดกลอนใหเ้รยีบรอ้ยเพราะพริง้ยิ่งขึน้ บทละครครัง้กรุงเก่าซึง่
ยงัคงมีอยู่บดันีพ้อสงัเกตไดว้า่ ที่เป็นบทรุน่เก่ากลอนเป็นอย่างละครชาตรี ต่อบทรุน่หลงัจึง
มาเป็นกลอนแปด ถึงกระนัน้ก็ยงัไมเ่หมือนบทละครชัน้กรุงรตันโกสินทร”์  

 (ด ารงราชานภุาพ, สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา,  2546, น. 226)  

   
นอกจากนีก้ลอนบทละครในระยะแรกยงัไมบ่งัคบัวรรคและจ านวนพยางคใ์น

วรรค ผู้ร ้องสามารถก าหนดจังหวะได้ ส่วนการส่งสัมผัสยังมีลักษณะแบบเพลง
พืน้บา้น (เสาวณิต วิงวอน, 2555, น. 175) บทละครไทยแบบดัง้เดมิท่ีมีลกัษณะเช่นนี ้
ไดแ้ก่ บทละครครัง้กรุงเก่าเรื่องนางมโนหร์า ตอ่มาไดมี้การปรบัปรุงดา้นฉันทลกัษณ์
จนมีลักษณะเป็นระเบียบแบบแผนเรียกว่ากลอนบทละคร แม้บทละครไทยแบบ
ดัง้เดิมจะนิยมประพันธ์ดว้ยฉันทลักษณ์ประเภทกลอนบทละครเป็นหลัก  แต่ก็พบ
ฉันทลักษณ์ประเภทอ่ืน ๆ บา้งตามความเหมาะสมซึ่งจะสอดคล้องกับการบรรจุ
ท านองเพลงขับร้อง โดยเนื ้อหานั้นจะมีการบรรยายความซึ่งมีเนื ้อหาเก่ียวกับ
เหตกุารณ ์ฉาก ลกัษณะตวัละคร อากัปกิริยาของตวัละคร ความรู้สึกนึกคิดของตวั
ละคร ตลอดจนตัวละครนั้นเจรจาความกันว่าอย่างไร โดยการบรรยายความจะ
บรรยายไปเรื่อย ๆ จนจบเรื่องไม่มีเครื่องหมายหรือการแบ่งความเพ่ือเป็นการแสดง
อย่างชัดเจนว่าความส่วนนัน้บรรยายอะไร ผูอ้่านจะตอ้งเป็นผู้ท  าความเข้าใจเอง 
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นอกจากนีย้งับรรยายความไปเรื่อย ๆ ตัง้แตต่น้จนจบเรื่องโดยไม่มีการแบง่ตอนของ
เนือ้หา 

1) องคป์ระกอบของบทละครไทยแบบดั้งเดมิ 
บทละครไทยแบบดั้ง เดิมมีองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่  1.  การใช้

เครื่องหมายวรรคตอนเพ่ือส่ือความหมาย 2. เนื ้อหา เพ่ือให้ท าความเข้าใจได้
โดยสะดวก ผู้วิจัยจะได้ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยมีตัวอย่างและ
รายละเอียดดงันี ้
 
ภาพที ่1  
แสดงองค์ประกอบบทละครไทยแบบดัง้เดิมจากสมุดไทยด าเสน้รง บทละครนอกเรื่องคาวี 
พระราชนพินธ์ รชักาลที ่2 

 
ที่มา: ปรบัปรุงจาก ศนูยม์านษุยวิทยาสริิธร (องคก์ารมหาชน), 2558, อา้งถึงใน สมัพนัธ ์สวุรรณเลิศ, 
2562, น. 94. 
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1. การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนเพื่อส่ือความหมาย ในบทละครไทยแบบ
ดัง้เดิมจะพบว่ามีการใชเ้ครื่องหมายวรรคตอนเพ่ือส่ือความหมายทัง้ในตน้บทและ
ทา้ยบทดงันี ้ 
 - ต้นบท  คือส่วนท่ีจะประกอบไปดว้ยเครื่องหมายฟองมนั (๏) (หมายเลข ๑ 
ในภาพประกอบ) เครื่องหมายนีจ้ะท าหนา้ท่ีแจง้ใหผู้อ้่านบทละครทราบว่าขอ้ความ
ต่อจากเครื่องหมายฟองมันนีคื้อการขึน้ตน้บทใหม่ และหากผู้ประพันธ์บทละคร
ประสงคจ์ะก าหนดท านองเพลงขบัรอ้งประจ าบทก็มกัจะระบไุวบ้นเครื่องหมายฟองมนันี ้
(หมายเลข ๒ ในภาพประกอบ) จากภาพประกอบขา้งตน้นัน้ไดบ้รรจทุ  านองเพลงช่ือว่า
“ชา้ป่ี” ไว ้ทัง้นีพ้บว่าผูป้ระพนัธบ์ทละครไทยแบบดัง้เดิมไม่นิยมบรรจทุ  านองเพลง
ขับรอ้งไวทุ้กบท คงใหอ้ิสระในการเลือกใชท้  านองเพลงขับรอ้งแก่คณะละครท่ีน า
บทละครนัน้ไปใชจ้ดัแสดง 

- ท้ายบท คือส่วนท่ีแจง้ใหท้ราบว่าเนือ้หาของบทละครในสว่นนัน้จบบทแลว้ 
จะประกอบไปด้วยเครื่องหมาย อังคั่นวิสรรชนีย์โคมูตร (๚ะ๛) (หมายเลข ๔ ใน
ภาพประกอบ) โดยใต้เครื่องหมายชุดนี ้จะระบุจ  านวนค ากลอน (หมายเลข ๕ ใน
ภาพประกอบ) เพ่ือใหผู้ข้บัรอ้งพิจารณาว่าเม่ือขับรอ้งประกอบการแสดงจะตอ้งแบ่ง
วรรคตอนอย่างไรใหพ้อดีกับท านองเพลง นอกจากนีห้ากมีการใชเ้พลงหนา้พาทย์
ประกอบกิรยิาของตวัละครก็จะเขียนก ากบัไวส้ว่นทา้ยนีด้ว้ย  

 2. เนือ้หา คือ สว่นท่ีเป็นเนือ้เรื่องของบทละคร (หมายเลข ๓ ในภาพประกอบ) 
ซึ่งอาจเป็นบทบรรยายต่าง ๆ เช่น บรรยายเหตกุารณ ์ฉาก หรือ บทสนทนาของตวั
ละคร องคป์ระกอบส่วนเนือ้หาจะพบว่าผู้ประพันธ์จะประพันธ์ด้วยฉันทลักษณ์
ประเภทกลอนบทละครเป็นหลกั หรืออาจพบฉันทลกัษณป์ระเทศอ่ืน ๆ ผสมอยู่บา้ง 
แต่ไม่พบว่ามีการประพันธ์ดว้ยรอ้ยแก้วเลย เนือ้หาในส่วนนีมี้ความยาวไม่จ  ากัด 
ตามแต่ดุลยพินิจของผูป้ระพันธ์ ทัง้นีบ้ทละครไทยแบบดัง้เดิมบนัทึกไวใ้นเอกสาร
ประเภทสมุดไทยซึ่งมีขนาดท่ีมีหนา้กวา้งแตพ่บัหนา้เป็นแผ่นขนาดสัน้ อีกทัง้วสัดุท่ี



วรรณวิทศัน ์
ปีที ่21 ฉบับที ่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 

178 

น ามาผลิตเป็นสมุดไทยเป็นวัสดุท่ีหาและผลิตไดย้ากจึงมีการบันทึกบทละครโดย
แบ่งเป็นวรรค และเขียนจนสุดบรรทดัแลว้จึงขึน้บรรทดัใหม่ มิไดแ้บ่งเป็นวรรคตอน
อย่างในปัจจบุนัท่ีก าหนดใหเ้ขียนบรรทดัละ 1 ค  ากลอน หรือ 2 วรรค เพ่ือเป็นการใช้
หนา้กระดาษของสมดุไทยใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
 2) ธรรมเนียมนิยมในการประพันธบ์ทละครไทยแบบดั้งเดิม การประพนัธ์
บทละครไทยแบบดัง้เดมิมีธรรมนิยมนิยม 2 ประการ ดงันี ้ 
 1. การไม่บรรจุท านองเพลงขับร้องและเพลงหน้าพาทยไ์ว้ในทุกบท
ผูป้ระพนัธจ์ะไม่บรรจุทัง้ท  านองเพลงขบัรอ้งและเพลงหนา้พาทยไ์วทุ้กบท ทัง้นีเ้พ่ือ
เปิดโอกาสใหค้ณะละครท่ีน าบทละครเรื่องนัน้ ๆ ไปจดัแสดง ไดมี้โอกาสเลือกท านอง
เพลงท่ีบคุลากรในคณะตนเองมีความสามารถบรรเลงและขบัรอ้งได้ ส่วนผูแ้สดงก็มี
ความสามารถร าท าบท หรือร  าประกอบเพลงหนา้พาทยท่ี์คณะละครเลือกบรรจเุองได้
อย่างช านาญ ยกเวน้แตบ่ทท่ีผูป้ระพนัธไ์ดพ้ิจารณาค านึงถึงความสอดคลอ้งระหวา่ง
การสรรค า จงัหวะค า และอารมณข์องเนือ้ความแลว้ว่ามีความกลมกลืนกับท านอง
เพลงหนึ่งเพลงใดดีแลว้ ผูป้ระพนัธก็์จะเลือกบรรจุท านองเพลงประจ าบทนัน้ไว ้เพ่ือ
เป็นการแนะน าใหผู้ท่ี้น  าบทละครไปจดัการแสดงเลือกใชท้  านองเพลงท่ีบรรจุ แตท่ัง้นี ้
ผูจ้ดัการแสดงละครอาจไมเ่ลือกใชท้  านองเพลงนัน้ก็ได ้ตามแตส่ถานการณข์องคณะ
ละครจะเอือ้อ านวย ทัง้นีก้ารท่ีใหส้ิทธ์ิผูจ้ัดการแสดงละครสามารถเลือกท่ีจะบรรจุ
ท านองเพลงทัง้เพลงขบัรอ้งและเพลงหนา้พาทยไ์ดเ้องนัน้ ดว้ยเพราะค านึงถึงความ
สะดวก ความสามารถและศกัยภาพของละครแต่ละคณะ  ดงันัน้การท่ีผูป้ระพนัธ์
บทละครไทยแบบดัง้เดมิเลือกท่ีจะไมบ่รรจุท านองเพลงไวท้กุบทเพราะตอ้งการใหเ้กิด
ความยืดหยุ่นในการจดัการแสดงตามแตค่วามสามารถของคณะละครนัน้ ๆ ท่ีน าบท
ละครไปใชจ้ดัการแสดง  
 2. การแยกบทเจรจาออกจากบทละคร ในการจดัการแสดงละครไทยนัน้ 
นอกจากการร  าประกอบบทขบัรอ้งแลว้ผูแ้สดงยงัตอ้งเจรจาความต่าง ๆ เพ่ือด าเนิน
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เรื่องดว้ย โดยปกติบทละครแบบดัง้เดิมจะมีการแจง้เพียงว่าใหเ้จรจา  ซึ่งมกัจะระบไุว้
เม่ือจบความบทชว่งนัน้ ๆ ตวัอยา่งเชน่  
 

ครัน้มาถงึทัง้สองนครา  เขา้อยูด่ว้ยผูร้กัษาสตาหมนั 
ประสมเป็นญาติสนิทตดิพนั   ตา่งพดูจากนัไมกิ่นใจ 

ฯ ๒ ค า ฯ  เจรจา 
(บทละครเรือ่งอเิหนา, 2543, น. 211)  

 

จากตวัอย่างบทละครขา้งตน้ แสดงใหท้ราบว่าเม่ือผูแ้สดงแสดงละครมาถึง
ช่วงเนือ้หานี ้กล่าวคือ เนือ้หากล่าวถึงช่างวาดภาพท่ีระตูจรกาส่งมาวาดภาพนาง
บุษบาเม่ือไดม้าถึงเมืองดาหาก็ไดเ้ขา้ไปอาศยักับผูด้แูลอุทยาน ซึ่งเม่ือแสดงมาถึง
เนือ้หาในช่วงนีก็้ก าหนดใหผู้แ้สดงท่ีแสดงเป็นช่างวาดภาพกับผูด้แูลอุทยานไดห้ยุด
เจรจากนั 

แต่เดิมบทเจรจามีทัง้ท่ีผูแ้สดงจะเป็นผูด้น้ค  าเจรจาขึน้เองดว้ยปฏิภาณของ
ตนเอง โดยอาศยัเคา้โครงเหตุการณน์ัน้ ทัง้อาจตกลงนัดแนะกันในกลุ่มผูแ้สดงว่าจะ
เจรจาเนือ้หาท านองใดจะสิน้สุดเม่ือใดโดยไม่มีบทเจรจาท่ีตายตวั และบทเจรจาท่ีมี
ผู้ประพันธ์ไว้หลากส านวน ตามแต่ผู้จัดการแสดงจะเลือกน ามาใช้คู่กับบทละคร
ตามแตว่าระการจดัแสดงคราวนัน้ ๆ  ตวัอย่างการแยกบทเจรจาออกจากบทละครใน
การจัดแสดงของละครไทยแบบดัง้เดิมนัน้คือ บทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั (รชักาลท่ี 2) ซึ่งแต่เดิมนัน้ไม่ปรากฏมีบท
เจรจา ตอ่มาเม่ือพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลท่ี 5) ทรงจดัการ
แสดงละครเรื่องอิเหนา เม่ือคราวโอกาสงานสมโภชกรุงรตันโกสินทรค์รบ 100 ปี พ.ศ.
2425 จึงทรงพระราชนิพนธบ์ทเจรจาขึน้ส าหรบัการแสดงครัง้นี ้(ชลดา เรืองรกัษล์ิขิต 
และธานีรตัน ์จตัทุะศรี, 2562, น. 1-2) แตเ่ม่ือพระราชนิพนธเ์สรจ็แลว้ก็แยกบทเจรจา
ออกจากบทละคร เพียงแต่ระบุเพิ่มเติมในบทละครเรื่องอิเหนาท่ีมีการตีพิมพ์ใน
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ภายหลงัวา่ใชบ้ทเจรจาบทใด ดงันัน้ทัง้บทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธใ์นรชักาลท่ี 2 
และบทเจรจาละครเรื่องอิเหนาในรชักาลท่ี 5 จงึตา่งเป็นเอกเทศตอ่กนั  
 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถกล่าวโดยสรุปว่า บทละครไทยแบบดัง้เดิมนัน้ 
มุ่งท่ีจะบรรยายเนือ้หามากกว่าจะกล่าวถึงวิธีการจดัแสดง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
ผูจ้ดัการแสดงเลือกวิธีการจดัแสดงตามศกัยภาพและความสามารถของตนเอง  ดงันัน้
จึงพบส่วนท่ีใชก้ ากับการแสดงนอ้ยมาก พบเพียงส่วนท่ีก ากับการขับรอ้งและบรรเลง
ดนตรี อนัไดแ้ก่การระบุท านองเพลงขบัรอ้งบางส่วน เพลงหนา้พาทย ์และบอก
จ านวนค ากลอนเพ่ือความสะดวกของผูข้ับรอ้งเท่านัน้ นอกจากนีไ้ม่พบการใชบ้ท
ก ากบัการแสดงอ่ืนใด   
 5.3.2 บทละครส าเร็จรูป 
 บทละครส าเรจ็รูป หมายถึง บทละครท่ีมีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นตอ่การจดัการ
แสดงครบถ้วน สามารถน าไปใชจ้ัดแสดงไดท้ันที ทัง้นีอ้ยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของการมี
บคุลากรท่ีมีความสามารถทดัเทียมกบัระดบัความยากง่ายของบทละครท่ีผูป้ระพนัธ์
บทละครส าเรจ็รูปเรื่องนัน้ ๆ ประพนัธไ์ว ้(สมัพนัธ ์สวุรรณเลิศ, 2562, น. 98) 
 การแสดงละครของไทยเริ่มมีการประพนัธแ์ละใชง้านบทละครส าเร็จรูป เม่ือ
ไดร้บัอิทธิพลของการแสดงแบบตะวนัตกเขา้มา ดงัท่ีไดก้ล่าวรายละเอียดไวแ้ลว้ใน
หวัขอ้บทน า โดยบทละครส าเร็จรูปจะมุ่งเนน้ใหมี้การจดัการแสดงใหมี้ความพรอ้มเพรียง 
ราบรื่น งดงาม ตระการตา สรา้งความประทบัใจจงึเป็นวิธีดงึดดูผูช้มไดดี้ประการหนึ่ง 
 การจดัการแสดงใหเ้กิดความพรอ้มเพรียง ราบรื่น งดงาม ตระการตา สรา้ง
ความประทบัใจไดน้ัน้ย่อมตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความช านาญและสามารถดา้นต่าง ๆ  
ในคณะละคร ตัง้แตผู่ป้ระพนัธบ์ท ผูค้วบคมุวงและนกัดนตรี ผูค้วบคมุและประดิษฐ์ทา่ร  า 
ผูจ้ดัสรา้งฉากและเทคนิคพิเศษประกอบการแสดง ซึ่งบคุคลเหล่านีล้ว้นแลว้แตไ่ม่ใช่
บคุคลเพียงคนเดียวหรือกลุม่เดียว แตเ่ป็นกลุม่บคุคลท่ีมีความสามารถและเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านมาท างานร่วมกัน  ดังนั้นหากต้องการท่ีจะให้เกิดความเข้าใจไปใน
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แนวทางเดียวกนัอย่างเป็นระบบ จึงตอ้งมีการวางแผนงานใหเ้กิดความเขา้ใจรว่มกนั
และตรงกันก่อน ดว้ยเหตุนีจ้ึงน่าจะเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการสรา้งสรรคบ์ทละคร
อย่างท่ีเรียกว่า “บทละครส าเร็จรูป” เพ่ือเป็นแนวทางใหบุ้คลากรทุกฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการแสดงละครรวมถึงนกัแสดงมีความเขา้ใจในวิธีการจดัการแสดง
ไปในแนวทางเดียวกัน อันเป็นผลให้ละครเรื่องนั้นเม่ือจัดแสดงแล้วมีความราบรื่น 
สมบรูณ ์งดงาม ตระการตา และสรา้งความประทบัใจแก่ผูช้มมากท่ีสุด นอกจากนีแ้ลว้ 
บทละครส าเร็จรูปยังเป็นบทละครท่ีคณะละครใดก็สามารถน าไปจัดแสดงไดท้นัที 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีคณะละครนัน้ตอ้งมีบุคลากรดา้นต่าง ๆ ท่ีมีความสามารถทดัเทียม
กบัคณะละครผูส้รา้งสรรคบ์ทละครส าเรจ็รูปเรื่องนัน้ ๆ 
 ทัง้นีเ้พ่ือใหท้ราบและสามารถเปรียบเทียบลกัษณะของบทละครไทยแบบดัง้เดมิ
กบับทละครส าเรจ็รูป ผูว้ิจยัจะไดเ้สนอการเปรียบเทียบบทละครทัง้สองลกัษณะ ดงันี ้
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บทละครแบบดัง้เดิม 
   
              ๏ เรื่องราวจะกล่าวพระบทไป นายบุญขุน
พรานทฤสา นอนงุดคุดคูห้ยุดอยู่ท่า ชา้นานมาได้
หลายราตรี แลเห็นนวลนางสว่างใจ เป็นกระไรเป็น
กันในวันนี ้ใจนึกตึกตักดังอัคคี จับตะลึงคะนึงม่ีอยู่
เกรียวกราว แฝงตัวเอาไวมิ้ใหเ้ห็น ระรวัตัวเย็นเม่ือ
เห็นสาว เหลือบตาช าเลืองดขูาวขาว ยืดคอยาวยาวดู
ชาวฟ้า ฟบุกบกระหยบเงียบมิเกรียบได ้เขา้แค่แลไว้
พอหมายหนา้ ใหพ้ะวงหลงรกันางชาวฟา้ รูปรา่งชา่ง
มาหน้างามงาม อดข้าวเพรางายมิไดกิ้น ทั้งหลาย
หายสิน้มาอ่ิมหนาม ใจจิตพะวงหลงลืมตาม อยาก
กินมะขามกลืนน า้ลาย ถึงเคีย้วไม่ออกจะทอกกลืน 
ออ้ยแถมแรมคืนพอขืนได ้ฟบุกบกระหยบน่ิงแข็งตัว
ไว ้โกรกกรากไม่ไดจ้ะเสียที คอยเม่ือมนัลงสรงคงคา  
นางใดกิรยิาของมนัดี ถกูที่หญิงชั่วตวัอปัรีย ์จะพาไป
บุรีเสียทีหนา ถูกหญิงที่ไรไ้ม่ชอบกล ไม่ไดส้ักคนก็
อย่ารา เขาจะติฉินมานินทา เขาจะว่าพรานป่าคนไม่ดี 
จะเป็นกระไรก็ตามที จะคอยดเูทวีใหเ้ต็มตา 
          ๏ เม่ือนั้น  เจ็ดนางสาวสรรคก์ัลยา มาถึงสระ
สรงพระคงคา จะมีกิริยาก็หาไม่ เปลือ้งพระภษูาออก
กองไว ้ ชวนกันโถมลงในคงคา ด  ามดุครัน้ผุดขึน้มาได ้ 
รอ้งเรียกโฉมฉายมโนหร์า เชิญลงมาเถิดนางนอ้งรกั  
จะอยู่ชา้นักว่ากระไรนา เชิญลงมาเถิดนะเทวี ผูช้าย
ที่นี่มันไม่มา แต่แรกเราอยู่ใกลพ้่อแม่ มันมายักคิว้
น่ิวหนา้ เม่ือเรามาไกลพระมารดา มานั่งน่ิงชา้อยู่ว่า
กระไร เราจะเล่นใหส้บายคลายใจ อยู่ชา้ว่ากระไรไม่
ลงมา  

 
(บทละครครัง้กรุงเก่าเรือ่งนางมโนหร์า, 2545, น. 459-460) 

บทละครส าเร็จรูป 
 

ฉากท่ี ๑ สระโบกขรณี  กลางป่า 
สมมติเป็นเวลาบ่าย 

-ณ เบือ้งหลงัเห็นทิวทศันเ์ขาไกรลาสไกลลิบ มีเมฆผา่น- 
-กลางเวทีเป็นสระโบกขรณ ีมีน า้ใสสะอาดและพรรณไมด้อก  

ขอบสระมีโขดหิน- 
-ตัง้อยูใ่นป่าโปร่งดูร่มรืน่- 

-ป่ีพาทยท์ าเพลง “รวัชาตรี” แลว้ “คางคกปากบ่อ”- 
เปิดม่าน 

-สตัว์บางชนดิผา่นไปมา- 
------------------------------ 
-ป่ีเป่าเพลงบอ้งตนั- 

พรานบณุค่อย ๆ เดินออกมา สตัว์ป่าค่อยหลบหายไป 
ร้องเพลงบ้องตัน 

      กลา่วถึงพรานป่า ช่ือวา่พรานบุณ  เคยไดท้ าคณุ แก่ทา้ว
นาคา  มีบว่งนาคราช  อ านาจแรงกลา้ พรานไปไดม้า  จากแดน
บาดาล 
... 

-เจรจา- 
พรานบุณ - อือ ท าปรือยงัไม่มาซกัที น่ีก็บ่ายโขแลว้ พระฤๅษี
บอกว่านางกินนรพวกนีจ้ะต้องมาเล่นน า้เริงส  าราญกันท่ีสระ
โบกขรณีนีทุ้ก ๆ วนัปณุณมี... แอบไปนั่งซ่อนตามละเมาะให้
ลบั ๆ ตาสกัหน่อยเห็นจะดี ขืนยืนเกก้ังอยู่ยงังีน้างกินนรแลเห็น
เราเขา้ ก็คงตกใจไมล่งมาเป็นแน่ 
... 

-ป่ีพาทยท์ าเพลง “กินนรีร่อน” แลว้ “เชิดจีนทา้ยตวั ๔”- 
-นางกินนรีพี ่ๆ โผลงทีละคนจนถงึนางมโนห์รา- 

-แลว้บริวารจึงกรูลงมาทัง้หมด ร่ายร าไปตามท านองเพลง- 
ร้องเพลงลงสรงมอญ 

               ครัน้ถึงซึง่สระโบกขรณี      เจ็ดนางกินนรีเกษมสนัต ์
     ถอดปีกหางออกวางขา้งสระนัน้      แลว้ชวนกนัโผลงในคงคา 

-ป่ีพาทยท์ าเพลงฉิ่งเรือ่งมลุ่ง- 
-นางกินนรต่างถอดปีกหาง แลว้ลงเล่นน า้ในสระ- 

 
(บทละครชาตรีเรื่องมโนหร์า, 2498, น. 1-3) 
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ข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของบทละครไทยแบบดั้งเดิมและบทละคร
ส าเร็จรูป โดยบทละครตวัอย่างทัง้ 2 เรื่อง คือบทละครครัง้กรุงเก่าเรื่องนางมโนหร์า
และบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของ กรมศลิปากรท่ีมีเนือ้หาในชว่งเดียวกนั จะสงัเกต
ไดว้่าบทละครครัง้กรุงเก่าซึ่งเป็นบทละครไทยแบบดัง้เดิมนัน้เนน้การเล่าเรื่องและ
บรรยายรายละเอียดของเรื่องเป็นหลัก ส่วนบทละครชาตรีของกรมศิลปากรซึ่งมี
ลักษณะเป็นบทละครส าเร็จรูปจะมุ่งเนน้วิธีการจัดการแสดงและใหร้ายละเอียดท่ี
จ าเป็นตอ่การจดัการแสดงไปพรอ้มกบัเนือ้เรื่องดว้ย 
 5.4 ลักษณะการเป็นบทละครส าเร็จรูปของบทละครชาตรีเร่ืองมโนหร์า
ของกรมศิลปากร  
 บทละครชาตรีเรื่องมโนห์ราของกรมศิลปากร  มีลักษณะเป็นบทละคร
ส าเร็จรูป กล่าวคือเป็นบทละครท่ีมีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นในการจัดแสดงครบถ้วน
สามารถน าไปใชง้านไดใ้นทนัทีไมต่อ้งปรุงบทใหม่อยา่งบทละครไทยแบบดัง้เดมิ ดงันี ้ 

5.4.1 การเรียงล าดับเนื้อเร่ือง บทละครชาตรีเรื่องมโนห์ราของกรม
ศิลปากร มีการเรียงล าดบัเนือ้เรื่องแบบล าดบัปฏิทิน โดยแบ่งเนือ้เรื่องออกเป็นฉาก
เป็นตอน มีจ านวนทัง้สิน้ 5 ฉาก แตเ่ฉพาะฉากท่ี 4 แบง่เป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดงันี ้ 

ฉากที่ 1 สระโบกขรณีกลางป่า เนือ้เรื่องกล่าวถึงพรานบุณออกซุ่มเพ่ือจะ
จบันางกินรีไปถวายพระสุธน จนถึงพรานบุณทอดบ่วงนาคบาศจบันางมโนหร์ากินรี
นอ้งคนสดุทอ้งผูเ้ป็นธิดา ทา้วทมุราชได ้พรานบณุน านางมโนหร์ากลบันครปัญจาลเพ่ือ
ถวายใหพ้ระสธุน 

ฉากที่ 2 ต าหนักนางมโนห์รานครปัญจาล เนือ้เรื่องกล่าวถึงพระสุธนรับ
นางมโนหร์าเป็นชายา จากนัน้เกิดศกึประชิดเมือง พระสธุนลานางไปท าศกึ ฉากท่ี 2 นี ้
ผูป้ระพนัธบ์ทก าหนดใหมี้ระยะเวลาหา่งจากฉากท่ี 1 ราวสามหรือส่ีสปัดาห ์

ฉากที่ 3 หน้าพระลานนครปัญจาล  เนือ้เรื่องกล่าวถึงทา้วอาทิตยวงศท์รง
สุบินนิมิต ปโุรหิตหวงัแกแ้คน้พระสุธนจึงออกอุบายใหส้ะเดาะพระเคราะหด์ว้ยการท า
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พิธีบชูายญัสตัวท์ัง้หลายในเมือง รวมทัง้นางมโนหร์าซึ่งเป็นกินรีดว้ย นางมโนหร์าท า
อุบายขอปีกหาง เม่ือสบโอกาสจึงบินหนีไป ฉากท่ี 3 นี ้ผูป้ระพันธ์บทก าหนดให้มี
ระยะเวลาหา่งจากฉากท่ี 2 ราวสามหรือส่ีสปัดาห ์

ฉากที ่4 ป่า แบง่เนือ้เรื่องออกเป็น 2 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 อาศรมใกล้สระโบกขรณี เนือ้เรื่องกล่าวถึง พระสุธนรอนแรม

กลางป่ามาจนถึงอาศรมของพระกัสสปฤาษี พระกัสสปฤาษีมอบแหวนท่ีนางมโนหร์า
ฝากไวใ้ห ้พรอ้มทัง้ชีท้างไปนครไกรลาศและมอบลิงใหพ้ระสธุน 1 ตวั พรอ้มทัง้สั่งความ
วา่ใหเ้ลือกเสวยแตเ่ฉพาะผลไมท่ี้ลิงตวันีกิ้นเท่านัน้  

ตอนที่ 2 ป่าลึก เนือ้เรื่องกล่าวถึงพระสุธนรอนแรมในป่ากับลิง เกิดความ
โศกเศรา้รนัทดท่ีตอ้งจากนางอันเป็นท่ีรักและบา้นเมือง  ฉากท่ี 4 นี ้ผูป้ระพันธ์บท
ก าหนดใหมี้ระยะเวลาหา่งจากฉากท่ี 3 ราวหนึ่งสปัดาห ์

ฉากที่ 5 ท้องพระโรงนครไกรลาศ เนือ้เรื่องกล่าวถึง นางมโนหร์าท าพิธี
สรงสนานเพ่ือก าจดักลิ่นสาบมนษุยค์รบ 7 ปี 7 เดือน 7 วนั จึงมาเขา้เฝา้ทา้วทมุราช
ผูบ้ิดา ประจวบกับพระสุธนเดินทางมาถึงนครไกรลาสพอดี  ทา้วทุมราชจึงทดสอบ
พระสธุนดว้ยการใหเ้ลือกว่าในบรรดาธิดาทัง้ 7 นางนี ้คนไหนคือนางมโนหร์า พระสธุน
เห็นแหวนท่ีตนอธิษฐานใส่หมอ้น า้ท่ีตกัมาส าหรบัใชใ้นพิธีสรงสนานนางมโนหร์าจึง
เลือกไดถ้กูตอ้ง ทา้วทมุราชจดัการอภิเษกใหท้ัง้สองอีกครัง้ ฉากท่ี 5 นี ้ผูป้ระพนัธบ์ท
ก าหนดใหมี้ระยะเวลาหา่งจากฉากท่ี 4 ราว 7 ปี 7 เดือน 7 วนั  

จากขอ้มลูขา้งตน้จะพบว่า ผูป้ระพนัธบ์ทมีวิธีการล าดบัเนือ้เรื่องตามล าดบั
ปฏิทิน กล่าวคือ เรียงล าดบัเนือ้เรื่องไปตามเวลา และมีการแบ่งเนือ้หาโดยยึดตาม
การจดัฉากของเวทีการแสดงเป็นหลกั ซึ่งเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าบทละครเรื่องนีใ้ห้
น  า้หนกัความส าคญัท่ีวิธีการจดัการแสดง นอกจากนีก้ารแบง่ชว่งเนือ้หาเป็นฉากเป็น
ตอนยงัมีประโยชนต์อ่การจดัแสดงในภายหลงัท่ีเลือกตดัทอนการแสดงเพียงบางฉาก
ตามท่ีระยะเวลาอ านวย 
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 5.4.2 การระบุวิธีการจัดแสดง คือ การท่ีผูป้ระพนัธบ์ทแจง้ล าดบัการแสดง
ใหผู้ก้  ากบัการแสดง คณะผูจ้ดัการแสดง และนกัแสดงทราบว่า ตอ้งด าเนินการแสดง
ในฉากนัน้เป็นล าดบัอย่างไร ซึ่งเป็นลกัษณะหนึ่งของการเป็นบทละครส าเร็จรูปของ
บทละครเรื่องนี ้เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจยิ่งขึน้จะไดย้กตวัอย่างประกอบการระบวุิธีการ
จดัแสดงของฉากท่ี 1 ดงันี ้

 
ฉากที่ ๑ สระโบกขรณี กลางป่า 

สมมติเป็นเวลาบา่ย 
-ณ เบือ้งหลงัเห็นทิวทศันเ์ขาไกรลาศไกลลบิ มีเมฆผา่น- 

-กลางเวทีเป็นสระโบกขรณี มีน า้ใสสะอาดและพรรณไมด้อก ขอบสระมีโขดหิน- 
-ตัง้อยูใ่นป่าโปรง่ดรูม่รืน่- 

-ป่ีพาทยท์ าเพลง “รวัชาตร”ี แลว้ “คางคกปากบอ่”- 
เปิดมา่น 

-สตัวป่์าบางชนิดผา่นไปมา- 
———————————— 

-ป่ีเป่าเพลงบอ้งตนั- 
-พรานบณุคอ่ย ๆ เดินอออกมา สตัวป่์าคอ่ยหลบหายไป- 

รอ้งเพลงบอ้งตนั 
กลา่วถงึพรานป่า     ช่ือวา่พรานบณุ      เคยไดท้ าคณุ      แก่ทา้วนาคา 
มีบว่งนาคราช      อ านาจแรงกลา้      พรานไปไดม้า      จากแดนบาดาล 

(บทละครชาตรเีรือ่งมโนหร์า, 2498, น. 1) 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้ท่ียกมาพบว่ามีการจดัล าดบัการแสดงอย่างชดัเจน เพ่ือให้
ผูก้  ากับการแสดง คณะท างานดา้นต่าง ๆ และนกัแสดงทราบหนา้ท่ีของตน สามารถ
ด าเนินการไดอ้ย่างถกูตอ้งและราบรื่นตามท่ีผูป้ระพนัธบ์ทละครไดว้างแผนการแสดงไว้ 
จากตวัอยา่งขา้งตน้สามารถอธิบายล าดบัวิธีการแสดงไดด้งันี ้ 
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1. การเตรียมการก่อนการแสดง หลังม่านการแสดงให้จัดฉากเป็นสระ
โบกขรณีโดยมีภาพเขาไกรลาสท่ีอยูไ่กลออกไปเป็นฉากพืน้หลงั 

2. ป่ีพาทยบ์รรเลงเพลง “รวัชาตรี” เพ่ือแจง้ใหผู้ช้มทราบวา่การแสดงก าลงัจะ
เริ่ม จากนัน้บรรเลงเพลง “คางคกปากบ่อ” เพ่ือโนม้นา้วอารมณใ์หผู้ช้มรูส้ึกว่าอยู่ใน
บรรยากาศชุม่เย็นเหมือนอยูร่มิสระน า้  

3. เปิดมา่น  
4. ให้ผู้แสดงประกอบเป็นสัตวน์้อยใหญ่เดินผ่านไปมาบนเวที เพ่ือสรา้ง

บรรยากาศวา่เป็นป่าอนัอดุมสมบรูณป์ราศจากการรบกวนจากภายนอก  

5. ป่ีพาทยบ์รรเลงเพลงบอ้งตนั  

6. ตวัละครพรานบุณออก แลว้ใหผู้แ้สดงประกอบท่ีเป็นสัตวค์่อย ๆ ทยอย
หายเขา้โรงไป  

7. บรรเลงเพลงและขบัรอ้งบรรยายความแนะน าตวัพรานบณุ  

จากตวัอย่างท่ียกมาขา้งตน้จะพบว่า ผูป้ระพนัธบ์ทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าได้
ล  าดบัขัน้ตอนการแสดงอย่างเป็นระบบและเป็นขัน้ตอนเพ่ือความสะดวกในการก ากับ
และด าเนินการจดัการแสดงไดอ้ย่างราบรื่น สมบรูณ ์ 

5.4.3 การระบุฉาก คือสว่นท่ีผูป้ระพนัธบ์ทแจง้ตอ่ผูจ้ดัการแสดงละคร และ
คณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบว่าละครในฉากนีจ้ะตอ้งใชฉ้ากประกอบอย่างไรและ
ตอ้งสรา้งฉากอย่างไร ทัง้นีพ้บว่าในการระบุฉากนัน้ผูป้ระพนัธบ์ทจะระบุล าดบัของ
ฉากโดยมีการใส่ตัวเลขก ากับฉาก จากนั้นจึงระบุในภาพรวมก่อนว่าฉากนั้นเป็น
สถานท่ีใด แลว้จึงคอ่ยแจง้รายละเอียดของฉากนัน้ ๆ ทัง้นีก้ารใส่ตวัเลขก ากับล าดบั
ฉากตอนตน้นัน้น่าจะเพ่ือความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยและการจดัล าดบัของฉาก
เพ่ือเคล่ือนขึน้ลงเวทีการแสดง ลกัษณะเดน่ของการระบฉุากของบทละครชาตรีเรื่อง
มโนห์รา อีกประการหนึ่งคือ การก ากับฉากท่ีเป็นลักษณะของเวลา ซึ่ง เป็น
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ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับเสน้เวลาและโครงเรื่อง อีกทัง้ยังเป็นการสร้าง
บรรยากาศของฉากดว้ยการใชแ้สงสีของไฟประกอบการแสดง ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ 

 
ฉากที่ ๑ สระโบกขรณี กลางป่า  

สมมติเป็นเวลาบา่ย  
-ณ เบือ้งหลงัเห็นทิวทศันเ์ขาไกรลาศไกลลบิ มีเมฆผา่น- 

-กลางเวทีเป็นสระโบกขรณี มีน า้ใสสะอาดและพรรณไมด้อก ขอบสระมีโขดหิน- 
-ตัง้อยูใ่นป่าโปรง่ดรูม่รืน่- 

(บทละครชาตรเีรือ่งมโนหร์า, 2498, น. 1) 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นไดว้่าเป็นการระบฉุากท่ี 1 ของบทละครชาตรีเรื่องนี ้
โดยผูป้ระพันธ์บทไดร้ะบุองคป์ระกอบหลักของฉากท่ี 1 เป็นสระโบกขรณีกลางป่า
โปร่งท่ีร่มรื่นมีพรรณไมด้อก ขอบสระมีโขดหินซึ่งเม่ือจดัการแสดงจะเป็นต าแหน่งท่ี
นางมโนหร์าจะน าปีกและหางมาวางไวแ้ลว้จึงถูกพรานบุณขโมยไป นอกจากนีฉ้าก
ในระยะมองไกลยงัระบใุหเ้ห็นเป็นเขาไกรลาสท่ีอยู่สงูไกลออกไป อีกทัง้ยงัระบกุารจดั
ไฟเพ่ือสรา้งบรรยากาศของเนือ้เรื่องในชว่งเวลาบา่ยอีกดว้ย 

 5.4.4 การระบุต าแหน่งผู้แสดง คือส่วนท่ีผูป้ระพนัธบ์ทละครแจง้ต่อผูก้  ากับ
การแสดงและนกัแสดงใหท้ราบว่าในฉากการแสดงนัน้ ๆ ประสงคใ์หมี้การจดัต าแหน่ง
ของตวัละครใดไวส้่วนใดของเวที ซึ่งมีผลต่อความงดงามของการจดัองคป์ระกอบ
บนเวที ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้โดยขอ้ความท่ีผูว้ิจยัท ากรอบไวน้ัน้คือ การระบตุ  าแหน่ง
ผูแ้สดง 
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ฉากที่ ๕ ทอ้งพระโรง นครไกรลาส 
สมมติเป็นเวลากลางวนั หา่งจากฉากที่ ๔ ราว ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วนั  

   
 

-ทา้วทมุราช กบั พระมเหส ีประทบัราชอาสน-์ 
-นางกินนรพีระราชธิดาทัง้ ๖ และนางกินนรขีา้หลวงหมอบเฝา้อยูท่างหนึง่- 

 
-มีกินนรเสนาเฝา้ตามต าแหนง่- 

-ป่ีพาทยท์ าเพลงสารถี- 
เปิดมา่น 

——————— 
รอ้งเพลงสารถี 

เมื่อนัน้   ทา่นทา้วทมุราชนาถา 
 ครอบครองไกรลาสพารา  มีธิดาเจ็ดองคน์งคราญ 

 (บทละครชาตรเีรือ่งมโนหร์า, 2498, น. 39) 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้ ในกรอบขอ้ความคือส่วนท่ีระบุต  าแหน่งของผูแ้สดงใน
ฉากนัน้ กลา่วคือ ในการแสดงละครฉากท่ี 5 ซึ่งเป็นฉากสดุทา้ยของละครชาตรีเรื่องนี ้
มีผูแ้สดงจ านวนมาก ในบทละครจะมีการระบุต  าแหน่งของตวัละครในฉากไดแ้ก่  
ทา้วทุมราช พระมเหสี พระธิดาทัง้ 6 นาง นางขา้หลวง และเสนาอ ามาตย์ การระบุ
ต  าแหนง่นีน้อกจากจะชว่ยใหผู้แ้สดงทราบว่าตนเองตอ้งประจ าอยูส่่วนใดของเวทีการ
แสดงแลว้ยงัท าใหเ้กิดความสวยงามทางดา้นองคป์ระกอบในการแสดงอีกดว้ย 

5.4.5 การก ากับกิริยาอาการผู้แสดง คือ ส่วนท่ีผูป้ระพนัธบ์ทละครเขียน
ก ากบัใหน้กัแสดงทราบว่าตอ้งแสดงกิริยาอาการอย่างไร โดยในบทละครชาตรีเรื่องนี ้
ผูป้ระพนัธบ์ทจะเขียนส่วนการก ากับกิริยาอาการผูแ้สดงดว้ยขอ้ความสัน้ ๆ ตวัอักษร
แบบเอียงภายในเครื่องหมายนขลิขิต ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้โดยขอ้ความท่ีผูว้ิจยัท ากรอบ
ไวน้ัน้คือสว่นการก ากบักิรยิาอาการผูแ้สดงท่ีปรากฏในบทละคร 
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มโนหร์า  - จะพาขา้ไปไหน ขา้ไมไ่ป 
 

พรานบณุ  -  ไมไ่ปมนัจะไดห้รอื     (ฉดุกระชากอย่างแรงจนนางลม้) 
 

มโนหร์า  - วา้ย โอ๊ย   (แสดงอาการเจ็บปวด พรานบณุก็ฉดุอย่างไม่ปราน)ี 
 

พรานบณุ  - ยืนขึน้ซิ มา ไปกบัขา้เสยีดี ๆ ไมง่ัน้ขา้ครา่แขนหลดุเดี๋ยวนีแ้หละ 
    

    (ฉดุมโนหร์าลกุขึน้ยนื) 
 

มโนหร์า  - จะพาขา้ไปไหน  
(บทละครชาตรเีรือ่งมโนหร์า, 2498, น. 8) 

 

5.4.6 การระบุท านองเพลงขับร้อง ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในหวัขอ้บทละคร
ไทยแบบดัง้เดมิวา่บทละครไทยแบบดัง้เดิมนัน้ผูป้ระพนัธจ์ะไม่บรรจทุ  านองเพลงขบัรอ้ง
ประกอบบทขบัรอ้งไวทุ้กบทจะเลือกบรรจุเพียงบางบทเท่านัน้ แต่ในบทละครชาตรี
เรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากรนีมี้ลักษณะการเป็นบทละครส าเร็จรูปท่ีส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือมีการบรรจทุ  านองเพลงประกอบบทขบัรอ้งไวค้รบทกุบท โดยจะมีการ
ระบช่ืุอท านองเพลงไวส้่วนกลางเหนือบทขบัรอ้งดงัตัวอย่างท่ีผูว้ิจยัท ากรอบขอ้ความ
ไวต้อ่ไปนี ้ 

 
 

รอ้งเพลงยาน ี
 

  มาจะกลา่วบทไป   ถึงพระกสัสปฤๅษี 
 อยูอ่าศรมใกลส้ระโบกขรณี   เป็นท่ีสงบจิตจ าเรญิฌาน 

(บทละครชาตรเีรือ่งมโนหร์า, 2498, น. 28) 
 

 จากตวัอยา่งผูป้ระพนัธบ์ทไดเ้ลือกบรรจทุ  านองเพลงประจ าบทขบัรอ้งไว ้โดย
เลือกท านองเพลงยานีซึ่งนิยมใชส้  าหรบัตวัละครสงูศกัดิต์า่ง ๆ เช่น พระราม พระอินทร ์
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และผูท้รงศีลท่ีมีตบะกลา้โดยการใชท้  านองเพลงยานีนิยมใชใ้นการแนะน าตวัละคร
สงูศกัดิท่ี์ออกฉากครัง้แรกในการแสดงเรื่องนัน้ ๆ  

นอกจากนีแ้ล้วท านองเพลงประกอบบทขับรอ้งนั้น ผู้ประพันธ์จะเลือกสรร
ท านองเพลงท่ีมีความหมายส่ือสารถึงอารมณ์ในขณะนั้น เช่น บรรจุท านองเพลง
ทยอยไวใ้นชว่งตวัละครเดินทางพรอ้มกบัการรอ้งไหค้ร  ่าครวญ เป็นตน้ ซึ่งในบทละคร
ชาตรีเรื่องนี ้ได้มีการบรรจุท านองเพลงประกอบบทขับร้องไว้จ  านวน 65 เพลง 
(สมัพนัธ ์สวุรรณเลิศ, 2562, น. 110-111)  

5.4.7 การระบุเพลงหน้าพาทย ์คือส่วนท่ีผูป้ระพนัธบ์ทละครระบใุหว้งดนตรี
บรรเลงเพลงหนา้พาทยป์ระกอบกิริยาอาการส าคญัของตวัละคร โดยเพลงหนา้พาทย์
แต่ละเพลงจะมีความหมายเฉพาะตวั เช่น เพลงโอด มีความหมายถึงการโศกเศรา้
หรือการรอ้งไห้ เพลงเสมอ หมายถึง การเดินทาง ไปมาในระยะใกล ้โดยบทละคร
ชาตรีเรื่องนีส้ว่นใหญ่จะระบเุพลงหนา้พาทยไ์วส้่วนทา้ยของบทขบัรอ้งโดยใชป้ระโยค
ว่า “ป่ีพาทยท์ าเพลง” และตามดว้ยช่ือเพลงหนา้พาทย  ์ดงัตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัท ากรอบ
ขอ้ความ ดงันี ้ 

 
รอ้งเพลงรา่ยชาตร ี

  เจา้อยา่ทรงโศกาอาลยั  จะท าใหเ้ป็นลางแก่ตวัพี ่
 ตรสัแลว้พระเสด็จจรล ี   ออกไปยงัที่ประชมุพล 
 

-ป่ีพาทยท์ าเพลงเสมอ- 
 

(บทละครชาตรเีรือ่งมโนหร์า, 2498, น. 14) 
 

 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้ขอ้ความในกรอบคือการท่ีผูป้ระพนัธบ์ทระบเุพลงหนา้พาทย์
ประกอบกิริยาของตวัละคร ซึ่งในตวัอย่างขา้งตน้ผูป้ระพนัธไ์ดร้ะบุเพลงหนา้พาทย์
เสมอ มีความหมายว่าเดินทางไปมาในระยะใกล ้ซึ่งในบทละครไดแ้ทนกิริยาของพระสธุน
ท่ีเดนิทางจากต าหนกัของนางมโนหร์าไปยงัท่ีประชมุพลของกองทพั เป็นตน้ บทละคร
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ชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากร พบว่ามีการบรรจเุพลงหนา้พาทยจ์  านวน 14 เพลง 
(สมัพนัธ ์สวุรรณเลิศ, 2562, น. 111-114)  

5.4.8 การแทรกบทเจรจา บทละครไทยแบบดัง้เดิมนัน้ไม่มีการแทรกบท
เจรจาเอาไวใ้นตวับทละคร หากผูป้ระพนัธต์อ้งการใหต้วัละครเจรจาก็จะระบุไวใ้น
ตวับทละครเพียงว่า “เจรจา” แต่เดิมผูแ้สดงตอ้งเป็นผูด้น้บทเจรจาเองดว้ยปฏิภาณ 
ตอ่เม่ือมีผูจ้ดัการแสดงคิดประพนัธบ์ทเจรจาขึน้เพ่ือใชใ้นการแสดงละครท่ีตนเองเป็น
ผูจ้ดัการแสดง ก็ไดมี้การประพนัธบ์ทเจรจาขึน้เพ่ือใช้ แตก็่แยกบทเจรจาออกจากตวั
บทละคร แตบ่ทละครชาตรีเรื่องนีไ้ดมี้การแทรกบทเจรจาเอาไวใ้นบทละคร ทัง้นีน้า่จะ
เพ่ือความสะดวกและเขา้ใจตรงกันของคณะท างานทุก ๆ ฝ่าย  บทละครชาตรีเรื่อง
มโนหร์าของกรมศลิปากรพบวา่มีการแทรกบทเจรจาใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่   

1) การแทรกบทเจรจาเพือ่ด าเนินเร่ืองหรือเล่าเร่ือง ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
  
 นายงาน  -  แลว้ไดย้ินวา่จะเอาหมอ่มแมม่โนหร์ามาบชูายญัดว้ยจรงิไหมครบั 
 ขนุนาง    -  เอ แกนี่ชกัรูอ้ะไรมากไปเสยีแลว้ 
 นายงาน  -  พทุโธ่ ใคร ๆ เขาก็รูท้ัง้นัน้แหละครบั 
 คนงาน    -  ผมก็ทราบ 
 ขนุนาง    -  งัน้เหรอะ งัน้ก็จรงิซี 
 นายงาน  -  แหม, นา่สงสารจรงิ, เอ, มนัเรือ่งอะไรกนัละครบัถึงไดเ้อาพระชายา 

    พระยพุราชมาบชูายญัเสยีละครบั 
 ขนุนาง    -  เอ แกนี่ จะถามใหฉ้นัฉิบหายจนไดน้ะ มานี่แนจ่ะบอกใหรู้แ้ลว้อยา่ท า 

   ปากสว่างไปล่ะ คือพระสุธนรับสั่งกับพราหมณ์ผู้ใกลชิ้ดพระองค์
   คนหนึ่งว่าถา้พระองคไ์ดข้ึน้ครองราชสมบัติละก็จะตัง้ใหพ้ราหมณ์
   ผูน้ัน้เป็นปุโรหิต ท่านปุโรหิตที่ด  ารงต าแหน่งอยู่เดี๋ยวนีรู้เ้ขา้ก็โกรธ
   เลยหาทางแกลง้พระสุธน เวลานีพ้ระสุธนไม่อยู่ เลยเป็นโอกาส
   เหมาะเลย โอฉ้นัก็อดบอกไมไ่ด ้แลว้อยา่พดูไปนะ 

(บทละครชาตรเีรือ่งมโนหร์า, 2498, น. 16-17) 
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 บทเจรจาขา้งตน้มาจากบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์า ฉากท่ี 3 ซึ่งฉากก่อนหนา้นี ้
คือฉากท่ี 2 มีเนือ้เรื่องคือพระสุธนมาลานางมโนหร์าชายาไปท าศึกและจบเนือ้เรื่อง
ฉากท่ี 2 ดว้ยการตรวจพลและยกทพัไปท าศกึ ส่วนเนือ้เรื่องในฉากท่ี 3 นัน้ เนือ้เรื่อง
กล่าวถึงปโุรหิตทลูแนะน าใหท้า้วอาทิตยวงศบ์ชูายญัสตัวท์ัง้หลายเพ่ือสะเดาะเคราะห์
หนึ่งในสิ่งท่ีตอ้งบูชายัญนั่นคือนางมโนหร์า โดยเนือ้หาระหว่างฉากท่ี 2 และ 3 คือ 
หลงัจากท่ีพระสุธนไปท าศึก ทา้วอาทิตยวงศท์รงสุบินว่าไสข้องพระองคไ์หลออกมา
จากพระอทุรแลว้พนัรอบจกัรวาลได ้3 รอบ ซึ่งเป็นสบุนินิมิตดี แตเ่น่ืองจากปโุรหิตคิด
อาฆาตพระสธุนท่ีรบัปากพราหมณค์นสนิทของตนว่าหากเม่ือใดท่ีไดท้รงขึน้ครองราชย์
แลว้จะยกพราหมณค์นสนิทผูน้ัน้เป็นปโุรหิต จึงท าใหป้โุรหิตคนปัจจุบนัเคียดแคน้
พระสธุน เม่ือไดโ้อกาสจึงวางอบุายกลั่นแกลง้พระสธุนดว้ยการใหบ้ชูายญันางมโนหร์า
ชายาของพระสธุน เพ่ือใหเ้ม่ือพระสธุนกลบัมาพบว่าชายาของตนสิน้พระชนมแ์ลว้จะ
ไดโ้ศกเศรา้เสียใจ เนือ้เรื่องท่ีกล่าวมานีผู้ป้ระพนัธบ์ทละครไม่ไดน้  ามาประพนัธเ์ป็น
ฉากหลกั จงึไดใ้ชว้ิธีสรา้งบทเจรจาระหวา่งขนุนางกบันายงานใหเ้จรจากนัโดยเนือ้หา
ของการเจรจาดงักล่าวเช่ือมโยงใหผู้ช้มทราบว่าเหตกุารณก์่อนหนา้นัน้เกิดอะไรขึน้ 
และเหตใุดปโุรหิตตอ้งหาทางกลั่นแกลง้ใหน้างมโนหร์าบชูายญั 

2) การแทรกบทเจรจาต่อท้ายบทขับร้องเพื่อถอดความและขยาย        
บทขับร้องก่อนหน้า ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ 

    
    รอ้งเพลงลงิโลดชาตร ี
  เมื่อนัน้    มโนหร์าครวญคร า่ร  ่าไห ้
ทัง้หกพี่นางก็รา้งไกล   ทิง้นอ้งไวว้า้เหวอ่ยูเ่อกา 
คงจะถกูขูข่ม่ระทมจิต   สดุคิดสดุชะแงแ้ลหา 
โอพ้ระบิตเุรศมารดา    ลกูขอกราบบาทาทลูลาตาย 

 ...  
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พรานบณุ  -  แลว้กนั ยงัมามวัรอ้งไหอ้ยูไ่ด ้เดนิเรว็ ๆ เขา้ 
มโนหร์า    -  โถนายพรานเจา้ขา กรุณาอยา่ฉดุกระชากฉนัแรงนกัเลยเจา้คะ่ 
    ฉนัเจ็บระบมไปหมดแลว้ 
พรานบณุ  -  เมื่อไมอ่ยากใหค้รา่ก็เดินตามขา้มาเรว็ ๆ ซิ 
มโนหร์า    -  โธ่ พระบิดามารดาคงไมรู่ ้วา่ลกูตอ้งถกูเขาทารุณขม่ขี่บงัคบัอยา่งนี ้

 (บทละครชาตรเีรือ่งมโนหร์า, 2498, น. 9-10) 
  

บทเจรจาข้างต้นมาจากบทละครชาตรีเรื่องมโนห์รา ฉากท่ี 1 เนือ้เรื่อง
กล่าวถึง นางมโนหร์าหลงัจากท่ีถกูพรานบณุจบัตวัและก าลงัน าไปนครปัญจาล นาง
ไดค้ร  ่าครวญถึงบิดามารดาและพ่ี ๆ โดยบทสนทนานีไ้ดถ้อดความและขยายความ
จากบทขบัรอ้งขา้งตน้ เนือ้ความนัน้นางมโนหร์าไดค้ร  ่าครวญถึงบิดา มารดา และพี่ ๆ 
ท่ีตอ้งจากกนั และไดร้บัความเจ็บปวดจากการถกูพรานบณุฉดุกระชากใหเ้ดนิทาง  

3) การแทรกบทเจรจาระหว่างบทขับร้อง ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ 

         
       รอ้งเพลงรา่ยนอก 
    บดันัน้    ปโุรหิตนิ่งนั่งฟังถว้นถ่ี 
  ขืนชกัชา้เห็นทา่ไมเ่ขา้ที   ไมส่มที่คิดไวใ้นวิญญาณ ์
(ทอด)  จึงนอ้มเกลา้กราบทลูมลูคด ี  เหตทุัง้นีจ้  าเพาะพระเคราะหก์ลา้ 
 

  ปโุรหิต  -  พระสบุินของพระองคค์รัง้นีร้า้ยแรงนกัพะยะคะ่ จะส าแดงผล 
     ใหเ้ห็นโดยเรว็พะยะคะ่ 
  อาทิตย ์ -  เรว็อีกสกัก่ีวนัทา่นปโุรหิต 
  ปโุรหิต   -  ถา้พระอาทิตยม์ารว่มกบัมฤตยเูมือ่ใดก็เมื่อนัน้แหละพะยะคะ่ 
     พระองคจ์ะถึงซึง่พระชนมชี์พดบัสญูพะยะคะ่ 
  อาทิตย ์  -  อาทิตยก์บัมฤตยจูะมารว่มกนัเมือ่ไรละ่ 
  ปโุรหิต - เที่ยงวนันีแ้หละพะยะคะ่ 
  อาทิตย ์ - ตายละ นี่มนัเกือบแลว้นี่ ท ายงัไงก็ท าเถิดทา่นปโุรหิต 
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      รอ้งรา่ยนอก (ตอ่) 
    จึงนอ้มเกลา้กราบทลูมลูคด ี เหตทุัง้นีจ้  าเพาะพระเคราะหก์ลา้ 
  ถา้ขืนชา้กวา่เท่ียงเพียงนาฬิกา  พระราชาก็จะลบัดบัชีวนั 

(บทละครชาตรเีรือ่งมโนหร์า, 2498, น. 21) 
 

 บทเจรจาข้างตน้มาจากบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าฉากท่ี 3 บทสนทนา
ขา้งตน้นีผู้ป้ระพนัธบ์ทใชเ้พ่ือส าหรบัด าเนินเรื่อง กล่าวคือ ทา้วอาทิตยวงศถ์ามปโุรหิต
ว่าสามารถผัดผ่อนพิธีบูชายัญไปไดถ้ึงช่วงเวลาไหน ปโุรหิตทูลตอบว่าตอ้งบูชายัญ
นางมโนหร์าก่อนเวลาเท่ียงโดยแทรกบทเจรจาไวร้ะหว่างบทขับรอ้ง ซึ่งเม่ือจบบท
สนทนาผูป้ระพนัธบ์ทไดบ้ทขบัรอ้งสรุปความของบทสนทนาอีกครัง้   

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  แสดงให้เห็นลักษณะของการเป็นบทละคร
ส าเร็จรูปของบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากร ซึ่งเป็นบทละครท่ีพรอ้มใช้
งานไดท้นัทีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีคณะละครอ่ืนท่ีน าไปใชจ้ัดแสดงนัน้ตอ้งมีบุคลากรท่ีมี
ศกัยภาพทดัเทียมกบัคณะเจา้ของบทละครท่ีประพนัธบ์ทละครเรื่องนีข้ึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้
เห็นความเป็นบทละครส าเร็จรูปของบทละครเรื่องนีอ้ย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจะได้
เสนอตวัอยา่งบทละครพรอ้มทัง้แสดงใหเ้ห็นลกัษณะของความเป็นบทละครส าเร็จรูป
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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 จากองคป์ระกอบของบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากรทั้ง 8 
ประการ ขา้งตน้ ประกอบกบัการปรบัปรุงวิธีการแสดงเพ่ือใหเ้กิดความสวยงามและ
ลงตวัในระยะแรก เชน่ การปรบัการแสดงในฉากท่ี 1 ใหน้างมโนหร์าและพี่นางโจนลง
ฉากสระอโนดาตซึ่งมีน า้จริง ๆ ภายหลงัไดต้ดัวิธีการแสดงนี ้ออกเพ่ือความสะดวกใน
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การจดัแสดง (พชัรินทร ์ สนัติอชัวรรณ, 2551, น. 171) หรือการปรบัใหน้กัแสดงใส่
รองเทา้ กลา่วคือ แตเ่ดมินัน้ผูแ้สดงละครชาตรีเรื่องนีไ้มใ่สร่องเทา้แสดงตามขนบนิยม
ของละครร  าแบบดัง้เดมิของไทย แตต่อ่มาไดร้บัค าวิจารณว์่าผูแ้สดงเทา้ไมส่ะอาด จงึได้
ปรบัปรุงใหน้กัแสดงใส่รองเทา้เชิงงอนในการแสดง (พชัรินทร ์สนัติอชัวรรณ, 2551, 
น. 170-171) ต่อมาภายหลงัจึงยกเลิกการใส่รองเทา้แสดงใหเ้ป็นไปตามขนบนิยม
ของละครร  าแบบดัง้เดมิของไทย  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถึงแมจ้ะมีการปรบัปรุงวิธีการแสดงต่าง ๆ บา้งตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณใ์นช่วงนัน้ ๆ แต่เม่ือพิจารณาในดา้นตวับทจะพบว่า
ทุกครัง้ท่ีมีการแสดงละครชาตรีเรื่องมโนหร์าผูจ้ัดการแสดงจะคงรักษาตวับทเดิม
เอาไว ้แมจ้ะมีการปรบัปรุงบทเพ่ือใหเ้หมาะสมกับระยะเวลาและสถานท่ีจดัแสดงก็
เป็นการปรบัปรุงบทละครเพียงเล็กนอ้ย เช่น การตดัทอนจดัแสดงเพียงบางฉาก หรือ
ตดับทขบัรอ้งบางบทออกแลว้รอ้ยสมัผสัระหว่างบทใหมโ่ดยยงัคงตวับทเดมิไวใ้หม้าก
ท่ีสุด ซึ่งบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าเต็มเรื่องข้างตน้ยังคงน ามาจัดแสดงในวาระ
โอกาสส าคญั ๆ อยูเ่สมอมาจนถึงปัจจบุนั เชน่ ในงานมหรสพสมโภชในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ก็ไดมี้การจดัการแสดงละครชาตรีเรื่องมโนหร์าโดยใชบ้ทละครฉบบั
เตม็ไมมี่การตดัทอนใด ๆ   
 ทั้งนีห้ากกล่าวในฐานะคุณค่าของบทละครชาตรีเรื่องมโนห์ราของกรม
ศิลปากรในฐานะการเป็นวรรณกรรมการแสดงโดยพิจารณาร่วมกับลกัษณะการแสดง
ละครชาตรีของกรมศิลปากรพบว่าบทละครนัน้ไดส้รา้งสรรคข์ึน้โดยมีความสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะการจดัการแสดง กลา่วคือ มีการแสดงท่ีกระชบั รวดเรว็ แตร่กัษากระบวน
ท่ารา่ยร  าท่ีงดงาม สรา้งความตระการตา กล่าวคือ บทละครท่ีปรากฏสามารถจดัการ
แสดงตลอดทั้งเรื่องให้จบไดใ้นระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยมีการสอดแทรก
กระบวนร าเด่ียวอวดฝีมือของผูแ้สดง เช่น ร  าพระสธุนตรวจพลในฉากท่ี 2 ร  ามโนหร์า



VANNAVIDAS 
Vol. 21 No. 2 July - December 2021 

197 

บูชายญัในฉากท่ี 3 สอดแทรกระบ าหมู่เพ่ือความตระการตา เช่น ระบ ากินรีร่อนใน
ฉากท่ี 1 ร  าซดัชาตรีนางใน ฉากท่ี 2 ร  าซดัชาตรีเลือกคู่ และระบ าไกรลาสส าเริงใน
ฉากท่ี 5 นอกจากนีบ้ทละครเรื่องนีย้งัไดมี้การแจง้ถึงวิธีการสรา้งสรรคอ์งคป์ระกอบ
ตา่ง ๆ เพ่ือสรา้งความงดงามและสมจรงิ เชน่ การระบกุารสรา้งฉากประกอบการแสดงใน
แต่ละฉาก การระบุเทคนิคพิเศษประกอบการแสดง สิ่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเครื่อง
ยืนยันได้ประการหนึ่งว่าบทละครชาตรีเรื่องมโนห์ราของกรมศิลปากรนี ้มีการ
สรา้งสรรคบ์ทใหมี้ลกัษณะสอดคลอ้งกับขนบการแสดงละครชาตรีของกรมศิลปากร 
และเป็นเคร่ืองมือชว่ยควบคมุใหก้ารแสดงในแตล่ะครัง้มีมาตรฐานใกลเ้คียงกนั  
 
6. สรุปและอภปิรายผล 

 ผลการศึกษาดา้นภูมิหลงัของบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากร 
พบว่าบทละครชาตรีเรื่องนี ้ประพันธ์ขึน้เพ่ือใช้ในการแสดงละครชาตรีของกรม
ศิลปากรท่ีไดป้รบัปรุงขึน้ใหม่ โดยน าวิธีการแสดงของละครชาตรีเครื่องใหญ่มาผสม
กบัละครนอกและละครในกลายเป็นละครชาตรีของกรมศลิปากร บทละครท่ีประพนัธ์
ขึน้มีองคป์ระกอบท่ีแสดงใหท้ราบถึงลักษณะการจดัการแสดงละครชาตรีของกรม
ศลิปากร 
 ผลการศึกษาดา้นรูปแบบของบทละครไทยพบว่า บทละครไทยมีสองลักษณะ
คือบทละครไทยแบบดัง้เดมิท่ีไมน่ิยมใส่องคป์ระกอบการแสดงท่ีจ าเป็นอยา่งครบถว้น 
ผูน้  าบทละครแบบดัง้เดิมไปใชเ้ป็นบทส าหรบัการแสดงจะตอ้งมีการปรุงบทก่อนจึงจะ
สามารถน าไปใชเ้ป็นบทส าหรบัการแสดงได ้บทละครไทยลักษณะต่อมาคือบทละคร
แบบส าเร็จรูปซึ่งเป็นบทละครท่ีมีการใส่องคป์ระกอบท่ีจ าเป็นต่อการแสดงอย่าง
ครบถว้น ผูน้  าบทลกัษณะนีไ้ปจัดแสดงอาจไม่จ  าเป็นตอ้งปรุงบทละครใหม่ บทละคร
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แบบส าเร็จรูปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยควบคมุมาตรฐานการแสดงละครที่มีจ  านวน
หลายรอบใหมี้คณุภาพและมาตรฐานท่ีใกลเ้คียงกนั  
 ผลการศกึษาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของบทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรม
ศิลปากรพบว่าบทละครมีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นต่อการจดัแสดง 8 ประการ คือ การ
เรียงล าดบัเนือ้เรื่อง การระบุวิธีการจดัแสดง การระบุฉาก การระบุต  าแหน่งผูแ้สดง 
การก ากบักิริยาอาการของผูแ้สดง การบรรจทุ  านองเพลงขบัรอ้ง การระบเุพลงหนา้พาทย ์
และการแทรกบทเจรจา ซึ่งองคป์ระกอบทัง้ 8 ประการขา้งตน้นัน้มีความส าคญัยิ่งตอ่
การจดัแสดง และท าใหบ้ทละครชาตรีเรื่องมโนหร์าของกรมศิลปากรมีความสมบรูณ์
สามารถน าไปจดัแสดงไดใ้นทนัทีโดยอาจไม่ตอ้งปรุงบทใหม่ จึงสามารถสรุปไดว้่า
บทละครชาตรีเรื่องนีเ้ป็นบทละครส าเรจ็รูปท่ีมีองคป์ระกอบส าคญัท่ีจ าเป็นตอ่การจดั
แสดงครบถ้วน นอกจากนีก้ารมีลักษณะเป็นบทละครส าเร็จรูปของบทละครชาตรี
เรื่องนีย้ังมีเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมให้การแสดงละครทุกครั้งมีมาตรฐานและ
คณุภาพใกลเ้คียงกนั ไม่เกิดความลกัลั่น สบัสนในขัน้ตอนการจดัการแสดง อีกทัง้บท
ละครส าเร็จรูปยงัเป็นเครื่องมือช่วยสืบทอดวิธีการแสดงอีกดว้ย เน่ืองจากบทละคร
ส าเรจ็รูปไดใ้หข้อ้มลูวิธีการแสดงไวใ้นบทละครอยา่งครบถว้น  
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